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Bestuursagente speel dikwels ’n 
belangrike rol in die daaglikse fi-
nansiële administrasie van deel-
titelskemas. 

Afhangende van die terme 
waarop ’n bestuursagent aange-
stel word kan hulle onder meer 
in beheer wees van die skema se 
bankrekening en die geld wat op 
’n boekhousisteem ontvang word, 
invoer. Daarbenewens kan hulle 
ook betalings maak en volledig 
boekhou van in- en uitbetalings 
sodat die ouditeure vir die skema 
die finansiële state aan die einde 
van die belastingjaar kan saam-
stel. 

Dit kan ’n groot werk wees – 
veral indien ’n skema uit ’n groot 
aantal dele bestaan. Én foute 
sluip soms in. 

Trustees moet besef dat be-
stuursagente in deeltitelskemas 
aangestel word op die terme uit-
eengesit in die skriftelike ooreen-
koms wat met hulle aangegaan 
is. Hoewel bestuursagente ge-

woonlik die bepaalde administra-
tiewe take namens die trustees 
uitoefen, beteken dit nie dat die 
trustees skouers kan optrek teen-
oor lede wanneer vrae oor hier-
die aspekte aan hulle gestel word 
nie. 

Selfs al doen die bestuursagent 
sogenaamd al die werk, moet die 
trustees steeds intern – tussen 
hulle en die agent – stappe in 
plek stel om ’n ogie te hou. 

Wenke aan trustees 
vir finansiële toesig
) Speel ’n aktiewe rol in die sa-
mestelling van die begroting: 
Wanneer ’n voorgestelde begro-
ting aan die trustees voorgelê 
word, oorweeg dit krities en vra 
vrae waar inligting dalk nie so 
voor die hand liggend is nie.

Hoe vergelyk hierdie begroting 
met verlede jaar se begroting? Is 
daar bedrae wat drasties verhoog 
het? Wat is die rede vir die verho-
ging en kan die trustees moontlik 
ander diensverskaffers nader vir 
kwotasies of goedkoper produkte 
bekom om die koste redelik te 
hou? 

Deursigtigheid kweek vertroue 
onder eienaars en waar foute of 
struikelblokke ingesluip het – of 
swak beplanning die vorige jaar 
tot vermorsing gelei het – wees 
eerlik daaroor en stel dit reg. 

) Vra ’n maandelikse lys aan 

van persone wat agterstallig is 
met hul heffings en gee instruk-
sies vir skuldinvordering:

Hoewel die bestuursagent be-
hoort te weet wie agterstallig is 
met hul heffings, is dit ook be-
langrik dat die trustees weet wie 
agterstallig is en waarom. 

Die tydperk tussen wanneer 
die persoon agterstallig raak en 
die trustees/bestuursagent op-
tree, behoort nie lank te wees nie 
en die trustees moet opvolg of 
daar wel opgetree is. Trustees 
voel dalk dat hulle die hef in die 
hand het omdat heffingsuitkla-
rings verleen moet word vir oor-
drag en die eienaar dan vas is, 
maar dit is ’n lui en gevaarlike 
wyse om die probleem te takel. 

Indien agterstallige eienaars se 
heffings drasties oploop oor jare 
word die trustees nie net deur ’n 
moontlike verjaringseis in die ge-
sig gestaar nie, maar die regsper-
soon moet dalk meeding met ’n 
verbandhouer wat ’n preferente 
eis het oor die eiendom. Dan raak 
die saak waarskynlik uiters ge-
kompliseerd en almal verloor.

) Vra die bankstate aan van die 
regspersoon se bankrekening om 
dit by elke trusteevergadering te 
bespreek: Dit is ’n kwessie van 
goeie bestuur – gaan kyk net wat 
daar aangaan. Maak seker dat die 
gereelde maandelikse uitgawes 
wel betaal word; kyk na die be-

skikbare saldo; bevraagteken 
in- of uitbetalings wat nie sin 
maak nie; en gaan dalk selfs die 
munisipale rekenings na om se-
ker te maak betalings is op da-
tum. 

Bestuursagente het weer die 
voordeel van ervaring omdat hul-
le met verskeie skemas werk en 
patrone en beste praktyke kan 
help identifiseer.

Wenke aan bestuursagente 
vir beter trusteebystand
) Help eienaars om bekwame 
trustees te verkies: Bekwame eie-
naars wil selde hul kosbare tyd 
afstaan aan ’n pos wat konstante 
kritiek ontvang. Help dus die 
trustees om verantwoordbaar 
teenoor eienaars te wees en hul 
vertroue te verdien, sodat dit ’n 
rol is wat ander eienaars later 
van tyd wil aanvaar. 

Indien oom Piet byvoorbeeld 
twee jaar gelede gesekwestreer 
is, is hy dalk nie die regte per-
soon om die begroting saam te 
stel nie. 

Doen moeite om benoemings 
vir nuwe trustees te kry – eie-
naars is meer geneig om ’n demo-
kraties verkose persoon te aan-
vaar as iemand wat jaar ná jaar 
in die raad dien sonder om werk-
lik verkies te word. 

Waar daar duidelike botsende 
belange bestaan of sameswerings 
is wat ongesonde bestuur bevor-

der – adviseer die trustees daar-
teen. 

) Ontwikkel interne terugvoe-
ringsisteme met trustees: Maak 
seker dat die trustees in so ’n ma-
te geken word in die finansiële 
sake dat hulle algemene navrae 
van eienaars sal kan beantwoord 
indien hulle by die hek voorge-
keer word. Dit beteken nie dat 
hulle gebombardeer moet word 
met ’n konstante stroom inligting 
nie, maar ontwikkel ’n proses 
wat vir albei partye werk sodat 
inligting op ’n gereelde basis 
deurgegee kan word. 

) Moedig eienaardeelname aan: 
Oorweeg die demografie van eie-
naars en identifiseer redes waar-
om eienaars nie deelneem aan 
vergaderings en besluitneming 
nie. Bestaan die inwoners dalk 
grootliks uit huurders en die eie-
naars woon elders? 

’n Moontlike oplossing kan 
wees dat eienaars aangemoedig 
word om aan hul huurders of an-
der inwonende eienaars ’n vol-
mag te verleen om wel namens 
hulle deel te neem.

Trustees en bestuursagente 
kan sodoende vir mekaar uitkyk 
en in die proses beter finansiële 
bestuur in hul skema bevorder.
) Malan is ’n prokureur verbonde 
aan die firma Du Plessis Hofmeyr 
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EIENDOM 
EN DIE REG 

Bestuursagente, trustees verseker só goeie finansiële bestuur

Eiendomme-redaksie

Eiendom is ’n goeie beleg-
gingsopsie, meen heelwat 
kenners.

Die gedagte om die koste ver-
bonde daaraan om ’n huis te be-
sit te dek, kan vir voornemende 
eerstekopers dalk skrikwekkend 
wees. Dit is dus belangrik om 
goed voorbereid te wees vir hier-
die groot sprong in jou lewe.

“Ná twee jaar van betreklike 
lae rentekoerse, sien ons steeds 
aansienlike belangstelling van 
eerstekopers – ’n groepering wat 
sowat 60% van al BetterBond se 
huisleningsaansoeke verteen-
woordig,” sê Carl Coetzee, uit-
voerende hoof van die verband-
makelaar BetterBond, in ’n ver-
klaring.

“Dit is egter bemoedigend dat 
daar die afgelope jaar (tot April) 
’n toename van byna 8% was in 
die formele toekenning van ver-
bande vir eerstekopers, sowel as 
’n toename van meer as 7% in 
die goedgekeurde verbandgroot-
te van hierdie kopers.”

Coetzee deel die volgende vyf 
maniere waarop aspirant-huis-
eienaars die eiendomsmark kan 
betree – selfs tydens uitdagende 
ekonomiese omstandighede:

1. Bekostigbaarheid is altyd be-
langrik wanneer jy ’n huis koop. 
Alhoewel jy vooraf seker moet 
wees van wat jy elke maand kan 
bekostig om op ’n verband af te 
betaal, moet jy ook voorbereid 
wees vir die voorafkoste wat 

daar aan die koop van ’n huis 
verbonde is.

Dit sluit alles van hereregte 
tot oordragkoste en prokureurs-
geld in, sowel as verbandregi-
strasiekoste en ander uitgawes.

As jy eers ’n trotse huiseie-
naar is, sal jy ook by tye moet 
opdok vir die instandhouding 
van jou eiendom en enige ander 
herstelwerk wat gaan nodig 
wees.

“Dit is dus raadsaam om voor-
af goedkeuring by ’n verband-
makelaar te kry, sodat jy ’n dui-
delike idee het van wat jy kan 
bekostig.

“Voorafgoedkeuring verbeter 
ook jou kanse om uiteindelik ’n 
verband by ’n bank te kry,” ver-
duidelik Coetzee.

Die verbandgoedkeurings-
koers vir kliënte wat eers vooraf 
goedkeuring deur BetterBond ge-
kry het, staan nou al op 90%. 
“Die verkoper sal ook dan sien 
dat jy ’n ernstige koper is wat 
reeds die nodige papierwerk en 
kredietkontrole gedoen het,” 
voeg Coetzee by.

2. Alhoewel die repokoers ge-
leidelik weer begin styg en die 
prima-uitleenkoers nou op 8,25% 
staan, sal ’n verbandmakelaar 
namens jou as koper by meer as 
een bank om ’n verband gaan 
aansoek doen ten einde ’n laer 
rentekoers te beding. Dit word 
rentekoerstoegewing genoem.

BetterBond se gemiddelde ren-
tekoerstoegewing is tans 0,61% 
as jy by vier banke aansoek 

doen, sê Coetzee.
Dit beteken dat die verskil tus-

sen die hoogste en laagste aan-
bod wat jy van die vier banke 
ontvang, 0,61% is.

Hiermee ’n voorbeeld: Die 
maandelikse verbandterugbeta-
ling op ’n verband van R2 mil-
joen teen prima minus 0,61% – óf 
teen 7,14% – sal ’n maandelikse 
besparing van R745 beteken.

3. Dit is altyd raadsaam om ’n 
goeie deposito op ’n eiendom te 
betaal wanneer jy om ’n verband 
aansoek doen – al is dit net 10% 

van die huis se waarde. Eerste-
kopers het dikwels egter nie die 
finansiële middele om dit te 
doen nie.

Suid-Afrika se hoofbanke bied 
’n reeks leningsprodukte aan 
wat lenings van soveel as 110% 
vir jong professionele persone 
onder die ouderdom van 30 in-
sluit.

“ ’n Lening van 100% of meer 
maak dit moontlik om ’n huis te 
koop sonder om ’n deposito te 
hê. “Dit kan ook die oordrag- en 
verbandregistrasiekoste dek wat 
vooraf betaal moet word,” ver-

duidelik Coetzee.

4. Nog ’n wyse waarop eerste-
kopers huiseienaarskap ’n werk-
likheid kan maak as bekostig-
baarheid ’n bekommernis is, is 
om ’n eiendom onder die R1 mil-
joen-kerf te koop.

Daar is geen hereregte betaal-
baar op ’n eiendom van R1 mil-
joen en minder nie – ’n aansien-
like besparing vir veral eerste-
kopers.

Jy kan ook op oordragskoste 
spaar as jy ’n eiendom in ’n nu-
we residensiële ontwikkeling 
koop, hoewel jy steeds die akte-
besorger gaan moet betaal. Afge-
sien van die aanvanklike koste, 
sal die aankoop van ’n eiendom 
in ’n nuwe ontwikkeling jou ook 
vir die eerste paar jaar geld 
spaar wat betref herstelwerk en 
instandhouding.

5. Eerstekopers met ’n gesa-
mentlike huishoudelike inkom-
ste van tussen R3 501 en R22 000 
per maand kan kwalifiseer vir 
die FLISP (Finance Link Indivi-
dual Subsidy)-program indien 
hulle aan die kriteria voldoen. 
Die eenmalige subsidiebedrag 
het tot tussen R30 000 en 
R130 504 gestyg, afhangend van 
die aansoeker se maandelikse in-
komste, en dit is nou moontlik 
om die subsidie te kry sonder 
dat daar eers ’n verband toege-
staan is, sê Coetzee.

“Dit maak dit selfs makliker 
vir kwalifiserende aansoekers 
om ’n huis te besit.”

Wenke: Eerstekoper kry só vastrapplek in die mark

Pak jou groot sprong reg aan

Bekostigbaarheid is een van die belangrikste oorwegings vir huiskopers 
– veral eerstekopers. Maar daar is verskeie maniere waarop eerstekopers 
’n vastrapplek in die huismark kan kry, sê Carl Coetzee, die uitvoerende 
hoof van BetterBond. Foto: PEXELS


