
1. Die Maatskappye Wet
(Wet 71 van 2008)

Die nuwe Maatskappye Wet (Wet 71 van 2008) het in werking getree op 1 Mei 2011. 
Hierdie wet moedig entrepreneurskap aan deur die volgende te reguleer:
1.1  Oprigting (Formasie)
1.2  Hantering van sakebelange en 
1.3  Likwidasie. Volgens wet is likwidasie die proses waardeur 'n maatskappy (of 'n 

gedeelte van 'n maatskappy) tot 'n einde gebring word deur die maatskappy se 
bates en eiendomme te herverdeel.

Die wet verbied dit om op 'n roekelose, nalatige of bedrieglike wyse handel te dryf. 

2. Die "Companies and Intellectual
Property Commission" (CIPC)

2.1 Vir enigiemand om hulle maatskappye te kan registreer, moet hulle eers 
as 'n klant by die "CIPC" registreer. Hierdie proses word aanlyn via 
hulle webtuiste www.cipc.co.za gedoen. Al die nodige dokumente en 
ondersteuning word deur die kommissie voorsien.

2.2 Die kommissie is in Kaapstad en hul vernaamste funksies is: 

 Registrasie van Maatskappye en koöperasies, asook
 Registrasie van Intellektuele Eiendom bv. handelsmerke, patente,

ontwerpe en kopiereg.

Die kopiereg op werkboeke en handboeke help om intellektuele eiendom te beskerm (geskep deur 
iemand se verstand). Kopiereg verseker ook die mededingende voordeel van een produk oor 'n ander. 
Kopiereg is afdwingbaar vir 50 jaar na die dood van die outeur. 80% van die SA uitgewersbedryf 
industrie is afhanklik van die die onderwyssektor. Wanneer handboeke en werkboeke gekopieer 
word, lei dit tot werkloosheid. Gedeeltes van 'n boek mag slegs gekopieer word as die outeur 
magtiging gegee het. Indien die publikasie die © simbool bevat, is daar kopiereg daarop en word dit 
dus deur die wet beskerm. Die outeur of vervaardiger kan 'n eis instel vir die verlies aan inkomste 
deur die oortreder.

Geregistreerde Handelsmerk 

DIE NUWE MAATSKAPPYE WET (WET 71 VAN 2008)  (Hersiening)

Alle ondernemings wat aan die staat goedere en dienste wil verskaf, of toegang tot staatsondersteuning (fondse) benodig, of handel 
wil dryf met ander formele sake-ondernemings moet hulle ondernemings registreer. Die nuwe Maatskappye Wet (Wet 71 van 2008) 
reguleer alle formele ondernemings se registrasies. Inkorporasie = Samesmelting, Oorname, Kombinasie, Insluiting.

www.cipc.co.za


3. Hoe registreer jy 'n
onderneming by CIPC?

HOE? 
3.1 Alle Maatskappye moet by CIPC registreer (Kommissie vir Maatskappy en 
           Intellektuele Eiendomme). 
3.2 Om 'n maatskapy te registreer sal R 125 kos vir 'n Privaat Maatsakppy en tot 

en met R 425 vir 'n Maatskappy sonder winsbejag (soos teen 01/10/2014).
3.3 'n Jaarlikse fooi (betaalbaar aan CIPC) sal verseker dat die besigheid 

geregistreerd sal bly en of hulle nog steeds handel dryf al dan nie. 
3.4 'n Maatskappy kan geregistreer word met of sonder 'n naam.
3.5 Die maatskappy se registrasie nommer word automaties die maatskappy se 

naam. Hierdie is die vinnigste manier om 'n maatskappy te registreer, 5 - 10 dae.

4. Akte van Oprigting (AvO)
(Memorandum Of Incorporation
(MOI))

4.1 Die Akte van Oprigting (AvO) is 'n dokument waarin die reëls waarop 
oreengekom is deur die aandeelhouers vir die bestuur en instandhouding van 
die besigheid uiteengesit word. 

4.2 'n Standaard AvO kan afgelaai word van die CIPC se webtuiste 
www.cipc.co.za. Die AvO tesame met 'n Kennisgewing van Inkorporasie moet 
by die CIPC ingedien word. Die twee dokumente sal dan deur die CIPC 
nagegaan en goedgekeur word waarna 'n unieke registrasienommer en 
registrasiesertifikaat uitgereik sal word. 

4.3 'n Verbruikersaangepasde AvO kan deur die aandeelhouers opgetrek word. Dit 
kan aanpassings aan die volgende insluit: 
4.3.1 Die persoonlike aanspreeklikheid van die direkteure
4.3.2 Spesifieke Ouditvereistes
4.3.3 Gereeldheid van Raadsvergaderings
4.3.4 Regte van aandeelhouers insluitend stemreg ens. 
4.3.5 Wat gebeur met die Bates indien die maatskappy ontbind
4.3.6 Die verkiesing en verwydering van direkteure
4.3.7 Mag van direkteure en mag van aandeelhouers
4.3.8 Beperking op mag van direkteure en aandeelhouers
4.3.9 Vegaderings vir aandeelhouers en die prosedures wat gevolg moet 

word
4.3.10 Wysigings op AvO

'n Verbruikersaangepaste AvO is buigsaam maar moet binne die konteks van 
die wet geskied.

AvO
(MOI )



5. Die Kennisgewing van Inkorporasie is 'n aansoekvorm wat van die CIPC webtuiste
afgelaai kan word. Die kennisgewing van Inkorporasie word aan die AvO
aangeheg en moet die volgende insluit:

 Gesertifiseerde afskrifte van die aansoeker, stigters en lede se ID-
dokumente

 Die Inkorporasie datum en die finansiële jaareinde
 Die geregistreerde adres van die maatskappy
 Die aantal direkteure, en
 Die goedgekeurde naam van die maatskappy

6. Reservering van 'n Maatskappy se
naam by die CIPC:

Bv. Midrand  Fietsry Winkel   Bpk.

Kenmerkende 
element

Beskrywende 
element

Wetlike 
element

6.1 Dit vat tussen 3 en 5 dae om 'n besigheid se naam te reserveer 

6.2 Vier name moet ingedien word, in volgorde van voorkeur, indien enige van die 
name alreeds vir 'n ander onderneming gereserveer is.

6.3 Eers as die naam goedgekeur is, kan jy jou 
maatskappy registreer. 

Gesertifiseer as 'n oorspronklike afskrif 
van die oorspronklike dokument.

Kennisgewing van Inkorporasie

5.

Gereserveerd

WAT het julle 
my genoem??



Ouditeur 

In ooreenstemming met die nuwe Maatskappye wet, moet Publieke Maatskappye en Maatskappye in Staatsbesit 
elke jaar met die Algemene Jaarvergadering (AJV) 'n geregistreerde ouditeur aanstel.

Die rol van die ouditeur is om deskundige uitsprake te lewer rakende die maatskappy se finansiële state. Hierdie 
opinie sluit onder andere in of die finansiële state, die finansiële posisie van die maatskappy, resultate van 
hul berywighede en kontantvloeiposisie akkuraat voortstel. Die ouditeur het die reg tot toegang van al die 
rekords en dokumente van die maatskappy. Die ouditeur lewer sy / haar verslag om die effektiwiteit van Risiko- 
bestuur, kontrole en bestuursprosesse te evalueer en te verbeter.
Alhoewel oudits nie vereis word deur alle maatskappye nie, kan 'n Verbruikersaangepasde AvO dit vereis.

7. Maatskapye wat geregistreer is
voor die nuwe Maatskappye wet.

7.1 Hierdie maatskappye moet voldoen aan al die vereistes van die nuwe 
           Maatskappye wet.

7.2 Alle maatskappye wat voor die nuwe Maatskappye wet geregistreer was, 
moes 'n AvO en 'n Kennisgewing van Inkorporasie voor 1 Mei 2013 by
die CIPC ingedien het. 

8. Jaarlikse Opgawes by die CIPC a.a. 8.1 Alle Maatskappye moet Jaarlikse Opgawe by die CIPC indien, en dit
geskied elke jaar in die herdenkingsmaand van die besigheid. Dit word 
gedoen om te verhoed dat 'n besigheid deregistreer word. 

 die CIPC in besit is van die mees oopgedateerde inligting oor die
maatskappy of beslote korporasie, en

 dat die maatskappy of beslote korporasie nog steeds sake (besigheid) doen.

8.2 Die jaarlikse opgawe is soort van 'n "hernuwing" en die doel hiervan is om 
te bevestig dat:

Gelukkige Herdenking




