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Vrywaringsverklaring:
Die Kaapse Aftreefonds vir Plaaslike Regering 
aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige verlies, 
skade of onkoste wat aangegaan mag word 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.
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raad van 
TRUSTEES

Johan Beukman
Lidtrustee oK

Willie Ludik
Lidtrustee nK

Willem van Gass
Lidtrustee WK

Eddie Scott
Lidtrustee WK

Annette Cawood
Lidtrustee nK

André Smith
Lidtrustee WK

Abé Johnson
Raadslid Trustee WK

Soyisile Mokweni
ondervoorsitter en 
Lidtrustee WK

Brian Shepherd
Voorsitter 
Lidtrustee oK

Ian Iversen
Raadslid Trustee WK

Die Raad van Trustees word vir ‘n termyn van vyf jaar 
verkies en mag herverkies word. Trusteevergaderings 
word ses keer per jaar of meer dikwels gehou, indien 
nodig. Subkomiteevergaderings word gehou om 
kwessies soos betaling van sterftevoordele, beleggings 
en ander belangrike fondssake te bespreek. 

soos op 30 Junie 2011



Dit is vir my aangenaam om hierdie Jaarverslag vir die 
finansiële jaar geëindig 30 Junie 2011 voor te lê. Dit toon 
die fonds se prestasies vir die jaar onder oorsig en wys dat 
die fonds bestendig presteer het tydens nog ‘n jaar waar 
die finansiële markte onstabiel was. 

Ek wil graag namens die Raad rapporteer dat hierdie jaar 
se opbrengs in die fonds se Groeiportefeulje (die ou TVP) 
15,2% was, en die opbrengs vir die Beskermingsportefeulje 
(die ou KBo) 6,5% was. Beide portefeuljes het hulle 
doelwitte van VPI +4% en StefI onderskeidelik oor die 
termyn oorskry. Die Pensioenaris-portefeulje het goed 
presteer en is ten spyte van die markskommelinge steeds 
in surplus wat uitstekende pensioenverhogings en ad-
hoc bonusse verseker het. Die fonds het ook tydens 2011 
twee nuwe portefeuljes bekendgestel: die Gematigde 
Portefeulje (was bekend as die Buigsame Portefeulje), 
wat ‘n meer konserwatiewe beleggingstrategie as die 
Groeiportefeulje volg en die Pensioenaris-portefeulje 
waarvan die bates afsonderlik gehou word om die 
pensioenarisse se verpligtinge te onderskryf en ‘n meer 
gepaste beleggingstrategie (volgens die termyn en aard 
van die laste wat hiermee geassosieer word), te volg. Die 
fonds se aktiewe lede is tot op datum met voortdurende 
uitstekende bonuskoerse beloon. 

Dit was ‘n uitsonderlike jaar. Die Raad het nie slegs met 
diensverskaffers onderhandel om bestaande voordele te 
verbeter nie, maar kon ook nuwe voordele vir ons lede 
bied. Dis met trots dat ek kan rapporteer dat ons nou 
die enigste plaaslike owerheidsfonds is wat gevreesde 
siektedekking aan ons lede bied. Die fonds se ledetal het 
met 8,36% gegroei, en ons verwelkom die nuut-verkose 
raadslede wat by die fonds aangesluit het na die plaaslike 
verkiesings in Mei 2011.   

Ek wil graag my waardering uitspreek teenoor my mede-
trustees en hoofbeampte 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.

Ek is van mening dat die toekoms baie langtermyn-
geleenthede inhou wat die huidige uitdagings in die 
finansiële markte sal uitbalanseer. Jou fonds is in ‘n goeie 
posisie om die nodige beskerming en groei te bied om 
lede se beleggings vir aftrede te beveilig.

Ek wil ook weereens graag al ons lede bedank vir julle 
voortdurende vertroue in en ondersteuning vir die Raad 
van Trustees. 

Brian William Shepherd,  Voorsitter van die Raad
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VooRSITTER
se voorwoord



Die jaar onder oënskou was een waarin die 
pensioenindustrie baie veranderinge ondergaan het. Die 
langverwagte hersiening van Regulasie 28 is voltooi en 
vanaf 1 Januarie 2012 is alle fondse aan strenger maatreëls 
onderhewig wanneer hul oor beleggings rapporteer. 
Die Minister van finansies het ook aangekondig dat 
daar sprake is om die werkgewerbydraes tot fondse te 
beperk asook die moontlike einde van voorsorgfondse. 
Terselfdertyd is die Minister in beheer van plaaslike 
regering, volgens wet gemagtig om oor pensioenkwessies 
in plaaslike regering te reguleer.  

Jou fonds moet al hierdie verwikkelinge fyn dophou en 
kommentaar lewer wanneer lede moontlik benadeel kan 
word. ons beoog om die aangeleentheid verder te neem 
sodra die Regering hul voorstelle op die beperkinge 
van belastingvrye bydraes en oor die voortbestaan van 
voorsorgfondse publiseer. 

ons het twee van ons werkgewer-verteenwoordigers op 
die Raad na afloop van die munisipale verkiesings verloor. 
Hierdie vakatures sal by die 2012 Jaarvergadering gevul 
word. Die fonds se nuwe ouditkomitee, waarvan die 
meerderheid van die lede onafhanklik is, het ten volle in 
werking getree en vervul ‘n belangrike bestuursfunksie. 
Hierdie komitee lewer ook kommentaar op die fonds se 
finansiële state en ouditverslag. 

Die opleiding van Trustees bly een een van die fonds 

se doelwitte en Trustees word op ’n voortdurende basis 
opgelei. Diensverskaffers word gemonitor deur middel 
van diensvlakooreenkomste waaraan hul moet voldoen. 
Die fonds het besluit dat ons beleggingsadviseurs totaal 
onafhanklik van enige ander diensverskaffer moet wees. 
ons is bevoorreg om twee adviseurs te hê wat nie aan 
enige batebestuurder verbonde is nie en hulle voorsien 
die fonds van onafhanklike, objektiewe beleggingsadvies 
wat tot die voordeel van ons lede strek. 

Lede se aandag word daarop gevestig dat daar 
in die toekoms verwys sal word na die Groei-, 
Gematigde- en Beskermingsportefeuljes in plaas 
van die omslagtige Trustee Verstek-, Buigsame- en 
Kapitaalbeskermingsopsieportefeuljes.

ons fonds se opbrengste en groei maak ons een van die 
voorlopers in die industrie. 

Adv. Jan  Koekemoer, Hoofbeampte

oorsig van die 
HoofBEAMPTE 

KoMMUnIKASIE
In 2011 was ons top-prioriteit rakende kommunikasie 
om te verseker dat al die fonds se belanghebbendes 
goed ingelig en opgelei is oor die fonds. Daar was baie 
nuwe ontwikkelinge wat ons aan lede moes bekendstel, 
insluitend die nuwe Gevreesdesiekte-dekking, die 
familie Bystandsvoordeel, die nuwe risiko kategorie f en 
verbeterde begrafnisdekking wat uitgebrei is om lede 
ouer as 65 in te sluit. 
ons konsultante het meer as 35 000 kilometer gereis 
en duisende lede gesien. ons het lede per SMS van die 
inligtingsessies in hulle area verwittig. Dit was ‘n reuse 
sukses – die bywoning van ons lede-inligtingsessies het 
met 180% gedurende hierdie finansiële jaar gestyg. Die 
oproepsentrum het hierdie jaar ’n rekord aantal oproepe 
behartig, wat bewys dat lede se betrokkenheid by die 
fonds besig is om te groei. Raadslede is vir die eerste 
keer genooi om as lede van die fonds aan te sluit na die 
munisipale verkiesings in Mei 2011. Die fonds het meer as 
40 werkswinkels gereël, en raadslede van wyd en syd het 
dit bygewoon.
ons het die SALGA-, IMPSA-, IMASA- en IMfo-konferensies 
bygewoon om die Kaapse Aftreefonds op streeks- en 
nasionale vlak binne die plaaslike owerheidsindustrie 
te verteenwoordig. Die fonds is ook uitgenooi om 
voorleggings te doen by die Gesondheidsdae wat deur ‘n 
aantal van die munisipaliteite in die Wes-Kaap gereël is. 
Die fonds se webtuiste het ’n gedaanteverwisseling 
ondergaan en is nou ‘n gebruikersvriendelike en 
leersame instrument wat vir lede, pensioenarisse en 
menslike hulpbronne-personeel toegang gee tot enige 
fondsverwante onderwerpe, van aflaaibare vorms tot 

die mees onlangse nuus oor voordeelkategorieë. Alle 
lede wat geregistreer het vir aanlyn-sekuriteitstoegang 
het nou toegang tot hulle persoonlike fondsinligting, 
insluitend hulle voordelestate. 
Teken asseblief hierdie belangrike datum in jou kalender 
aan: Die Algemene Jaarvergadering sal op Vrydag 17 
februarie 2012 plaasvind. 
Pensioenarisse
ons pensioenarisse het hulle nuwe nuusbrief met ‘n 
opgedateerde ontwerp ontvang om hulle goed ingelig te 
hou in 2011. ons wil graag weereens die pensioenarisse 
bedank wat hul Bestaansertifikate voor 31 Augustus 
voltooi en aan die fonds teruggestuur het. Dit het verseker 
dat die fonds u maandelikse pensioen betyds kon betaal.  
Pensioene word gewoonlik op die  22ste van elke maand 
betaal. Indien die 22ste op ‘n Saterdag val, word die 
pensioen in jou rekening op Vrydag die 21ste betaal en 
as die 22ste op ‘n Sondag val sal jou pensioengeld in jou 
rekening wees teen Maandag die 23ste.
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Alle geregistreerde aftreefondse moet ten minste elke drie 
jaar ‘n aktuariële waardasie uitvoer. Die fonds onderneem 
egter elke jaar ‘n waardasie. Dit help die Trustees om 
die sleutelaspekte van die fonds se vooruitgang, soos 
befondsingsvlakke, die impak van bonuskoerse en 
pensioenverhogings te monitor. Die aktuariële waardasie 
vir die jaar geëindig 30 Junie 2011 het aangedui dat die 
fonds in ‘n gesonde finansiële posisie is.  

Beleggingsreserwe
In vorige jare het die fonds ‘n beleggingsreserwe 
gehad wat gehelp het om die bonuskoerse wat aan 
lidbelang toegedeel word, meer eweredig te hou. Die 
beleggingsreserwe is nou aan lede se lidbelangrekeninge 
toegedeel, en dit verdien die werklike onderliggende 
beleggingsopbrengste in die verwante portefeuljes. 
Die beleggingsreserwe word elke maand na nul toe 
gebring deur enige klein positiewe of negatiewe balans 

aan die lidbelang toe te deel in die volgende maand se 
bonuskoers. 

Bonuskoerse – Trustee Verstekportefeulje 
(Groei Portefeulje)
Die bonuskoers is die rentekoers wat jaarliks aan 
jou lidbelang toegedeel word. Kom ons kyk na die 
fonds se geskiedenis van bonuskoerse vir die Trustee 
Verstekportefeulje. 

Die bonuskoers vir die jaar geëindig 30 Junie 2001 het ‘n 
10% toedeling uit die beleggingsreserwe ingesluit. Die 
bonuskoers vir die jaar geëindig 30 Junie 2006 het ‘n 20% 
toewysing uit 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 2011, met 
‘n bonuskoers van 15.2% per jaar op lede se lidbelang-
rekening.

Die kumulatiewe bonuskoers vir die 15-jaar-tydperk 
geëindig 30 Junie 2011 is 15,5% per jaar. Dit oorskry 
prysinflasie van 6,1% per jaar vir dieselfde tydperk met 
9,4% per jaar. Dit beteken dat ’n reële opbrengs van 9,4% 
per jaar verdien is. Jou werklike opbrengste sal in ‘n klein 
mate verskil, omdat jou lidbelang nie net as gevolg van 
bonuskoerse groei nie, maar ook vermeerder as gevolg van 
pensioenbydraes.

Bonuskoerse – Kapitaalbeskermingsopsie 
(Beskermingsportefeulje)
Soos verwag is, was die bonuskoerse vir die KBo meer stabiel 
as vir die Trustee Verstekportefeulje (Groeiportefeulje).
Die kumulatiewe bonuskoers vir die KBo is 9.7% per jaar vir 
die 46-maand tydperk geëindig 30 Junie 2011. Dit oorskry 
prysinflasie van 6.9% per jaar oor dieselfde tydperk met  
2.8% per jaar. Dit beteken dat ‘n reële opbrengskoers van 
2.8% per jaar verdien is.

AKTUARIËLE  verslag
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Die fonds se administrasiespan het nog ‘n aktiewe jaar 
agter die rug met die verskeie administratiewe take van ’n 
fonds wat diens lewer aan nagenoeg 33 000 aktiewe lede 
en 784 pensioenarisse. Die jaar was vol veranderinge en 
ons noem graag ’n paar van hulle:

•  ’n Verandering in wetgewing het plaasgevind, wat lede 
nou toelaat om ’n gedeelte van hul bedankingsvoordeel in 
kontant te neem voordat hul die res na ’n bewaringsfonds 
oorplaas. Die kontantontrekking word nie as die 
eenmalige kontantontrekking uit die bewaringsfonds 
beskou nie en dus sal die lid toegelaat word om nog ’n 
kontantontrekking op ’n later stadium te maak.

•  Die Reëls van die fonds is gewysig om raadslede toe te 
laat om by die fonds aan te sluit.

•  Die maksimum ouderdom van 70 is verwyder vir alle lede 
in die fonds.

•  Momentum Werknemervoordele, die fonds se 
versekeraar, het ’n famillie-bystandvoordeel vir alle lede 
en hul nabye families ingestel. Hierdie voordeel verleen 
gratis bystand met begrafnisreëlings, rouberading en 
regsadvies aan alle lede in die fonds.

ADMInISTRATIEWE
oorsig

Bonuskoerse: Trustee Verstekportefeulje 
(Groeiportefeulje)

Jaar geëindig 30 Junie



Gedurende 2008 en 2009 het die KBo uitstekende 
beskerming teen die ongunstige beleggingstoestande wat 
geheers het, gebied. Dit is egter baie moeilik om die regte 
tyd in die markte te kies, en kwalifiserende lede moet die 
mees gepaste portefeulje vir hulle omstandighede kies.
Daar word nie verwag dat die KBo oor die langtermyn 
beduidend hoër bonuskoerse as die bank se rentekoerse 
op kontant sal lewer nie. Die risiko 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. 
Daarom is dit belangrik dat lede finansiële advies inwin 
voordat hulle na ‘n ander portefeulje oorskuif. 
Buigsame (Gematigde) Portefeulje en Pensioenaris-
portefeulje
Twee nuwe portefeuljes is gedurende 2011 
bekendgestel. Die Buigsame Portefeulje (nou bekend 
as die Gematigde Portefeulje) beoog om ‘n minder 
riskante beleggingstrategie te volg, in vergelyking met 
die Trustee Verstekportefeulje (Groeiportefeulje). Die 

Pensioenarisportefeulje is ingestel om die bates wat die 
pensioenarisverpligtinge onderskryf te skei van die fonds 
se ander bates, en dit volg ‘n beleggingstrategie meer 
gepas vir die termyn en aard wat met hierdie verpligtinge 
gepaard gaan. Daar is geen geskiedenis vir hierdie 
portefeuljes waarmee die 2011 finansiële jaar vergelyk 
kan word nie, en ek het dus hierdie portefeuljes in die 
vergelyking uitgelaat.
Pensioenverhogings
Die fonds se mikpunt vir pensioenverhogings is 100% van 
inflasie. Dit beteken dat die fonds beoog om in die toekoms 
pensioene gelykstaande aan inflasie (soos gemeet aan die 
Verbruikersprysindeks soos per 30 Junie elke jaar) toe te 
staan, indien die fonds kan voortgaan om dit te bekostig.
Sedert 1997 het die Trustees jaarliks ‘n gemiddelde 
pensioenverhoging van 6.3% per jaar toegestaan, in 
vergelyking met die inflasiekoers van 6.2% 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.
Bonus pensioenbedrag
‘n Spesiale bonus van 100% van die maandelikse pensioen 
is in februarie 2011 aan pensioenarisse uitbetaal. Let 
asseblief daarop dat dit ‘n ad hoc betaling was, en dat 
dieselfde bonusbedrag (indien enige) nie noodwendig in 
die toekoms herhaal sal word nie. 
Samevatting
Aktiewe lede is met uitstekende bonuskoerse beloon, en 
pensioenarisse het uitsonderlike pensioenverhogings 
en ad hoc bonusbedrae ontvang. Ten spyte van die 
markskommelinge is die fonds in ‘n goeie posisie om die 
beskerming en die beleggingsgroei te bied wat nodig is 
om lede se voordele vir aftrede te verseker. 

Sean Neethling , Aktuaris

Die Administrasiespan bestaan uit 21 voltydse werknemers 
wie se kernfunksies soos volg opgedeel is: hantering van 
eise, maand-eindes, pensioenarisbetalings, finansiële 
verslaggewing en doodseisondersoeke.

Die Administrasiespan is ook verantwoordelik vir 
huisleningaansoeke, Artikel 14 oorplasings tussen 
die Kaapse Aftreefonds en ander fondse, individuele 
oorplasings, oorplasingaansoeke van lede van ander 
fondse, belastingrekonsiliasie, lid- en werknemer-
navrae, pensioenarisnavrae, finansiële tussenganger 
navrae, veranderinge in risikovoordeelkategorieë, 
onderskrywingvereistes en liddataveranderinge.

Die tabel hieronder gee ‘n aanduiding van die volume 
werkslading van die span vir die tydperk 01/01/2010-
30/06/2011.

nuwe lede 4307

Aftredes 371

Sterfte 156

Begrafnis 392

Uittredes 1163

ongeskiktheid 45

Egskeidings 103

Afleggings 3

Maandeindes per maand 103

Doodseise:
Die voorsitter van die doodseiskomitee, Mnr A Johnson 
en sy span het die volgende statistieke vir die tydperk 
01/07/2010 – 30/06/2011 verskaf:

KATEGORIE STATISTIEKE

Aantal sterftes vir die tydperk 156

Persentasie sterftesyfer van 
vroulike lede

22.5 %

Persentasie sterftesyfer van 
manlike lede

77.5 %

Gemiddelde sterfte ouderdom 
van lede

43.7 years

Aantal doodseise voorgelê by 
Raad van Trusteevergaderings

99

Persentasie sterftesyfer van 
lede wat aan natuurlike 
oorsake oorlede is

78 %

Persentasie sterftesyfer van lede 
wat aan onnatuurlike oorsake 
oorlede is

22 %

Bruto doodseisvoordele uitbetaal 
(laatbetalingrente ingesluit)

R123,238,607.00

Min: Sterfteversekering-
verhalings

R87,801,771.60
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Bonuskoers: Kapitaalbeskermingsopsie 
(Beskermingsportefeulje)

(10 maande geëindig 
30 Junie 2008)

jaar geëindig 30 Junie



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 649 
miljoen vermeerder, teenoor ’n verhoging van R1 361 
miljoen die vorige jaar.

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

2011 2010

Enkelbedrag 
betalings by aftrede R261 164 875 R259 012 083

Aantal lede 371 336

2011 2010

Bedankingsvoordele R225 507 590 R147 641 389

Aantal lede 1 163 754

Die fonds se administrasiekoste het verhoog vanaf  R28,5 
miljoen tot R35 miljoen – ’n verhoging van R6,5 miljoen, of 
22.7% (lidmaatskap het gegroei van 29,789 tot 32,353). Die 
industrienorm vir administrasiekoste is gewoonlik 1% van 
pensioendraende salarisse. Die KA se administrasiekoste, 
uitgedruk as ‘n persentasie van pensioendraende salarisse, 
beloop slegs 0.8%.

Die jaarlikse finansiële state is deur eksterne ouditeure, 
Rademeyer Wesson, geouditeer en ‘n ongekwalifiseerde 
ouditverslag is uitgereik. Die ouditverslag 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 geregistreer 
as ‘n administrateur ingevolge Artikel 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.

1. Nakoming van verantwoordelikhede
Die ouditkomitee rapporteer dat, gedurende die finansiële 
jaar onder oënskou, dit aan die verantwoordelikhede soos 

vervat in die Verwysingsterme (goedgekeur deur die Raad 
van Trustees) voldoen het. Die ouditkomitee rapporteer 
ook dat dit sy sake volgens hierdie handves gemonitor 
het. 

Die ouditkomitee het, inter alia, te midde van hulle pligte 
die volgende hersien: 

a)  Gedurende die jaar het die ouditkomitee ‘n 
voorlegging van die eksterne ouditeur oorweeg, en 
het, nadat die komitee sy eie ondersoek gedoen het, 
die onafhanklikheid van die ouditeur beaam.

b)  Die ouditkomitee het die finansiële state vir die fonds 
vir die jaar onder oënskou oorweeg: 

     •  Die ouditkomitee het die jaarlikse finansiële state vir 
die fonds vir die jaar geëindig 30 Junie 2011 evalueer, 
en, gebaseer op die inligting wat voorsien is, is die 
ouditkomitee tevrede dat hulle in alle wesenlike 
opsigte aan al die fonds se rekeningkundige 
beleidspunte en Reëls voldoen.

     •  Die ouditkomitee het aanbeveel dat die Raad van 
Trustees die jaarlikse finansiële state aanvaar. 

c)  Die Komitee se opinie is dat, gebaseer op die inligting 
en die verduidelikings verskaf deur die bestuur 
van die administrasiemaatskappy en die Interne 
ouditeure, sowel as besprekings met die onafhanklike 
ouditeure oor die resultate van hulle oudit, die interne 
rekeningkundige beheermaatreëls genoegsaam is 
om te verseker dat die finansiële rekords gebruik kan 
word om die finansiële state voor te berei, en dat die 
verantwoordbaarheid vir bates en laste gehandhaaf 
kan word. 

fInAnSIËLE oorsig
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Voorsitter  van die Ouditkomitee
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d)  niks dui daarop dat daar enige wesenlike afbreuk 
in die funksionering van hierdie beheermaatreëls, 
prosedures en sisteme was gedurende die tydperk onder 
oënskou nie. 

e)  Die Raad van Trustees is besig om ‘n risikobestuursbeleid 
te implementeer. Die ouditkomitee het ‘n kontrolerende 
en toesighoudende rol oor die implementering en 
impak van die risikobestuursbeleid.

2. Beduidende kwessies
Die volgende belangrike besluite is gedurende die 
jaar geneem:
• Implementering van die oudithandves se Verwysingsterme

• Begin met die risikobestuursbeleid-proses
•  Die aanstelling van die onafhanklike ouditkomiteelede 

– K Moloko en M Grobler
•  Geouditeerde finansiële state en bestuursbrief van die 

ouditeure soos op 30 Junie 2011
• Daarstelling van kriteria vir die aanstelling van ouditeure
•  Aanbeveling van aanstelling van Ernst & Young as die 

nuwe ouditeure vanaf 30 Junie 2011
•  Die nagaan van die administrateur se interne kontroles 

en IT-infrastruktuur.



Pensioenfondsberegter-klagtes
Daar was ‘n afname in die aantal klagtes wat aan die 
Pensioenfondsberegter voorgelê is. Dit is goeie nuus, 
aangesien die meerderheid van die klagtes in die verlede 
onbenullig was, en lede slegs die uitdienstredingsvoordeel 
wat aan hulle betaal is, of die belasting wat voorheen op 
egskeidingsvoordele betaalbaar was bevraagteken het. 
Die Beregter kan nie teen die fonds beslis waar die fonds 
die Reëls van die fonds en die toepaslike wetgewing van 
toepassing op pensioenfondse, nagekom het nie. 

Kantoor van die Pensioenfondsberegter
Vanaf 1 April 2010 is Mnr. Charles Pillai, die vorige fAIS-
beregter, aangestel as die Pensioenfondsberegter. 
Mnr. Pillai is ongelukkig in november 2010 oorlede, 
en Dr. Elmarie de la Rey is weer gevra om die rol van 
Waarnemende Pensioenfondsberegter te vul. Tot op 
datum is die pos nog nie gevul nie, en sy neem steeds 
waar as die Pensioenfondsberegter.  

Die terugvoer vanaf die Beregter se kantoor is dat daar al 
baie gedoen is om die agterstallige klagtes aan te spreek, 
en dit is ook duidelik uit die fonds se statistieke. Die fonds 
het tans 8 uitstaande beslissings, terwyl 19 klagtes in 2010 
uitstaande was. 

Begrafnisvoordele
Die eise-ondervinding het stabiel gebly, en Sanlam het 
die huidige premie per lid per maand behou (soos op 
die hernuwingsdatum van 1 Julie 2011). Die Versekeraar 
het ook die dekking vir indiens-bydraende lede vanaf 
ouderdom 65 tot 75 verhoog.  

Wanneer indiens lede die fonds verlaat as gevolg van 
sterfte 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 nie  vir 
hierdie dekking vanaf die datum wat die lid die fonds 
verlaat vir een van die bogenoemde redes.

Repatriasievoordeel
Hierdie voordeel is daar om die stoflike oorskot van 
die persoon wat gesterf het tot by die plek waar hy/sy 
begrawe sal word, te vervoer, binne die grense van Suid-
Afrika. 

Wetgewende aangeleenthede
Belasting op bydraes
In die 2011 Begrotingsoorsig het die Minister van 
finansies ‘n aankondiging gemaak rakende die belasting 
van die werkgewer se deel van pensioenfondsbydraes 
as ‘n byvoordeel en die gevolglike boperk vir lede se 
belastingvrye bydraes, asook die verpligte aankoop van ‘n 
annuïteit met twee derdes van ‘n lid se aftreevoordele wat 
deur ‘n voorsorgfonds uitbetaal word. 

Die Belastingwetwysigingswetsontwerp het nie hierdie 
veranderinge aangespreek nie. Die Departement van 
finansies het aangekondig dat, aangesien verdere 
konsultasie nodig is, hierdie kwessies eers in dokumente 
waarop die publiek kommentaar kan lewer, aangespreek 
sal word. Daar was geen verdere verwikkelinge in hierdie 
verband nie. Die fonds sal lede op hoogte hou van die 
gevolge van enige belastingveranderinge wat in die 
toekoms geïmplementeer kan word. 

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.

Risiko-
voordeel-
kategorie

Premie (% van 
pensioengewende salaris) Sterftevoordeel 

Eenmalige bedrag 
ongeskikt-

heidsvoordeel
Gevreesde 

siektevoordeel

A 3% 4.1 x JPS 4.1 x JPS 0.75 x JPS

B 5% 6.9 x JPS 4.4 x JPS 0.75 x JPS

C 2% 4.4 x JPS nil x JPS 0.75 x JPS

D nul nul nul nul

E 3.25% 4.0 x JPS Maandelikse Inkomste 
ongeskiktheidsvoordeel 0.75 x JPS

F 3 4.0 x JPS nul nul

Versekerde risikovoordele
Die enkelbedrag sterfte- en ongeskiktheidsvoordele is herverseker by Metropolitan. Lede sal onthou dat, as gevolg van 
‘n onlangse samesmelting, Metropolitan nou as Momentum bekend staan. Die gunstige eise-ondervinding het dit vir 
Momentum moontlik gemaak om die bestaande voordelestruktuur en die onderliggende koerse te behou.  

Effektief vanaf 1 Julie 2011 is daar ook ‘n gevreesdesiekte-voordeel geïmplementeer, wat lede dek in die geval van 
blindheid, kanker, hartomleiding-operasies, hartaanval, orgaanoorplantings, verlamming, nierversaking en beroertes. 
Hierdie voordeel sluit voorafbestaande toestande uit, en die fonds kan gekontak word vir verdere inligting hieroor. 

Die nuwe kategorie f is vanaf 1 September 2011 in werking, en dit voorsien enkelbedrag-sterftevoordeele vir lede wat 
hierdie kategorie kies en wat tussen 65 en 75 jaar oud is. 

‘n Opsomming van die huidige risikovoordelestruktuur is soos volg:

REGS- En TEGnIESE 
ontleding
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BELEGGInGSoorsig
Die 12-maande tydperk geëindig Junie 2011 is gekenmerk 
deur positiewe prestasies in beide die plaaslike en oorsese 
beleggingsmarkte.

Plaaslike aandele (soos gemeet deur die fTSE/JEB Alle 
Aandele Indeks), het 24.6% gelewer, terwyl plaaslike 
effekte (soos gemeet deur die Alle Effekte Indeks) 11.3% 
gelewer het. Plaaslike kontant het onderpresteer teenoor 
effekte – die Korttermyn Vaste Rente Indeks (STefI) het 
6.2% opgelewer. 

Die Rand het gedurende die 12-maande tydperk met 
11.8% teenoor die Dollar verswak. Internasionale aandele 
(soos gemeet deur MSCI Wêreld Aandele Indeks – MSCI 
World) het 15.1% opgelewer.

Vir plaaslike aandele was die jaar onder oënskou ‘n jaar 
van twee helftes. Gedurende die eerste 6 maande het die 

ALSI 24.0% gelewer, teenoor 0.5% in die tweede helfte van 
die jaar. Internasionale aandele het 24.0% in Dollarterme 
gelewer gedurende die eerste 6 maande van die finansiële 
jaar, wat gelyk was aan die ALSI opbrengste. Dit het egter 
slegs ‘n 7%-opbrengs in Randterme beteken, omdat die 
Rand gedurende die eerste 6 maande van die jaar met 
13.7% teenoor die Dollar versterk het. Gedurende die 
tweede helfte van die finansiële jaar het internasionale 
aandele 5.3% in Dollarterme gelewer, of 7.5% in 
Randterme. 

Inflasie het gedurende hierdie tydperk gestyg en het 
5.0% teen die einde van Junie 2011 bereik. Dit is binne 
die 3% tot 6%, wat die Monetêre Beleidskomitee van die 
Reserwebank se doelwit is.

vervolg op volgende bladsy
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Reël-
wysigings-
nommer

Besonderhede van reëlwysiging Effektiewe 
datum

Datum van 
registrasie

1 Laat lede vanaf die ouderdom van 50 jaar toe om na die KBo te skuif. 1 Maart 2009 20 April 2010

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

1 Julie 2009 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 Sept 2008 30 nov 2010

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 Sept 2009 14 Des 2010

5 Sluit die nuwe Kategorie E risikovoordeel in. 1 okt 2009 14 Des 2010

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

30 Jun 2009 Hangende

7
Sluit die Bewaringspensioenrekening in, wat die oorplasing van lede 
wat aan ‘n “pensioenfonds” behoort het na die fonds moontlik maak.

1 Sept 2009 Hangende

8 Reëls gewysig om 3 KBo-keuses per jaar toe te laat. 1 Jan 2010 13 Jan 2011

9 Reëls gewysig om Raadslede toe te laat om by die fonds aan te sluit. 1 Julie 2010 13 Jan 2011

10 Verlenging van die termyn vir Trustees van 4 tot 5 jaar. 1 Sept 2010 Hangende

11 Byvoeging van die Buigsame Portefeulje vir lede ouer as 50 jaar. 1 Mei  2011 Hangende

12
Maksimum ouderdom van 70 jaar verwyder uit die laat aftrede-reël; 
voorsiening gemaak sodat rente op laat betalings vanaf uittreedatum 
betaal word, eerder as na 60 dae.

1 Mei 2011 26 Julie 2011

13
Byvoeging van kategorie f, wat ‘n sterftevoordele-opsie vir lede van 65 
tot 75 jaar toelaat, asook die insluiting van ‘n gevreesde siektevoordeel.

1 Sept 2011 &     
1 Julie 2011

Hangende

Statistiek
ons statistieke in verband met Beregterklagtes is soos volg: 
Totale klagtes ontvang :                        77 
Beslissings ten gunste van die fonds:                     69 
Beregter finalisering uitstaande:                        8

Reëlwysigings 
Hieronder is ‘n opsomming van die reëlwysigings wat aangebring is sedert die konsolidasie van die Reëls in 2009. 



Fondsprestasie
Die tabel hieronder wys die opbrengste in die TVP (nou 
bekend as die Groeiportefeulje), die KBo (nou bekend as 
Beskermingsportefeulje) en die Pensioenarisportefeulje 
(PP) vir die tydperk geëindig Junie 2011.

oor die algemeen kan daar verwag word dat groter risiko 
beter opbrengste sal oplewer. ons sal dus verwag dat 
die TVP oor die langtermyn beter as die KBo sal presteer, 
omdat die TVP groter risiko’s neem as die KBo. Die KBo 
belê in minder riskante bateklasse, soos kontant en effekte, 
terwyl die TVP in meer riskante bateklasse, soos aandele, 
belê.  

Die TVP het beter as die KBo presteer gedurende die twee 
jaar geëindig 30 Junie 2011, soos wat aandele nà die krisis 
in 2008 herstel het. Gedurende die 12-maande periode 
geëindig 30 Junie 2011 het die TVP 15.2% gelewer, in 
vergelyking met die KBo se opbrengste van 6.6%. 

Die KBo en die TVP het steeds oor die langtermyn beter 
as hulle maatstaf van StefI en VPI + 4% p.a. presteer. ons 
wil egter waarsku dat die opbrengste moontlik vorentoe 
laer sal wees, soos wat ons ‘n meer onstabiele en onsekere 
tydperk betree. ons verwag nie soortgelyke vlakke van 
opbrengste of soortgelyke prestasies in die toekoms nie. 

Pensioenarisportefeulje (PP)
Die pensioenarisse se bates is uit die TVP se beleggings 
onttrek en ‘n aparte “pensioenarisportefeulje” is in Maart 
2011 gestig.  

Die Pensioenarisportefeulje het goed presteer gedurende 
die jaar tot op datum en het in surplus gebly, ten 
spyte van die markskommelinge. Terwyl baie ander 
pensioenfondse tekorte het, het die Kaapse Aftreefonds 
vir Plaaslike Regering hierdie jaar nog ‘n ad hoc bonus vir 
pensioenarisse verklaar.  

Die pensioenarisse se bates is in geldmarkinstrumente 
verander net na ‘n styging in die aandelemarkte in 
Desember 2010, en net voor ‘n daling in die aandelemarkte 
in Januarie 2011. Die PP se beleggingstrategie is uniek 
en sal lei tot meer stabiele befondsingsvlakke, beter 
risikobestuur en hopelik ook beter opbrengste oor tyd. 

Prestasie van die verkose beleggingsbestuurders
Die tabel hieronder toon die gewig toegewys aan die 
beleggingsbestuurders in die TVP aan die einde van 

Junie 2011, tesame met hulle individuele 6-maande en 
12-maande Randopbrengste. Die opbrengste is netto en 
word deur die administrateur van die fonds voorsien. 

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

BELEGGInGSoorsig                              vervolg van vorige bladsy

3 mde 6 mde 1 jr 2 jr

TVP 0.82% 1.75% 15.2% 15.97%

Mikpunt: 
VPI + 4% 
p.a.

2.21% 5.68% 9.22% 8.8%

Aktiewe 
opbrengste 

–1.39% –3.93% 6.41% 7.17%

KBO 1.68% 3.05% 6.56% 6.91%

Mikpunt: 
STefI

1.4% 2.83% 6.19% 6.87%

Aktiewe 
opbrengste 

0.28% 0.22% 0.37% 0.04%

PP 2.79%

Mikpunt: 
VPI p.a.
Aktiewe 
opbrengste 

1.21%

Aktiewe 
opbrengste

1.58%

TVP - Plaaslike Aandele

Absolute Performance

Local Flexible Income 
Mandates

% Gewig 6 mde 12 mde

Local FFI Composite 21.15% 3.68% 13.21%

Benchmark - CRF 
Flexible Fixed 
Income

- 3.11% 11.77%

Coronation AffI 10.84% 4.33% 14.22%

Stanlib ffI 10.31% 3.00% 12.19%

Local Cash Mandate % Gewig 6 mde 12 mde

Benchmark - STefI - 2.83% 6.19%

SIM Money Market 3.29% 3.07% 6.62%

TVP - Plaaslike Aandele

Absolute Performance

Local Equity Mandates % Gewig 6 mde 12 mde

Local Equity Com-
posite

56.65% -0.08% 20.53%

Benchmark - SWIX - 0.62% 24.39%

Allan Gray Equity 18.87% 0.72% 17.00%

Investec Alpha Equity 12.99% 0.16% 21.83%

Investec Active 
Quant’s

5.73% -0.04% 21.91%

Coronation Agressive 
Equity

8.56% 1.65% -

SIM Unconstrained 
Equity

8.35% -0.45% -

Kagiso Managed 
Equity

2.15% - -
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Prescient se Enhanced Active Quant Equity-mandaat is 
gestaak, terwyl drie nuwe aandelebestuurders gedurende 
die finansiële jaar aangestel is: Coronation, SIM en Kagiso. 
Kagiso is slegs is June 2011 aangestel, en geen opbrengste 
is dus in die tabel hierbo ingesluit nie. Al drie mandate 
is sonder beperkinge en gee vir die bestuurders groter 
buigsaamheid om beter as die SWIX-maatstaf te presteer. 

Die besluit om Prescient se Enhanced Active Quant 
Equity-mandaat te verminder net voor ‘n periode van 
onderprestasie, ten gunste van aandelebestuurders 
wat hoër presteer, soos Coronation Aggressive en SIM 
Unconstrained Equity, het meer as R40 miljoen tot die 
fonds toegevoeg. 

Met die internasionale beleggings het Marathon sedert 
hulle aanstelling in november 2009 uitstekende prestasies 
vir die fonds gelewer. Hulle het 35.7% in Dollarterme 
gelewer, en 17.3% in Randterme gedurende die 12 maande 
geëindig Junie 2011. Die fonds was proaktief deur ekstra 
toewysings aan Marathon te maak voor die sluiting van 
hulle fonds, en dit het waarde toegevoeg. 

Die orbis-mandaat is vroeg in 2011 oorgeskakel na 
‘n suiwer aandelemandaat. orbis het onlangs relatief 
swakker presteer as gevolg van onverwagte gebeure in 
Japan, maar die kombinasie van orbis en Marathon het 
egter waarde toegevoeg vanuit ‘n risiko- en diversifikasie-
oogpunt. Dit het gebeur omdat orbis geneig is om beter 
te presteer wanneer Marathon onderpresteer, wanneer hul 
maandelikse prestasie in oënskou geneem word. Hierdie 
benadering verseker meer stabiele alfa en opbrengste oor 
tyd. 

PIMCo is ‘n oorsese batebestuurder wat die term “The 
new normal” bekendgestel het. Dit is ‘n poging om 

die ekonomiese en markomgewing nà die Wêreldwye 
finansiële Krisis te beskryf. Indien die kenmerke van die 
“new normal” ‘n werklikheid word, sal die fonds in ‘n goeie 
posisie wees. Die PIMCo-mandaat behoort ook die fonds 
teen uiterste afwaartse neigings, sowel as die groeiende 
risiko’s wat in globale wêreldmarkte ontwikkel, in relatiewe 
terme te beskerm. 

Langtermyn waarde

Elke jaar beskryf ons hoe die Trustees, Hoofbeampte en 
Beleggingsadviseurs langtermyn waarde tot die fonds 
toegevoeg het. 

Die jaar geëindig Junie 2011 was ‘n jaar vol positiewe 
veranderinge vir die fonds. ‘n Unieke, baanbreker-
struktuur is daargestel vir die beleggingsadviseursdienste. 
Twee onafhanklike beleggingsadviseurs is aangestel om 
komplementêre en objektiewe sienings te bied, en dit het 
nie net die kwaliteit van beleggingsbesluite in ‘n onsekere 
omgewing verbeter nie, maar het ook addisionele risiko- 
en opbrengstevoordele vir die fonds gebied.

‘n Bruto wins van net meer as R11.8 miljoen is gedurende 
die finansiële jaar op taktiese bate-allokering aangeteken. 
Die Trustees, Hoofbeampte en Beleggingsadviseurs het 
goeie oordeel aan die dag gelê te midde van hewige 
onstabiliteit in die markte. Let asseblief daarop dat hierdie 
korttermyn-wins van R11.8 miljoen ‘n langtermyn-effek 
sal hê, as gevolg van saamgestelde rente. Indien hierdie 
bedrag met ‘n skamele 5% oor 40 jaar groei, sal die R11.8 
miljoen tot ‘n nominale R83.1 miljoen groei. Dit kan die 
verskil beteken tussen sekere lede wat in armoede aftree, 
teenoor gemaklike aftrede. 

Die kostekontrolebeleid wat twee jaar gelede 
geïmplementeer is, het beduidende waarde toegevoeg. 
na die beraamde netto besparing van R120,000 
in die 2009-finansiële jaar, en R7,1 miljoen in die 
2010-finansiële jaar het die Trustees, die Hoofbeampte 
en Beleggingsadviseurs se gekombineerde pogings 
ad hoc fooibesparings van ongeveer R2,8 miljoen in 
die 2011-finansiële jaar teweeg gebring. Daar is ook vir 
voortgesette fooibesparings onderhandel, waarvan die 
totaal ongeveer R1,5 miljoen per jaar beloop. 

 Volgens die Regulasie 28-riglyne het die fonds ‘n nuwe 
beleid rondom die uitleen van verhandelbare dokumente 
geïmplementeer. Daar word verwag dat die inkomste 
hieruit meer as R4.2 miljoen per jaar kan wees, en dit hou 
direkte voordele vir lede van die fonds in. Hierdie verwagte 
fooi-inkomste is hoog in vergeleke met ander aftreefondse 
van dieselfde grootte en dit dra by tot beter opbrengste. 

TVP - Buitelandse Aandele (ZAR)

Absolute Performance

Offshore Mandates % Gewig 6 mde 12 mde

Offshore Composite 18.91% 5.52% 3.53%

Benchmark - CRF 
Offshore SAA

- 6.21% 5.43%

Marathon Global 
Equity fund

7.61% 7.89% 17.33%

orbis Global Equity 
fund

3.64% 4.24% -0.06%

Investec GDG Bal-
anced fund

4.90% 3.85% -4.34%

PIMCo Multi-Asset 
fund

2.75% - -
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FONDSE EN LASTE

Lede se fondse en surplusrekeninge 9,303,158,794 7,750,863,112 

Lede se individuele rekenings 9,303,158,794 7,750,863,112 

Total Reserwes 566,129,370 469,572,541

Reserwes 566,129,370 469,572,541

Totale fondse en reserwes 9,869,288,164  8,220,435,652

Nie-lopende laste 307,005 1,901,129

onopgeëiste voordele 307,005 1,901,129  

Lopende laste 255,691,552 273,573,925

Voordele betaalbaar 239,257,670 164,415,126 

Rekeninge betaalbaar 16,433,882 109,158,799

Totale fondse en laste 10,125,286,721 8,495,910,706

30 Junie 2011 30 Junie 2010

R R

BATES

Nie-lopende bates 9,994,089,760 8,312,284,274 

Beleggings (insluitend beleggingseiendomme) 9,994,089,760 8,312,284,274

Lopende bates 131,196,961 183,626,432

Rekeninge ontvangbaar 19,549,180 45,834,231 

Bydraes ontvangbaar 49,546,997 40,115,679 

Kontant in bank 62,100,783 97,676,522 

Totale Bates 10,125,286,721 8,495,910,706
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fInAnSIËLE state Staat van Netto Bates en Fondse vir Junie 2011


