
Trust is buigbaar, maar het tog 

PSJ, �n leser in die Strand, het 

oor die vererwing van plase in sy 

familietrust. 

�My trust besit twee plase waarop 

my twee seuns reeds vir hul eie 

rekening boer,� skryf hy. �Ek, my 

vrou en die twee seuns is trustees 

van my trust, terwyl my twee seuns 

elk ook hul eie trust het wat nÆ my 

dood die grond waarop hulle tans 

boer, sal er�� 

Hy wil weet of dit beter is om nou 

die plase na hül trusts oor te dra 

of hewer nÆ sy dood. �As die plase 

in my oorspronklike trust bly, is 

daar natuurlik geen koste nie, maar 

kan die phase nie as waarborg then 

vir �n lening nie.� 

Tensy daar bepaalde kiousules in 

die trustakte is waarvan ek the kennis 

dra nie, is dIt waaroor hy vra, 

nie moontlik nie. Ek stel voor hy 

kry so gou moontlik die huip van 

�n kundige boedelbeplanner. 

Ek noem nietemin �n paar breº 

beginsels wat ek meen relevant 

kan wees. 

Dit is nie �iou� trust nie. �n Trust 

is niks meer nie as �n kontrak tussen 

die oprigter en die trustee wat 

bates oorneem en bestuur tot voordeel 

van �n derde party. 

Die trust is nie �joune� nie, net 

so mm as wat die plase in die trust 

�joune� is. As dit �n diskresionŁre 

trust is (wat die meeste trusts maar 

isom die voordele van trusts te kan 

benut), het jv nie rn beheer oor 

die plase nie. Daar kan net mee gehancki 

word volgens besluite wat 

die trustees neem. 

Jy kan dus nie die twee plase in 

jou testament aan die twee seuns 

se trusts bemaak nie. As jy wel om 

die een of ander rede beheer het oor 

As die plase in my 

oorspronklike trust bly, 

is daar natuurhk geen 

koste nie, maar kan die 

plase nie as waarborg 

dien in die geval van 

�n lening nie? 

�N LESER IN DIE STRAND, PSJ 

die plase, is dit meer as waarskynuk 

dat Jan Taks by jou dood boedelbelasting 

en kapitaalwinsbelasting 

gaan hef En dan wonder ek wat 

soek die plase in die eerste plek in 

die trust. 

�n Trust is egter so �n buigbare 

instrument (hoewel ek sien sommige 

kwasi-trustkundiges buig hom 

soms verby breekpunt) dat dit tog 

moontlik kan wees dat die seuns 

se trusts kapitaalbegunstigdes in 

�iou� trust is, wat sekere moontlikhede 

skep. Ek twyfel egter hieroor 

as ek na die vraag kyk. 

Enige uitsonderlike kiousules in 

die trustakte ter syde, meen ek dit 

sal beter wees om plase in die trust 

te hou. Jou seuns kan die begun 

stigdes wees en met hul onderskeie 

boerderye voortgaan. 

Die rubriek leen horn nie tot volledige 

boedelbeplanning nie, rnaar 

ek sou dink hulle kan die plase by 

die trust huur en fri hul onderskeie 

name boer. Dit sou ook inkomstebelastingvoordele 

inhou. 

Urn lenings aan te gaan met die 

plase as aanvullende sekuriteit, sou 

wel moontlik wees, solank die trustees 

so �n besluit neem. Die plase 

hoefnie eers na elkeen se �eie trust� 

oorgedra te word nie. 

Urn die plase nou oor te dra, gaan 

verg dat dit ófverkoop of geskenk 

word (tensy in die oorspronklike 

trustakte voorsiening gemaak is vir 

die seuns se trusts as kapitaalbegunstigdes), 

met gepaardgaande 

hereregte, kapitaaiwinsen en moontlike 

geskenkebelasting. Dit kan �n 

aardige sommetjie beloop. 

My raad is om �n kundige te betrek 

trek wat vir jou die voile waarheid 

kan vertel en nie met mite oor 

trusts ioop en smous nie. 

Nico van Gijsen CFPfi is besturende 

direkteur van Finlac en �n lid van Fisa. 

Lesers kan navrae aan horn stuur deur 

te skryf aan Raad met iou Rande, Posbus 

8422, Johannesburg 2000. 
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