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FPSA FISA-RAADSEKSAMEN 

 

Examination date/Eksamendatum:   14 NOVEMBER 2013 

Time/Tyd:     9:00 – 11:15 (2 hours/ure en 15 min.) 

Total marks/Totale punte:   50 

Examination paper:    Law and Ethics in the Fiduciary Services 

Eksamenvraestel:    Reg en Etiek in die Fidusiêre Dienste 

Hierdie eksamenvraestel bestaan uit 5 bladsye en 11 hoofvrae. Beantwoord al die vrae. Die 
eksaminatore is bewus daarvan dat daar vir sekere vrae in hierdie eksamenvraestel nie 
noodwendig net een korrekte antwoord is nie. Daar word dus van jou verwag om al jou antwoorde 
volledig te motiveer, waar van toepassing.  

Only answers in your own handwriting in the official answer book will be considered.  

Slegs antwoorde in u eie handskrif in die amptelike antwoordboek sal oorweeg word. 
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VRAAG 1 

Daar is drie vlakke van etiese standaarde van toepassing op besighede. Noem die drie. 
 [3] 
 

VRAAG 2 

Die maatskappy waarvoor jy werk, weet dat jy die professionele eksamens van die 
Fiduciary Institute of Southern Africa (FISA) skryf. Gevolglik het hulle jou gevra om ŉ 
voorlegging vir jou kollegas op te stel. In die voorlegging moet jy verduidelik hoe die 
nakoming van die FISA-kode, spesifiek die aspekte in verband met die beginsels van 
ywer, sal help om kliënte se belange te beskerm. [6] 

 

VRAAG 3 

Mnr. Tom Jones het ŉ LLB-graad, maar hy is nooit as ŉ prokureur toegelaat nie. Voor 
hy in 2012 afgetree het, het hy 20 jaar lank vir ŉ trustmaatskappy gewerk. Tom oorweeg 
dit om op die dorp waar hy afgetree het as ŉ konsultant betrokke te raak by die opstel 
van testamente en die bereddering van bestorwe boedels. Hy wil die volgende van jou 
weet: 

3.1 Kan hy sy dienste as konsultant in die plaaslike koerant adverteer? (3) 

3.2 Sal hy in staat wees om gelde te hef vir die opstel van testamente? (1) 

3.3 Watter alternatiewe is daar vir hom indien hy vergoed wil word vir werk wat hy 
ten opsigte van die opstel en voorbereiding van testamente doen? (2) 

Om volpunte te kry, moet jy jou antwoorde motiveer deur na wetgewing te 
verwys. [6] 
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VRAAG 4 

Ben Visser het Koos Appelgryn, sy ouditeur wat gedurende sy leeftyd na sy persoonlike 
finansies omgesien het, aangestel as eksekuteur en administrateur van sy bestorwe 
boedel. As eksekuteur, het Koos uiters breë magte en regte ontvang. In paragraaf 4.1.1. 
is die volgende spesifieke magte byvoorbeeld aan hom verleen: 
"om te handel met enige aandele en ander bates in my boedel, of wat deel vorm van 
enige trust wat ingevolge hiervan opgerig word, op so ŉ manier asof hy die absolute 
eienaar van die bates en/of inkomste daaruit is, om in hierdie verband alle handelinge 
uit te voer in verband met of ten opsigte van die bates en namens die boedel en/of 
sodanige trust, as wat hy volgens sy diskresie paslik ag, altyd onderworpe aan die 
uitdruklike bepalings van hierdie testament.” 
 
Richter, Ben se seun, is baie ontevrede oor sekere van die bemakings in sy pa se 
testament en die voorwaardes wat daarop van toepassing is. Hy is ook nie tevrede met 
die feit dat Koos, as eksekuteur, homself as direkteur van twee van sy pa se 
maatskappye aangestel het met die doel van die administrasie van die bestorwe boedel 
nie. Richter het besluit om ŉ aansoek by die hof in te dien om Koos Appelgryn as 
eksekuteur te verwyder. 
 
Hoewel die verhouding tussen Richter en Koos vyandig is, is dit duidelik dat Koos te alle 
tye uiters hoflik teenoor Richter was en hulpvaardig opgetree het. Koos het uit sy pad 
gegaan om die toepaslike inligting aan Richter te verskaf en hy het volle en 
onbelemmerde toegang tot die maatskappye en die onderliggende dokumentasie 
verleen. Daar is oor alle boekhouprosesse aan die begunstigdes verslag gedoen. 
 
Bespreek of Richter daarin sal slaag om Koos as eksekuteur van sy vader se boedel te 
laat verwyder. Veronderstel vir jou antwoord dat Koos Appelgryn met ywer en met die 
integriteit wat van eksekuteurs verlang word, opgetree het. Motiveer jou antwoord deur 
na die Boedelwet en toepaslike hofuitspraak (of hofuitsprake) te verwys. [5] 
 

VRAAG 5 

 

Identifiseer uit die lys hier onder wie nie in staat sal wees om die boedel van ŉ bestorwe 
persoon te likwideer of te verdeel nie. Skryf net die letters van jou antwoord(e) neer. 
Motiveer jou antwoord en verwys na toepaslike wetgewing en/of regulasies. 

a. ŉ Notaris en aktebesorger, soos omskryf ingevolge die Toelating van Prokureurs, 
Notarisse en Transportbesorgers Wet (23 van 1934). 
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b. Die langslewende gade van die oorlede persoon, of enige bloedverwant of 
aangetroude verwant van die persoon tot en met die derde graad van 
verwantskap. 

c Enige persoon voltyds in diens van ŉ vakbond, soos omskryf in die Wet op 
Arbeidsverhoudinge (28 van 1956) en geregistreer ingevolge die Wet, in soverre 
hy, anders as vir of in afwagting van enige direkte of indirekte beloning vir homself 
of enige ander persoon, die boedel van ŉ oorlede persoon, wat ten tyde van dood, 
ŉ lid van sodanige vakbond was, likwideer of verdeel. 

d. Enige persoon wat die boedel van ŉ oorlede persoon likwideer of verdeel in 
nastrewing van opdragte wat gegee is deur die eksekuteur wat ingevolge artikel 
18(3) van die Boedelwet, 66 van 1965, aangestel is, in soverre as wat hy sodanige 
boedel in nastrewing van sodanige opdragte likwideer of verdeel. [3] 

 

VRAAG 6 

 

Daar is geen voorgeskrewe kwalifikasies en/of vereistes vir persone wat as trustees wil 
optree nie. Dit is logies dat persone wat insolvent is, wat nie handelingsbevoeg is nie, of 
wat skuldig bevind is aan oortredings waar oneerlikheid ŉ element was, nie trustees kan 
wees nie.  

Behalwe vir die hierbo gegee en die genoem in artikel 20 van die Wet op die Beheer 
van Trustgoedere gee twee ander scenario’s waar persone gediskwalifiseer sal word 
om as ŉ trustee van ŉ trust aangestel te word. [2] 

 

VRAAG 7 

Adam is ‘n trustee van die EVE familie Trust. Een van die begunstigdes lê ‘n klagte by 
die Meester van die Hooggeregshof oor die uitvoering van sekere van Adam se pligte 
as trustee. Die begunstigde beweer dat sekere ongeruimdhede rakende die verkoop 
van ‘n aandele porttefeulje in die trust plaasgevind het.  
 
Verduidelik watter stappe kan die Meester in terme van die Wet op Beheer van 
Trustgoedere neem, 57 of 1988, om die situasie te remedieer en om verdere 
wanadminsitrasie te voorkom alvorens daar ‘n hofaansoek gebring word om die trustee 
te verwyder. [4]  
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VRAAG 8 
 
OUR Bank Trustees is ŉ gevestigde trustmaatskappy wat die volgende fidusiêre dienste 
lewer: die opstel van testamente en trustaktes, boedelbeplanning, die administrasie van 
trusts en die bereddering van bestorwe boedels. 
 
8.1 Moet OUR Bank Trustees by die Finansiële Intelligensiesentrum as ŉ 

“verantwoordelike instansie” registreer? Motiveer jou antwoord.  (2) 
  
8.2 Is OUR Bank Trustees vrygestel van die nakoming van Deel 1 (plig om kliënte te 

identifiseer) en Deel 2 (plig om rekords te hou) van Hoofstuk 3 van die Wet op 
die Finansiële Intelligensiesentrum, 38 van 2001, ten opsigte van sekere 
transaksies? Indien jy ja antwoord, noem die transaksies waarvoor OUR Bank 
Trustees vrygestel is. Indien jou antwoord nee is, gee redes waarom. (4x½=2) 

 
8.3 Watter trustees hoef nie as ŉ “verantwoordelike instansie” by die Finansiële 

Intelligensiesentrum te registreer nie?  (1) 
  [5] 

 

VRAAG 9 

Tydens die bereddering van ŉ boedel verkoop jy, as eksekuteur en met die 
toestemming van die erfgename, ŉ motorvoertuig vir R85 000. Die koper betaal jou 
persoonlik in kontant, wat jy in die boedel se bankrekening deponeer. 
 
Verduidelik die implikasies van die Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum, 38 van 
2001, soos gewysig, vir jou as eksekuteur. Verduidelik ook die aksies wat van jou 
verlang word nadat jy die kontant in die transaksie hier bo ontvang het. [3] 
             
 
VRAAG 10 
 
Noem 5 vereistes (aan die hand van ‘n Meesters Direktief uitgevaardig) waaraan ŉ 
boedelverteenwoordiger moet voldoen wanneer fondse elektronies oorgeplaas word. [5] 
 
 
VRAAG 11 
 
11.1 Wie mag geld van die Voogdyfonds eis, en hoeveel mag geëis word indien die 

geld inbetaal die is wat deur ‘n minderjarige erfgenaam geërf is ? (3) 
 
11.2 Wanneer kan ŉ rekeninghouer die geld wat belê is van die Voogdyfonds eis, hoe 

sal dit geëis word, en hoe kan betalings deur die Voogdyfonds gemaak word? (5) 
  [8] 
 

[TOTAAL 50] 


