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Kaapse Aftreefonds vir Plaaslike Owerheid Nuusbrief  Oktober 2010 Volume 43  

Liewe lid 
Ons het onlangs ons jaarlikse trustee-opleidingsessie gehad, waar die hele span kwessies 
wat die Fonds en sy lede raak, bespreek het. Die beleggingsklimaat verander aanhoudend, 
en dit is nie altyd maklik om voor te bly nie. Die trustees implementeer tans ‘n streng 
beleggingsprotokol, terwyl hulle terselfdertyd die huidige beleid hersien. Hulle het ook 
ouditmeganismes in die Fonds hersien, om te verseker dat ons in tred bly met internasionale 
tendense en goeie bestuurspraktyke.  
U kan in hierdie nuusbrief meer lees oor die huidige beleggingsklimaat, en ook oor wenke om 
u te help om pro-aktief te spaar deur die geld wat u vir aftrede bygedra het, te gebruik. Die 
beste advies wat ek ooit ontvang het, was toe my baas my aangemoedig het om te begin 
spaar vir my aftrede toe ek destyds begin werk het.  

Deur genoeg te spaar vir jou pensioen terwyl jy nog jonk is, sal voorsien dat jy ’n gesonde en 
gelukkige aftrede in 2050 kan geniet.  

Geniet dit om verder te lees! 

Groete, 
Brian William Shepherd 

 

Het u onlangs die oproepsentrum gebel? 
Ons betree binnekort die laaste kwartaal van 2010, en die vraag is: Ken ek my aftreefonds? 
Dit is belangrik om te verstaan hoe jou aftreefonds werk en watter voordele dit bied. Net soos 
‘n mens op hoogte bly van jou geld wat in ‘n bank of ander finansiële instelling belê is, is dit 
tot jou voordeel om op hoogte te bly van jou aftreevoordele. Hoekom uitstel? Doen dit 
vandag – dit is regtig belangrik! 
 
Die Kaapse Aftreefonds Oproepsentrum bied die volgende dienste aan ons lede:  

• Ons kan u voorsien van die huidige waarde van u aftreevoordele in die Fonds. 
• Ons kan u adres en ander persoonlike inligting wysig.  
• Ons kan u met enige navrae in verband met eise help. 
• Ons kan u voorsien van die waarde van die borgbedrag vir ENB huislenings. 
• Ons kan lede se begunstigdes en genomineerdes wysig/verander. 
• Ons kan reël dat lid- en pensioenaris-nuusbriewe per e-pos aan u uitgestuur word. 
• Ons hanteer alle sms-tegnologievrae en -hulp. 

 
Hier is ‘n paar wenke om u oproep na die Oproepsentrum meer bevredigend te maak: 
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Hou die volgende inligting byderhand:  
• Identiteitsnommer 
• Adres 
• Kontakbesonderhede 

 
Indien u u pensioen- of werknemernommer byderhand het, sal dit ons help om u 
besonderhede nog vinniger op die stelsel op te spoor.  

Die Fonds wil graag die lede se rekords op datum hou. Jy kan ons help deur die Fonds in 
kennis te stel indien jou adres of persoonlike inligting verander. Maak asseblief van hierdie 
uitstekende diens gebruik: Kontak ons by: (021) 943 5306. Ons vriendelike, behulpsame en 
opgeleide personeel is gereed om u te help. 

 

GOOI U SWAARVERDIENDE GELD WEG?  
Wanneer laas het u u risikodekking-kategorie hersien? 

Veranderinge by u huis of in u persoonlike lewe beïnvloed dikwels u pensioen. Dit is baie 
belangrik dat die voordele in u aftreefonds versigtig oorweeg wanneer hierdie gebeure 
plaasvind. Ons sien dikwels dat ouer lede steeds vir risikovoordele betaal wat hulle nie meer 
nodig het nie, of jonger lede wat onlangs getroud is, nie na ‘n meer gepaste of hoër vlak van 
risikodekking skuif nie. 

Hersien u risikovoordeel-dekkingskategorie 
U keuse van risikovoordele in die Fonds beïnvloed nie net u doods- of ongeskiktheidsdekking 
nie, maar dit beïnvloed ook hoeveel u maandeliks spaar vir aftrede. Hoe meer dekking u het, 
hoe minder spaar u vir aftrede. Raadpleeg asseblief die Fonds se amptelike voordelebrosjure 
indien u wil seker maak wat die verskillende kategorieë bied.  
Die brosjure is op die Fonds se webwerf beskikbaar: www.caperf.co.za. U keuse van 
risikovoordeel-kategorie beïnvloed u aftreevoordele – raadpleeg dus ‘n finansiële adviseur 
voordat u ‘n besluit neem. 

Volgens die risiko-versekeringspolisvoorwaardes word u toegelaat om u risikovoordeel-
dekkingskategorie onder die volgende omstandighede gratis  te verander:  

• huwelik of egskeiding 
• die geboorte of dood van ‘n kind 
• die dood van ‘n eggenoot 
• op die ouderdom van 40 of 50 jaar 
• wanneer ‘n kind mondige ouderdom bereik 
• wanneer u diensvoorwaardes verander. 

 
U moet asseblief die Fonds skriftelik in kennis stel van enige verandering in u keuse van 
kategorie, binne 3 maande  vanaf enige van die bostaande gebeurtenisse.  
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Indien u om enige ander rede wat nie  hierbo genoem is nie, die kategorie wil verander, kan u 
dit elke jaar doen, op voorwaarde dat u die Fonds skriftelik voor 31 Maart in kennis stel. ‘n 
Klein administrasiefooi moet met die aansoek vir die verandering van u risikokategorie 
vergesel. Die nuwe risikokategorie sal op 1 Julie in werking tree.  

Hou ook in gedagte dat, wanneer ‘n kind byvoorbeeld mondig word, dit dalk met die eerste 
oogopslag nie belangrik lyk nie, maar dit kan u pensioenfonds in meer as een opsig 
beïnvloed. Volwasse kinders kan moontlik na hulleself omsien, en dit beïnvloed of dit nog 
steeds vir jou nodig is om vir hulle te voorsien met jou dood- of ongeskiktheidvoordeel. Jy 
moet ook heroorweeg wie die enkelbedrag van jou doodsvoordeel moet ontvang. Wanneer 
een kind nie meer finansieel van jou afhanklik is nie, sou jy dalk ‘n groter gedeelte van die 
geld aan een van die jonger kinders (wat nog finansieel afhanklik is) wil bemaak.  

Dis is dus noodsaaklik dat jy die impak van daaglikse gebeure op jou aftreevoorsiening 
oorweeg. Wanneer jy verandering in die gesig staar, moet jy eerstens oorweeg of jy die 
begunstigdevorm moet verander, en tweedens, moet jy jou risikovoordeel-kategorie in die 
Fonds hersien. 

 

KUNDIGES SÊ DAT DIE WÊRELD-EKONOMIE NOG NIE BUITE G EVAAR IS NIE  
 Ten spyte van die onlangse verbetering in ekonomiese prestasie, is daar nuwe twyfel oor die 
volhoubaarheid van die wêreld se ekonomiese siklus. Die risiko van ‘n sogenaamde “double 
dip” het in die verlede ‘n hernude golf van weersin in risiko tot gevolg gehad. Geld is in 
minder riskante bateklasse (soos kontant en skatkiswissels) ingestoot, tot nadeel van die 
meer riskante aandele.  
Om alles te vererger, het ‘n algemene herhaling van risiko tussen ontwikkelende en 
ontwikkelde ekonomieë beduidende beleggings in ontwikkelende ekonomieë soos Suid-
Afrika s’n, laat invloei. Dit het tot ‘n wesenlike groei in die Rand se wisselkoers gelei. Die 
Rand het tot op datum met omtrent 35% versterk teenoor die VSA Dollar (sedert die 
laagtepunt in Oktober 2008), en met omtrent 42% teenoor die groep geldeenhede van ons 
belangrikste handelsvennote oor dieselfde periode. Die sterk Rand het bygedra tot die daling 
in plaaslike rentekoerse tot vlakke onder 4.0%, en dit het met ‘n verdere 50 basispunte 
verminder in die plaaslike prima rentekoers, tot 9.5% in September 2010.  

Ons verwag wel plaaslike en internasionale ekonomiese herstel oor die volgende jaar of 
twee, maar daar is groeiende kommer oor die volhoubaarheid van hierdie herstel, aangesien 
die VSA-verbruikers nog sukkel om te herstel.  

Ons voorsien dat die plaaslike ekonomie ‘n gemiddelde groei van omtrent 3.5% oor die 
volgende 3 jaar sal toon (sien tabel hieronder), maar die balans van die risiko’s neig 
afwaarts. Die volgende 12 maande sal dus ‘n baie moeilike tydperk vir 
Beleggingsbestuurders wees, omdat aandele teleurstellend mag wees.  
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Suid -Afrika se makro -ekonomiese aan wysers  2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 2012(%) 

Reële finale huishoudelike verbruiksuitgawes 
Reële regerings-verbruiksuitgawes 
Reële bruto vaste kapitaalvorming 
Verandering in opgawes (R bn) 
REËLE BRUTO BINNELANDSE UITGAWES 
Reële groei in uitvoere 
Reële groei in invoere 
Nominale netto uitvoere (R bn) 
REËLE BRUTO BINNELANDSE PRODUK 
Lopende rekening 
Lopende rekening as % van BBP 
Finansiële rekening (insl. ongenoteerde trans.) (R bn) 
VERANDERING IN NETTO RESERWES (R bn) 
 
Hoofstroom-inflasie (gemiddeld) 
Hoofstroom-inflasie (jaareinde) 
Produsente-inflasie (gemiddeld) 
Produsente-inflasie (jaareinde) 
 
Rand/Dollar wisselkoers (Q4 gemiddeld) (‘R) 
Rand/Euro wisselkoers (Kwartaal 4 gemiddeld) (‘R) 
Prima koers (jaareinde) 
R207 verbandopbrengste (Kwartaal 4 gemiddeld) 
FTSE / JEB ALSI (jaareinde) 
Brent ru-olieprys (jaareinde) ($) 

–3.1 
4.7 
2.3 

–37.6 
–1.8 

–19.5 
–17.4 

2.3 
–1.8 

–96.6 
–4.0 

113.4 
16.8 

 
7.1 
6.3 
0.2 
0.7 

 
7.48 

11.05 
10.5 
9.14 

27 666 
74.8 

2.6 
5.5 

–0.5 
3.3 
5.0 
5.0 

11.5 
–24.0 

3.0 
–114 
–4.3 
140 
26.0 

 
4.6 
4.4 
6.6 
6.8 

 
7.62 
9.82 
9.5 

7.80 
29 796 
79.3 

4.5 
5.5 
2.8 

13.0 
4.8 
4.8 

10.2 
–65.0 

3.6 
–166 
–5.7 
160 
–6.0 

 
5.6 
6.1 
6.5 
6.4 

 
8.23 

10.67 
11.5 
9.08 

32 322 
82.1 

3.9 
4.9 
4.0 

15.0 
4.1 

10.8 
8.2 

–5.7 
4.1 

–174 
–5.4 
180 
6.0 

 
6.0 
5.7 
4.7 
4.7 

 
8.49 

11.07 
12.5 

10.00 
32 729 

83.1 

Mnr. Johan Rossouw (Ekonoom) 

 
 
 

Goeie raad om jou te help om slim af te tree! 

HET JY GEWEET? 
As gevolg van die uitstekende groei wat lede oor die jare in die Fonds ervaar het, 
vra lede gereeld of dit moontlik is om meer binne die Fonds te spaar.  
 

Ja, Die Kaapse Aftreefonds se reëls laat jou wel toe om ekstra vrywillige bydraes tot die 
Fonds te maak. Jy kan dit eenvoudig met jou salariskantoor reël. Die ekstra bydraes sal 
van jou salaris afgetrek word en aan die Fonds betaal word. Geen kostes word van 
hierdie bydraes afgetrek nie, en die bydrae word direk in jou lidbelang-rekening inbetaal.  

Hoe werk dit?  
Die Fonds ontvang elke maand 27% van jou pensioendraende salaris as bydrae tot jou 
aftree-spaargeld. Jy dra 9% by, en jou werkgewer verdubbel dit en dra 18% by. Nadat 
ons hierdie bydraes ontvang het, trek ons die toepaslike kostes (administrasiekoste, 
begrafnisvoordeelkoste en risikodekkingskoste – afhangende van jou risiko 
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kategoriekeuse in die Fonds) af. Die oorblywende bydraes, tesame met die 
beleggingsopbrengste, word aan jou lidbelang-rekening in die Fonds toegeken. Enige 
ekstra bydraes sal ook by hierdie bedrag gevoeg word, en sal groei in ooreenstemming 
met die Fondsopbrengste toegeken aan die lidbelang-rekening. 
 
Wat is die belastingimplikasies? 
Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) laat Fondslede toe om ‘n maksimum 
belastingkorting van R1 800 per jaar te eis, of R150 per maand vir ekstra vrywillige 
bydraes. Jy mag meer bydra, maar dan sal dit nie belasting-aftrekbaar wees nie.  
 
AL OOIT GEWONDER? 
Sal jy jou mediese rekeninge na aftrede kan bekostig? 

In die nuusbrief van April 2010 (Volume 41) het ons vir jou die verontrustende statistieke 
gewys wat aandui hoe min Suid-Afrikaners gemaklik kan aftree. Hierdie jaar se 
standaardopname (deur SANLAM Werknemersvoordele-groep) toon dat die meerderheid 
werknemers nie aan aftrede dink tot die laaste minuut nie.  
Die opname het ook getoon dat werknemers nie daaraan gedink het wie vir hulle 
mediese onkostes sal betaal wanneer hulle aftree nie. Gedurende die 1980’s het 
maatskappye voortgegaan met mediese bydraes na aftrede, maar baie het sedertdien 
daarmee opgehou. Dit is belangrik dat jy seker maak of jy jou werkgewer se bydrae tot 
die mediese fonds na aftrede sal behou. Die opname het ook getoon dat die werknemers 
wat besef het dat hulle hulle eie rekeninge na aftrede sal moet betaal, nie genoeg spaar 
om hierdie mediese onkostes te dek nie.  

SPAAR OF AFBETAAL? 
Moet jy spaar of eerder skuld afbetaal? 
Lede vra gereeld of hulle moet spaar, of eerder hulle skuld moet afbetaal. Finansiële 
beplanners beskou spaar en skuld as 2 verskillende kwessies, aangesien die afbetaal 
van skuld eintlik ‘n goeie begin vir enige spaarplan is. Hierdie kwessie is in ‘n artikel op 
iafrica.com (29 Julie 2010) spesifiek aangespreek deur na die volgende 3 scenarios te 
kyk:  

 
A. Gebruik jou korttermyn spaargeld om korttermyn s kuld af te betaal  
In die volgende voorbeeld kan jy spaar deur jou korttermyn skuld te betaal. Kom ons 
veronderstel dat jy kredietkaartskuld van R15 000 het, waarop jy 25% rente per jaar moet 
betaal. Terselfdertyd het jy ook spaargeld in ‘n geldmark-rekening waarop jy 6% rente per 
jaar verdien.  

 
Jy sal prakties geproke dus 19% op jou geld terugkry as u die spaargeld in jou geldmark-
rekening gebruik om die skuld af te betaal. Jy kan dan die geld wat jy op jou kredietkaart 
moes betaal, in die geldmark-rekening spaar.  
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B. Verhoog jou maandelikse paaiemente vir korttermy n skuld  
Hierdie voorbeeld wys hoe jy kan spaar deur jou spaargeld te gebruik om korttermyn 
skuld af te betaal. As jy R600 per maand wat jy in jou bankrekening spaar, gebruik vir ‘n 
persoonlike lening waarvoor jy R800 per maand oor 24 maande moet betaal, sal jy die 
lening binne 12 maande afbetaal, en meer as R2 000 in rente spaar.  

 
C. Betaal jou huislening 5 jaar vroeër af 
Deur die bedrag wat jy maandeliks op jou huislening betaal met 10% te verhoog, sal jy 
jou huislening 5 jaar vroeër afbetaal. Op ‘n R1-miljoen huislening sal jy dus meer as 
R400 000 in rente bespaar. Jy sal ook nie jou begroting hoef aan te pas wanneer 
rentekoerse styg nie, aangesien jy reeds die hoër bedrag betaal.  

 
Dit is nie altyd ‘n goeie idee om al jou spaargeld in jou huislening te belê nie. Jou huis 
moet nie as ‘n aftreebate beskou word nie, maar eerder ‘n lewensbate wat oor tyd 
afbetaal moet word. As jy te veel op jou huislening afbetaal, mag jou huis dalk met 
aftrede afbetaal wees, maar jy sal moontlik nie genoeg aftreegeld hê vir daaglikse 
uitgawes nie.  

 
Ons kan dus duidelik sien dat dit belangrik is om te besluit hoe om jou spaargeld te 
versprei sodat dit jou spesifieke toekoms- en aftreeplanne pas. Moet asseblief nie huiwer 
om die Fonds se aanbevole Finansiële Adviseurs te nader om vir jou jou persoonlike plan 
vir jou aftrede op te stel nie. 

 

 
VEELS GELUK! 
Dankie aan almal wat aan ons “Sê vir ons wat vir u belangrik is”-opname deelgeneem het. 
Ons sal die terugvoer gebruik om te verseker dat ons aanhou verbeter. Baie geluk aan die 
gelukkige wenners van die pryse wat deur Eerste Nasionale Bank geborg is.  
1ste    Prys: R1 500-00 – Simoneéy Davids 
2de  Prys: R500-00 – Nkosana Molefe 
3de  Prys: Sportsak – Baleka Msizi 

IS JY AL VIR VEILIGE WEBTOEGANG GEREGISTREER? 
Een van die vrae wat ons gereeld by die oproepsentrum moet beantwoord, is van lede wat 
wil weet wat hulle Fondswaarde is. Lede vra ook hul werkgewers se Menslike Hulpbronne 
Departemente om namens hulle hieroor navraag te doen. Ons verwelkom jou oproep en is 
altyd gereed om te help, maar ons wil jou graag herinner dat jy hierdie baie vertroulike 
inligting in die privaatheid van jou eie huis of kantoor kan bekom. 
Deur te registreer vir veilige persoonlike toegang tot jou voordele op die Fonds se webtuiste, 
kan jy toegang kry tot al jou persoonlike inligting en Fondsvoordele. Om te registreer, moet jy 
die web-registrasievorm op die webtuiste (www.caperf.co.za) onder Fund 
communication/Forms voltooi.  
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Watter dienste is op die webtuiste beskikbaar? 
• Jy kan jou jongste Fondswaarde in die Fonds sien. Op hierdie bladsy sal jy ook kan sien 

of daar enige huislenings, egskeidingsbevele of borgbedrae deur jou werkgewer op 
rekord is.  

• Jou huidige risikovoordeel-kategorie word ook aangetoon. Gebruik die Fonds se jongste 
voordelebrosjure op die webwerf om seker te maak dat dit steeds die toepaslike 
kategorie vir jou huidige omstandighede is.  

• Daar is ook ‘n omvattende opsomming van jou bydraes beskikbaar, waar jy presies kan 
sien watter Fondsbeleggingsopbrengste bygevoeg is, en watter Fondsverwante 
onkostes van jou lidbelang-rekening afgetrek is.  

• Jy kan ook jou huidige begunstigdes nagaan, sou jy beoog om jou begunstigdes te 
verander. Druk dan die toepaslike vorm van die webwerf af, voltooi dit en stuur dit terug 
na die Fonds. 
 

Indien jy enige hulp nodig het om op die Fonds se webwerf te registreer, moet asseblief 
nie huiwer om die Fonds se Oproepsentrum te kontak nie. 

 
fONDS Registrasienr: 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 
 
Vrywaring 
Die Kaapse Aftreefonds vir Plaaslike Owerheid 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. 

Vertaalde Nuusbriewe 

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

Engels of Xhosa verlang. Indien jy verkies om jou nuusbriewe per epos te ontvang, stuur asb ‘n epos 

aan support@caperf.co.za. 


