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Soos ons gereelde lesers 
weet, is daar ’n verskil tus-
sen deeltiteleiendom en 

skemas wat deur ’n huiseie-
naarsvereniging (voltitel-erwe) 
bestuur word.

Eersgenoemde se bestuurs-
dokumente word in formele wet-
gewing en regulasies vervat (of 
is op grond daarvan aangepas), 
terwyl die laasgenoemde se be-
stuursdokumente normaalweg ’n 
grondwet behels wat deur die 
ontwikkelaar opgestel word.

Ten einde hierdie onderwerp 
so wyd as moontlik van toepas-
sing op ons lesers te maak, gaan 
ek ná elke paragraaf wat oor 
deeltitels handel, ’n sin of twee 
byvoeg wat die posisie by huisei-
enaarsverenigings ook uiteensit. 

Aan die begin 
Die Bestuurswet en Standaar-
dreëls vir deeltitelskemas bevat 
die standaarde waarvolgens 
trustees ’n deeltitelskema moet 
bestuur. Dít bepaal wat trustees 
mag doen en in soverre hierdie 

dokumente nie aan trustees die 
bevoegdheid vir ’n sekere hande-
ling verleen nie, mag die trus-
tees dít nie doen nie.

Die rol van trustee is dus nie 
een waar die bevoegdhede onbe-
perk is nie. (By skemas met huis-
eienaarsverenigings verleen die 
grondwet aan die trustees hul 
magte.)

Die Deeltitelwet bepaal in arti-
kel 8 dat trustees in ’n fidusiêre 
posisie staan tot die lede. In kort 
moet hulle in die beste belang 
van die lede optree, ter goeder 
trou optree en hulle moet enige 
materiële konflik van belange 
vermy.

Sou ’n trustee teenstrydig met 
hierdie fidusiêre posisie optree, 
is hy/sy aanspreeklik teenoor 
die regspersoon vir enige finan-
siële verlies wat as gevolg daar-
van gelei word – óf enige finansi-
ële voordeel wat hy/sy daardeur 
ontvang het. (Dit is gebruiklik dat 
grondwette by skemas met huisei-
enaarsverenigings ook ’n bepaling/
bepalings bevat wat die fidusiêre 
posisie van die trustees uiteensit. 
Nie almal is egter so voorskriftelik 
nie.) 

Aanspreeklikheid 
Artikel 8(4) van die Bestuurswet 
bepaal: “The body corporate 
must indemnify a trustee who is 
not a managing agent against all 
costs, losses and expenses ari-
sing as a result of any official act 

dan skuldig is – die ander lede, 
die ombuddiens of die hof?

En indien die trustee wel deur 
een van hierdie forums “skuldig 
bevind word”, hoe word die ska-
de herstel? Waar daar een nalati-
ge handeling was, is dit dalk 
moontlik om monetêr te bepaal 
watter skade die regspersoon (of 
huiseienaarsvereniging) gely 
het. As die nalatigheid oor jare 
strek, hoe dan gemaak? 

Laaste sê 
Indien die wetgewer of ’n skema 
se grondwet wel strafsanksies 
byvoeg vir trustees wat nie doen 
wat van hulle verwag word nie, 
sal niemand ooit weer as ’n trus-
tee wil optree nie en die hele be-
stuurstruktuur sal platval.

As middeweg moet trustees en 
lede van ’n skema maar net hul 
vinger op die bestuursknoppie 
hou. Kry advies, help mekaar 
reg, stel foute reg, en wysig die 
reëls of grondwet om bestuurs-
gapings toe te stop.

Ons kan nie ons trustees vir 
die wolwe gooi elke keer as hulle 
’n fout begaan nie, maar trustees 
moet ook kritiek verwelkom en 
regsadvies inwin indien hulle 
vermoed dat hulle iets verkeerd 
doen – óf gedoen het. 
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that is not in breach of the trus-
tee’s fiduciary obligations to the 
body corporate.”

Dus, indien jy as trustee jou fi-
dusiêre pligte mooi uitoefen, be-
hoort die uitvoering van hierdie 
pligte nie jou sak te raak nie. 
(Grondwette by huiseienaarsver-
enigings bevat normaalweg ’n 
soortgelyke bepaling.)

Die bogenoemde beperkings op 
aanspreeklikheid is ’n goeie 
ding, want ons wil nie mense af-
skrik om as trustees te dien nie.

Die skemas wat die slegste 
daaraan toe is, 
is dié waar nie-
mand by die be-
stuur daarvan 
betrokke wil 
raak nie.

Trustees word 
nie vergoed vir 
hulle werk nie, 
en die lang ure 
word gewoonlik 
nie raakgesien en geprys nie. 
Die besluite wat hulle maak, 
word egter makliker gekritiseer 
en mense se misnoeë vinniger 
uitgespreek.

Dit is gewoonlik ’n ondankba-
re werk, maar een wat steeds die 
moeite werd is om te doen as jy 
glo dat jy ’n positiewe verskil 
kan maak. Dié persone wat dus 
hul tyd en energie opoffer om 
namens al die lede die beste be-
stuursfunksie moontlik te ver-
rig, moet dus beskerm word.

Dit is net reg.
Wat gebeur egter waar die 

trustee nié hierdie fidusiêre po-
sisie ernstig opneem nie, nalatig 
is of dink dat die skema hul ko-
ninkryk is om te regeer soos nét 
hulle goeddink? Is dit dan reg 
om hulle te beskerm? 

Só staan sake 
Jou eerste reaksie is om te sê 
hulle moenie beskerm word nie 
– hulle moet verantwoordelik ge-
hou word vir hul versuim. Dit is 
egter nie so maklik in praktyk 

nie.
Hierdie “pos” 

is nie soos een 
in ander organi-
sasies waar jy 
dissiplinêr aan-
gespreek word 
indien jy nie jou 
pligte nakom 
nie. Trustees 
wat vir die eer-

ste maal dien op ’n raad weet 
dalk nog nie hulle tree verkeerd 
op nie.

Hulle het dalk nog nie die no-
dige opleiding om te weet wat 
van hulle verwag word nie, of 
hul beskikbare tyd is dalk min 
as gevolg van werksverpligtinge. 
Daarbenewens verstaan hulle 
dalk nie die finansiële state nie 
en sou dus nooit besef het dat 
die bestuursagent met die skema 
se geld wegloop nie.

En wie besluit of die trustee 

‘‘Die bogenoemde 
beperkings op 
aanspreeklikheid is 
’n goeie ding . . .


