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LIEWE LID 

Ons beleef ’n tydperk van onsekerheid oor die toekoms van voorsorgfondse na die regering se 

aankondiging oor moontlike nuwe wetgewing wat die einde van voorsorgfondse kan beteken. 

Lees ons Hoofbeampte se artikel vir gemoedsrus oor die onderwerp. Die afgelope paar maande 

was ook ‘n wankelrige tydperk met betrekking tot die internasionale finansiële markte – lees die 

artikel oor Hoe vaar die finansiële markte? om te sien hoe ons met goeie beleggingsbesluite jou 

Fonds in ‘n gunstige posisie in die mark geplaas het om vir jou die beste resultate te bied.   

 

Die Raad was die afgelope tyd baie besig met die onderhandeling en implementering van 

verbeterde sterftedekking vir lede in diens ouer as 65 jaar. Ons Fonds se lede-

opleidingkonsultante het ook wyd en syd gereis en het meer as 6 000 van ons lede gedurende 

die laaste kwartaal besoek. Die Raad het sy jaarlikse Trustee-Opleidingsessie in Augustus gehad 

en dit was ‘n opbouende vergadering, met baie opwindende projekte wat in die nabye toekoms 

geïmplementeer sal word. 

 

Ons wil graag al ons Plaaslike Owerhede aanmoedig om die skakel na die Kaapse Aftreefonds se 
webtuiste  (www.caperf.co.za) op hulle intranet-bladsye te plaas. Die skakel sal verseker dat alle 
lede maklike toegang tot belangrike Fondsinligting sal hê. Die Stad Kaapstad het onlangs hulle 
intranet opdateer met ’n skakel na ons Fonds se webwerf, om sodoende te verseker dat lede 
wat nie internet-toegang het nie, maklik die webwerf vir die eerste keer kan besoek. Na 
installering van die skakel, het ons maandelikse webtuiste-statistieke ’n beduidende toename in 
besoeke getoon, wat ’n aanduiding is dat lede die skakel gebruik! 
Voordeelstate word in Januarie saam met die Jaarverslag gepos, maar dit is reeds vroeg in 
Desember elektronies beskikbaar. Hou die webtuiste dop vir meer besonderhede. 
Geniet die nuusbrief! 
Brian William Shepherd 
Voorsitter  
 
KATEGORIE F — ’N NUWE RISIKOVOORDEEL-KATEGORIE VIR LEDE OUER AS 65 
Op 26 Julie 2011 het die Finansiële Diensteraad wysigingsreël 12 geregistreer, wat die hoogste 
aftreeouderdom van 70 uit die Fondsreëls verwyder. Afhangende van jou diensvoorwaardes, 
beteken dit dat jy na die aftreeouderdom van 60/65 ’n lid van die Fonds kan bly — solank jy nog 
aktief in diens is. Dit laat ook raadslede ouer as 70  toe om by die Fonds aan te sluit. 
’n Nuwe kategorie is geskep vir alle bestaande lede ouer as 65, wat 65 word of nuwe lede ouer 
as 65 wat by die Fonds aansluit. As jy tans ouer as 65 is, het jy die opsie om die nuwe kategorie F 
te kies, wat vir jou doodsdekking sal voorsien tot wanneer jy 75 jaar oud word indien jy in diens 
bly tot dan. 
 
Wie kwalifiseer om by Kategorie F aan te sluit? 

 Huidige lede wat tussen 65 en 75 jaar oud is 

 Nuwe lede wat tussen 65 en 75 jaar oud is 

http://www.caperf.co.za/
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Kategorie F : Oorsig 

 Risikovoordeel-koste: 3% van pensioengewende salaris 

 Sterftedekking: 4 × jaarlikse pensioengewende salaris PLUS lidbelang 

 Geen ekstra ongeskiktheidsdekking nie — slegs die lidbelang 

 Geen gevreesde siektedekking nie 

 

Hoe en wanneer kan ek aansluit of na Kategorie F oorskakel? 

 Huidige lede lede wat 65 jaar of ouer is, sal tussen 1 September en 30 November 2011 

hulle huidige risikovoordeelkategorie na Kategorie F kan verander. 

 Nuwe lede ouer as 65 jaar sal Kategorie F kan kies wanneer hulle by die Fonds aansluit. 

STERFTE- EN BEGRAFNISDEKKING NOU OOK BESKIKBAAR VIR LEDE OUER AS 65! 
Voorheen, voordat die Reëlwysiging goedgekeur is, het lede sterfte- en begrafnisdekking slegs 
tot op ouderdom 65 ontvang. Die Trustees het met die Fonds se versekeraars, Momentum 
(sterftedekking) en Sanlam (begrafnisdekking), onderhandel om sterfte- en begrafnisdekking vir 
lede tussen 65 en 75 jaar te voorsien.  
Besoek die Fonds se webtuiste by www.caperf.co.za vir volledige inligting oor al die beskikbare 
kategorieë of skakel ons oproepsentrum by (021) 943 5306. 
wat ’n Carroll Boyes fotoraam in die Metropolitan/Momentum Familie Bystandsvoordeel-
kompetisie gewen het.  
 
 
’N TYD OM KALM TE BLY  - Deur Jan Koekemoer, Hoofbeampte 
Dit sal baie onverantwoordelik wees om besluite te neem wat gebaseer is op die onlangse 
regeringsvoorstelle om die belasting- en voorsorgfondsbedeling te verander. Selfs al sou 
sommige van die wysigings aanvaar word, sal hulle heelwaarskynlik nie volgende jaar 
geïmplementeer word nie. Wees verseker dat die wetgewende prosesse in die Parlement 
genoeg tyd sal verskaf vir jou om jou opsies te oorweeg.    
Van tyd tot tyd ontstel ons lede hulle oor moontlike ontwikkelinge rakende pensioenfondse. 
Julle onthou se-ker die SALGA-inisiatief vir die stigting van een verpligte fonds vir Plaaslike 
Regering, die dreigement van een staatsdiens en die gevolge daarvan op jou aftreespaargeld, die 
maatskaplike aftreehervorming, ens. Sommige van hierdie inisiatiewe het gesneuwel en ander 
skuil nog in die agtergrond. Die belangrike les om uit die verlede te leer, is dat danksy bestaande 
wetgewing en hofbeslissings, nie een van hierdie ontwikkelings oornag kan plaasvind nie, en 
baie struikelblokke sal oorkom moet word voordat hulle geïmplementeer kan word. 
Die mees onlangse ontstellende aankondiging van die Minister van Finansies was dat die 
regering dit oorweeg om voorsorgfondse te skrap (dit is fondse waar jy jou volle fondswaarde in 
kontant by aftrede kan neem), sowel as om belastingvrye bydraes tot ’n fonds tot 22% van 
belasbare inkomste te beperk. Laasgenoemde sal beteken dat die bestaande belastingvrye deel 
van die algemene lidbydraes (9%) en dié van die werkgewer (18%), 27% in totaal, verminder sal 
word tot 22% van die belasbare inkomste van die lid. Die bydrae-koers sal dieselfde bly, maar ’n 
gedeelte van die bydrae sal aan belasting onderworpe wees. 
Beide hierdie voorstelle was nie ingesluit in die inkomstebelasting konsepwetsontwerp nie, soos 
gepubliseer vir kommentaar, aangesien die Minister aangekondig het dat die konsepwetgewing 
slegs vir kommentaar beskikbaar sal wees nadat die voorstelle eers gepubliseer is vir 

http://www.caperf.co.za/
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kommentaar. Ten tye van hierdie skrywe in Oktober, was die voorstelle nog nie gepubliseer nie. 
Tot dusver het die Regering sterk teenkanting teen hierdie voorstelle gekry, veral vanaf 
georganiseerde arbeid. 
Die aftree-industrie oor die algemeen en die munisipale aftree-industrie in die besonder, het 
sterk bedenkinge oor hierdie voorstelle. Sodra al die feite bekend is, sal die industrie sy besware 
lug en dit is onwaarskynlik dat die voorstelle gepubliseer sal word in dieselfde vorm as wat dit 
aangekondig is. 
Die Kaapse Aftreefonds onderneem om jou op die hoogte te hou van verwikkelinge. Lees 
asseblief toekomstige nuusbriewe en besoek die Fonds se webtuiste by www.caperf.co.za. 
  
ONS HOU ONS LEDE GOED INGELIG! 
Met die tweede helfte van die jaar in volle gang, kan ons julle met trots meedeel dat die Fonds se 
konsultante baie op pad die was, hard aan die werk met opleidingsessies vir lede en om 
eksklusief die Kaapse Aftreefonds te bemark. 
Sedert die bekendstelling van die nuwe voordele in die Kaapse Aftreefonds, het ons 
opleidingsessies vir lede aangebied waarin gevreesde siektedekking asook ander Fondsvoordele 
bespreek is. Maak asseblief seker dat ons jou korrekte selfoonnommer het aangesien ons dan 
vir jou ’n SMS kan  stuur wanneer ons ’n opleidingsessie in jou area beplan. 
Ons het die SALGA-, IMPSA, IMASA- en IMFO-konferensies bygewoon waar ons die Kaapse 
Aftreefonds verteenwoordig het en Fondsverwante navrae kon beantwoord. 
Ons was ook bevoorreg om sommige van ons Plaaslike Regering se Gesondheidsdae by te woon 
waar ons sommige sake in die Pensioenfonds-industrie kon bespreek, soos bekostigbaarheid, 
dood (wie besluit oor wie jou pensioenspaargeld na jou dood moet ontvang) en ongeskiktheid 
(wat behoort jy te weet). Die Gesondheidsdae het ons ook die kans gegee om ons lede in ’n 
ontspanne atmosfeer te ontmoet. Lede kon hulle lidbesonderhede bevestig en Fondsverwante 
vrae vra. 
As julle dit nie kon bywoon nie, skakel asseblief ons oproepsentrum by (021) 943 5306 of besoek 
ons webtuiste om vas te stel wanneer ons weer in jou omgewing is. Ons webtuiste het ook ’n 
funksie waar jy ’n inligtingtingsessie vir lede in jou omgewing kan aanvra. 
 
JY KAN PER SMS IN KENNIS GESTEL WORD VAN TOEKOMSTIGE WERKSWINKELS VIR LEDE! 
Ons kan nou alle lede per SMS in kennis stel van opkomende werkswinkels in hulle omgewing. 
Sedert die begin van die SMS-veldtog in Julie was daar ’n 180% toename in lidbywoning by die 
werkswinkels, wat aandui dat lede wat in kennis gestel is, die inligtingsessies wil bywoon. 
As jy vooruit wil weet van opkomende werkswinkels in jou omgewing, maak seker dat ons jou 
korrekte kontakbesonderhede het. Jy kan jou besonderhede op die webtuiste onder Member 
Information opdateer of skakel ons by (021) 943 5306. 
 
REGISTREER VIR TOEGANG TOT JOU PERSOONLIKE FONDSINLIGTING 
Jy kan nou jou persoonlike Fondsinligting bekom deur aanlyn op die Fonds se webtuiste te 
registreer, om dan sodoende jou Fondsinligting na te gaan net wanneer jy wil! Kliek op die 
Register of Login knoppie op die tuisblad van die webtuiste: www.caperf.co.za en volg die 
instruksies. 
 
 
 
 

http://www.caperf.co.za/
http://www.caperf.co.za/
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HOE VAAR DIE FINANSIËLE MARKTE? 
Deur Shainal Sukha — Beleggingskonsultant 
 

 
Terwyl baie geglo het dat die wêreldekonomie aan die einde van 2010 goed op pad na herstel 
was, het dit toenemend duidelik geword dat die makro-ekonomiese situasie in 2011 weer eens 
onseker geword het. Onsekerheid was die hooffaktor wat die wêreldwye finansiële markte oor 
die afgelope paar maande beïnvloed het, terwyl markdeelnemers met die volgende moes 
worstel: 

 Is wêreldwye groei besig om te faal en ’n dubbeldaling-resessie moontlik? 

 Wat gaan die Westerse wêreld omtrent hulle enorme skuldlas doen? 

 Sal die VSA hulle AAA-kredietgradering kan herstel, of is verdere afgraderings 

moontlik? 

 Sal Griekeland sy skuld kan terugbetaal? 

 Sal die skuldkrisis van sekere lande na ander Europese ekonomieë versprei? 

 Kan China en Indië hulle ekonomiese uitbreiding volhou? 

 

Risiko’s en onsekerheid 

Daar is seker geen maklike oplossings vir hierdie moeilike vrae nie. Die hoofrede vir die 

verhoogde volatiliteit oor die afgelope paar maande was die mark se gebrek aan vertroue in 

regerings en hulle vermoë om hierdie sake op te los. 

Aanvanklik was die markte onseker oor die besluiteloosheid van die Amerikaanse Kongres om 

hulle skuldplafon te verhoog. Die gebrek aan optrede deur Europese leiers om ’n volhoubare 

oplossing vir die soewereine skuldkrisis te vind, het verdere onsekerheid geskep. Vertroue is 

ietwat herstel toe Amerika sy skuldlimiet verhoog het en die Europeërs verdere besonderhede 

bekendgemaak het oor die Europese Finansiële Stabiliteitsfasiliteit. Die afgradering van Amerika 

se kredietkoers deur ’n groot kredietgraderings-agentskap het egter gelei tot ’n aansienlike 

verkoop van aandele in Augustus 2011. 

 

 



 

5 

 

Moontlike geleenthede vir langtermyn-beleggers 

Onsekerheid en vrese in finansiële markte oor die kort termyn skep dikwels geleenthede vir 

langtermynbeleggers. Dit is omdat langtermynbeleggers in staat is om langtermynbates soos 

aandele teen relatief lae pryse gedurende markregstellingste te koop. Soos Warren Buffet sê: 

“Uncertainty is the friend of the buyer of long-term values.” 

As JY onseker is, soek altyd geskikte finansiële raad om te verseker dat in jou behoeftes voorsien 

word. Dit is ook belangrik om op die langtermyn te fokus, om te bly by jou langtermyn-strategie 

en nie paniekbevange te raak in die onsekere omgewing nie. As iemand in Augustus 2011, toe 

die markte getuimel het, paniekbevange sy aandele verkoop het, sou hy die verlies gerealiseer 

het en die daaropvolgende herstel misgeloop het. Die omvang van hierdie groot op- en afswaaie 

in pryse sedert die begin van 2011 kan gesien word in die volgende grafiek van die Alle Aandele-

indeks. 

 

 

Bro

n: Inet-Bridge 

Hoe is die Fonds in die huidige toestande geposisioneer? 
Die Kaapse Aftreefonds is tans in ’n benydenswaardige posisie aangesien dit nie tot aksie hoef 
oor te gaan te midde van korttermyn markonsekerhede nie. Gelukkig het die Fonds ’n groot deel 
van sy herstrukturering voor die markonsekerheid en die aandelemark-regstelling voltooi. Ons 
sal egter ontvanklik bly vir voortgesette markontwikkelings, en verdere veranderings in die 
Fonds se posisionering sal voorgelê word in die 2010-2011 Jaarverslag. 
Die behoeftes van pensioenarisse is aangespreek deur ’n afsonderlike beleggingstrategie. In 
Desember 2010 is die bates van pensioenarisse onttrek uit die Trustee Verstekportefeulje en 
belê in die Pensioenaris-portefeulje om sodoende die risiko-opbrengsbehoeftes van 
pensioenarisse aan te spreek. Ongeveer twee-derdes van die pensioenbates is byvoorbeeld belê 
in inflasie-gekoppelde effekte, wat die beste plaaslike bateklas van hierdie jaar was. 
Lede wat na aan aftrede is, het nou laer risiko-opsies soos die Buigsame Portefeulje en die 
Kapitaalbeskermingsopsie (KBO) om in hulle behoeftes te voorsien. Hierdie opsies dra minder 
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risiko as die Trustee Verstekportefeulje (TVP) en kan help om om kapitaal nader aan aftrede te 
beskerm. 
Ten slotte word daar voorsien in die behoeftes van die jonger lede wat hulle spaargeld 
aggressief moet laat groei in die Trustee Verstekportefeulje. Die TVP-allokering wat aan meer 
riskante groeibates toegewys is, soos byvoorbeeld plaaslike en internasionale aandele, het 
toegeneem die afgelope jaar. 
 
Ten slotte 
Terwyl daar geleenthede vir langtermynbeleggers is, is daar ook aansienlike risiko’s. Die 
beleidsrisiko het beduidend verhoog en die politieke wil om aandag te gee aan die kwessies is 
aan die afneem in die meeste gebiede. As lande ’n tè streng monetêre en fiskale beleid volg, kan 
dit lei tot wêreldwye resessie. As die monetêre en fiskale beleid aan die ander kant te slap is, 
kan dit lei tot hoër inflasie en moontlike stagflasie. 
Die huidige periode van finansiële regstelling sal baie jare neem om te stabiliseer, terwyl 
Regerings en huishoudings oortollige skuld verminder wat voor en na die Globale Finansiële 
Krisis opgebou het. Dit sal waarskynlik lei tot laer groei en ons wil waarsku dat opbrengste 
vorentoe laer en meer onbestendig mag wees as in die afgelope dekade. 
Die Fonds is in die benydenswaardige posisie waar dit geleenthede kan uitbuit eerder as deur 
onsekerhede gedwing word tot aksie. Dit is te danke aan die stewige fondasies wat die Fonds 
gebou het, asook die gesonde strukture wat oor die afgelope twee jaar in plek gestel is om na 
die lede se belange om te sien.  
 
 
KEN JOU REGTE AS VERBRUIKER! 
Die Suid-Afrikaanse Nasionale Verbruikersbeskermingswet (NVBW) het op 1 April 2011 in 
werking getree. Die Wet is gemik op die bevordering van regverdigheid, deursigtigheid en goeie 
sakepraktyk tussen die verskaffers van goedere of dienste en verbruikers van hierdie goedere en 
dienste. Die Wet is net van toepassing op kontrakte wat na 1 April onderteken is, en sal nie 
enigiets voor die datum beïnvloed nie. Alle voorsieners van goedere en dienste moet met die 
NVBW nakom. 
 
Wat dek die Verbruikersbeskermingswet? 
Die Wet dek ’n wye reeks faktore wat op die beskerming van verbruikers gemik is. Hieronder is 
sommige van die sleutelfaktore wat deur die Wet gedek word: 
Afkoel-periodes 
Artikel 16 van die Wet maak voorsiening vir ’n afkoel-periode van vyf werksdae in gevalle waar 
transaksies wat uit direkte bemarking spruit — met ander woorde, transaksies wat nie deur die 
verbruiker geïnisieer is nie. Die vyfwerksdag-periode sal begin vyf dae na die dag waarop die 
transaksie of ooreenkoms gesluit is, of die dag waarop die goedere aan die verbruiker gelewer is 
Kontrakte 
Die Wet reguleer die termyn, hernuwing en kansellasie van vaste-termyn kontrakte. In terme 
van afdeling 14 van die Wet, kan daar geen outomatiese hernuwing van ’n vaste-termyn kontrak 
wees nie. 
Taal 
Die Wet maak nie voorsiening vir inligting in ’n amptelike taal nie. Artikel 22 vereis egter dat alle 
inligting in eenvoudige taal moet wees. Die Wet vereis ook dat die taal wat gebruik word geskik 
sal wees vir die groep op wie die goedere of dienste gemik is. 
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Oorverkope en oorbespreking 
Die Wet maak voorsiening vir die ‘redelikheids’-toets vir oorverkope en oorbespreking. In terme 
van hierdie toets, mag ’n verskaffer nie betaling aanvaar vir goedere of dienste waar hy geen 
redelike bedoeling het om die goedere of dienste te lewer nie, of waar hy beoog om dienste en 
goedere te lewer wat wesenlik verskil van die dienste en goedere waarvoor die verbruiker 
betaal het.  
Ingeslote waarborg van kwaliteit 
Die Wet maak voorsiening vir ’n stilswyende waarborg van kwaliteit. In terme hiervan waarborg 
die vervaardiger/invoerder, verspreider en handelaar dat die goedere ooreenstem met die 
voorwaardes en standaarde wat deur die Wet gestel word. 
Voorafbetaalde sertifikate, krediete en geskenkbewyse 
 Die Wet stel dit dat geskenkbewyse of soortgelyke bewyse moet verval òf op aflossing òf na 
drie jaar.  
 
Wat is jou verbruikersregte?  
Die Verbruikersbeskermingswet gee verbruikers agt regte: 

1. Die reg op verbruikersopleiding 

Verbruikers moet in staat wees om kennis en vaardighede te bekom wat nodig is om 
ingeligte en seker keuses oor goedere en dienste te maak, en terselfdertyd bewus wees 
van basiese verbruikersregte en hoe om dit te gebruik. 

2. Die reg op openbaarmaking en inligting 

Verbruikers moet voorsien word van die feite wat nodig is om ingeligte keuses te kan 

maak en so verseker dat hulle beskerm word teen oneerlike en misleidende 

advertensies en etikette. 

3. Die reg op keuse 

Verbruikers moet in staat wees om te kies uit ’n reeks produkte en dienste, aangebied 

teen mededingende pryse, met die versekering van bevredigende kwaliteit. 

4. Die reg op verteenwoordiging 

Verbruikersbelange moet verteenwoordig word in die opstel en uitvoering van 

Regeringsbeleid, en die ontwikkeling van produkte en dienste. 

5. Die reg op vergoeding 

Verbruikers moet ’n billike skikking vir geregverdigde eise ontvang, insluitend 

vergoeding vir wanvoorstelling, of swak goedere of dienste. 

6. Die reg op veiligheid 

Vanuit ’n handels- en industrieoogpunt moet verbruikers beskerm word teen 

produksieprosesse en produkte wat gesondheids- en lewensgevaar inhou. 

7. Die reg op ’n gesonde omgewing 

Verbruikers moet in staat wees om te lewe en te werk in ’n omgewing wat nie ’n 

bedreiging inhou vir die welvaart van huidige en toekomstige geslagte nie. 

8. Die reg op toegang tot basiese benodigdhede en dienste 

Verbruikers behoort toegang te hê tot basiese goedere en dienste, soos geskikte kos, 

klere, huise, gesondheidsorg, opvoeding, skoon water en sanitasie  
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GELUK AAN ONS WENNERS!  
Baie geluk aan Sylvia Bongeka Khophe van Saldanhabaai Munisipaliteit wat ’n Springbok 
Rugbyhemp, geborg deur Sash Consulting, gewen het, en Marinda Nel van die Kaapse Wynland 
Distriksmunisipaliteit wat ’n Kaapse Aftreefonds-pet in die prystrekking van die ‘nuwe 
webtuiste’-kompetisie gewen het! 
Baie geluk aan Edward Robertson van Stad Kaapstad wat ’n Momentum leerreistas gewen het 
en Elmare le Grange  
 
 
 
RAAD VAN TRUSTEES 

Brian Shepherd – Voorsitter Abé Johnson 

Andreas Mokweni – Ondervoorsitter Willie Ludik 

Johan Beukman Edward Scott 

Annette Cawood André Smith 

Ian Iversen Willem van Gass 

Jan Koekemoer – Hoofbeampte 
Vrywaring 

Die Kaapse Aftreefonds vir Plaaslike Owerheid aanvaar nie aanspreeklikheid vir enige verlies, 

skade of uitgawe wat aangegaan word as ’n direkte oorsaak  of gevolg van steun op inligting 

in hierdie dokument nie. Indien daar enige konflik is tussen die inligting in hierdie dokument 

en die Reëls van die Fonds, sal die Reëls van die Fonds voorrang geniet. 

 
Vertaalde en elektroniese nuusbriewe 
Bel asseblief die oproepsentrum by 021 943 5306 indien jy ’n vertaling van hierdie nuusbrief in  
Engels of Xhosa wil hê. 
Indien jy jou nuusbrief via epos wil ontvang, stuur asseblief jou besonderhede na 

support@caperf.co.za. 

 
 


