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'n Paar voorbeelde (aktiwiteite) van rapporteerbare ongerymdhede in terme 
van maatskappye regulasie 29(6) is:  
 

RAPPORTEERBARE ONREËLMATIGHEID JA 

ROEKELOSE VERHANDELING  

(WER)    BESTAAN VAN BEDROG, (WERKLIKE, VERMOED EN BEWEERDE)  

HANDELSDRYF ONDER INSOLVENTE OMSTANDIGHEDE  

NIE AAN SOLVENSIE- EN LIKWIDITEITS TOETS VOLDOEN NIE  

DIEFSTAL  

OORTREDING VAN ENIGE WETGEWING (NIE-NAKOMING VAN 
WETTE EN REGULASIES)  

 

ONWETTIGE DADE  
 

Bron: Maatskappye Regulasie 29(6) 
 
 
V 218. WAT BEHELS ROEKELOSE HANDEL? 
 
A. :  
 

1. roekelose manier; 
 
2. met growwe nalatigheid; 
 
3. met die opset om 'n persoon te bedrieg; 
 
4. bedrieglike doel; of  
 
5. waar die maatskappy nie in staat is om sy skulde te betaal soos dit in die 

gewone loop van besigheid betaalbaar word nie.  
 

Bron: Artikel 22 van die Maatskappywet, Wet 71 van 2008 
 
 
V 219. ONDER WATTER OMSTANDIGHEDE MAG 'N DIREKTEUR AANSPREEKLIK 

GEHOU WORD VIR DI SKAPPY? 
 
A.  

1. 'n Maatskappy is 'n regsentiteit afsonderlik van sy direkteure en aandeelhouers, 
en die direkteure en aandeelhouers is nie aanspreeklik vir die skulde van 
die maatskappy nie, tensy dit 'n maatskappy met persoonlike aanspreeklikheid 
is.  

 
2. Daar is egter voorsiening gemaak in die Belasting Administrasie Wet van 2011 

waar persoonlike aanspreeklikheid mag ontstaan.  
 
3. Elke maatskappy het 'n verteenwoordigende belastingpligtige, en dit is die 

persoon wat verantwoordelik is vir die betaling van belasting wat as 'n agent 
namens die maatskappy optree. Die verteenwoordigende belastingpligtige van 
'n maatskappy is die openbare amptenaar wat aangewys is in die IT77C Vorm, 
voltooi deur die maatskappy wanneer dit registreer as 'n belastingbetaler en is 
in die meeste gevalle geneig om 'n direkteur van die maatskappy te wees. 'n 
Verteenwoordigende belastingbetaler word persoonlik aanspreeklik gehou vir 
die maatskappy se belastingskuld indien, terwyl die belasting onbetaald bly, die 
verteenwoordigende belastingpligtige:  
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3.1. bedrae verwyder, beswaar of vervreem ten opsigte waarvan die 

belasting betaalbaar is; of  
 
3.2. fondse vervreem wat in sy besit was wat gebruik kon word om die 

belasting te betaal.  
 
4. Nog 'n voorbeeld van persoonlike aanspreeklikheid ontstaan waar 'n persoon 

wat 'n direkteur of aandeelhouer kan insluit, willens en wetens help met die 
verkwisting van die bates van die maatskappy ten einde die betaling van 
belastingskuld verskuldig deur die maatskappy te belemmer. In sulke 
omstandighede is daardie persoon tesame met die maatskappy, aanspreeklik 
vir die belastingskuld in die mate waarin daardie persoon se belemmering die 
bates beskikbaar vir die belastingskuld verminder het. 

 
5. 'n Persoon wat in beheer of gereeld betrokke is by die bestuur van die algehele 

finansiële sake van 'n belastingbetaler, is persoonlik aanspreeklik indien daardie 
persoon nalatig of bedrieglik was in die betaling van die belastingskuld 
van die belastingbetaler. Dus, indien 'n maatskappy in vrywillige likwidasie 
geplaas word, kan omstandighede ontstaan waar die aandeelhouers 
aanspreeklik gehou word vir 'n uitstaande belastingskuld indien binne 1 (een) 
jaar van die likwidasie van 'n maatskappy, die aandeelhouers bates van die 
maatskappy in hul hoedanigheid as aandeelhouers ontvang het, terwyl die 
belastingskuld bestaan het ten tyde van die ontvang van sulke bates. In hierdie 
geval mag aandeelhouers aanspreeklik gehou word om die belastingskuld 
te betaal. 

 
 
V 220. WATTER BESKERMING VERLEEN DIE 2008 MAATSKAPPYWET AAN 

MAATSKAPPYE EN DIREKTEURE? 
 
A.  

1. Skadeloosstelling 
2. Versekering 
3. Herstel 
4. Verligting / absolusie deur die hof 
5. Die bekragtiging deur aandeelhouers 
6. Besigheidsoordeelsreël  
7. Informant beskerming (whistleblower protection) 

 
Bron: Artikels 20(2), 76(4)(5), 77, 78, 159 van Maatskappywet 71 van 2008 

 
 
V 221. WAT IS DIE LASTE EN VERPLIGTINGE WAT OPGELÊ WORD AAN 

DIREKTEURE IN TERME VAN DIE MAATSKAPPYWET? 
 
A.  

DELIKTUELE LASTE  
 

1. Volgens die 2008 Maatskappywet mag direkteure aanspreeklik gehou word vir 
enige verlies, skade of kostes aangegaan deur die maatskappy as gevolg van 
enige oortreding van enige van die bepalings van die Wet en 'n bepaling van 
die maatskappy se Akte van Oprigting. 
 

2. Direkteure van winsgewende en nie-winsgewende maatskappye moet kennis 
dra van die bepalings van artikel 77(3), waardeur 'n direkteur aanspreeklik sal 



229 
 

wees vir enige verlies, skade of kostes aangegaan deur die maatskappy, as 
hy:  
 
2.1. optree in die naam van die maatskappy wetende dat hy die gesag kort om 

dit te doen; 
 
2.2. ingestem het om voort te gaan met die maatskappy se besigheid wetende 

dat dit deur artikel 22(1) verbied word, naamlik die roekelose beoefening 
van die maatskappy se besigheid; met growwe nalatigheid; met die 
bedoeling om enige persoon te bedrieg; vir enige bedrieglike doel; of nie 
in staat is om die maatskappy se skuld te betaal wanneer dit verskuldig 
en betaalbaar word in die normale gang van sake nie;   

 
2.3 waar meer as een direkteur 'n party was by 'n handeling of versuim deur 

die maatskappy ondanks die wete dat die daad of versuim bereken is om 
'n krediteur, werknemer of lid van die maatskappy te bedrieg of met 'n 
ander bedrieglike doel;  

  
2.4 om die publikasie van enige finansiële state wat vals of misleidend in 'n 

wesenlike opsig was onderteken, daartoe ingestem, of gemagtig het.  
 

3. Waar meer as een direkteur party was tot enige van die bogenoemde, sal al 
sodanige persone aanspreeklik gehou word op voorwaarde dat dit vir dieselfde 
oortreding is.  

 
4. Met dien verstande dat daar geen opsetlike wangedrag, of 'n opsetlike 

vertrouensbreuk was nie, mag 'n hof op enige voorwaardes 'n direkteur van dié 
verpligtinge verlig as hy:  

 
4.1 eerlik en redelik opgetree het; of  

 
4.2 dit regverdig sou  wees om die direkteur in die omstandighede te 

verskoon. 
 

KRIMINELE SANKSIE   
 

1. Een van die gestelde doelwitte van die 2008 Maatskappywet was om die Wet te 
de-kriminaliseer. Die 1973 Maatskappywet het talle bepalings wat voorsiening 
maak vir strafregtelike aanspreeklikheid. Die 2008 Maatskappywet maak 
voorsiening vir veel minder oortredings en die belangrikste oortredings wat in 
die Wet voorsiening voor gemaak is, is die volgende:  
 
1.1. Artikel 26(9): Versoek om Toegang tot Enige Rekord in terme  

   van Artikel 31 
 

Dit is 'n misdryf vir 'n maatskappy om enige redelike versoek vir 
toegang te akkommodeer, of om onredelik toegang te weier om enige 
rekord waartoe 'n gemagtigde persoon die reg op inspeksie het of om 
die dokument te kopieer ingevolge artikel 26 of artikel 31, of om 
andersins te belemmer, inmeng met, of probeer om die redelike 
uitoefening deur enige persoon te belemmer van die regte soos 
uiteengesit in artikel 26 of artikel 31 soos beoog in artikel 29(6).  

 
1.2. Artikel 28(3):  Rekeningkunde Rekords 

 
Dit is 'n misdryf vir: 
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1.2.1 enige persoon om rekeningku tskappy 
te vervals - artikel 28(3)(b); 

 
1.2.2 'n maatskappy met die bedoeling om te mislei of iemand te 

mislei, 
 

1.2.2.1 versuim om akkurate of volledige rekeningkundige 
rekords te hou 
- artikel 28(3)(a)(i)(aa); 

 
1.2.2.2 om maatskappy rekords in enige ander vorm te behou 

as op die voorgeskrewe wyse en vorm, 
- artikel 28(3)(a)(i)(bb); 

 
1.2.2.3 om enige van die maatskappy se rekeningkundige 

rekords te vervals of enige persoon toelaat om dit te 
doen 
- artikel 28(3)(a)(ii). 

 
Die Kommissie mag 'n Nakomingsbevel Kennisgewing (compliance 
notice), soos beoog in artikel 171 teen 'n maatskappy uitreik ten opsigte 
van enige versuim deur die maatskappy om te voldoen aan die 
vereistes van artikel 28, ongeag of daardie versuim 'n misdryf uitmaak 
ingevolge artikel 28(3) of nie.  

 
1.3. Artikel 29(6):  Finansiële State 

 
'n Persoon is skuldig aan 'n misdryf indien die persoon 'n party is by die 
opstel, goedkeuring, distribusie of publikasie van:   

 
1.3.1 enige finansiële state, insluitende enige finansiële jaarstate 

soos beoog in artikel 30, wetende dat daardie state in 'n 
wesenlike manier misluk om te voldoen aan die vereistes van 
artikel 29(1), of wat wesenlik vals of misleidend is, soos beoog 
in artikel 29(2) - artikel 29(6)(a)(i) en (ii); of  

 
1.3.2 'n opsomming van enige finansiële state, met die wete dat die 

state wat dit opsom nie aan die vereistes van artikel 29(1) 
voldoen nie, of wesenlik vals of misleidend is, soos beoog in 
artikel 29(2), of die opsomming voldoen nie aan die vereistes 
van artikel 29(3) nie, of dit is wesenlik vals of misleidend - 
artikel 29(6)(b)(i) en (ii).  

 
Vir die doeleindes van artikel 29(6) is 'n persoon 'n party tot die opstel 
van 'n dokument, soos beoog in artikel 29(6), indien die dokument 
insluit of andersins op grond van 'n skema, struktuur of vorm van 
woorde of getalle ontwerp, opgestel of aanbeveel is deur daardie 
persoon, en die skema, struktuur of vorm van woorde van so 'n aard is 
dat die persoon geweet het, of redelikerwys behoort te geweet het dat 
die insluiting daarvan of ander gebruik in verband met die voorbereiding 
van die dokument sou veroorsaak dat dit vals of misleidend sou wees - 
artikel 214(2)(a) en (b).  

 
1.4. Artikel 31(4):  Toegang tot Finansiële State en Verwante Inligting 
 

Dit is 'n misdryf vir 'n maatskappy wat versuim om enige redelike 
versoek vir toegang te akkommodeer, of om onredelike toegang te 
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weier om enige rekord waartoe 'n gemagtigde persoon die reg op 
inspeksie het of om die dokument te kopieer ingevolge artikel 26 of 
artikel 31, of om andersins die redelike uitoefening deur enige persoon 
van die regte soos uiteengesit in artikel 31 te belemmer, inmeng met, of 
probeer om te verydel - artikel 31(4).  

 
1.5. Artikel 32(5):  Die Gebruik van Maatskappy Naam en  

Registrasienommer 
 

1.5.1 In terme van artikel 32(1) moet 'n maatskappy of eksterne maatskappy 
sy volle geregistreerde naam of registrasienommer verskaf aan enige 
persoon op aanvraag, en nie sy naam of registrasienommer 
verkeerdelik weergee, op 'n wyse wat misleidend is en wat enige 
persoon kan bedrieg of mislei nie. Oortreding van artikel 32(1) is 'n 
misdryf (offence). 

 
1.5.2 In terme van artikel 32(2), indien die Kommissie aan 'n maatskappy 'n 

registrasiesertifikaat met 'n tussentydse naam uitgereik het, soos beoog 
in artikel 14(2)(b), moet die maatskappy sy tussentydse naam gebruik, 
totdat sy naam gewysig is. Oortreding van artikel 32(2) is 'n misdryf.  

 
1.5.3 In terme van artikel 32(3), mag 'n persoon nie die naam of 

registrasienommer van 'n maatskappy gebruik op so 'n wyse dat dit 
waarskynlik 'n indruk sal skep dat die persoon optree of kommunikeer 
namens daardie maatskappy nie tensy die maatskappy die persoon 
magtig om dit te doen, of 'n vorm van naam vir enige doel gebruik, as in 
die omstandighede, die gebruik van die naam waarskynlik 'n vals indruk 
skep dat dit die naam van die maatskappy is. Oortreding van artikel 
32(3) is 'n misdryf.  

 
1.5.4 In terme van artikel 32(4) moet elke maatskappy sy naam en 

registrasienommer toon in leesbare letters in alle kennisgewings en 
ander amptelike publikasies van die maatskappy, insluitende sodanige 
kennisgewings en publikasies in elektroniese formaat soos beoog in die 
Elektroniese Kommunikasie en Transaksies Wet, en in alle wissels, 
promesses, tjeks en bestellings vir geld of goedere en in alle briewe, 
afleweringsnotas, fakture, kwitansies en kredietbriewe van die 
maatskappy. Oortreding van artikel 32(4) is 'n misdryf. 

 
1.6. Artikel 213:  Vertrouensbreuk 
 

1.6.1 Dit is 'n misdryf om enige vertroulike inligting met betrekking tot die 
sake van enige persoon in die uitvoering van enige funksie in terme van 
die Wet te openbaar, of as gevolg van die inisiëring van 'n klagte, of 
deelname aan enige verrigtinge ingevolge die Wet.  

 
1.6.2 Artikel 213(1) is nie van toepassing op inligting bekend gemaak: 

 
1.6.2.1 soos beoog in artikel 206(2)(e)(i) of (ii) of 212(5) tot (7) - artikel 

213(2)(a); 
 
1.6.2.2 vir die doel van die behoorlike administrasie of afdwinging van 

die Wet - artikel 213(2)(b); 
 
1.6.2.3 vir die doel van die regspleging - artikel 213(2)(c); 
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1.6.2.4 op versoek van die Kommissie, die Maatskappy Paneel, 'n 
inspekteur of ondersoeker, die Maatskappy Tribunaal, of 'n hof 
wat geregtig is om die inligting te ontvang - artikel 213(2)(d); 

 
1.6.2.5 wanneer dit nodig is om dit te doen deur 'n hof of kragtens 

enige wet - artikel 213(2)(e). 
 

1.7. Artikel 214(1):  Vervalsing van Rekeningkundige Rekords van   
Maatskappy 

 
1.7.1 In terme van artikel 214(1)(a), is 'n persoon skuldig aan 'n misdryf 

indien die persoon 'n party was by die vervalsing van enige 
rekeningkundige rekords van 'n maatskappy.  

 
1.7.2 In terme van artikel 214(1) skuldig aan 'n misdryf 

indien die persoon met 'n bedrieglike doel bewustelik vals of 
misleidende inligting verskaf in enige omstandighede waarin die Wet 
vereis dat die persoon inligting verskaf of kennis gee aan 'n ander 
persoon.  

 
1.7.3 In terme van artikel 214(1) skuldig aan 'n misdryf 

indien die persoon willens en wetens 'n party was tot 'n handeling of 
versuim van 'n maatskappy, met die oog daarop om 'n skuldeiser of 
werknemer van die maatskappy, of 'n houer van die maatskappy se 
sekuriteite, te bedrieg of met 'n ander bedrieglike doel optree.  

 
1.7.4 In terme van artikel 214(1) skuldig aan 'n misdryf 

indien die persoon party was by die opstel, goedkeuring, distribusie 
of publikasie van 'n prospektus of 'n skriftelike verklaring soos 
beoog in artikel 101, en wat 'n ''vals verklaring'' bevat soos omskryf in 
artikel 95. 

 
1.7.5 In terme van artikel 95, beteken ''vals verklaring'' 'n verklaring wat 

misleidend is in die vorm en konteks waarin dit gemaak is, onderworpe 
aan artikels 95(3) en 95(4).  

 
1.7.6 Artikel 95(3) bepaal dat 'n verklaring as vals geag word en as dit 

ingeslote is in 'n prospektus, skriftelike verklaring of opsomming wat 'n 
persoon aanleiding tot die prospektus of skriftelike verklaring gee, as dit 
vervat is in enige verslag of memorandum, wat op die aangesig van die 
prospektus, skriftelike verklaring of opsomming verskyn, of wat ingesluit 
is deur verwysings binne-in die dokument, of wat die prospektus, 
skriftelike verklaring of opsomming vergesel. 

 
1.7.7 

verklaring oor enige aangeleentheid wat in die konteks bereken is om te 

skriftelike verklaring daarstel, ongeag of die Wet vereis dat daardie 
aangeleentheid ingesluit moet word in die prospektus of skriftelike 
verklaring. 

 
1.7.8 Vir die doeleindes van artikel 214(1)(d), 'n persoon is 'n party tot die 

opstel van 'n dokument, soos beoog in artikel 214(1)(d), indien die 
dokument insluit, of andersins op grond van 'n skema, struktuur of vorm 
van woorde of getalle ontwerp, opgestel of aanbeveel word deur 
daardie persoon, en die skema, struktuur of vorm van woorde van so 'n 
aard is dat die persoon geweet het, of redelikerwys behoort te geweet 
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het dat sy insluiting of ander gebruik in verband met die voorbereiding 
van die dokument vals of misleidend is. 

 
1.8. Artikel 214(3): Nakomingskennisgewing 
 

Dit is 'n misdryf om te versuim om 'n nakomingskennisgewing na te kom 
uitgereik ingevolge die Wet, maar niemand mag vervolg word vir so 'n misdryf 
ten opsigte van 'n bepaalde nakomingskennisgewing nie indien die Kommissie 
of Paneel  hof 171 (7) (a) vir die oplegging van 'n 
administratiewe boete ten opsigte van daardie persoon se versuim om te 
voldoen aan daardie kennisgewing - artikel 214 (3). 

 
1.9. Artikel 214(4):  Oortreding van artikel 99: Algemene Beperkings op  

Openbare Aanbiedinge  
 

Artikel 214(4) bepaal dat 'n persoon wat artikel 99 (1), (2), (3), (4), (5), (8) of (9) 
oortree en, indien daardie persoon 'n maatskappy is, elke direkteur of 
voorgeskrewe beampte van die maatskappy wat willens en wetens 'n party tot 
die oortreding is, is skuldig aan 'n misdryf, en word strafbaar gestel vir enige 

  
 

 
1.9.1 In terme van artikel 99(1), mag 'n persoon nie enige sekuriteite van 

enige persoon aan die publiek aanbied nie, tensy daardie tweede 
persoon 'n maatskappy is, en in die geval van 'n buitelandse 
maatskappy, 'n afskrif van sy Akte van Oprigting of vergelykbare 
beheerliggaam dokument, en 'n lys van die name en adresse van sy 
direkteure ingedien het binne 90 (negentig) dae voordat die aanbod aan 
die publiek gemaak word. 

 
1.9.2 In terme van artikel 99(2) mag 'n persoon nie 'n aanvanklike openbare 

aanbod maak tensy daardie aanbod vergesel word van 'n 
geregistreerde prospektus nie. 

 
1.9.3 In terme van artikel 99(3), behalwe ten opsigte van sekuriteite wat die 

onderwerp van 'n maatskappy se aanvanklike openbare aanbieding is, 
mag 'n persoon nie 'n:  

 
1.9.3.1 primêre aanbod aan die publiek van enige genoteerde 

sekuriteite van 'n maatskappy maak nie, anders as in 
ooreenstemming met die vereistes van die betrokke 
effektebeurs, of ongenoteerde sekuriteite van 'n maatskappy, 
tensy die aanbod vergesel word van 'n geregistreerde 
prospektus wat aan die vereistes van artikel 100 voldoen; of  

 
1.9.3.2 sekondêre aanbod van enige sekuriteite van 'n maatskappy aan 

die publiek maak nie, tensy die aanbod aan die vereistes van 
artikel 101 voldoen.  

 
1.9.4 In terme van artikel 99(4) word 

toekenning uit te reik, te versprei of af te lewer, tensy dit vergesel word 
van alle vereiste dokumente, en in die geval van ongenoteerde 
sekuriteite geliasseer is, of in die geval van genoteerde sekuriteite, 
goedgekeur is deur die betrokke effektebeurs.  

 
1.9.5 In terme van artikel 99(5) word 'n persoon verbied om enige vorm van 
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versprei of af te lewer, tensy die vorm vergesel word deur 'n 
geregistreerde prospektus in die geval van 'n primêre aanbod, of in die 
geval van 'n sekondêre aanbod 'n skriftelike verklaring dat daar aan die 
vereistes van artikel 101 voldoen is, en wat op die titelblad die datum 
toon waarop die prospektus ten opsigte van daardie sekuriteite ingedien 
is. 

 
1.9.6 Bogenoemde is nie van toepassing as die aansoekvorm uitgereik is in 

verband met 'n egte uitnodiging om 'n onderskrywingsooreenkoms aan 
te gaan ten opsigte van die sekuriteite nie, of wat betrekking het tot 
sekuriteite wat nie aan die publiek aangebied is nie.   
 

1.9.7 In terme van artikel 99(8) en (9) mag 'n persoon nie 'n prospektus of 'n 
dokument wat voorgee om 'n prospektus te wees, of 'n dokument wat 
redelik misverstaan kan word as 'n prospektus uitreik nie, tensy dit 'n 
geregistreerde prospektus is.  

 
1.9.8 'n Prospektus mag nie geregistreer word nie tensy die vereistes van die 

Wet nagekom is en dit vir registrasie ingedien is, tesame met enige 
voorgeskrewe dokumente binne 10 (tien) sake dae na die datum van 
daardie prospektus.   

 
 
V 222. WAT IS DIE BENADERING VAN DIE 2008 MAATSKAPPYWET MET 

BETREKKING TOT DIE AANSPREEKLIKHEID VAN DIREKTEURE? 
 
A.  

1. Die 2008 Maatskappywet weerspieël 'n neiging in die rigting van persoonlike 
aanspreeklikheid vir direkteure, en die vereiste van 'n hoë standard van gedrag 
van direkteure. Die Wet maak voorsiening vir kwalifikasies en diskwalifikasies 
van direkteure ingevolge artikel 69.  

 
2. Direkteur 
 

2.1. 
maatskappy, 'n alternatiewe direkteur van 'n maatskappy en sluit in 
enige persoon in die posisie van 'n direkteur of alternatiewe direkteur, 
deur watter naam ook al aangewys, soos beoog in artikel 66. 

 
2.2. 

voorgeskrewe beampte en 'n persoon wat 'n lid is van 'n 
direksiekomitee is, ongeag of die persoon ook 'n lid van die maatskappy 
se direksie is. 

 
2.3. 

voorgeskrewe beampte of 'n persoon wat 'n lid van 'n komitee van 'n 
maatskappy is, of van die ouditkomitee van 'n maatskappy is, ongeag of 
die persoon ook 'n lid van die maatskappy se direksie is. 

 
2.4. 

voorgeskrewe beampte of 'n persoon wat 'n lid van 'n komitee van 'n 
maatskappy is, of van die ouditkomitee van 'n maatskappy is, ongeag of 
die persoon ook 'n lid van die maatskappy se direksie is. 

 
2.5. 

direkteur, en 'n voorgeskrewe beampte of 'n persoon wat 'n lid van 'n 
komitee van 'n maatskappy is, of van die ouditkomitee van 'n 
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maatskappy is, ongeag of die persoon ook 'n lid van die maatskappy se 
direksie is.  

 
3. Verder bepaal artikel 69 spesifiek dat 'n maatskappy in sy Akte van Oprigting 

bykomende gronde mag uiteensit van onbevoegdhede of diskwalifikasies met 
betrekking tot die maatskappy se direkteure, en minimum kwalifikasies waaraan 
die direkteure van daardie maatskappy moet voldoen.  

 
4. 'n Persoon wat onbevoegd of gediskwalifiseer word terwyl hy dien as 'n 

direkteur hou onmiddellik op om 'n direkteur te wees. 'n Persoon is onbevoegd 
indien die persoon:  

 
4.1. 'n regspersoon is; 
 
4.2. 'n ongeëmansipeerde minderjarige of onder soortgelyke 

regsonbevoegdheid is; of 
 
4.3. nie voldoen aan enige kwalifikasie wat in die Akte van Oprigting 

uiteengesit is nie. 
 

5. Die Wet maak soos volg voorsiening vir diskwalifikasies: 
 

5.1. Onbevoegdheid (Ineligibility): 
  

5.1.1. 'n Persoon is onbevoegd om 'n direkteur van 'n maatskappy te 
wees, indien die persoon: 

 
5.1.1.1. 'n regspersoon is; 
 
5.1.1.2. 'n ongeëmansipeerde minderjarige, of onder 'n 

soortgelyke gestremdheid is; of 
 
5.1.1.3. nie voldoen aan enige kwalifikasie wat in die Akte van 

Oprigting van die maatskappy uiteengesit is nie. 
 

5.2 Diskwalifikasie (Disqualification): 
 

5.2.1 
maatskappy te wees indien: 

 
5.2.1.1 n hof die persoon verbied om 'n direkteur te wees, of 

verklaar het ingevolge 
artikel 162, of ingevolge artikel 47 van die Wet op 
Beslote Korporasies, 1984 (Wet 69 van 1984); of  

 
5.2.1.2  onderhewig aan artikels 69(9) tot 69(11), die persoon: 

 
i) 'n ongerehabiliteerde insolvent is;  
 
ii) verbied is ingevolge 'n openbare regulasie om 'n 

direkteur van die maatskappy te wees;  
 
iii) verwyder is uit 'n vertrouensamp op grond van 

wangedrag wat oneerlikheid behels; of  
 
iv) skuldig bevind is, in die Republiek of elders, en in 

die tronk was sonder die keuse van 'n boete, of vir  
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meer beboet was as die voorgeskrewe bedrag, vir 
diefstal, bedrog, meineed of 'n misdryf:  

 
a) met betrekking tot bedrog, wanvoorstelling of 

oneerlikheid;  
 
b) in verband met die oprigting of bestuur van 'n 

maatskappy, of in verband met enige handeling 
soos beoog in artikel 69(2) of artikel 69(5) of  

 
c) kragtens die Maatskappywet, die 

Insolvensiewet, die Wet op Beslote 
Korporasies, die Wet op Mededinging, die Wet 
op Finansiële Intelligensiesentrum, die Wet op 
Finansiële Markte, of Hoofstuk 2 van die Wet 
op Voorkoming en Bestryding van Korrupte 
Bedrywighede Wet, soos beoog in artikel 
69(8)(a) en (b).  

 
5.3 Geen Aanstelling of Verkiesing as Direkteure van die Maatskappy 
 

5.3.1 In terme van artikel 69(2), mag 'n persoon wat onbevoegd of 
gediskwalifiseerd is soos uiteengesit in artikel 69, nie aangestel 
of verkies word as 'n direkteur van 'n maatskappy nie, of toe 
stem om verkies te word as 'n direkteur, of om op te tree as 'n 
direkteur van 'n maatskappy nie.  

 
5.3.2 In terme van artikel 69(3) mag 'n maatskappy nie willens en 

wetens toelaat dat 'n onbevoegde of gediskwalifiseerde 
persoon dien as 'n maatskappydirekteur nie.  

 
5.3.3 In terme van artikel 69(4) moet 'n persoon wat ongeskik of 

gediskwalifiseer is terwyl hy dien as 'n direkteur van 'n 
maatskappy onmiddellik ophou om te dien as 'n direkteur, 
onderhewig aan artikel 70(2).  

 
5.3.4 In terme van artikel 69(5) mag 'n persoon wat deur 'n hof 

ingevolge artikel 162 van die 2008 Wet of ingevolge artikel 47 
van die Wet op Beslote Korporasies 
is, nie dien as 'n maatskappydirekteur nie, behalwe in die mate 
toegelaat deur die proefbevel.  

 
5.3.5 In terme van artikel 69(11) mag 'n hof 'n persoon vrystel van die 

toepassing van enige bepaling van artikel 69(8)(b) soos hierbo 
uiteengesit.  

 
Bron: Artikel 77 van die Maatskappywet, Wet 71 van 2008 

` 
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V 223. MAG 'N DIREKTEUR VAN 'N MAATSKAPPY VIR DUBBELE 
AANSPREEKLIKHEID VERANTWOORDELIK GEHOU WORD VIR DIESELFDE 
OORTREDING? 

 
A.  

1. Ja. As gevolg van die agentskap beginsel van bestuur (bv. direkteure tree op as 
agente namens die eienaars van die besigheid), is direkteure verantwoordelik 
aan die aandeelhouers vir hul optrede. Terselfdertyd is die maatskappy 'n 
aparte regsentiteit en die direkteure is beamptes, trustees en werknemers van 
die maatskappy.  
 

2. Dit plaas die direkteure in 'n posisie van dubbele aanspreeklikheid. Eerstens, 
met betrekking tot enige optrede van wangedrag, bedrog en nalatigheid aan die 
kant van direkteure word geag namens die maatskappy uitgevoer in terme van 
hul trustee posisie en is die maatskappy dus aanspreeklik.  

 
3. Tweedens in terme van direkteure se bewaringspligte en vertrouenspligte aan 

aandeelhouers is hulle persoonlik aanspreeklik vir hul eie bedrog en 
nalatigheid, omdat hulle versuim het om na die belange van die aandeelhouers 
om te sien. In hierdie verband is hulle nie in staat om agter die korporatiewe 
sluier te skuil nie.  

 
4. Hierdie tweede verhouding verseker dus dat direkteure wat op bedrieglike wyse 

en nalatig optree op 'n onafhanklike basis beskuldig en aangekla kan word.  
 

5. Hierdie ingryping is veral nodig want in die meeste gevalle word die 
maatskappy beheer deur die direkteure, en dit is onwaarskynlik dat hulle enige 
optrede teen hulself gaan bring. Niks verhoed derde partye wat bedrieg is, 
insluitende aandeelhouers en belanghebbendes om regsaksies in te stel teen 
beide die maatskappy en die direkteure nie. 

 
 
V 224. WAT IS DIE DRIE VERDEDIGINGSAKSIES WAT BESKIKBAAR IS AA

DIREKTEUR? 
 
A.  

(1) Artikel 76 (4)  Besigheidsoordeelsreël (Business Judgment Rule) 
 

1. Ten opsigte van 'n bepaalde aangeleentheid in die uitoefening van die 

spesifieke direkteur van 'n maatskappy die verpligting nakom om die 
bevoegdhede en die funksies van 'n direkteur in die beste belang van die 
maatskappy uit te voer, met die mate van sorg, vaardigheid en noulettendheid, 
wat redelikerwys van 'n persoon verwag kan word wat dieselfde funksie 
uitgevoer het met betrekking tot die maatskappy as dié wat deur daardie 
direkteur uitgevoer is, en wat die algemene kennis, vaardigheid en ervaring van 
daardie direkteur het, indien die direkteur:  

 
1.1. redelike ywerige stappe geneem het om op hoogte van die saak te kom:   
 

1.1.1. óf die direkteur het geen wesenlike persoonlike finansiële belang 
in die onderwerp van die besluit nie, en het geen redelike 
grondslag om kennis te dra dat 'n verwante persoon 'n 
persoonlike finansiële belang in die aangeleentheid het nie;  

 
1.1.2. óf die direkteur het voldoen aan die vereistes van artikel 75 met 

betrekking tot enige belang soos beoog in artikel 76(4); en  
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1.2. 

ten opsigte van die saak ondersteun, en die direkteur het rasionele 
gronde gehad het om te glo, en geglo het, dat die besluit in die beste 
belang van die maatskappy was. 

 
2. Die direkteur is daarop geregtig om te vertrou op die prestasie van: 
 

2.1. een of meer werknemers van die maatskappy wat die direkteur 
redelikerwys glo, betroubaar en bevoegd is in die funksies wat 
uitgevoer word of dat die inligting, menings, verslae of verklarings wat 
verskaf word korrek is;  

 
2.2. regsadviseurs, rekenmeesters of ander professionele persone wat deur 

die maatskappy, die direksie of 'n komitee aangestel is met betrekking 
tot sake wat vaardigheid of kundigheid behels, en wat die direkteur 
redelikerwys geglo het binne die spesifieke persoon se professionele of 
kundige bevoegdheid val of as waartoe die betrokke persoon vertroue 
meriete het; 

 
2.3. 'n komitee van die raad waarvan die direkteur nie 'n lid is nie, tensy die 

direkteur rede het om te glo dat die optrede van die komitee nie 
vertroue verdien nie; 

 
2.4. enige van die persone aan wie die direksie redelikerwys delegeer, 

formeel of informeel, deur volgehoue gedragslyn, die gesag of plig om 
een of meer van die direksie se funksies wat ingevolge toepaslike 
wetgewing gedelegeer is uit te voer; en geregtig is om te vertrou op 
enige inligting, menings, aanbevelings, verslae of verklarings voorberei 
en uitgereik deur enige van die persone gespesifiseerd in paragrawe 
2.1 - 2.3 hierbo. 

 
(2) Artikel 77(9)  Hofbevel 

 
2. In enige verrigtinge teen 'n direkteur, buiten vir opsetlike wangedrag of opsetlike 

vertrouensbreuk, kan die hof die direkteur hetsy geheel of gedeeltelik vrystel 
van enige aanspreeklikheid wat in hierdie artikel uiteengesit is op enige 
voorwaardes wat die hof as regverdig beskou, indien dit vir die hof blyk dat:  

 
2.1 die direkteur nie aanspreeklik is of kan wees nie, maar eerlik en 

redelikerwys opgetree het; of 
 
2.2 met inagneming van al die omstandighede van die geval, insluitende 

dié wat verband hou met die aanstelling van die direkteur, dit billik sou  
wees om die direkteur te verskoon. 
 

(3) Artikel 78(7) - Vrywaring en Direkteure se Versekering 
 

3.  Buiten in die mate wat die Akte van Oprigting van 'n maatskappy anders 
bepaal, mag 'n maatskappy versekering koop om die volgende te beskerm:  

 
3.1 'n direkteur teen enige aanspreeklikheid of uitgawes waarvoor die 

maatskappy toegelaat word om 'n direkteur skadeloos te stel; of  
 
3.2 die maatskappy teen enige gebeurlikheid insluitende, maar nie beperk 

tot: 
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3.2.1 enige uitgawes wat die maatskappy toegelaat word om te 
bevorder of waarvoor die maatskappy toegelaat word om 'n 
direkteur skadeloos te stel; of 

 
3.2.2 enige aanspreeklikheid waarvoor die maatskappy toegelaat 

word om 'n direkteur skadeloos te stel.  
 
Bron: Artikels 76, 77 en 78 van die Maatskappywet, Wet 71 van 2008 
 
 

V 225. MAG 'N PRIVAAT MAATS PY MET PERSOONLIKE 
AANSPREEKLIKHEID 'N BOETE BETAAL WAT OPGELÊ WORD AAN DIE 
DIREKTEUR VAN DAARDIE MAATSKAPPY, INDIEN DAARDIE DIREKTEUR DIE 
ENIGSTE DIREKTEUR VAN DIE MAATSKAPPY EN ENIGSTE AANDEELHOUER 
VAN DIE MAATSKAPPY IS? 

 
A.  

1. Ja. 'n Maatskappy mag nie direk of indirek enige boete betaal wat opgelê word 
aan die direkteur van daardie maatskappy of vir 'n direkteur van 'n verwante 
maatskappy nie.  

 
2. Daar is 'n egter een uitsondering op hierdie reël. Die verbod geld nie vir 'n 

nie 
indien 'n enkele natuurlike persoon die enigste direkteur en die enigste 
aandeelhouer van daardie maatskappy is, en indien twee of meer verwante 
natuurlike persone die enigste aandeelhouers en direkteure van die 
maatskappy is. 

 
Bron: Artikel 77 van die Maatskappywet, Wet 71 van 2008 

 
 
V 226. HOE WORD DIE ONTHULLINGS VAN PERSOONLIKE FINANSIËLE BELANGE 

VAN DIREKTEURE ANDERS HANTEER IN DIE 2008 MAATSKAPPYWET IN 
VERGELYKING MET DIE 1973 MAATSKAPPYWET? 

  
A. D

sy persoonlike finansiële belang te openbaar ten opsigte van 'n aangeleentheid wat 
oorweeg moet word by 'n vergadering van die direksieraad (dit is ook van 
toepassing op 'n verwante persoon). Hy moet sy belangstelling openbaar voordat 
die aangeleentheid bespreek word deur die vergadering van die direksieraad en 
homself onttrek deur die vergadering te verlaat sonder om deel te neem aan die 
bespreking. Die 1973 Maatskappywet h
onttrek nie.  

 
Bron: Artikel 75 van die Maatskappywet, Wet 71 van 2008 

 
 
V 227. WAT GEBEUR IN DIE GE PY VERSEKERING 

UITGEGENEEM HET VIR DIE MAATSKAPPY EN SY DIREKTEURE OM DIE 
MAATSKAPPY EN DIE DIREKTEURE TE DEK TEEN AANSPREEKLIKHEID? 
 

A.  
1. 

van die maatskappy, en wat 'n verbode daad verrig (roekelose of insolvente 
handelsdryf), of vir die voortsetting van 'n bedrieglike daad.  
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2. Tensy die maatskappy se Akte van Oprigting die aankoop van versekering 
verbied, mag 'n maatskappy versekering koop om sy direkteure te beskerm 
teen enige aanspreeklikheid of uitgawes waarvoor die maatskappy toegelaat 
word om sy direkteure te vrywaar, of 'n maatskappy mag versekering koop om 
die maatskappy te beskerm teen enige gebeurlikheid insluitende enige uitgawes 
wat die maatskappy toegelaat word om te bevorder, of waarvoor die 
maatskappy toegelaat word om 'n direkteur of enige aanspreeklikheid 
skadeloos te verklaar. 'n Maatskappy is geregtig daarop om vergoeding te eis 
van 'n direkteur van 'n maatskappy of 'n verwante maatskappy vir enige geld 
wat direk of indirek deur die maatskappy betaal word aan of namens daardie 
direkteur. 

 
Bron: Artikel 78 van die Maatskappywet, Wet 71 van 2008 

 
 
V 228. WAT BETEKEN "AANSPREEKLIKHEID WAT VOORTSPRUIT"? 

 
A.  

1. Behalwe in die mate wat die Akte van Oprigting van 'n maatskappy andersins 
bepaal, mag 'n maatskappy 'n direkteur skadeloos stel ten opsigte van enige 
aanspreeklikheid, behalwe aanspreeklikheid wat voortspruit soos beoog in 
artikel 78(6).  

 
2. 

van die volgende gevalle:  
 

2.1. enige aanspreeklikheid wat voortspruit uit die opsetlike wangedrag of 
opsetlike vertrouensbreuk aan die kant van die direkteur;  

 
2.2. enige boete wat op 'n direkteur van die maatskappy opgelê kan word, 

of op 'n direkteur van 'n verwante maatskappy, as gevolg van sy 
skuldigbevinding aan 'n misdryf, tensy die skuldigbevinding gebaseer is 
op streng aanspreeklikheid;  

 
2.3. enige aanspreeklikheid wat voortspruit uit 'n direkte of indirekte aksie 

as gevolg daarvan dat die direkteur: 
 

2.3.1. opgetree het in die naam van die maatskappy, enigiets namens 
die maatskappy onderteken het, of bedoel het om die 
maatskappy te bind, of die neem van enige handeling deur of 
namens die maatskappy, ondanks die wete dat die direkteur nie 
die gesag gehad het om dit te doen nie;  

 
2.3.2. ingestem het tot die beoefening van die maatskappy se 

besigheid ondanks die wete dat dit gedoen word op 'n wyse 
verbied deur artikel 22(1) (roekelose handelsdryf);  

 
2.3.3. 'n party was tot 'n handeling of versuim deur die maatskappy 

ondanks die wete dat die daad of versuim bereken was om 'n 
krediteur, werknemer of aandeelhouer van die maatskappy te 
bedrieg, of 'n ander bedrieglike doel gehad het.  

 
3. Aanspreeklikheid voortspruitend beteken aanspreeklikheid wat 

voortspruit uit die dienste van direkteure aan die maatskappy, en om 
hierdie rede mag 'n maatskappy 'n direkteur skadeloos stel ten opsigte van 
aanspreeklikheid wat voortspruit uit die nalatige optrede van die direkteur, met 
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dien verstande dat die aanspreeklikheid altyd in verhouding moet wees met die 
direkteur se dienste aan die maatskappy.  

 
Bron: Artikel 78 van die Maatskappywet, Wet 71 van 2008 
 
 

V 229. WAT BEHELS DIE PERSOONLIKE FINANSIËLE RISIKO VIR 'N DIREKTEUR 
VAN 'N MAATSKAPPY IN TERME VAN DIE MAATSKAPPYWET? 
 

A.  
1. Nuwe regsremedies is beskikbaar vir gegriefde aandeelhouers en 

belanghebbendes (stakeholders), bv. 'n werknemer van die maatskappy waar 'n 
direkteur nie sy plig behoorlik nagekom het nie.  

 
2. Die statutêre pligte van 'n direkteur is vermeerder, bv. die solvensie-en-

likwiditeits toets moet voldoen word in 'n paar gevalle, byvoorbeeld in terme van 
artikel 45 waar 'n maatskappy finansiële hulp oorweeg, moet die solvensie-en-
likwiditeits toets toegepas word en die direkteure het die plig om toesig te hou 
dat daar aan die toets voldoen word.  

 
3. 'n Nuwe handhawingstelsel (enforcement regime), bv. die Maatskappy 

Tribunaal, die Maatskappye en Intellektuele Eiendomskommissie (die 
Kommissie / CIPC), die Oornamereguleringspaneel (die Paneel) en die Raad op 
Finansiële Verslagdoeningstandaarde is nou geïmplementeer. 

 
4. Daar is monetêre sanksies in die vorm van administratiewe boetes en siviele 

aanspreeklikheid teenoor die gediskwalifiseerde direkteure.  
 

Bron: Hoofstuk 7 van die Maatskappywet, Wet 71 van 2008 
  


