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Die Kaapse Aftreefonds vir Plaaslike Owerheid aanvaar geen 
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aangegaan is as gevolg van die inligting in hierdie dokument nie. 

As daar enige konflik tussen die inligting in hierdie dokument en die 

Reëls van die Fonds is, sal die Reëls van die Fonds geld.



INLEIDING EN
OORSIG
1 Raad van Trustees

2 Voorsitter se Voorwoord

PRESTASIE
HOOGTEPUNTE
3 Oorsig van die Hoofbeampte

3 Administratiewe Oorsig

4 Aktuariële Waardasie

5 Kommunikasie

6 Beleggingsoorsig

8 Regs- en Tegniese Ontleding

10 Finansiële Oorsig

11 Ouditeursverslag

12 Finansiële State

‘Shoes’ Sivuyile Mkebe
Raadslid Trustee OK

Johan Beukman
Lidtrustee OK

Willie Ludik
Lidtrustee NK

Willem van Gass
Lidtrustee WK

Eddie Scott
Raadslid Trustee WK

Frances Snyders
Raadslid Trustee NK

Ian Iversen
Raadslid Trustee WK

Annette Cawood
Lidtrustee NK

RAAD VAN TRUSTEES

André Smith
Lidtrustee WK

Abé Johnson
Raadslid Trustee WK

Andreas Mokweni
Ondervoorsitter en 
Lidtrustee WK

Brian Shepherd
Voorsitter en Lidtrustee OK

JAARVERSLAG20101



Dit is altyd lekker om goeie nuus te deel en ek is bly om te kan sê dat die Fonds die groei in beleggingsopbrengste 
kon volhou. Ten spyte van die markskommelinge die afgelope jaar het die Fonds goed presteer. Ek kan wel 
nie dieselfde goeie opbrengste wat ons in die verlede gehad het rapporteer nie, maar dit is ‘n voorreg om 
17.3% beleggingsopbrengste in die Fonds se Verstekbeleggingsportefeulje te kan aankondig, asook 7% in 
die Kapitaalbeskermingsportefeulje. Volgens die makro-ekonomiese omgewingsvooruitskouing vir die groei in 
die Bruto Binnelandse Produk (BBP) in 2010, is dit waarskynlik dat ons groei van 3% sal sien realiseer teenoor 
my konserwatiewe voorspelling van 2.5% en die BBP se groei sal heel moontlik 3.5% bereik in 2011. Inflasie 
bly onder beheer in die komende jaar. Hierdie aanduiders dui op stabiliteit in die beleggingsomgewing en laat 
die Raad van Trustees toe om met meer sekerheid vooruit te beplan. 

Die Fonds bly steeds in ‘n goeie posisie om op die langtermyn groei in die lede se aftree-spaargeld te 
bewerkstellig. Die Raad van Trustees gaan ‘n addisionele produk oorweeg om die Kapitaalbeskermingsopsie 
(KBO) te komplementeer. Dit sal die lede in die KBO portefeulje toelaat om op ‘n meer konserwatiewe basis 
deel te neem aan die opswaai in die aandelemark. Die Raad kyk ook na maniere om die Pensioenportefeulje op 
‘n ander manier te bestuur, deur gewaarborgde opbrengste op die langtermyn te verseker. Dit sal beteken dat 
ons Pensioenportefeulje apart van die huidige Trustee Verstekportefeulje bestuur sal moet word. Ons sal lede 
op hoogte hou van die vordering van hierdie verandering. Die beleggingskomitee wat ‘n jaar gelede deur die 
Raad gestig is, is ‘n groot sukses, siende dat die komitee meer gereeld vergader en dus beleggingskwessies 
vinniger aanspreek. 

Ek wil graag my waardering teenoor ons Hoofbeampte en my mede Trustees uitspreek vir hulle ondersteuning. 
Ek wil ook vir Verso, ons administratiewe diensverskaffer, SASH, ons kommunikasiediensverskaffer en ons 
span beleggingsadviseurs bedank vir uitstekende diens gelewer gedurende die afgelope jaar. Lede kan 
verseker weet dat hulle beste belange op die hart gedra word. 

Laastens wil ek graag al ons lede bedank vir hulle vertroue in en ondersteuning vir die Raad van Trustees. Ek 
bedank julle almal vir ‘n goeie jaar.

Brian William Shepherd 
Voorsitter van die Raad

VOORSITTER SE VOORWOORD
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Die Kaapse Aftreefonds het seker gemaak dat die Verso 
administratiewe span uiters besig gehou is met verskeie 
administratiewe take gedurende die laaste 12 maande. 
Sommige van die groter uitdagings was: 

1. die implementering van die addisionele Risikovoor-
deelkategorie E;

2. die implementering en kommunikasie van ‘n addi-
sionele beleggingsopsie. Vanaf 1 Januarie 2010 het 
lede van 50 jaar of ouer die opsie van ekstra skuiwe 
in enige maand van hulle keuse; 

3. ‘n groot hoeveelheid navrae van lede van ander 
fondse, wat versoek om by die Kaapse Aftreefonds 
aan te sluit; 

4. veranderinge in die Inkomstebelastingwet: lede wat 
uittree uit hulle werkgewers se pensioenfondse as 
gevolg van aflegging, sal op dieselfde manier belas 
word asof hulle afgetree het uit die Fonds. 

Die Kaapse Aftreefonds se administrasiespan bestaan 
uit 21 voltydse werknemers, wat in vyf kern admini-
stratiewe funksies opgedeel is: Eise, Maand-einde, 
Pensioenaris-salarisse, Finansiële verslaggewing en 
Doodseisondersoeke.

Die administrasiespan is ook verantwoordelik vir 
huisleningaansoeke, Artikel 14 oorplasings tussen 

die Kaapse Aftreefonds en ander fondse, individuele 
oorplasings, oorplasingsaansoeke van lede van 
ander fondse, lid- en werkgewernavrae, finansiële 
tussenganger navrae en dataveranderinge in ‘n Fonds 
met ‘n groeiende ledetal van ongeveer 30 000. 

Die tabel hieronder toon die volume werkslading 
waarvoor hierdie spanne verantwoordelik was vir die 
tydperk 01/07/2009 – 30/06/2010:

Nuwe lede 4 345

Uittredes – betaling van eise:

Aftrede 336

Sterfte 130

Bedanking 754

Ongeskiktheid 65

Afleggings 1

Munisipale Betaalpunte 106

Aktiewe lede 29 789

Pensioenarisse 840

Uitgestelde lede 82

ADMINISTRATIEWE OORSIG

Om ‘n pensioenfonds te bestuur waar die risiko by die lid 
lê (vastebydraefonds) en waar daar geen verhaling vanaf 
die werkgewer is nie (soos by ’n vastevoordelefonds nie), 
verg ‘n geweldige mate van verantwoordelikheid. Die 
Fonds besef hierdie realiteit en verkies daarom beleggings 
en beleggingsbestuurders wat beter as ander in hulle veld 
presteer – veral tydens negatiewe markte.

Tesame met die tydige besluit om blootstelling aan aandele 
te verminder, het dié optrede jou Fonds in staat gestel om 
te verseker dat jou belegging op ‘n finansiële jaar-basis 
nie verminder het nie gedurende ’n tydperk waar ons 
die swakste marktoestande beleef het sedert die groot 
depressie in die dertigerjare.

Die uitdaging was egter om die blootstelling aan groter-
risiko bates, soos aandele, te vergroot toe die opswaai begin 
plaasvind. Tydige besluite om hierdie blootstelling teweeg 
te bring kon plaasvind deur die daarstelling van beter 
bestuurstrukture, soos byvoorbeeld die beleggingskomitee. 
Ons is baie trots op die netto opbrengste van meer as 17% 
vir die jaar onder oënskou.

Die Fonds se Aktuaris bepaal dat die Fonds tot die einde 
van die 2009/2010 finansiële jaar, ‘n netto opbrengste van 
9% per annum bo inflasie gelewer het. Geen wonder dat 
lede van die Fonds beny word deur kollegas wat nie lede 
van die Kaapse Aftreefonds is nie!

Bestuur
Ons Trustees is baie bewus van hulle enorme 
verantwoordelikheid en ek kan met trots aankondig dat 
ons Trustees een van die hoogste bywoningsyfers in die 
industrie het. Ons het normaalweg ‘n 100% bywoning van 

Trustees by die Raadsvergaderings. Dieselfde geld vir die 
sub-komitee-vergaderings. As ons in gedagte hou dat ons 
Trustees senior poste in hulle onderskeie munisipaliteite 
beklee, is dit merkwaardig. Indien ‘n Trustee nie ‘n 
vergadering kan bywoon nie, moet ‘n skriftelike verskoning 
ingehandig word.

Alle vereiste dokumente wat by die Finansiële Diensteraad 
ingehandig moes word, is betyds voorgelê en die Fonds het 
weereens ‘n skoon ouditverslag ontvang, ten spyte van die 
strenger ouditvereistes wat deur nuwe wetgewing bepaal 
word.

Een Staatsdiens en Aftreehervorming
Beide onderwerpe word nog van tyd-tot-tyd bespreek en 
alhoewel dit nie lyk asof daar enige verwikkelinge in die 
nabye toekoms verwag word nie, hou ons die situasie fyn 
dop en kom ons statutêre pligte na om te verseker dat jou 
voordele goed beskerm is.

Raadslede as lede
Die voordele van lidmaatskap in die Kaapse Aftreefonds sal 
ook nou vir Raadslede van deelnemende werkgewers van 
die Fonds beskikbaar wees. Dit sal die lidmaatskapbasis 
van die Fonds verbreed om belangrike aandeelhouers in 

te sluit. 

Jy word aangemoedig om met die 
Fonds in verbinding te tree indien jy 
enige vrae het. Maak asseblief seker 
dat jou persoonlike inligting en jou 
nominasievorm korrek en op datum is.

OORSIG VAN DIE HOOFBEAMPTE

Jan Koekemoer
Hoofbeampte
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‘n Langtermyn oogpunt
Wanneer ons na beleggingsinkomste kyk, is dit maklik om vasgevang 
te raak by die maandelikse en selfs daaglikse bewegings in die 
beleggingsmarkte. Lede van die Fonds mag dalk op ‘n gereelde basis na 
die waarde van hulle lidbelang kyk en dis net menslik om bekommerd te 
wees oor of hulle lidbelang volgens die nuutste maandelikse bonuskoerse 
vermeerder of verminder.

Baie lede is nog ten minste 5 jaar weg van aftrede. Lede met ‘n langtermyn 
doelwit moet minder bekommerd wees oor korttermyn skommelinge 
en meer besorg wees oor of inflasie die beleggingsopbrengste op die 
langtermyn gaan oorskry. Dit is moeilik om beleggingsmarkte te voorspel 
en lede mag dalk weens emosionele redes van portefeulje verander op 
die korttermyn. 

Bonuskoerse kan gedurende enige gegewe maand negatief of positief 
wees, aangesien dit op die werklike onderliggende beleggingsopbrengste 
van die Fonds gebaseer is. Stabiliteit kom na vore wanneer ons na langer 
periodes kyk, soos oor een jaar, drie jaar of vyf jaar. Lede met ’n langtermyn 
doelwit moet nie onnodig bekommerd raak oor korttermyn veranderinge in 
beleggingsopbrengste nie. 

Bonuskoerse – Trustee Verstekportefeulje
Bonuskoerse is die rentekoers wat jaarliks by jou lidbelangrekening 
gevoeg word. Kom ons kyk na die Fonds se bonuskoers geskiedenis in 
die Trustee Verstekportefeulje. 

Die bonuskoers vir die jaar geëindig 30 Junie 2001 het ‘n 10% verdeling 
van die beleggingsreserwe ingesluit. Die bonuskoers vir die jaar geëindig 
30 Junie 2006 het ‘n 20% verdeling van die beleggingsreserwe ingesluit. 
Die impak van die ekonomiese krisis is duidelik in die jare geëindig 30 
Junie 2008 en 2009. Die Fonds het goed presteer in die jaar geëindig 
30 Junie 2010, met ‘n bonuskoers van 17.3% per jaar op lede se 
lidbelang-rekening. 

Die akkumulatiewe bonuskoers vir die 12-jaar-tydperk geëindig 30 Junie 
2010 is 14.4% per jaar. Dit oorskry prysinflasie van 5.5% per jaar vir 

AKTUARIËLE WAARDASIE

	  

Bonuskoerse - Trustee Verstekportefeulje

Jaar eindig 30 Junie
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Die jaar 2010 het weereens bewys dat jou Fonds die Aftreefonds is wat werknemers 
verkies. In die Administratiewe oorsig is genoem dat die Fonds met 4 345 lede 
gegroei het. Al neem jy die lede wat die Fonds verlaat het in ag, toon dit steeds ‘n 
groei van meer as 7% in lidmaatskap! 

Vir kommunikasiedoeleindes beteken meer lede ook meer kommunikasie-
aktiwiteite. Die oproepsentrum het meer as 27 000 vrae beantwoord, ons het meer 
as 2 390 waardekwotasies aan lede uitgereik, meer as 10 500 lede en potensiële 
lede ontmoet en het meer as 50 000 kilometer afgelê. Ons het lede tot so ver as 
Vryburg in die Noorde ontmoet en het Matatiele Plaaslike Munisipaliteit tot die 
Fonds verwelkom – dit is nou ons verste punt om te besoek in die Ooste. Hierdie 
munisipaliteit is meer as 1 600 kilometer vanaf Kaapstad! 

Onthou dat een van die aspekte wat jou Fonds een van die markleiers in die 
industrie maak, is die uitstekende kommunikasie wat ons vir ons lede voorsien. 
Hierdie diens word gelewer sodat jy bewus is van al jou Fonds se voordele en dit 

dieselfde tydperk met 8.9% per jaar. Dit beteken dat ‘n 
werklike koers van 8.9% per jaar verdien is. Jou werklike 
opbrengste sal tot ‘n klein mate verskil, omdat jou 
lidbelang nie net as gevolg van bonuskoerse groei nie, 
maar ook vermeerder as gevolg van pensioenbydraes. 

Bonuskoerse – Kapitaalbeskermingsopsie

Soos verwag is, was die bonuskoerse vir die KBO meer 
stabiel as vir die Trustee Verstekportefeulje. 

Die akkumulatiewe bonuskoers vir die KBO is 10.1% 
per jaar vir die 34-maand tydperk geëindig 30 Junie 
2010. Dit oorskry prysinflasie van 7.6% per jaar oor 
dieselfde tydperk met 2.5% per jaar. Dit beteken dat ‘n 
werklike opbrengskoers van 2.5% per jaar verdien is. 

Gedurende 2008 en 2009 het die KBO uitstekende 
beskerming teen die negatiewe beleggingsomgewing 
gebied. Dit is egter baie moeilik om die markte te 
voorspel en kwalifiserende lede moet die portefeulje 
kies wat die beste by hulle omstandighede pas. 

Daar word nie verwag dat die KBO oor die langtermyn 
beduidend hoër bonuskoerse as die bank se rentekoerse 
op kontant sal lewer nie. Die riskio bestaan dat lede 
wat baie jare voor aftrede is opbrengste wat hoër as 
inflasie is sal misloop. Alhoewel opbrengste in die 
verlede nie altyd ‘n goeie aanduider is vir opbrengste in 
die toekoms nie, illustreer die opbrengste in die Trustee 
Verstekportefeulje in die verlede (in vergelyking met die 
KBO) hierdie punt.

Aktuariële waardasie
Die aktuariële waardasie vir die jaar geëindig 30 Junie 
2010 het getoon dat die Fonds in ‘n gesonde finansiële 
posisie is. 

Pensioenverhogings
Gesien in die lig van die gesonde fondsvlakke in die 
Fondsrekening, het die Trustees die pensioenverhoging 
mikpunt na 100% van inflasie verhoog. Dit beteken 
dat die Fonds beoog om in die toekoms pensioene 
gelykstaande aan inflasie toe te staan, indien die Fonds 
kan voortgaan om dit te bekostig. 

Sedert 1997 het die Trustees jaarliks ‘n gemiddelde 
pensioenverhoging van 6.4% per jaar toegestaan, 
in vergelyking met die inflasiekoers van 6.3% per 
jaar oor dieselfde tydperk. Dit is baie waardevol vir 
pensioenarisse, omdat dit verseker dat die koopkrag 
van hulle pensioengeld met verloop van tyd nie 
verminder as gevolg van inflasie nie.

Ekonomiese vooruitsig
Die onbestendigheid van die beleggingsmarkte skep 
steeds beduidende onsekerheid in die ekonomiese 
vooruitsigte. Beleggingsmarkte het redelik goed herstel, 
maar die uitsonderlike hoë beleggingsopbrengste wat 
vroeër jare verdien is, sal heel moontlik nie in die nabye 
toekoms herhaal kan word nie. 

Samevatting
Lede is beloon met uitstekende langtermyn bonuskoerse 
wat hoër is as inflasie. Die Fonds bied lede wat 
naby aan aftrede is die nodige beskerming met die 
Kapitaalbeskermingsopsie. Pensioenarisse het oor die 
algemeen met inflasie bygehou en het hulle koopkrag 
oor tyd behou. 

Dit is inderdaad ‘n voorreg om deel te wees van die 
finansiële bestuur van hierdie Fonds wat uitsonderlik 
goed bestuur word. 

Sean Neethling
Aktuaris 
Metropolitan Werknemervoordele 
Aktuariële Konsultasiedienste

KOMMUNIKASIE

	  

Bonuskoerse – Kapitaalbeskermingsopsie

Jaar geëindig 30 Junie(10 maande geëindig 
30 Junie 2008)
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Inflasie het aangehou om te daal gedurende hierdie 
tydperk en het 4.6% teen die einde van Junie bereik. 
Dit is nou tussen 3% en 6%, wat die Monetêre 
Beleidskomitee van die Reserwebank se doelwit is. 

Fondsprestasie
Die tabel hieronder wys die opbrengste in die Kapitaal 
Beskermingsopsie (KBO) en die Trustee Verstekportefeulje 
(TVP), vir die tydperk geëindig Junie 2010. 

Drie 
Maande

Twaalf 
Maande

Twee 
Jaar

Drie 
Jaar

KBO 1.6% 7.3% 9.5%

STeFI 1.7% 7.5% 9.4%

Verskil -0.1% -0.2% 0.1%

TVP -1.9% 17.3% 8.9% 5.5%

VPI + 4% p.j. 2.2% 8.8% 10.5% 12.1%

Verskil -4.1% 8.5% -1.6% -6.6%

Die KBO het 7.3% gelewer, terwyl die TVP 17.3% 
gelewer het oor die afgelope 12 maande.

Die KBO, wat probeer om kapitaal te beskerm vir dié 
lede naby aan aftrede, het hoofsaaklik in kontant en 
effekte belê. Dit het marginaal onderpresteer volgens 
die STeFI-maatstaf tydens hierdie tydperk. 

Die TVP se 17.3% opbrengste was die resultaat daarvan 
dat dit in bateklasse met meer risiko (soos aandele) 
belê het, wat baie versterk het en wat gedurende die 
afgelope 12 maande bo die ander bateklasse uitgestyg 
het. Die TVP het beter as die maatstaf van VPI + 4% 
per jaar presteer. 

Insgelyks, wanneer aandele swak presteer, soos wat 
die geval was gedurende die laaste 3 maande, sal die 
TVP (–1.9%) ook swakker as die KBO (1.6%) presteer. 

Let wel dat die KBO slegs beskikbaar is vir lede ouer 
as 50, en bied hulle ‘n moontlikheid om die risiko van 
negatiewe opbrengste te verminder nader aan hulle 

aftree-ouderdom.

Prestasie van die verkose bestuurders
Die tabel hieronder toon die 3-maande en 
12-maande Randopbrengste van die verkose beleg-
gingsbestuurders, asook die gewig wat toegewysas ‘n 
persentasie van die TVP (soos op 30 Junie 2010).

Gewig 3-Maande 
Opbrengste

12-maande 
Opbrengste

Plaaslike Aandele

Prescient 
Passive

10.0% -7.2% 22.6%

Allan Gray 18.9% -1.8% 22.8%

Investec Alpha 16.1% -5.5% 17.7%

Investec Quant 6.7% -7.2% 17.3%

Plaaslike Vaste Rente

Stanlib FFI 13.2% 2.2% -

Coronation FFI 13.5% 2.1% 14%

SIM Cash 7.0% 1.8% 7.6%

Internasionale Fondse

Orbis (ZAR) 2.3% -3.4% -

Investec GDG 
(ZAR)

6.0% 4.6% 13.9%

Octane (ZAR) 2.5% 2.0% 0.1%

Marathon 
(ZAR)

4.0% -5.0% -

Al die beleggingsbestuurders het positief pre-
steer gedurende die 12-maande tydperk. Die 
aandelebestuurders het beter as die vaste 
rentebestuurders en die internasionale bestuurders 
presteer, met Allan Gray wat die beste van die 
beleggingsbestuurders presteer het gedurende die 
12-maande tydperk. 

Ekonomiese en markoorsig
Die 12 maande tydperk geëindig Junie 2010 is gekenmerk 
deur ‘n herstel in die wêreld se beleggingsmarkte.

Plaaslike aandele (soos gemeet deur die FTSE/
JEB Alle Aandele Indeks), het 21.8% gelewer, terwyl 
plaaslike effekte (soos gemeet deur die Alle Effekte 
Indeks) 9.9% gelewer het. Plaaslike kontant het 
onderpresteer teenoor effekte – die Korttermyn Vaste 
Rente Indeks (STeFI) het 7.5% gelewer. Die Rand het 
met 0.6% teenoor die Dollar versterk, maar dit was nie 
sonder besondere skommelinge nie! In Randterme het 
internasionale aandele (soos gemeet deur MSCI Wêreld 
Aandele Indeks – MSCI World) 10.1% opgelewer. 

Vir aandele was die jaar onder oënskou ‘n jaar in twee 
helftes. Gedurende die eerste 6 maande het die ALSI 
26.9% gelewer, teenoor – 4.1% in die tweede helfte 
van die jaar. Net so, in Randterme, het die MSCI World 
17.5% gelewer gedurende die eerste 6 maande en – 
6.3% oor die laaste 6 maande.

BELEGGINGSOORSIG
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Die Trustees het die blootstelling aan aandele en inflasie-
gekoppelde effekte verhoog gedurende die laaste 12 
maande. Hierdie besluite was vir die Fonds tot voordeel 
vanuit beide ‘n risiko en opbrengste-oogpunt. 

Alhoewel die Trustees die aandele-allokasie verhoog 
het, was daar deurgaans ‘n risikofokus benadering. 
Hierdie benadering het bewys dat dit baie suksesvol 
was deur die afgelope 3 jaar, aangesien die Fonds beter 
as die meeste van sy mededingers gevaar het op ‘n 
risiko-opbrengste basis. 

Die filosofie van die aanstel van spesialis-
batebestuurders bestaan nog, maar in Februarie 2010 
het die Trustees twee nuwe mandate daargestel wat die 
bestuurders toelaat om in meer as net een bateklas te 
belê. In Februarie 2010 is die Stanlib Absolute Return en 
Listed Property mandate herstruktureer tot die Stanlib 
Flexible Fixed Interest (FFI) mandaat. ‘n Soortgelyke 
FFI mandaat is geïmplementeer vir Coronation. Hierdie 
ekstra buigsaamheid het die bestuurders toegelaat 
om nie net die opbrengste te verbeter nie, maar ook 
om risiko meer doeltreffend te beheer. Byvoorbeeld, 
wanneer die vooruitsigte vir een bateklas verswak het, 
is die bestuurder nie gedwing om steeds in hierdie 
bateklas te belê nie, maar kon in ‘n ander bateklas belê 
wat beter risiko-opbrengste-vooruitsigte getoon het. 

Die aandelebestuurders en hulle allokasies as ‘n 
persentasie van die aandele komponent, het stabiel 
gebly oor hierdie tydperk.

In die oorsese markte is Marathon in November 2009 

as internasionale aandelebestuurders aangestel en 
Orbis in Februarie 2010, met ‘n mandaat wat rofweg die 
beleggings tussen internasionale aandele en kontant 
gelykop verdeel. 

Nadat Global Diversified Growth onderpresteer het 
gedurende die vorige 12 maande, het hulle sterk herstel 
met ‘n opbrengste van 13.9% oor die 12 maande 
geëindig Junie 2010. 

Langtermyn waarde 
In die vorige Jaarverslag het ons die Trustees se doelwit 
om aktief langtermyn waarde vir die lede van die Fonds 
te skep, bespreek. Hieronder is twee voorbeelde. 

Om goeie bestuur te kan verseker is ‘n 
Beleggingskomitee gestig na die trustee se 
opleidingsessie in Augustus 2009. Die Trustees (soos 
aanbeveel deur die Beleggingskomitee) het taktiese 
bate-allokasie besluite implementeer, bv. skuiwe tussen 
verskillende bateklasse om voordeel te trek uit moontlike 
anomalieë in die prysvasstelling van bateklasse. Soos 
voorheen genoem, was dit tot voordeel van die Fonds. 

Verder, in ‘n omgewing waar die verwagte opbrengste 
uit bateklasse waarskynlik laer as in die verlede gaan 
wees, het die Trustees aktief kostes gekontrolleer om 
hoër netto opbrengste (opbrengste na fooie) vir die lede 
te verseker. Na die ongeveer R120,000 netto besparing 
gedurende die laaste jaar, het die samewerking tussen 
die Hoofbeampte en die beleggingsadviseurs ‘n netto 
besparing van ongeveer R7.1 miljoen in die 2009/2010 
finansiële jaar opgelewer!

verstaan. Die oproepsentrum sal jou bystaan met enige 
Fondsverwante vrae of kwessies, ons het konsultante 
wat jou area op voorafbepaalde datums besoek en 
moenie van die Fonds se uitstekende webtuiste vergeet 
nie. Vir meer inligting oor enige van hierdie dienste, 
kontak ons by 021 943 5306.

Deursigtigheid en billikheid vir alle lede is baie belangrik 
vir die Raad van Trustees. In ‘n poging om verder hierop 
te verbeter en om kruis-subsidiëring te verminder, 
het die Trustees besluit om die struktuur van die 
bedryfskoste van die Fonds te verander. Die kostes sal 
nou op verskillende salarisbande in die Fonds baseer 
word. Vir meer inligting oor die kostestruktuur, kontak 
asseblief gerus die oproepsentrum, of besoek die 
Fonds se amptelike webtuiste by www.caperf.co.za.

Indien jy ouer as 50 is, kan jy weereens op die uitkyk 
wees vir die jaarlikse Kapitaalbeskermingsopsie 
werkswinkels gedurende Mei/Junie 2011. Die werks-
winkels in 2010 het die beste bywoningsyfer tot op 
hede gehad. Die kombinasie van inligting oor produkte 
en finansiële advies bied baie waardevolle hulp met 
hierdie belangrike besluit.

Onthou dat, indien jy beoog om jou risikovoordeel-
kategorie buite die normale polisvoorwaardes te 
verander, kan jy dit doen deur die toepaslike dokumente 
in te vul en dit aan die Fonds voor te lê (tesame met 
die R100 administrasiefooi) voor 31 Maart 2011. Dit is 
baie belangrik dat jy jou risikovoordeelkategorie op ‘n 

jaarlikse basis hersien – nie net om te verseker dat jy 
genoegsaam gedek is nie, maar ook om te verseker dat 
jy nie oorverseker is nie.

Die volgende belangrike kommunikasie-datum op die 
kalender is die Algemene Jaarvergadering (AJV), wat op 
18 Februarie 2011 sal plaasvind. 

Pensioenaris betaaldatums vir 2011
Ons wil graag al ons pensioenarisse wat hulle 
bestaansertifikate voltooi en voor 31 Augustus aan die 
Fonds gestuur het, bedank. As pensioenarisse hiermee 
volhou, sal dit verseker dat die Fonds maandelikse 
pensioene betyds kan betaal. 

Ons sluit die pensioenarisse se betaaldatums hieronder 
in vir maklike verwysing. Pensioenarisse se betaaldag 
is gewoonlik op die 22ste van elke maand. Indien die 
22ste op ‘n Saterdag val, word die pensioen in jou 
rekening inbetaal op Vrydag die 21ste en as die 22ste 
op ‘n Sondag val sal jou pensioengeld in jou rekening 
wees teen Maandag die 23ste. Hier is daardie baie 
belangrike betaaldatums vir 2011: 

21 Januarie 22 Februarie 23 Maart

22 April 23 Mei 22 Junie

22 Julie 22 Augustus 22 September

21 Oktober 22 November 15 Desember
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Die tipe klagtes wat die afgelope jaar ontvang is, kan as 
volg geklassifiseer word:

Betaling van die egskeidingsvoordele sedert die 
verandering in wetgewing
Gedurende 2009 het ‘n aantal nie-lid eggenote 
by die Beregter gekla oor die betaling van hulle 
egskeidingsvoordele. In sommige gevalle was die 
Fonds nie in besit van ‘n geldige egskeidingsbevel nie. 
Volgens die bepaling van die wet kan die Fonds in sulke 
gevalle nie ‘n betaling maak aan die nie-lid eggenote 
nie en nie eers die Pensioenfondsberegter kan die wet 
in hierdie geval oorheers nie. In ander gevalle was die 
Fonds in die proses om ‘n belastingklaring te verkry toe 
die klagte voortydig ingedien is. In al sulke gevalle is 
die betaling van die egskeidingsvoordeel gefinaliseer 
voordat die antwoord op die klagte by die Beregter 
ingedien was.

Die Fonds ontvang steeds klagtes van beide lede 
en nie-lede se eggenote wat nie gelukkig is oor die 
belasting wat van die egskeidingsvoordele afgetrek 
word nie. Hierdie kwessie is buite die beheer van die 
Fonds. Die Fonds is verplig om die egskeidingsvoordele 
uit te betaal en die belasting af te trek volgens die 
wetsbepalinge wat op die datum van die uitbetaling 
toepaslik is. 

Uitbetaling van die uitdienstredingsvoordeel
Die Fonds het ‘n paar klagtes ontvang waar lede navraag 
doen oor die waarde van hulle lidbelangrekening wat 
uitbetaal is met uittrede, of waar die lid navraag gedoen 
het oor waarom die volle 18%-werkgewerbydrae nie 
uitbetaal is by uitdienstrede nie. Hierdie navrae word 
gemaak ten spyte van al die kommunikasie wat aan 

lede gestuur word oor die toedeling van bydraes vir 
risikovoordele, die bedryfsuitgawe van die Fonds 
en die feit dat, afhangende van die kategorie van 
risiko lidmaatskap, die netto bedrag wat by uittrede 
terugbetaalbaar is, minder is as die 18%.

Statistiek
Die KA statistieke in verband met Beregterklagtes is 
soos volg:

Klagtes ontvang 73

Beslissings ten gunste van die Fonds 54

Klagtes afwagtend vir finalisering deur die 
Beregter

19

Beslissings teen die Fonds 0

Kantoor van die Pensioenfondsberegter
Ms Mamodupi Mohlahla het die kantoor van die 
Pensioenfondsberegter aan die einde van September 
2009 verlaat en Dr Elmarie de la Rey is as die 
Waarnemende Pensioenfondsberegter aangestel tot 
aan die einde van Maart 2010. Vanaf 1 April 2010 is 
Mnr. Charles Pillai (die vorige FAIS-beregter) aangestel 
as die pensioenfondsberegter. 

Sy doelwit was om die agterstallige klagtes aan te 
spreek en om nuwe klagtes tydig te hanteer.

Reëlwysigings
Die reëls is gekonsolideer, en neem die vorige 
20 geregistreerde reëlwysigings in ag. Hierdie 
gekonsolideerde reëls is op 28 Oktober 2009 by die 
Finansiële Diensteraad (FDR) geregistreer. Gedurende 

Pensioenfondsberegter-klagtes
Die Fonds ontvang gereeld “klagtes” wat, wanneer daar ondersoek ingestel 
word, eintlik nie volgens die Pensioenfondswet as klagtes geklassifiseer kan 
word nie en geen meriete vir sukses het nie.

REGS- EN TEGNIESE ONTLEDING
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Reël-
wysigings-
nommer

Besonderhede van reëlwysiging Effektiewe datum

1 Laat lede vanaf die ouderdom van 50 jaar toe om na die KBO te skuif. 1 Maart 2009

2 Die naam van die Fonds is verander na “ Kaapse Aftreefonds vir Plaaslike 
Regering”.

16 Julie 2010

3 Wysiging tot die oorplasingsreël om voorsiening te maak vir inter-fonds 
oorplasings, in ooreenstemming met die Beregter se beslissing in die 
“Fourie”-kwessie. 

1 September 2008

4 Laat die Fonds toe om 2 onafhanklike trustees tot die Raad aan te stel, 
in ooreenstemming met die FDR omsendbrief PF130 rakende “Goeie 
Bestuurspraktyke en -Prosedures”. 

1 September 2009

5 Sluit die nuwe Kategorie E risikovoordeel in. 1 Oktober 2009

6 Sluit die voorwaardes vir nuwe wetgewing rakende onopgeëiste voordele in. 30 Junie 2009

7 Sluit die Bewaringspensioenrekening in, wat die oorplasing van lede wat aan 
‘n “pensioenfonds” behoort het tot die Fonds, fasiliteer. 

1 September 2009

8 Reëls gewysig om 3 KBO-skuiwe per jaar toe te laat. 1 Januarie 2010

9 Reëls gewysig om Raadslede toe te laat om by die Fonds aan te sluit. 1 Julie 2010

2009 is ‘n hele aantal reëlwysigings by die FDR 
aangemeld. Hulle het ons egter meegedeel dat hulle 
nie meer vereis dat die risikovoordeel wysigings en 
onderskrywings as bylaes tot die Fondsreëls ingedien 

word nie en daarom is die risikovoordeel-polisbylaes 
verwyder van die reëls. Sedert die konsolidasie van die 
reëls is die volgende nuwe reëlwysigings aan die FDR 
voorgelê vir registrasie.

Versekerde Risikovoordele
Die Enkelbedrag sterfte- en ongeskiktheidsvoordele is 
herverseker by Metropolitan. Weens ‘n verbetering in 
die eise-ondervinding het Metropolitan die bestaande 
voordelestruktuur en onderliggende koerse behou. Jy 
sal onthou dat die Versekeraar in 2009 ingestem het 
om die onderliggende koerse te behou vir ‘n tydperk 
van 2 jaar, op voorwaarde dat daar nie ‘n wesenlike 
verslegting in die eise-ondervinding is nie. 

‘n Opsomming van die huidige risikovoordele-
struktuur is soos volg:

Risiko-
voordeel-
kategorie

Premie (% 
van pensioen-
draende 
salaris)

Sterfte-
voordeel 

Eenmalige 
bedrag 
ongeskikt-
heids-
voordeel

A 3% 4.1 X 
Pens. 
Salary

4.1 X Pens. 
Salaris

B 5% 6.9 X 
Pens. 
Salaris

4.4 X Pens. 
Salaris

C 2% 4.4 X 
Pens. 
Salaris

Nil X Pens. 
Salaris

D Nil Nil Nil

E 3.25% 4.0 X Maandelikse 
inkomste 
Ongeskikt-
heids-
voordeel

Begrafnisvoordele
Omdat die eise-ondervinding stabiel gebly het, 
het Sanlam die algehele begrafnisvoordeel-premie 
verminder van R18.80 per lid per maand tot R18.00 
per lid per maand, vanaf 1 Julie 2010. Die toepaslike 
wysiging volgens die glyskaal is vanaf hierdie datum op 
lede se rekords aangebring. 

Wanneer lede die Fonds verlaat as gevolg van sterfte in 
diens of weens ongeskiktheid, behou hulle/hulle gesin 
begrafnisvoordele totdat die lid 65 jaar oud word/65 
jaar oud sou word. Geen verdere premie is betaalbaar 
vir hierdie dekking vanaf die datum wat die lid die Fonds 
verlaat vir een van die bogenoemde redes.

Wetlike Sake

Belasting Uitdienstredingstabelle
Die belastingtabelle by uitdienstreding is na baie jare 
verbeter waar slegs R1 800 (plus enige bedrae in 
terme van Formule “C”) belastingvry was. ‘n Nuwe 
belastingtabel is bekendgestel wat beteken dat ‘n hoër 
belastingvrye voordeel by uitdienstreding uitbetaal mag 
word. Enige voordele wat uit ‘n pensioen/ voorsorgfonds 
onttrek word as ‘n enkelbedrag kontantvoordeel voor 
aftrede, sal geakkumuleer word en van die lid se finale 
enkelbedrag kontant-aftreevoordeel afgetrek word. Dit 
beteken dat ‘n lid by aftrede in die toekoms ‘n baie laer 
belastingvrye kontantvoordeel mag ontvang in gevalle 
waar die lid reeds voor aftrede kontantonttrekkings 
gemaak het. Lede wat beoog om die Fonds te verlaat 
word aangemoedig om behoorlike finansiële advies 
van ‘n gekwalifiseerde finansiële beplanner in te win 
voordat enige besluite om ‘n kontantonttrekking te 
maak of die voordeel te belê, geneem word. Lede word 
aangemoedig om hulle pensioen-spaargeld te bewaar 
vir hulle aftrede. 
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2010 2009

Eenmalige bedrag 
betalings by aftrede 

R259 012 083 R36 815 451

Getal lede 336 471

Bedankingsvoordele R147 641 389 R246 785 511

Getal lede 754 1 170

Die kategorieë verteenwoordigend van die 
meerderheid van voordele wat gedurende die 
finansiële jaar betaal is, is:

Deur die totaal van die plaaslike aandele en voorkeuraandele deur die totale bates (R8 312 284 274) te deel, wys 
dit dat die Fonds slegs 50% van bates in aandele belê het. Dit is hoekom die Fonds ‘n positiewe opbrengste kon 
lewer in beermarkte. Kontant en deposito’s het 18.6%, beloop, effekte 19.2% en die buitelandse blootstelling 12%.

Die Fonds se administrasiekoste het verhoog vanaf 
R24.4 miljoen tot R28.5 miljoen – ‘n verhoging van R4.1 
miljoen, of 16.5% (lidmaatskap het gegroei van 26,737 
tot 29,789). Die industrienorm vir administrasiekoste 
is gewoonlik 1% van pensioendraende salarisse. 
Die KA se administrasiekoste, uitgedruk as ‘n 
persentasie van pensioendraende salarisse, beloop 
slegs 0.80%.

Gedurende die jaar onder oënskou, het die Fonds se 
totale bates en reserwes (wat die totaal van lede en 
pensioenarisse se belange verteenwoordig) met R1,361 
miljoen vermeerder, teenoor ‘n verhoging van R168 
miljoen die vorige jaar.

Deur ‘n rowwe berekeninge te doen (deel die positiewe 
beleggingsinkomste van R1 049 miljoen deur die 
akkumulatiewe fondswaarde van R6 859 miljard teen die 
begin van die jaar) toon dit dat die Fonds ‘n positiewe 
opbrengste van 15.29% gehad het (netto 1.2% – nog 
uitstaande). Die JEB Alle Aandele Indeks was 26 259 op 
30 Junie 2010, teenoor 22 049 die vorige jaar. Dit beteken 
‘n positiewe opbrengs van 19.1% op beleggings as jy ten 
volle in aandele belê het. Ons Fonds is ‘n gebalanseerde 
Fonds wat die risiko versprei en lede beskerming bied 
tydens ongunstige marktoestande. Daarom kon die 
Fonds ‘n positiewe opbrengste met baie laer risikovlakke 
lewer in die jaar geëindig 30 Junie 2010.

FINANSIËLE OORSIG
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Die jaarlikse finansiële state is deur eksterne ouditeure, Rademeyer Wesson, geouditeer en ‘n ongekwalifiseerde 
ouditeursverslag is uitgereik. Die ouditeursverslag gee nie ‘n opinie oor of die Fonds se sake in orde is en billik 
weergegee word in die finansiële state nie. Dit verklaar slegs dat dit voorberei is in ooreenstemming met die 
voorbereidingsbasis wat betrekking het op aftreefondse. Dit is egter algemeen-aanvaarde terminologie vir die 
gebruik in pensioen- en aftreefondse se jaarlikse finansiële state. 

Die Waardeerder (Aktuaris) spreek ‘n opinie uit oor of die Fonds in ’n gesonde finansiële posisie is. 

Die Administrateur van die Fonds, Verso Finansiële Dienste (Edms.) Bpk. (VFD), ‘n maatskappy en geregistreer 
as ‘n administrateur ingevolge Afdeling 13B van die Pensioenfondswet, is self ook onderhewig aan oudit. Dit 
beteken dat die administrasie van die Fonds aan twee oudits onderhewig is – een vir die Fonds self en een vir die 
Administrateur, VFD.

OUDITEURSVERSLAG
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FINANSIËLE STATE

     
      
BATES   
    
Nie-lopende bates 
Eiendom, masjinerie en toerusting
Beleggings (insluitend beleggingseiendomme)
Behuisingsfasiliteite  
    
Lopende bates  
Rekeninge ontvangbaar 
Bydraes ontvangbaar 
Oordragte ontvangbaar 
Kontant in bank  
    
Totale bates  
    
FONDSE EN LASTE
    
Lede se fondse en surplusrekeninge
Lede se individuele rekeninge
Lid se surplusrekening
Totale reserwes  
Reserwes   
Herskattingsreserwe: Eiendom, masjinerie en toerusting
     
Totale fondse en reserwes
    
Nie-lopende laste
Werkgewer surplusrekening
Finansiële laste  
Voorsienings   
Onopgeëisde voordele  
    
Lopende laste  
Oordragte betaalbaar  
Voordele betaalbaar  
Rekeninge betaalbaar  
    
Totale fondse en laste

Nota

1
2
3

4
12
5

21

21
6

21
16.1
16.2
9

7
8
10

30 JUNIE 2010
R

8,312,284,274 
0 

8,312,284,274 
0 

183,626,432 
45,834,231 
40,115,679

0
97,676,522

8,495,910,706

7,750,863,112
7,750,863,112

0 
469,572,541 
469,572,541 

0 
 

8,220,435,652 

1,901,129 
0 
0 
0 

1,901,129 

273,573,925 
0 

164,415,126 
109,158,799  

8,495,910,706

30 JUNIE 2009
R

6,946,137,682 
0 

6,946,137,682
0 

163,451,098
61,857,958 
33,559,538 

2,689,611 
65,343,991 

7,109,588,780

6,369,955,764 
6,369,955,764 

0 
489,906,308
489,906,308

0 
 

6,859,862,072 

3,114,969 
0 
0 
0 

3,114,969 

246,611,739
0 

157,484,075 
89,127,664 

7,109,588,780

 
0 

0 
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