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Ons het die laaste tyd ver-
skeie navrae van lesers 
ontvang wat hulp nodig 

het met trustees en/of bestuurs-
agente wat nie op versoeke van 
die lede reageer nie. 

Hierdie lesers wil weet wat 
hulle te doen staan in situasies 
waar hul deeltitelskema se be-
stuurspan net heeltemal ontoe-
reikend is. 

Só sê wet 
Die Deeltitelskemabestuurswet 
en standaardbestuursreëls han-
teer van hierdie kwessies en 
plaas in die algemeen ’n plig op 
die trustees – en waar hulle 
agente aanstel om namens hulle 
op te tree, op daardie agente ook 
– om inligting aan deeltiteleie-
naars te verskaf wanneer hulle 
dit versoek. 

As eienaars inligting versoek 
en dit word nie deur die trustees 
of bestuursagent aan hulle ver-
skaf nie, tree hierdie trustees of 
bestuursagent strydig met die 

onderskeie wetlike bepalings of 
reëls op. 

Die Bestuurswet bepaal by-
voorbeeld in die betrokke arti-
kels soos volg:

3(1)(s) – die regspersoon moet op 
versoek van ’n lid of verband-
houer die versekeringspolis be-
skikbaar stel;
6(e) – die trustees moet op ver-
soek van ’n eienaar die reëls van 
die skema (kostevry) aan hom/
haar voorsien;
8(1) – elke trustee staan in ’n fi-
dusiêre verhouding tot die lede: 
dit wil sê dit is ’n spesiale ver-
trouensverhouding waar die 
trustees tot voordeel van die lede 
moet optree.

Die standaard-bestuursreëls 
bevat verder sekere bepalings 
wat van hulp kan wees vir eie-

naars wat voel dat hulle nie in-
ligting verkry nie; of dat die trus-
tees nie vergader of terugvoer 
verskaf nie; óf dat die deeltitel-
skema andersins nie korrek be-
dryf word nie:

Reël 6(4)(g) – enige trustee kan 
uit sy/haar amp verwyder word 
deur ’n gewone resolusie wat die 
lede op ’n algemene jaarvergade-
ring goedkeur, mits die verwyde-
ring van die trustee op die agen-
da vir die vergadering aange-
bring word;
Reël 9(a) – die trustees moet ver-

gader;
Reël 11(3) – lede, onder andere, 
mag trusteevergaderings bywoon 
en daar praat, maar mag nie eni-
ge mosies voorstel of stem nie en 
daar is sekere uitsonderings 
waar bywoning nie toegelaat 
word nie;
Reël 26(2) – op versoek van eni-
ge lid, verbandhouer of die be-
stuursagent, moet die regsper-
soon (trustees) die boeke en fi-
nansiële rekords van die skema 
beskikbaar stel vir inspeksie en/
of om afdrukke daarvan te maak;
Reël 26(3) – die trustees moet 

toesien dat die boeke en finansië-
le rekords vir ’n tydperk van ses 
jaar vir inspeksie behoue bly; 
Reël 27 – die regspersoon (trus-
tees) moet ’n hele lys dokumente 
saamstel wat onder meer die vol-
gende items insluit: 
(i) alle notules van vergaderings 
(trusteevergaderings, algemene 
vergaderings en spesiale verga-
derings) en hierdie notules moet 
die besonderhede vervat van die 
datum en plek van die vergade-
ring, die persone teenwoordig, 
die skriftelike resolusies wat 
aangeneem is en die resultate 
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Só gemaak met bestuurspan
van stemme wat daar uitgeoefen 
is; 
(ii) ’n lys van trustees, lede en 
huurders, met hul naam, identi-
teitsnommer en kontakbesonder-
hede; 
(iii) ’n lys van dele in die skema, 
eksklusiewe gebruiksareas, die 
besonderhede van verbandhou-
ers; en 
(iv) besonderhede oor toekomsti-
ge ontwikkelingsregte en so 
meer. 

Reël 27(4) – op skriftelike ver-
soek van enige lid, verbandhouer 
of gemagtigde persoon moet die 
trustees die inligting soos uiteen-
gesit in reël 27 hierbo beskikbaar 
stel vir inspeksie en/of om af-
drukke te maak. 

Die regspersoon kan ’n tarief 
hef om afskrifte van dokumente 
(behalwe reëls) te maak, maar 
slegs tot die mate wat die tarief 
met hul koste om die afskrif te 
maak verband hou. 
Reël 28(7) – ’n kontrak met ’n 
bestuursagent mag nie langer as 
drie jaar duur nie. ’n Ooreen-
koms met ’n bestuursagent kan 
gekanselleer word (ongeag die 
bepalings in die ooreenkoms) 
deur twee maande kennis te gee, 
mits die kansellasie van die kon-
trak deur ’n spesiale resolusie 
van lede by ’n algemene vergade-
ring goedgekeur is. 
Reël 28(8) – die regspersoon/
trustees kan deur ’n gewone be-

sluit die bestuursagent-ooreen-
koms kanselleer indien dit oor-
eenkomstig die bepalings in die 
bestuurskontrak is, of weier om 
die kontrak te hernu wanneer dit 
verval. 

Laaste sê 
Lede kies die trustees en die 
trustees stel die bestuursagent 
ingevolge artikel 4(a) van die Be-
stuurswet aan. 

Die lede het dus die mag om 
hul bestuurspan te kies en moet 
die magte tot hul beskikking ge-
bruik om doeltreffende en ver-
antwoordbare bestuur in hul 
skema te handhaaf. 

Daarmee saam moet die lede 
ook verstaan dat baie trustees 
die werk slegs vir die liefde van 
die saak verrig. 

Baie van hulle het voltydse be-
roepe en dit is net nie moontlik 
om dadelik op versoeke te rea-
geer nie. ’n Bietjie geduld is no-
dig. Vermy ook om ’n magdom 
vrae kort ná mekaar te stuur – 
dit help dalk ook om ’n beter re-
aksie te ontlok. 

As die trustees/bestuursagent 
egter glad nie enige inligting be-
skikbaar stel nie, moet die lede 
daadwerklik optree, regsadvies 
(indien nodig) inwin en stappe 
doen om ’n beter bestuurspan 
daar te stel. 
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan Du Plessis Hofmeyr Malan Ing. 
in Somerset-Wes. 
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‘‘Die lede het dus die 
mag om hul 
bestuurspan te kies 
en moet die magte 
tot hul beskikking 
gebruik om 
doeltreffende en 
verantwoordbare 
bestuur te handhaaf. 

NIKKI MALAN
info@dhmlaw.co.za

EIENDOM 
EN DIE REG 

Eiendomme-redaksie

Ons mag dalk nie eiendom 
koop so gereeld as wat ons 
haarsalon of dokter toe gaan 
nie, maar dit is ewe belangrik 
om die regte eiendomsagent te 
kies, meen kenners.

Rouvaun McKirby, Jo Tho-
mas en Jacques Fourie, die ve-
teraan-verkoopspan by Lew 
Geffen Sotheby’s International 
Realty in Constantia, verduide-
lik in ’n verklaring dat ’n ge-
vestigde verhouding tussen ’n 
kliënt en sy/haar agent ver-
skeie voordele inhou.

“Baie mense sal uiteindelik 
verskeie eien-
domme koop 
en verkoop 
oor die jare, 
veral as hulle 
die eiendoms-
mark op ’n 
jong ouderdom 
betree. Sommi-
ge mense sal 
weer verskeie 
eiendomme 
vir beleggings-
doeleindes be-
kom,” sê 
McKirby.

“Enigiemand wat al ooit ’n 
eiendom gekoop of verkoop het 
sal vir jou sê dat dit uiters be-
langrik vir ’n suksesvolle tran-
saksie is om die regte agent 
aan te stel. Só ’n agent soek nie 
net die perfekte huis wat in al 
die koper se behoeftes voldoen 
nie, maar maak ook seker dat 
die transaksie suksesvol en 
sonder enige haakplekke be-
klink word,” verduidelik hy.

Hierso is hul wenke vir ko-
pers en verkopers om die regte 
eiendomsagent en agentskap te 
kies: 

Verwysings: Vra rond en kry 
verwysings by jou vriende, fa-
milie en bure as jy na ’n goeie 
eiendomsagent op soek is. 

Die proses: Benader dit soos 
’n professionele indiensne-
mingsproses. Niemand stel ooit 
die eerste en enigste persoon 
waarmee hulle ’n onderhoud 
doen aan nie. 

Oorweeg meer as een: Ge-
sels met twee tot drie agente 
voordat jy jou besluit neem. As 
jy ’n verkoper is, moenie jou 
besluit baseer op die agent wat 
jou die hoogste prys vir jou 
huis belowe nie. Dít geld veral 
in die taai kopersmark wat ons 
tans beleef. Die hoogste waar-
dasie is nie altyd die beste 
waardasie nie.

Vra vrae: Moenie bang wees 
om vrae te vra nie. Vra die 
agente oor hul jongste verkope 
uit, waar hulle voorheen ge-
werk het en watter marktoe-
stande daar tans in die buurt of 

woongebied 
heers waarin jy 
woon of waarin 
jy wil belê. 

Bewyse: Vra 
vir bewyse van 
die agent se 
koop- en ver-
koopgeskiede-
nis. Moenie net 
die persoon se 
woord daarvoor 
aanvaar nie. 

Die regte papiere: Verseker 
dat die eiendomsagent geserti-
fiseer is. Jy is geregtig daarop 
om te bevestig of die agent die 
regte akkreditasie het. 

Deursigtigheid is belangrik: 
Kies ’n eiendomsagent 
wat genoeg selfvertroue het om 
jou die ware feite te gee en nie 
net wat die persoon dink jy as 
kliënt wil hoor nie. 

Wees op die uitkyk vir ge-
vaartekens: Onprofessionele 
optrede, geen diskresie, ’n te-
kort aan kennis oor eiendoms-
onderwerpe en swak verwy-
sings moet die gevaarliggies 
laat flikker. 

Kies wat vir jou werk: Daar 
is nie slegs een benadering wat 
vir almal werk nie – kies ’n 
agent of eiendomsagentskap 
wat aan al jou vereistes vol-
doen, en die transaksie benader 
op ’n wyse wat jy verkies. Jy 
moet aan die einde van die dag 
absoluut gemaklik voel.

Kies die regte 
agent só vir 
koop, verkoop


