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Daar is heelwat deeltitelske-
mas wat nou hul algemene 
jaarvergaderings hou of 

sopas gehou het – sommige vir 
die eerste maal in twee jaar as 
gevolg van die Covid-19-inper-
kingsmaatreëls.

Ons ontvang heelwat lesersna-
vrae oor die praktiese sy van 
vergaderings en/of bestuur en 
hanteer van hierdie navrae van-
dag in hierdie rubriek.

Só kan lesers hul geheue ’n 
bietjie verfris wat betref die 
voorgeskrewe verpligtinge en/of 
beperkings in hierdie verband: 

Aan wie moet die notule van ’n 
algemene jaarvergadering uit-
gereik word en wanneer? 
Standaardbestuursreël 9(e) be-
paal dat trustees verplig is om 
die notules van elke trustee- en 
algemene vergadering saam te 
stel ooreenkomstig reël 27(2)(a).

Hierdie notules moet aan alle 
persone gestuur word wat ken-
nisgewing van hierdie vergade-
ring moes ontvang het – binne ’n 
redelike tyd, maar nie langer as 
sewe dae ná daardie vergadering 
nie.

Reël 27(2)(a) verwys na die as-

pekte wat in so ’n notule hanteer 
moet word, byvoorbeeld die da-
tum en plek van die vergadering, 
die name van persone wat teen-
woordig was en die volmagte 
wat verleen is, sowel as stemuit-
slae en so meer.

Indien daar foute op ’n notule 
is, moet dit nie by ’n algemene 
jaarvergadering aanvaar word 
nie. Daardie foute moet eers reg-
gestel word voordat die lede dit 
kan aanvaar.

Dit is waarom dit belangrik is 
om notules kort ná ’n vergade-
ring te sirkuleer, sodat die nodi-
ge regstellings nog gemaak kan 
word en dat die trustees nie ’n 
jaar ná daardie vergadering 
moet uitpluis wat werklik plaas-
gevind het nie.

Onthou net dat die verpligting 
op die trustees rus om daardie 
notules te sirkuleer.

Dit is soms ’n verpligting wat 
aan bestuursagente gedelegeer 
word, maar die uiteindelike plig 
rus steeds op die trustees om toe 
te sien dat dit wel gebeur.

Wie mag trusteevergaderings 
bywoon? 
Alle eienaars, verbandhouers, 
toekomstige ontwikkelingsreg-
houers (gewoonlik die ontwikke-
laar) en die bestuursagent mag 
trusteevergaderings bywoon in 
terme van die standaardbe-
stuursreëls deur ’n skriftelike 
versoek te rig tot dien effekte.

Hierdie persone of entiteite 
kan ook skriftelik versoek om in 
kennis gestel te word van alle 

maalweg op ’n algemene jaarver-
gadering geneem of gewysig.

Sommige eienaars vra of hulle 
vir byvoorbeeld vyf trustees 
moet stem indien hulle net drie 
ken en vir hulle wil stem. Ek glo 
nie dat jy gedwing kan word om 
vir vyf te stem indien jy nie wil 
nie. Om te stem is tog ’n demo-
kratiese proses.

Dit is ’n goeie idee vir eie-
naars en trustees om hulself op 
’n gereelde basis te vergewis van 
die verpligtinge vervat in hul 
skema se reëls.

Ons ontvang heelwat navrae 
van persone wat nie weet watter 
reëls van toepassing is op hul 
skema nie, of nie ’n afskrif het 
van sodanige reëls nie.

Indien jy in ’n deeltitelskema 
woon en jy het nie ’n afskrif van 
die reëls vir daardie skema nie, 
wend tog ’n daadwerklike poging 
aan om so ’n stel reëls te kry.

Ons hoor ook gereeld dat eie-
naars glo net gedragsreëls vir 
hul skema het. Dit vind gewoon-
lik plaas omdat die standaardbe-
stuursreëls vir die skema aan-
vaar is en daarom nie in hande 
is nie.

Vind by jou bestuursagent of 
trustees uit wat die stand van sa-
ke is, want jou vrae kan nie met 
sekerheid beantwoord word in-
dien jy nie weet watter reëls op 
jou skema van toepassing is nie.
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Dít is hoe vergaderings werk 
trusteevergaderings, welke ver-
soek deur die trustees eerbiedig 
moet word.

Hierdie persone of entiteite 
mag egter nie enige mosies voor-
stel of stem by trusteevergade-
rings nie en 
moet hulself 
verskoon indien 
die trustees die 
oortredings van 
die reëls of wet-
gewing deur le-
de wil bespreek, 
of indien die 
trustees besluit 
dat die persoon 
se teenwoordig-
heid sal inmeng 
met die belange 
van die regsper-
soon of ’n indi-
vidu se reg tot 
privaatheid.

Trustees moet aan persone of 
entiteite wat versoek om trustee-
vergadering by te woon, die ken-
nisgewing voorsien van alle 
trusteevergaderings of die reso-
lusie waarvolgens toekomstige 
trusteevergaderings gereël word 
(met die doel dat die persoon/en-
titeit moet weet wanneer verga-
derings plaasvind).

Hulle moet ook die persoon/
entiteit in kennis stel wanneer 
so ’n vergadering uitgestel word.

Trustees mag die redelike kos-
te van die lewering van hierdie 
dokumente van die persoon/en-
titeit verhaal.

Hoeveel volmagte mag elke 

eienaar of trustee hou en mag 
alle volmagte by die voorsitter 
of ’n trustee rus?
Ingevolge artikel 6(5) van die Be-
stuurswet (van toepassing op al-
le deeltitelskemas) mag alle lede 

self ’n vergade-
ring bywoon, of 
deur ’n ander 
persoon verteen-
woordig word 
(volmag), maar 
geen persoon 
mag meer as 
twee persone 
per volmag ver-
teenwoordig nie.

Ingevolge 
standaardbe-
stuursreël 20(5) 
moet die aan-
stelling van ’n 
verteenwoordi-
ger en laasge-

noemde se aanvaarding van 
so ’n aanstelling grootliks aan 
die voorgeskrewe formaat vol-
doen en hierdie aanstelling moet 
48 uur voor die aanvang van die 
algemene vergadering aan die 
regspersoon gelewer word – óf 
aan die voorsitter oorhandig 
word voor of by aanvang van die 
vergadering. 

Hoeveel trustees moet aange-
stel word en vir hoeveel moet 
elke eienaar stem? 
Indien ’n regspersoon uit meer 
as vier lede bestaan, moet die le-
de van tyd tot tyd vasstel hoe-
veel trustees aangestel moet 
word. Hierdie besluit word nor-

‘‘Indien jy in ’n 
deeltitelskema 
woon en jy het nie 
’n afskrif van die 
reëls vir daardie 
skema nie, wend 
tog ’n daadwerklike 
poging aan om so 
’n stel reëls te kry.

Die vooruitsigte vir die herstel 
van die sektor vir kommersiële 
eiendom in Suid-Afrika lyk van-
jaar beter en dit is nou die tyd om 
die situasie te assesseer en om op 
hoogte van die verwikkelinge ra-
kende kommersiële eiendom te 
bly.

Die Covid-19-pandemie was ’n 
groot skok vir die kommersiële 
eiendomsektor. Dit het gewys hoe 
belangrik aanpasbaarheid en em-
patie is. Die mees suksesvolle ver-
huurders en beleggers is diegene 
wat kreatiewe oplossings gevind 
het om hul huurders te onder-
steun en dus hul eiendomme se 
inkomste kon behou.

Hoewel 2021 steeds ’n moeilike 
ekonomiese klimaat vir Suid-Afri-
kaanse ondernemings bied, is 
daar sekere gebiede waarop kom-
mersiële verhuurders moet fokus 
om seker te maak hulle floreer on-
der hierdie omstandighede.

Aanpasbaarheid
Buigbare huurkontrakte het toe-
nemend aanlokliker vir kommer-
siële huurders geword in die hui-
dige omstandighede. As dit strate-

gies hanteer word, kan dié soort 
aanpasbaarheid ’n baie handige 
wapen vir verhuurders wees.

Verhuurders wat akkommode-
rend is, gaan dit makliker vind 
om huurders te behou en om nu-
wes te lok. Hoe meer verhuurders 
bewus is van die jongste neigings 
in die eiendomsmark en die spesi-
fieke voorkeure wat huurders 
deurentyd het, hoe aanlokliker 
gaan hul eiendomme wees.

Huurders sal dalk selfs bereid 
wees om ’n bietjie meer te betaal 
as hulle die gemoedsrus het dat 
daar opsies is indien hul omstan-
dighede verander. Dit kan ’n han-
dige manier wees om die meer be-
trokke bestuurstyl te finansier 
wat in hierdie klimaat nodig is.

Instandhouding
Wanneer jou begroting beperk is, 
kan dit dalk vir jou soos ’n slim 
idee klink om die instandhouding 
van jou eiendom uit te stel. Dit is 
egter nooit ’n goeie idee nie – ver-
al nie wat kommersiële eiendom-
me betref nie.

Eiendomme wat nie goed in-
standgehou is nie, sukkel nie net 

om nuwe huurders te lok nie, 
maar hulle boet ook kapitale 
groei in en ervaar nie goeie huur-
verhogings nie.

Dit is beslis nie nou die tyd om 
’n belegging onder daardie soort 
druk te plaas nie.

Stel eerder ’n begroting op vir 
die instandhouding van jou eien-
dom en verseker dat dit vroegty-
dig uitgevoer word deur betrouba-
re kontrakteurs wat gehaltewerk 
doen.

Die werk wat jy ingesit het, sal 
op lang termyn in jou winste 
weerspieël word.

Bemarking
Dit is onder die beste omstandig-
hede moeilik om goeie huurders 
vir kommersiële eiendomme te 
kry en die proses kan selfs langer 
neem in die middel van ’n wêreld-
wye pandemie.

Dit is daarom noodsaaklik dat 
verhuurders vinnig optree wan-
neer ’n huurder hul huurkontrak 
kanselleer.

Dit was nog nooit so belangrik 
om onmiddellik ’n eiendom te be-
gin adverteer as jy die kennis vir 

die kansellasie ontvang nie. Dit is 
tans moeilik om goeie huurders te 
kry en jy wil definitief nie ’n 
swakker huurder kry of nie ’n be-
hoorlike keuringsproses volg net 
sodat jy vinnig ’n huurder in jou 
eiendom kan kry nie.

Dit is uiters belangrik om goeie 
bemarking op die regte platforms 
te doen. Daarbenewens is dit ook 
belangrik om saam met ervare 
kommersiële eiendomsagente te 
werk.

Spoed gaan jou beslis nie help 
as jy nie jou eiendom se volle po-
tensiaal bemark nie, of die adver-
tensie nie die regte teikengehoor 
bereik nie.

Bestuur
Wanneer goeie huurders skaars 
is, is dit belangrik om dié wat jy 
het, te probeer behou.

Om suksesvol daarin te wees, 
verg meer pro-aktiewe kontak 

tussen verhuurders en hul eien-
domsbestuurders, sowel as empa-
tie en ’n oop kop tydens onder-
handelings.

Huurders wat voel asof hul 
verhuurder na hul belange om-
sien, is ’n duisend keer meer ge-
neig om hul huurkontrak te ver-
leng as diegene wat voel dat hulle 
net nog ’n nommer op ’n bank-
staat is.

Praat met jou huurders en reik 
na hulle uit – mens tot mens. ’n 
Klein bietjie omgee sal nie jou 
winste affekteer nie.

Kommersiële eiendom was nog 
altyd ’n belegging wat hoë risi-
ko’s, sowel as hoë belonings bied. 
Dit is net so waar vandag soos dit 
nog altyd was.

Eiendomsbeleggers wat die al-
gemeenste slaggate vermy en by 
die veranderende klimaat aanpas, 
het alle rede om optimisties te 
wees vir ’n winsgewende jaar.

Raad vir verhuurders van kommersiële eiendom in SA
Die ekonomiese uitdagings verlede jaar het ’n groot impak op 

Suid-Afrikaanse sakeondernemings gehad, met ’n drastiese impak op 
die sektor vir kommersiële eiendom. Vanjaar lyk die vooruitsigte vir 
kommersiële eiendom se herstel reeds beter, skryf Craig Mott, die 

Kaapse streeksbestuurder van die Rawson Property Group.
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