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Wanneer die wet of reëls 
van ’n deeltitelskema 
die magte en pligte van 

die regspersoon uiteensit, moet 
dit uitgeoefen word deur die 
trustees van die skema – tensy 
die bepaling spesifiek anders 
lui.

Geen individuele trustee, in-
sluitend die voorsitter, het enige 
besluitnemingsmagte nie.

Die trustees vorm die raad 
van trustees en hulle neem be-
sluite op grond van ’n meerder-
heidstem. 

Die enigste regmatige rede 
waarom ’n trustee uit ’n besluit-
nemingsproses van die trustees 
gelaat mag word, is indien daar-
die trustee ’n belang by die uit-
koms van die saak het. 

Blik op aanstellings 
Hoe sal dit werk indien ’n ske-
ma se trustees werknemers of 
agente wil aanstel?

Trustees het ooreenkomstig 
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artikel 4(a) van die bestuurswet 
die mag om agente en werkne-
mers aan te stel, wat onder 
meer die aanstelling van be-
stuursagente en opsigters in-
sluit.

Kan net een trustee die aan-
stelling maak?

Definitief nie, want soos hier-
bo genoem, kan net die raad van 
trustees ’n besluit neem.

Verder vereis voorgeskrewe 
bestuursreël 10 dat dokumente 
van die regspersoon deur twee 
trustees – of een trustee en die 
bestuursagent – onderteken 
moet word op grond van ’n trus-
teeresolusie. Dan eers sal dié do-
kument geldig wees.

Dus, sou die trustees iemand 
(bestuursagent, skoonmaker, op-
sigter) aanstel, moet daar ’n 
trusteeresolusie wees en die 
aantellingsbrief moet deur twee 
trustees – of een trustee en die 
bestuursagent – onderteken 
word. 

Voorgeskrewe reëls 
Wanneer ’n bestuursagent aan-
gestel word, bepaal voorgeskre-
we bestuursreël 28(6) dat daar-
die ooreenkoms moet voldoen 
aan alle vereistes soos uiteenge-
sit in die regulasies.

Voorgeskrewe bestuursreël 
28(7) bepaal verder dat ’n be-
stuursooreenkoms nie vir lan-
ger as drie jaar mag voortduur 

nie en dat dit sonder enige 
boete of straf gekanselleer mag 
word: 

(a) deur die regspersoon met 
twee maande kennis, indien ’n 
spesiale resolusie by ’n algeme-
ne vergadering 
tot dien effekte 
geneem word; of 

(b) deur die be-
stuursagente deur 
twee maande ken-
nis te gee.

Die regspersoon 
of trustees mag 
ook op grond van 
’n gewone resolu-
sie (meerderheid-
stem) die be-
stuursagent se 
kontrak kansel-
leer ooreenkom-
stig die terme van 
hul kontrak, of besluit om die 
kontrak nie weer te hernu nie.

Voorgeskrewe bestuursreël 
27(7) bepaal weer dat wanneer 
die regspersoon hul ooreenkoms 
met ’n bestuursagent of werkne-
mer kanselleer, daardie be-
stuursagent of werknemer bin-
ne tien dae van die datum van 
kansellasie alle reël 27-doku-
mente en inligting waaroor hul-
le beskik aan die regspersoon 
moet terugbesorg.

Hierdie inligting sluit onder 

meer in: Notules, inligting oor 
trustees, lede, huurders of die 
eiendomme binne die skema, 
verbandhouers en so meer.

Voorgeskrewe bestuursreël 28 
maak voorsiening daarvoor dat 
’n uitvoerende bestuursagent 

aangestel kan 
word deur ’n spe-
siale besluit van 
lede.

Alternatiewelik 
kan 25% van die 
deelnemingskwo-
ta-houers aansoek 
doen by die Om-
buddiens vir só 
aanstelling.

Onthou, met 
enige ander be-
stuursagent-aan-
stelling is die 
trustees steeds 
verantwoordelik 
daarvoor om die 

magte en pligte van die regsper-
soon uit te oefen.

Met die aanstelling van ’n uit-
voerende bestuursagent oefen 
hierdie agente die magte en plig-
te van die trustees ook uit.

Dit is in praktyk meer asof ’n 
administrateur vir die deeltitel-
skema aangestel is.

Benewens die feit dat die uit-
voerende bestuursagent die 
magte en pligte van die trustees 
moet uitoefen, staan hulle ook 
in ’n fidusiêre verhouding tot al-

le lede, en kan hulle aanspreek-
lik gehou word vir verliese 
waar hulle nie met die nodige 
vaardigheid en sorg optree nie.

Laaste sê 
Die uitvoerende bestuursagent 
moet elke ses maande die ge-
meenskaplike eiendom onder-
soek, waarna hy/sy elke vier 
maande aan elke lid terugvoe-
ring moet verskaf oor die skema 
se bestuursaktiwiteite.

Die aanstelling van ’n uitvoe-
rende bestuursagent beteken nie 
dat daar nie trustees van die 
regspersoon sal wees nie. Ont-
hou dat die standaard-bestuurs-
reëls nie noodwendig van toe-
passing is op jou skema nie – 
dalk maak jou bestuursreëls nie 
voorsiening vir die aanstelling 
van ’n uitvoerende bestuurs-
agent nie. 

Die bestuurswet is egter van 
toepassing op alle deeltitelske-
mas, ongeag die skema se reëls.

Stel dus eers vas wat jou ske-
ma se reëls bepaal en maak se-
ker dat jy die bepalings van die 
bestuurswet altyd hiermee saam 
oorweeg. 

) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
Malan Ing. in Somerset-Wes. 
Vir meer inligting of enige eien-
domsverwante navrae, stuur ’n 
e-pos na info@dhmlaw.co.za.

Só werk besluitnemingsmag 

‘‘Geen individuele 
trustee, insluitend 
die voorsitter, het 
besluitnemings-
magte nie. Die 
trustees vorm die 
raad van trustees 
en hulle neem 
besluite . . . 

Eiendomme-redaksie

Daar is talle mense oor die land 
heen wat elke maand van een 
woning na die ander verhuis.

Daar is heelwat van hulle wat 
sommer hul eie bakkies, sleep-
waens, ’n gehuurde vragmotor of 
hul eie mannekrag (en dié van 
hul vriende!) gebruik om te trek.

Daar is egter ook baie ander 
wat liefs die hulp van ’n verhui-
singsmaatskappy verkies om hu-
le te help met hierdie groot taak 
– veral as hulle na ’n ander dorp 
of stad of selfs ’n ander land 
moet verhuis.

“As jy een van hierdie mense 
is, sal jy waarskynlik na manie-
re op soek wees om die koste van 
verhuising so laag moontlik te 
hou en om te verseker dat jou 
besittings en meubels veilig ge-
trek en goed bewaar word,” ver-
duidelik Gerhard Kotzé, bestu-
rende direkteur van die eien-
domsgroep RealNet, luidens ’n 
verklaring.

Kotzé meen diegene wat op die 
drumpel staan om te verhuis, 
kan maar die volgende wenke 
volg.

1. Bereid jouself goed voor 
Gaan ten minste twee maande 
voor jy verhuis deur jou huis, 
motorhuis en jou stooreenheid.

Identifiseer watter items jy nie 
in jou nuwe huis gaan nodig hê 
nie en watter van jou besittings 

geskenk, verkoop of vir herwin-
ning gestuur kan word.

“Jy moet poog om die aantal 
items en meubelstukke wat ver-
voer moet word met minstens 
die helfte te verminder, want ge-
wig en vrag is ’n belangrike fak-
tor in die bepaling van die prys 
van langafstandvervoer,” sê hy.

“Daar is regtig geen sin daarin 
om te betaal om iets te vervoer 
wat jy nie gaan gebruik of wat 
nie in jou nuwe huis gaan pas 
nie,” voeg Kotzé by.

2. Soek regte maatskappy 
Besoek die Professionele Verhui-
singsvereniging se webwerf by 
www.pmamovers.co.za vir ’n lys 
van betroubare maatskappye 
wat aan Accredited Movers of 
South Africa (Amosa) se gehalte-
standaarde vir nasionale ver-
voermaatskappye voldoen.

As jy oorsee trek, moet jy liefs 
ook ’n maatskappy oorweeg wat 
lid is van die Suid-Afrikaanse In-
ternasionale Verhuisingsvereni-
ging (Saima).
Hierdie maatskappye word fi-
nansieel onafhanklik gekontro-
leer en moet aan ’n streng etiese 
kode voldoen, sê Kotzé.

3. Kry verskeie kwotasies 
As jy beplan om te verhuis, moet 
jy kontak maak met minstens 
drie verskillende verhuisings-
maatskappye en sorg dat hul 
verteenwoordigers jou huis be-

soek sodat hulle hul ramings vir 
die trekkoste so akkuraat moont-
lik kan maak.

“Jy moet ook presies kyk wat 
by elke kwotasie ingesluit is, 
soos byvoorbeeld versekering of 
verpakkingsmateriaal, sodat jy 
’n regverdige vergelyking tussen 
die kwotasies kan tref,” voeg 
Kotzé by.

4. Trek op die regte tyd
Probeer om nie jou trek vir die 
einde van ’n maand of geduren-
de Desember of Januarie te be-
plan nie. “Op ander tye van die 
maand, of gedurende die winter, 
wanneer die verhuisingsmaat-
skappye nie so besig is nie, word 
jy gewoonlik ’n beter tarief aan-
gebied,” sê Kotzé.

5. Nou kom die inpak! 
Koop bokse vir jou trek (verkies-
lik herwinde bokse) of herbruik-
bare plastiekkratte en pak self 
soveel klein artikels daarin as 
wat jy kan.

“Dit sal die tyd wat die verhui-
singsmaatskappy benodig om te 
pak verminder én hopelik ook 
die koste daarvan.” 

Dit is ook ’n slim idee om al 
jou bokse en meubels ’n nommer 
en ’n kleur te gee, voeg Kotzé by.
“Merk dit sodat dit ooreenstem 
met die kleurplan van jou nuwe 
huis. Só kan die verhuisings-
maatskappy jou help om jou be-
sittings en meubels in die regte 

vertrekke af te laai.”

Laaste sê 
Kotzé voeg by dat jy ook moet se-
ker maak dat jou besittings en 
meubels behoorlik verseker is 
gedurende die vervoer daarvan, 
aangesien pad- en weerstoestan-
de, kapings, rooftogte, stakings 
en onluste die diens van selfs die 
beste verhuisingsmaatskappy 
ernstig kan belemmer.

“Jy het gewoonlik ’n spesiale 
polis hiervoor nodig, en jy moet 

dit met jou korttermynverseke-
ringsmaatskappy reël. Jy betaal 
dan die premie voordat jy ver-
huis,” verduidelik hy.

“Alternatiewelik beskik ver-
huisingsmaatskappye ook dik-
wels oor ’n beleid wat die ver-
voer van goedere betref. Maak 
seker dat dit voldoen aan die 
Wet op Finansiële Advies- en 
Tussengangerdienste (Fais). Dit 
is nóg ’n goeie rede om van ’n 
professionele, geregistreerde 
maatskappy gebruik te maak.”

Vat jou goed en trek, Ferreira!

Vyf wenke vir as jy wil verhuis

Pak vooraf klein items in bokse of kratte om die tyd wat die verhuisings-
maatskappy benodig te verminder – én so ook die koste. Foto: PEXELS


