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Kaapse Aftreefonds Nuusbrief Julie 2010 Volume 42 Afrikaans Vertaling 

LIEWE LID 

Die Sokker-Wêreldbeker het nou wel tot ’n einde gekom, maar dit het ‘n goeie vervoer-infrastruktuur 

nagelaat. Hopelik sal daar ook vele opwindende toernooie wees wat ons nuwe stadions vol sal hou. Net 

soos enige ander groot organisasie kyk die Fonds ook gedurig na maniere om te verbeter, en evalueer 

ons gereeld ons besigheidspraktyke, om te verseker dat die besluite van die verlede aanpas by die 

bestuurskwessies van vandag. Soveel dinge gebeur in die Fonds op ‘n daaglikse basis dat dit moeilik is 

om al die nuus in een kwartaallikse nuusbrief saam te vat. Daarom wil ek aanbeveel dat u ons 

werkswinkels bywoon en die webwerf gereeld besoek; daar kan u vertroud raak met al die gebeure in 

die Fonds. Indien u enige verdere hulp nodig het, onthou dat die Kliëntedienssentrum vir u oproep wag.  

Geniet dit om verder te lees! 

Beste wense 

Brian William Shepherd 

Voorsitter 

 

 

Begrafnisvoordele – wat maak u Fonds se produk so spesiaal? 

Die Raad van Trustees besef dat ‘n sterfte in die familie altyd ‘n baie traumatiese ervaring is, en dat daar 

altyd onmiddellike onkostes is wanneer ‘n geliefde sterf.  Baie fondse bied begrafnisdekking, maar dit is 

in die fynskrif waar dit duidelik word waarom u Fonds ‘n uitstekende diens lewer. 

Het u geweet dat, terwyl u ‘n lid van die Fonds is, ongeag van die risikovoordeel-kategorie waaraan u 

behoort, u begrafnisdekking sal hê tot op die ouderdom van 65 jaar? 

Die goeie nuus is dat u eggenoot en kinders (afhangende van hulle ouderdom) ook gedek word. Die 

tabel hieronder illustreer hierdie uitstekende dekking, asook die belangrike kwalifiserende kriteria wat u 

in gedagte moet hou.  

Versekerde Persoon Bedrag Faktore om in gedagte te hou 

Lid R20 000 Dekking eindig op 65 

Eggenoot R20 000 Gedek indien eggenoot jonger as 65 jaar was toe die lid by die 

Fonds aangesluit het 

Kinders (18 – 26) R20 000 Kinders moet ongetroud en ‘n voltydse student wees, indien hulle 

jonger as 26 jaar is 

Kinders (11 – 18) R20 000  

Kinders (0 – 11) R5 000 Doodgebore babas is ook gedek, indien die swangerskap-termyn 

langer as 26 weke was  
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Nog ‘n paar feite: 

 

• Indien u ongeskik raak en die eis word deur die versekeraar aanvaar, sal u die begrafnisdekking 

behou tot op die ouderdom van 65 jaar. Dit is belangrik om te weet dat die begrafnisdekking (vir die 

lid en die afhanklikes) staak wanneer die lid 65 jaar oud word.  

• Indien u te sterwe sou kom voordat u aftree, sal u afhanklikes (soos uiteengesit in die tabel hierbo) 

gedek wees totdat u die ouderdom van 65 sou bereik het.   

• Daar is ook ‘n Repatriasie-voordeel aan die begrafnisdekking gekoppel. Dit is ‘n waardevolle 

voordeel wat die vervoer van die lyk na waar die begrafnis sal plaasvind, insluit (enige plek binne 

die grense van Suid-Afrika). Indien u meer inligting verlang, moet asseblief nie huiwer om die 

Oproepsentrum by 021 943 5306 te kontak nie. 

 

 

Goeie advies van die Raadslid-Trustees 

 

Daar is verteenwoordigers vir lede sowel as werkgewers op die Raad van Trustees. Die Raadslid-Trustees 

word deur die Plaaslike Owerheid verkies om die werkgewer te verteenwoordig. Dit is egter belangrik 

om te onthou dat die Raadslid-Trustees, nadat hulle verkies is tot die Raad, in die beste belang van die 

Fonds moet optree, en nie meer die werkgewer se belange verteenwoordig nie.  

 

Trustees moet ‘n minimum van een vergadering elke ses weke bywoon, en dit sluit die werk vooraf en 

die subkomitee-voorbereiding uit. Alhoewel dit besig is om te verander regdeur die industrie, is dit die 

Fonds se beleid om nie die Trustees vir al hulle tyd en moeite te betaal nie. Ons wil graag in hierdie 

volume van die nuusbrief weer die Raadslid-Trustees aan u bekendstel.   

 

Mnr. Ian Iversen van die Wes-Kaap – Stad Kaapstad 

 

Ian dien op die Beleggingskomitee, en het besluit om ‘n Trustee te word omdat hy besorgd is oor die 

finansiële welvaart van die lede. Hy glo dat, deur as ’n Trustee te dien, hy in die beste belang van die 

lede kan optree. Hy voel dat dit regtig baie belangrik is dat Trustees navorsing doen en agtergrondkennis 

verwerf om by te bly met die veranderende wetgewing en pligte. Hy wil graag lede aanmoedig om hulle 

finansiële adviseurs te raadpleeg en nou met hulle saam te werk, om sodoende te verseker dat hulle 

eendag kommervry kan aftree.  

 

Mnr. Abé Johnson van die Wes-Kaap – Swartland Munisipaliteit 

 

Abé dien as Voorsitter van die Sterfte-komitee. Hy wou ‘n Trustee word omdat dit hom die geleentheid 

bied om die werknemer te verteenwoordig, en in hulle beste belange op te tree. Volgens hom is die 

moeilikste deel van Trustee wees die besluite wat geneem moet word rondom die uitbetaling van 

doodsvoordele, want hierdie besluite raak soveel mense se lewens. Hy voel verder ook dat lede nie altyd 

besef watter moeilke besluite die Trustees soms moet maak wanneer hulle beleggingsbesluite moet 

neem nie. Abé wil graag onthou word as ‘n Trustee wat altyd na die lede se belange omgesien het; dat 

hy homself toegewy het daaraan om soveel inligting as moontlik te versamel om lede sodoende tot die 

beste van sy vermoë te help. Sy raad aan lede is dat dit hulle eie verantwoordelikheid is om hulle Fonds 

te ken, die nuusbriewe te lees, vergaderings by te woon en hulle Menslike Hulpbronne-afdelings te 

besoek.   

 



3 

 

Mnr. Sivuyile Mkebe van die Oos-Kaap – Amatole Munisipaliteit 

 

“Shoes” (soos hy bekend staan) dien ook op die Sterfte-komitee. Hy het besluit om ‘n Trustee te word 

omdat hy voel dis  ‘n voorreg en ‘n eer om deel te wees van die span wat na lede se geld omsien in tye 

wanneer dit die nodigste is. Vir “Shoes” is die grootste  deel van Trustee-wees om te besef watter groot 

verantwoordelikheid op hul rus wanneer die Fonds beleggingsbesluite neem. Hy glo dat lede nie besef 

dat Trustees persoonlik aanspreeklik gehou word vir beleggingsbesluite wat hul neem nie – al het hul 

spesialiste wat hul raadpleeg. Nog ‘n uitdaging is om lede te oortuig dat beplanning vir aftrede ‘n 

langtermyn-doelwit is, en dat hulle nie hulle “oudag” uit die oog moet verloor nie.  

Hy wil graag onthou word as ‘n Trustee wat altyd sy beste gelewer het, en dat hy in al die besluite wat 

hy geneem het, die lede se beste belange op die hart gedra het. Eerstens wil hy lede aanmoedig om te 

spaar vir aftrede. Dan wil hy tweedens hê lede moet moeite doen om te verstaan hoe die Fonds werk en 

begrip het vir die voordele wat dit bied. Dit is belangrik dat u van die uitstekende dienste wat beskikbaar 

is, gebruik maak, en ook om te sorg dat u besonderhede by die Fonds op datum is, sodat u afhanklikes 

en ander wat u nalaat goed versorg sal wees indien u te sterwe sou kom voor aftrede.  

 

 

Mev. Frances Snyders van die Noord-Kaap – Khara Hais 

 

Frances dien op die Sterfte-komitee. Sy wou ‘n Trustee word, want sy het passie vir haar medemens en 

glo in die gees van “Ubuntu”. Sy beskou dit as een van haar pligte as Trustee om van die geleentheid 

gebruik te maak om meer van die geldmarkte en die pensioen-industrie te leer.   

 

Om ‘n balans te kry tussen wat die wetgewing bepaal en wat die Trustees dink is die beste vir die lede, is 

een van die grootste uitdagings vir Trustees . Frances glo dat lede nie altyd besef tot watter uiterstes 

Trustees gaan om die markte te verstaan en te interpreteer nie, sodat hulle hul kennis kan gebruik om 

besluite te neem wat die lede bevoordeel. 

Dit is vir haar belangrik om onthou te word as die Trustee wat altyd haar beste gelewer het en empatie 

getoon het teenoor haar medemens. Haar raad aan lede is om te verseker dat alle sake in orde is en dat 

hulle hulle doodsvoordele moet verstaan. Dit is baie belangrik om die nominasievorm gereeld te 

hersien. 

 

 

Het u geweet? 

Dis onwaarskynlik dat die KBO beleggingsprestasie sal ooreenstem met die JSE Alle Effekte Indeks se 

prestasie in die langtermyn. 

 

Mnr. Kobus Sadie - Verso Multimanager KBO Portefeulje  

Die KBO portefeulje is vir die eerste keer aan lede beskikbaar gestel op 1 September 2007.  Die 

portefeulje se belangrikste doelwit is om kapitaal te bewaar veral in onstuimige mark omstandighede.  

Die maatstaf wat vir die portefeulje gekies is is die Stefi indeks.  Die indeks gee ’n goeie indikasie wat 

geldmark beleggings se opbrengste behoort te wees.   

Kom ons vergelyk die KBO portefeulje met die Stefi indeks en die JSE Alle Effekte IndeksDie opbrengs 

van die KBO sedert sy aanvang  op 1 September 2007 tot 30 April 2010 is 30.07% teenoor die opbrengs 

op die Stefi indeks van 28.89%.   Oor hierdie periode van 32 maande Het die KBO nie een negatiewe 
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maand beleef nie.  Oor dieselfde periode was daar 13 Maande waar die JSE Algehele indeks negatiewe 

opbrengste gelewer het.  Een van die maande het die JSE met soveel as 13.24% gedaal. 

Ter opsomming het die KBO dus beide sy belangrikste doelwitte bereik naamlik om kapitaal te bewaar in 

moeilike tye asook om sy maatstaf uit te presteer. 

Wêreld aandeelmarkte gaan op die oomblik deur ’n baie volatiele tydperk en ons verwagting is dat dit 

nog kan voortduur. Die hoofrede vir die huidige onsekerheid is die skuldkrisis in Europa en die 

onsekerheid of dit aangespreek kan word en indien wel hoe lank dit sal neem om die probleem onder 

beheer te bring.  

Die KBO portefeulje op sy eie moenie as n oplossing gesien word nie, maar eerder ‘n kombinasie van die 

KBO en die trustee verstekportefeulje.  Die hoeveelheid blootstelling aan die KBO word grootliks bepaal 

deur hoe naby u aan aftrede is.  Selfs na aftrede behoort enige belegger/afgetredene blootstelling aan 

aandele te hê. 

Het u geweet? Raadslede sal binnekort by u Fonds kan aansluit 

Baie Plaaslike Owerheid raadslede het gevra om by die Fonds aan te sluit – dit is ‘n bewys dat hulle in die 

Fonds glo. Die Raad van Trustees het besluit om die Reëls van die Fonds aan te pas sodat raadslede lede 

mag word.  

Daar is ‘n groeiende waglys van raadslede wat lede wil word, want hulle wil graag deel in die Fonds se 

uitstekende voordele en belegginsopbrengste. Die wysiging van die Reëls sal ook verseker dat die Fonds 

reg is om die nuut-gekose Raadslede na die 2011 verkiesing te verwelkom. Dit wys weer dat die Kaapse 

Aftreefonds definitief ‘n markleier in die Plaaslike Owerheidindustrie is.   

 

 

 

 

Het u geweet -  Wat is die siektes waarvoor lede vir permanente ongeskiktheid aansoek doen? 

 

Junie 2002 tot hede (Statistieke van Metropolitan Werknemervoordele) 

Hoofredes vir aansoek 

Rug
29% 

Verstand
17% 

Hart 
14% 

 Verskeie 
10% 

Kanker
8% 

Longe
8% 

Geweld 
7% 

 VIGS
7% 
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Het u geweet - Waarna om te kyk wanneer u die Kapitaalbeskermings opsievorm invul? 

Ons het opgelet dat lede nie altyd hulle opsievorms korrek voltooi nie. Maak asseblief seker dat u die 

regte persentasie geld aandui wat tussen die twee portefeuljes geskuif moet word, deur die eenvoudige 

proses hieronder te volg: 

1. Maak seker dat u weet na watter portefeulje u die geld oorgedra wil hê. 

2. Besluit watter persentasie van u geld u na die gekose portefeulje wil oordra.  

3. Die persentasie wat u gekies het sal die gedeelte van die huidige waarde in die portefeulje 

bepaal, wat dan na die ander portefeulje oorgedra sal word.  

Byvoorbeeld: Indien u voorheen 50% na die KBO-portefeulje oorgedra het, en nou al u geld wil terugsit 

in die Trustee Verstekportefeulje, moet u nou 100% kies. 

 

Ons wil graag die 490 lede bedank wat die Kapitaalbeskermingsopsie (KBO) portefeulje werkswinkel in 

Mei bygewoon het. Lede ouer as 50 is na die werkswinkel uitgenooi, sodat hulle ‘n ingeligte besluit oor 

die KBO-portefeulje kon maak.  

 

Onthou asseblief dat, indien u een van die lede ouer as 50 jaar is, u nou twee ekstra geleenthede per 

jaar het om geld tussen KBO portefeuljes te skuif. Indien u nog nie 50 jaar oud is nie, sal u ‘n dokument 

ter verduideliking ontvang kort voor u 50ste verjaarsdag. 

 

Het u geweet? Rugbeserings is die oorsaak van die meeste ongeskiktheidseise. 

Die Versekeraar van die Fonds se risikovoordele, Metropolitan Werknemervoordele, het onlangs ‘n 

voorlegging vir die Trustees aangebied. Die ongeskiktheidsvoordeel word dikwels verkeerd verstaan, en 

om lig op die saak te werp, het ons ‘n paar feite opgesom wat u die kwessies rondom hierdie produk 

beter sal laat verstaan: 

 

Daar word maandeliks gemiddeld 6 tot 10 eise ingedien vir evaluering. Meer as 1 500 potensiële eise is 

sedert 2002 geëvalueer. Hiervan is 390 eise afgekeur, en ‘n totaal van 627 is ingedien wat nadat 

Metropolitan  die eis geëvalueer het, binne drie werksdae aan die Fonds uitbetaal is.  

Dit is vir die Trustees baie kommerwekkend dat 45% van die eise wat vanaf 1 Julie 2008 tot 15 April 

2010, laat ingedien is by die Versekeraar/Fonds. Dit is uiters belangrik dat u die ongeskiktheidseis binne 

180 dae nadat u ongeskik geraak het, indien.  

Hierdie riglyne sal u help besluit wanneer u vir ongeskiktheids moet eis.  

• Indien u siek of beseer is, vra uself die volgende vrae:  

o Kan ek as gevolg van my siekte sekere of al die komponente van my beroep nie meer 

uitvoer nie? 

o Sukkel ek met my werk, weens my besering of omdat ek siek is? 

o Is ek gereeld op af siek by die werk of op lang siekverlof as gevolg van my besering of 

siekte? 

o Ondersteun my dokters en hulle mediese bewyse dat my ongeskiktheidseis geldig is? 
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Waarom kwalifiseer alle lede nie vir ‘n huislening nie, al het hulle ’n voordeel in die Fonds?  

Een van die grootste klagtes wat die Trustees gereeld moet hanteer is van lede wat afgekeur is vir ‘n 

pensioen-gerugsteunde huislening deur Eerste Nasionale Bank (ENB). Die Trustees besef dat die 

voorsiening van genoegsame behuising ‘n wesenlike kwessie in Suid-Afrika is, en daarom is daar ‘n 

behuisingsleningfasiliteit beskikbaar vir alle lede van die Kaapse Aftreefonds. Hierdie fasiliteit is ‘n 

waarborgooreenkoms wat die Fonds met ‘n finansiële instelling aangegaan het – tans is dit ENB. Lede wil 

dikwels weet waarom ‘n lening afgekeur word, siende dat die Fonds u geld as waarborg gebruik.  

Wanneer u vir ‘n huislening aansoek doen, word die geld deur ENB voorsien, en terugbetaling word 

gemaak deur middel van ‘n maandelikse aftrekking van u salaris. Alle banke (en pensioen-gerugsteunde 

lenings) is, sedert 1 Julie 2007,  onderhewig aan die Nasionale Kredietwet. Die Wet verplig banke om te 

verseker dat elkeen wat aansoek doen vir ‘n huislening aan al die vereistes van die Wet voldoen. ENB 

kyk na die volgende kriteria op elke aansoekvorm – dit is nie-onderhandelbaar nie en wetlik verpligtend: 

 

1. ‘n Huislening sal afgekeur word indien u onder administrasie of insolvent is.  

2. Die bank moet verseker dat u die lening sal kan terugbetaal.   

3. Die bank sal elke lid se kredietwaardigheid nagaan en ook die bekostigbaarheid kontroleer voordat 

die lening goed- of afgekeur word.  

4. Die lening mag slegs vir verbeteringe aan u bestaande eiendom/geboue of vir die aankoop van nuwe 

eiendom gebruik word.  

 

ENB wil u graag as ‘n kliënt hê, so begryp asseblief dat, wanneer ‘n lening afgekeur word, u dit moet sien 

uit die oogpunt dat die bank goeie en verantwoordelike leningspraktyke toepas. Die Fonds mag geensins 

tussenbeide tree nie – dit is hoe die banke en hulle lenings in Suid-Afrika gereguleer word.  

 

Neem deel en wen R1 500 kontant – Sê vir ons wat vir u belangrik is! 

U belange is vir die Trustees belangrik. Om te verseker dat ons aanhou verbeter en dat ons vir u 

spesifieke dienste kan bied, voltooi asseblief die volgende tabel en faks dit aan 021 917 4620 of stuur dit 

voor 31 Augustus 2010 per epos aan support@caperf.co.za. U kan die volgende pryse wen:  

Die pryse, wat deur Eerste Nasionale Bank geskenk is, is:  

Eerste prys: R1 500 

Tweede prys: R1 000 

Derde prys: R500 

 

Dui asseblief aan wat u van ‘n Fonds verwag, en merk dit in prioriteitsvolgorde, met (1) wat die 

belangrikste is, en (15) wat die minste belangrik vir u is. In die tweede kolom, gradeer asseblief die diens 

deur te skryf G – Goed, OK of  Kan verbeter 
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Diens Wat is vir u die belangrikste? 

(1 – belangrikste; 15 minste 

belangrik) 

Gradeer ons diens 

(Goed – OK – Kan 

Verbeter) 

Kwaliteit van doodsvoordele   

Vinnige uitbetaling van eise   

Kwaliteit van ongeskiktheidsvoordele   

Uitstekende beleggingsopbrengste   

Deursigtigheid   

Goeie bestuur deur Trustees   

Gereelde nuusbriewe   

Goeie administrateur   

Goeie webtuiste   

T-hemde en ander geskenke   

Gereelde Fonds-opleidingsessies   

Goeie oproepsentrum    

Goeie begrafnisdekking   

Huislenings   

 

Versoek jou nuusbrief elektronies 

 

Soos in vorige nuusbriewe bekend gemaak, kan jy nou versoek dat jou nuusbrief elektronies aan jou 

gestuur word. Die druk en pos van nuusbriewe is duur en tydrowend, so, ten einde die Fonds op 

internasionale standaarde te bring, bied ons jou die geleentheid om kommunikasie met die Fonds te 

bespoedig. Indien jy dus verkies om jou nuusbriewe per epos te ontvang, voltooi asb die aangehegte 

vorm en faks dit aan 021-917 4627 of epos dit aan support@caperf.co.za. 

 

Jy sal steeds jou volledige Jaarlikse Voordelestaat per pos ontvang, maar is hierdie reeling verander sal jy 

in kennis gestel word. 

 

Fondsregistrasienr: 12/8/32689/2 

 

RAAD VAN TRUSTEES 

 

Brian Shepherd – Voorsitter Willie Ludik 

Andreas Mokweni - Ondervoorsitter Sivuyele Mkebe 

Johan Beukman Edward Scott 

Annette Cawood André Smith 

Ian Iversen Frances Snyders 

Abé Johnson Willem van Gass 

Jan Koekemoer – Hoofbeampte 

Vrywaringsverklaring 

Die Kaapse Aftreefonds aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige verlies, skade on koste wat gely 

of aangegaan is as ‘n direkte uitvloeisel of gevolg van die inligting in hierdie dokument. Indien 

daar enige konflik bestaan tussen die inhoud van hierdie document en die Fondsreëls, geld die 

Fondsreëls. 
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Vertaalde nuusbriewe 

Skakel asb die oproepsentrum by 021 943 5306, indien u ‘n vertaling van hierdie nuusbrief in 

Engels of Xhosa verlang. 

 


