Predikante Pensioenfonds van die
NG Kerk in SA
VERSTAAN LEDE BY AFTREDE WATTER PRODUK HULLE BESIT?
021 957 7116 – telefoon
086 524 7153 – faks

Lede van vastebydrae-pensioenfondse of uittreeannuïteite word wetlik verplig om met
aftrede twee-derdes van hul aftreegeld te gebruik om vir hulle ’n aftreeproduk te koop
waaruit hulle pensioen betaal word.

pensioen@kaapkerk.co.za
http://ppfkaapkerk.co.za
De Langestraat 5, Bellville
Privaat sak X8, Bellville,
7530

Berigte is ter inligting vir
PPF-lede en kan nie die
plek inneem van
professionele advies nie.
PPF-lede, word, soos
gereeld voorheen,
aangemoedig om met ’n
finansiële adviseur oor
hul aftreebeplanning te
konsulteer. Elkeen se
omstandighede is
eiesoortig en daarom is
elkeen se oplossing ook
uniek.

Sanlam het onlangs in sy 2016 Benchmark Survey – ’n omvattende studie van wat in die
aftreebedryf aangaan – tot die gevolgtrekking gekom dat pensioentrekkers nie verstaan
watter soort produk hulle besit nie. ’n Groot persentasie dink hulle het ’n gewaarborgde
annuïteit gekoop, terwyl die syfers in die bedryf (die teendeel) toon dat die meeste eintlik in
’n lewende annuïteit belê.
Die rekords van Predikante Pensioenfonds van die NG Kerk in Suid-Afrika (PPF) toon dat
sedert omskakeling na die vastebydraefonds in 2008, daar reeds 149 lede afgetree het.
Hiervan het slegs een (1) lid oor die periode ’n gewaarborgde annuïteit/pensioen gekoop.
Nou wat is die verskil? Breedweg gesien word daar onderskei tussen twee kategorieë, nl.
lewende annuïteite en gewaarborgde annuïteite.
Lewende annuïteite, oftewel beleggingsgekoppelde lewende annuïteite (Engels: illas), is
wanneer jy self kies hoe jy jou aftreegeld belê.
Jy kan ook self elke jaar kies hoeveel kapitaal jy onttrek (wetlik ’n minimum van 2,5% per
jaar en ’n maksimum van 17% per jaar).
Met ’n lewende annuïteit is die grootste risiko dat jy slegs ’n inkomste het solank as wat
die geld hou, wat natuurlik afhang van met hoeveel jy begin, watter opbrengs jy verdien
en hoeveel geld jy onttrek.
Gewaarborgde annuïteite, ook bekend as lewensannuïteite (Engels: life annuity), is wanneer
jy jou aftreegeld vir ’n versekeringsmaatskappy gee in ruil vir ’n gewaarborgde inkomste,
wat vooraf bepaal word (met of sonder inflasieverwante stygings en ’n gewaarborgde
inkomste vir jou gade), en wat voortduur totdat jy of die langslewende gade sterf.
Die gevaar wat markopnames en konsultante uitwys, is dat baie mense wat hul geld in
lewende annuïteite belê, langer as hul geld leef.
Waarom raak mense se geld op? Die Benchmark Survey het bevind dat werkgewers en
werknemers gesamentlik gemiddeld 14% van personeel se vergoeding tot pensioenfondse
bydra. Dit is effens laer as die minimum van 15% wat ontleders aanbeveel. Die groter
probleem is waar lede hul fondswaarde laat uitbetaal wanneer hulle van werk verander of
afgelê word en dat ’n groot persentasie mense ook met aftrede die (volle) toegelate derde
kontant laat uitkeer.
Just Retirement SA verklaar dat benewens die feit dat mense met te min geld begin, te veel
mense met aftrede die “verkeerde” opsie kies. In hul onlangse peiling het Just Retirement
mense gevra wat hul grootste behoefte is – om vir die res van hul lewe ’n gewaarborgde
inkomste te kry óf om self hul geld te belê, wetend dat hul inkomste kan styg en daal en
moontlik nie lewenslank sal hou nie.
Gegewe bovermelde vraag, was dit geen verrassing dat 86% van respondente ’n
gewaarborgde inkomste verkies het nie. En tog kies meer as 90% van mense (PPF = 99,3%)
juis die opsie sonder waarborg, volgens die Vereniging vir Spaar & Beleggings (ASISA).
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Diegene wat lewende annuïteite kies, is soms geneig om te konserwatief te belê (inflasie risiko), omdat hulle hul kapitaal
tot elke prys wil beskerm of hulle onttrek jaarliks te veel geld. ASISA beskou 5% as ’n veilige riglyn van onttrekkingskoers
om te verseker dat pensioentrekkers se geld nie opraak nie.
Voordat jy dus met aftrede jou annuïteitopsie kies, behoort jy omvattende advies in te win en seker te maak dit is werklik
onafhanklike en gebalanseerde advies.
Nuwe(r) benaderings en produkte op die mark wat minstens ’n gesprek verdien, is dié wat vir jou ’n kombinasie van ’n
gewaarborgde inkomste en ’n beleggingsgekoppelde inkomste gee. Met ander woorde waar mense hul aftreebelegging
soos boublokke benader en nie alles in ’n gewaarborgde óf lewende annuïteit belê nie.
Pensioentrekkers, soos Alexander Forbes by die Junie 2016 landwye aftree-seminaar aangetoon het, het ook die keuse om
’n lewende annuïteit later om te skakel na ’n gewaarborgde annuïteit. In sodanige gevalle kontroleer die finansiële
adviseur gereeld bates teen die inkomste wat vereis word. Op ’n sekere optimale punt, (bv. by ouderdom 73, 74, 76) sou
’n adviseur sodanige advies oor moontlike omskakeling ook kan aanbeveel.
- Met erkenning aan 2016 Sanlam Benchmark Survey en Die Burger Sake (7 Mei 2016) -

ADDISIONELE VOORSIENING VIR AFTREDE
Dit is belangrik vir lede om te verseker dat hulle ’n finansieel onafhanklike aftrede geniet. Hoewel die Fonds omvattende
voordele voorsien, kan die voordele alleen dalk nie voldoende wees om ’n finansieel onafhanklike aftrede te verseker nie.
Om te bepaal of ’n lid se aftree spaargeld voldoende is, moet die lid die “vervangingsverhouding” wat hy/sy teen aftrede
kan verkry, bepaal. Die vervangingsverhouding is die lid se verwagte inkomste na aftrede vergeleke met sy/haar inkomste
voor aftrede. ’n Vervangingsverhouding van 75% (dit is 75% van inkomste voor aftrede) word algemeen gebruik as riglyn
ten einde ’n gerieflike aftrede te verseker. Studies het getoon dat ten einde ’n goeie kans te hê om dit te bereik, moet ’n lid
ten minste 15% van sy/haar inkomste oor ’n loopbaan van 35 jaar of langer spaar.
Mediese koste is een van die mees beduidende uitgawes na aftrede aangesien dit ongelukkig juis die tyd in ’n mens se lewe
is wanneer sodanige dekking lewensbelangrik raak. Daar word gereken dat mediese uitgawes vir ’n lid en sy/haar gade
gemiddeld ongeveer 20% van hul aftree-inkomste kan beloop.
Om ’n lid se aftreevoordele uit die Fonds aan te vul, en om beter voorsiening te maak vir mediese uitgawes na aftrede, kan
lede al óf sommige van die volgende opsies uitoefen:


Bykomende lidbydraes tot die Fonds; en/of



Bykomende bydraes tot ’n aftreeannuïteitsfonds; en/of



Gebruik maak van die belastingvrye spaarrekening wat op 1 Maart 2015 in werking getree het en waarvolgens
individue van R30 000 per jaar tot ’n maksimum van R500 000 oor ’n leeftyd in sodanige belastingvrye spaarrekening
kan spaar. Dit is ’n belastingdoeltreffende reëling aangesien enige inkomste wat op die individu se spaargeld in
hierdie rekening verdien word, belastingvry is.

Praat gerus met u adviseur indien u in die opsie(s) belangstel.

Addisionele Bydraes: PPF -lede 2013-2016
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Van ’n beskeie begin in 2013 waar drie (3)
lede gesamentlik addisionele bydraes van
R3 443,00 per maand in hul pensioenfonds
gestort het, het die bedrag vier (4) jaar
later gegroei na R92 861,00 per maand.
Dit vir 41 lede, soos die grafiek aandui.
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TOETS JOU KENNIS OOR JOU AFTREDEVOORSIENING
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11.
12.
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Hoeveel pensioenfondse bestaan in die NG Kerk?
Wat is ons pensioenfonds se naam?
Watter sinodes behoort aan ons pensioenfonds (hierna PPF)?
Wie is die voorsitter van die PPF?
Wie is die hoofbeampte van die PPF?
Wat is die adres van die PPF se webwerf?
Wie verskaf aktuariële dienste aan die PPF?
Wie is die administrateurs van die PPF?
Opgestel deur Mossie Mostert
Wie is die ouditeure van die PPF?
(Sinode van Noord-Kaapland)
Wie is die beleggingskonsultante van die PPF?
Noem drie (3) batebestuurders van die PPF.
Wie is tans die pensioentrekkerverteenwoordigers by die PPF?
Beskik die PPF oor verskillende beleggingskeuses?
Hoekom is die ouderdomme 57 en 65 baie belangrik?
Hoe en wie bepaal hoe die sterftevoordele aan u afhanklikes en begunstigdes uitbetaal word?
Wie kan ’n lid skakel indien klagtes oor fondssake nie tot bevrediging deur die PPF hanteer word nie?
Wat bedra die verstekopsie tans t.o.v. sterftevoordele by dood voor aftrede?
Is daar meer as een keuse t.o.v. sterftevoordele?
Is lede gedek teen arbeidsonbevoegdheid (ongeskiktheid)? Indien wel, tot en met watter ouderdom?
Noem ten minste twee (2) persone wat geskakel kan word om meer inligting oor die PPF te bekom.
Beskik die PPF oor gadeversekering?
Ontvang ’n lid belastingverligting op sy bydraes tot die pensioenfonds?
Antwoorde volg op bl 5

STRATEGIESE BATESAMESTELLING
Die trustees het gedurende 2015 en 2016 die onderskeie portefeuljes se strategiese batesamestelling herevalueer en
sodoende internasionaal genoteerde eiendomme in die Langtermyn, Konserwatiewe en Pensioenaris Portefeuljes ingesluit as
verdere bron van diversifikasie en groei. Die grafieke hieronder wys elke portefeulje se strategiese batesamestelling soos op
31 Julie 2016.
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BELEGGINGSOORSIG
Die afgelope 12 maande was een van die mees uitdagende periodes sedert die 2008 finansiële krisis vir batebestuurders.
Verskeie gebeure het oor hierdie tydperk ’n invloed op wêreldmarkte gehad en tot groter wisselvalligheid in die finansiële markte
gelei. In China het die volgehoue swakker as verwagte ekonomiese groei tot verlaagde risiko-aptyt gelei en dit, tesame met ’n
swakker vraag na kommoditeite, het ’n drastiese daling in die pryse van kommoditeite tot gevolg gehad. In die VSA word lank
reeds bespiegel oor rentekoersverhogings, maar daar heers steeds onsekerheid rondom die presiese tydsberekening vir die
verhoging van rentekoerse. Hierdie onsekerheid dryf met tye die marksentiment. In die Verenigde Koninkryk het die onverwagte
uitslag van die sogenaamde “Brexit” referendum, toe die meerderheid Britte gestem het om die Europese Unie te verlaat, tot
verdere onstabiliteit in wêreldmarkte gelei. Soos baie ekonome voorspel het, was daar ’n vlug na sogenaamde veilige bates nadat
die uitslag van die referendum bekend geword het. Aandeelmarkte wêreldwyd is swaar getref en het beduidend verswak.
Sedertdien het aandeelmarkte weer tot ’n mate herstel. Ontwikkelende markte (Suid-Afrika ingesluit) is negatief geraak deur laer
groei vooruitskattings wêreldwyd, asook die laer kommoditeitspryse. Dit het ook daartoe gelei dat verskeie ontwikkelende lande
se wisselkoerse beduidend verswak het.
Op die plaaslike front, het die afdanking van die minister van Finansies in Desember 2015 tot gevolg gehad dat die rand tot sy
laagste vlak ooit teen die dollar verswak het. Bekommernis oor Suid-Afrika se ekonomiese groei plaas ook geweldig druk op die
plaaslike wisselkoers en tot ’n mate die plaaslike aandeelmark.
Alle aanduidings is dat hierdie wisselvalligheid in die markte nog gaan voortduur.
Die grafiek hieronder wys die opbrengste van die hoofindekse oor die afgelope vyf jaar tot 31 Julie 2016:

Dit is duidelik dat SA aandele swak presteer het oor die afgelope een jaar periode, en selfs ’n negatiewe reële opbrengs gelewer
het (maw swakker as die inflasie-koers). Dit is belangrik om in gedagte te hou dat aandeelmarkte oor die korttermyn baie
wisselvallig mag wees, maar die batebestuurders wat u fondse bestuur, asook die trustees, het ’n langtermynsiening wanneer
portefeuljes en batebestuurders onderskeidelik evalueer word. Die trustees het vir elke portefeulje ’n inflasie-verwante prestasie
-teiken gestel oor ’n spesifieke tydperk, wat gepas is vir die hoeveelheid risiko wat ’n portefeulje aanneem.
Die grafiek hieronder wys dat elke portefeulje, soos op 31 Julie 2016, sy inflasie-gekoppelde doelwit uitpresteer het oor die
ooreenstemmende tydperk:

Slotsom
Alhoewel wêreldmarkte oor die afgelope jaar baie wisselvallig vertoon het, het die strategiese batesamestelling en keuse van
bestuurders die PPF se opbrengste tot ’n mate beskerm en ook waarde toegevoeg. Soos op 31 Julie 2016, het elke portefeulje sy
inflasie-gekoppelde doelwit oor die ooreenstemmende periode uitpresteer. Die PPF het ’n langtermyndoelwit en herevalueer
gereeld bestuurders, asook die strategiese batesamestelling van portefeuljes, in ’n poging om die onderskeie opbrengsteikens te
bereik.
- Lise Cress-Williams (Willis Towers Watson) -
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MAANDELIKSE vs. DAAGLIKSE EENHEIDSPRYSE
Die PPF gebruik maandelikse eenheidspryse. Alle bydraes wat gedurende die maand belê word, of voordele wat betaal
word, word teen die prys soos op die vorige maandeinde geprosesseer. Sommige fondse bereken weer daaglikse eenheidspryse en prosesseer transaksies teen die eenheidsprys van die vorige werksdag. Die besluit of ’n fonds daaglikse of
maandelikse eenheidspryse bereken en gebruik, berus by die trustees. Die trustees sal onder andere die hoeveelheid
transaksies wat per maand vir die PPF geprosesseer word, in ag neem. In die geval van die PPF is daar baie min transaksies
buiten die maandelikse belegging van bydraes, skuif van ledegelde volgens die lewensfasemodel en voordeelbetalings.
Hierdie drie items word gekombineer en meestal eenmalig gedoen. Daaglikse eenheidsprysing sal ’n noemenswaardige
effek op die PPF se administrasiekoste hê, maar baie min lede sal die voordeel van daaglikse eenheidsprysing benut.

TOETS JOU KENNIS OOR JOU AFTREDEVOORSIENING—ANTWOORDE
1.
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7.
8.
9.
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15.
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22.

(VRAE OP BL 3)

Vier, naamlik Predikante Pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika, Christen Gemeenskap Pensioenfonds
(Transvaalse Sinodes), Sinodale Pensioenfonds van die NG Kerk Vrystaat en DR Church in Namibia Retirement Fund.
Predikante Pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika.
Die sinodes van Wes-Kaapland, Oos-Kaapland, KwaZulu-Natal en Noord-Kaapland.
Ds MP (Monty) Sahd.
Ds AH (Bossie) Minnaar.
www.ppfkaapkerk.co.za.
Alexander Forbes Finansiële Dienste.
Alexander Forbes Finansiële Dienste en die NG Kerk in SA.
Deloitte.
Willis Towers Watson Aktuarisse en Konsultante.
Allan Gray, Coronation, Investec, PIMCO, State Street, Morgan Stanley, Hosking Partners, Abax, Metope, Sesfikile Capital,
Absa en Standard Bank.
Ds CW (Christo) Alheit en dr WA (Willem) Fourie.
Elke PPF-lid se fondskrediet word in ’n spesifieke lewensfasemodel belê. Daar is drie lewensfase modelle: Verstek
lewensfasemodel, Lewensfasemodel vir ’n lewende annuïteit en ’n Model volgens eie keuse.
Die aftree-ouderdom is 65 jaar. In die verstek lewensfasemodel word alle lede tot en met ouderdom 57 se fondskrediet
in die langtermyn portefeulje belê. Indien ’n lid nie self ’n keuse uitoefen nie, word 1,67% van die lid se bydraes en
fondskrediet maandeliks vanaf die eerste maand ná die lid se 57 ste verjaarsdag na die konserwatiewe portefeulje
oorgedra.
Kragtens die Wet op Pensioenfondse berus die besluit oor ’n lid se regmatige aandeel (Fondskrediet) by sterfte by die
trustees van die Fonds. In hierdie besluit laat die trustees hulle lei deur die lid se skriftelike voorkeur soos aangetoon op
die begunstigde benoemingsvorm waarin die afhanklikes en/of genomineerde begunstigdes aangetoon word. Met die
afwesigheid van ’n benoemingsvorm, word die uitbetaling van voordele geweldig vertraag. Die voltooide vorm moet by
die Pensioenkantoor ingedien word en sal op u persoonlike lêer geplaas word.
Die Pensioenberegter (www.pfa.org.za).
Die verstekopsie (ook die minimum dekking) is gelyk aan vier keer die risikosalaris:
4 x R363 051 = R1,452,204.
Nege opsies is beskikbaar.
Ja. Arbeidsonbevoegdheidsvoordele is slegs vir lede jonger as 60 jaar.
Ds Bossie Minnaar (hoofbeampte), mnr Kenny Raats (pensioenbeampte) en me Elodie van der Walt (pensioenbeampte)
by 021 957 7115.
Gadeversekering is verpligtend as daar ’n gade is. Dit is gelyk aan een keer die risikosalaris (tans R363,051). Die premie is
tans R26,00 per maand.
Lede kry belastingverligting op totale bydraes van tot 27,5% van die hoogste van belasbare inkomste of vergoeding, tot
en met R350,000 per jaar, na ’n pensioenfonds. Die perke op belastingaftrekkings sluit bydraes na uittreeannuïteite in.
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Ons jong lede vertel ...
Ek sit en gesels gister met iemand oor hoop. Ek gebruik toe pensioen as ’n voorbeeld
van hoop: omdat ons glo en hoop ons lewe gaan lank wees, wil ons nou al voorsorg
daarvoor tref dat ons en ons geliefdes ook later in ons lewe versorg sal wees.

Helené Fouché (29) –
NGK Kuilsrivier

Nadia Muller (26) –
NGK Prieska

Marike Els (28) –
NGK Queenstown

Eintlik het ek nog nooit vreeslik oor pensioen gedink nie. Ek is net so dankbaar dat ek
die voordeel van daardie voorsiening nou reeds mag beleef. Ek is ook dankbaar om tot
’n fonds te mag behoort wat die “know-how” het wat ek nie het nie en duidelik hulle
huiswerk goed doen. Ek is hoopvol dankbaar.

Die Predikante Pensioenfonds is seker soos meeste ander pensioenfondse deurdat dit
bydra tot ’n persoon se toekomssekerheid. Tog moet die pensioenfonds baie anders
wees as die res, want die tipe beroep waarop dit gerig is, verskil van meeste ander
beroepe in die wêreld. Die pensioenfonds skep ruimte vir persoonlike voorkeure ten
opsigte van bydraes, alhoewel daar ’n sekere persentasie vaste bydraes vooropgestel
word. Ek vind dat die fonds my belange, vir eendag, op die hart dra en waardeer die
gereelde nuusbrief en inligting wat gestuur word.

Ek is nie iemand wat ingestel is op administratiewe vaardighede nie en dus is die lees
van die pensioenfonds se nuusbrief baie keer laag op my prioriteitslys. Soos ek die
korrespondensie ontvang, plaas ek dit netjies in my kabinet, met die voorneme om
later daarby uit te kom. Aangesien ek toe gevra is om terugvoer te gee, was ek
gedwing om daardie papiere af te stof en daarna te kyk. Ek is baie beïndruk met die
groei van die Fonds en wil graag my waardering uitspreek vir die moeite wat julle doen
om ons op hoogte te hou van hoe die Fonds bestuur word. Ek sal in die toekoms nie
net die papiere onder op die hopie plaas nie, maar met ’n dankbare hart kennis neem
dat daar genoegsaam vir die toekoms gesorg is.

Ek het ongelukkig nie veel te sê nie. Ek is nou vir twee jaar deel van die pensioenfonds, omdat ek gedwing word om
daaraan te behoort. Ek weet in alle eerlikheid bitter min van presies wat aangaan in die pensioenfonds van die NG
Kerk en daarom is dit vir my moeilik om te sê wat ek daarvan dink.
Rudolph Scharneck (29) – NGK Greytown

BEHOEFTEBEPALING
Die Finansiële Dienste Raad het ŉ “Regverdige Hantering van Kliënte”
inisiatief geloods vir die finansiële dienste sektor. Hierdie inisiatief
raak ook aftreefondse en die Fonds sal deurlopend monitor of daar
enige gapings is wat die Fonds mag hê in hierdie verband.
Ten einde te verstaan of die Fonds aan lede se behoeftes voldoen,
word lede vriendelik versoek om terugvoer oor enige voordele of
ander aspekte van die Fonds wat nie aan lede se behoeftes voldoen
nie en moontlik verbeter kan word aan die Pensioenkantoor te gee
(pensioen@kaapkerk.co.za).

Ons verwelkom graag vir Stephan Pretorius
as voorsitter van die PPF-ouditkomitee.
Stephan is ’n ervare ouditeur en een van die
direkteure van LDP.
Hy neem oor by Johan de Kock wat na jare se
goeie leiding terugstaan as voorsitter.
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AS EK AFTREE
R5 000 pm kry nuwe betekenis
"Skielik kry R5 000 per maand heeltemal ŉ nuwe betekenis." Dit het ek besef toe ek somme begin maak het vir my
aftrede wat voorlê.
Min van ons kan op R5 000 oorleef. Net om motors en huise aan die gang te hou, kos meer. Maar om bo en behalwe my
pensioen wel ŉ maandelikse ekstratjie te hê, of dit nou ŉ plekkie by my huis is wat ek verhuur of ŉ los werkie iewers,
skielik het klein bedraggies baie groter waarde as ooit vantevore! Ek sien hoe die konsultante dit gretig inbring in hulle
berekenings van my geldelike lewenslot vir die volgende hoeveel-jaar-ek-nog-gaan-lewe.
Want dit is natuurlik die vraag waarom alles draai: Hoe lank gaan ek nog lewe?
Aard ek na Pa wat net 75 jaar oud geword het? Dan hoef ek die volgende 10 jaar nooit regtig enige geldsorg te hê nie en
kan ek selfs bekostig om ’n bietjie spandabelrig te wees (ek bedoel natuurlik met die armes te deel).
Of aard ek na Ma wat reeds 99 is? Dan moet om den brode my geldpotjie se kraantjie oor 35 jaar steeds sterk genoeg
loop.
Ek is jammer oor elke jaar wat ek nie vroeër aan aftree gedink het nie. Was dit tog gouer vir my ŉ werklikheid ... Want
elke rand (bo en behalwe die minimum wat ek moes) wat ek gereeld in my aftreefonds ingesit het, maak nou die verskil.
Maar ai, daar was altyd so baie ander gate om toe te stop!
Omdat my kans op lank leef so goed is, moet ek dalk oorweeg om die beste van twee wêrelde te kombineer:
gewaarborgde lewensannuïteit en ŉ lewende annuïteit. In dié onseker wêreld waarin ons leef, gee eersgenoemde darem
ŉ bietjie gemoedsrus deurdat een of ander groot maatskappy help dra aan die risiko van my lang (?) lewe.
As ŉ groot geldhuis ŉ deel van my pensioen met inflasiegroei waarborg selfs tot ek 100 of meer haal, is ek darem nie
heeltemal op my eie as die aandeelbeurs se boom totaal uitval of rentekoerse, soos in Europa, by minus begin draai nie.
Die prys wat ek vir dié stukkie aardse sekerheid betaal, is natuurlik dat die geldhuis alles vat, ook as ek gou doodgaan. So
bly daar dus veel minder oor om van te erf. Maar nou (ontdek ek met ŉ skok) is dit tyd om eerste aan myself te dink – al
was dit altyd die kinders se plek.

d

Hoe langer die pensioenfonds my natuurlik toelaat om my geld daar te laat bly, hoe meer kan dit
(teen die laagste koste) groei. En vanselfsprekend: Hoe ouer ek is wanneer ek die gewaarborgde lewensannuïteit koop, soveel groter is dit per maand, want vir die geldhuis verminder
hulle risiko.
Dit is die ergste van aftree: Dat ŉ mens so half disrespekvol van die dood moet praat …
Pieter Fourie — Bybel-Media

TRUSTEEVERKIESING
Volgens die reëls van die PPF word trusteelede en hul sekundi vir ’n tydperk van vier jaar verkies, met dien verstande dat
sodanige persone na verstryking van hul ampstermyn heraangewys of herkies mag word.
Trusteeverkiesings het sedert Oktober 2015 in Oos-Kaapland en KwaZulu-Natal plaasgevind en die volgende lede is herverkies:

Verkose lede

Aangewese lede

Oos-Kaapland

Ds Christo van Heerden

Ds Danie Mouton

KwaZulu-Natal

Ds Frans Klopper

Ds Ben van Dyk

Die deelnemende sinodes wys twee verteenwoordigers aan, waarvan ten minste een lid deur die lede verbonde aan die
betrokke sinode (Oos-Kaapland en KwaZulu-Natal) per meerderheidstem uit hul eie geledere verkies word. Die aangewese lid
word dan deur die betrokke sinode aangewys.
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PROJEKSIESTAAT
Aktiewe lede het projeksiestate saam met hulle normale voordeelstate ontvang. Die doel van hierdie state is om lede te help
bepaal of hulle op koers is met hulle aftreebeplanning. Dit is belangrik dat lede verstaan dat lidmaatskap aan die Fonds nie
noodwendig beteken dat ’n lid genoeg spaar vir aftrede nie.
Die state gee ’n aanduiding van watter maandelikse pensioen ’n lid sou kon verwag gegewe die lid se huidige profiel
(fondskrediet, bydrae en ouderdom) en gegewe sekere aannames en scenario’s.
Lede sou ’n grafiek soos onderstaande een gesien het wat die vooruitgeskatte pensioen by aftrede onder verskillende
aannames toon.

Indien die vooruitskattings toon dat jou aftreebesparing nie op koers is om jou van ’n voldoende pensioen te voorsien nie, kan
jy oorweeg om ’n addisionele bydrae tot die Fonds te maak. Daar is ook addisionele rekenaars beskikbaar by
www.alexanderforbesonline.co.za waar jy die projeksies kan verfyn om byvoorbeeld verdere inligting soos enige ander
aftreebesparing buite die Fonds te reflekteer. Dit is raadsaam om met ’n finansiële adviseur te skakel om jou finansiële
beplanning op koers te hou.
- Theo van Wyk (Alexander Forbes) -

NUWE AKTUARIS
Die trustees hersien die Fonds se diensverskaffers op ’n gereëlde basis en het
onlangs die aktuariële dienste aanstelling met ‘n tender proses heroorweeg.
Die trustees het besluit om Johan Geldenhuis as aktuaris aan te stel vanaf 1
Maart 2016. Johan werk vir Alexander Forbes Finansiële Dienste in
Stellenbosch.

PENSIOENVERHOGING
Met ingang 1 Maart 2016
het die 347 pensioentrekkers ’n verhoging
van 5% ontvang.

Die aktuaris is verantwoordelik om op ’n 3jaarlikse basis die finansiële gesondheid van die
Fonds te bepaal en maak ook aanbevelings ten
opsigte van die jaarlikse pensioenverhogings wat
deur die Fonds bekostig kan word.

Die trustees het weereens met dank
kennis geneem van die tientalle skrywes
van pensioentrekkers wat hul
dankbaarheid hiervoor betuig het.

Johan is sedert 1996 ’n lid van die Suid-Afrikaanse
Aktuariële Genootskap, asook die Instituut en
Fakulteit van Aktuarisse in die Verenigde
Koninkryk. Ons verwelkom hom en sien uit na sy
betrokkenheid by die Fonds.

Die trustees van die Predikante
Pensioenfonds streef daarna om die
jaarlikse verhogings nader aan die
verbruikersprysindeks te bring. Met die
verhoging is daar geslaag om 96% van die
verbruikersprysindeks te behaal.
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AFTREEFONDSHERVORMING
In die vorige twee uitgawes van die nuusbrief is daar berig oor die aftreehervormings wat die regering beplan om meer
mense aan te moedig om vir aftrede te spaar en om hul spaargeld regdeur hul werkende leeftyd te spaar.
Die meeste wysigings aan belastingwette oor aftrede het wel op 1 Maart 2016 in werking getree, maar die belangrikste
een oor voorsorgfondse is nog nie deurgevoer nie. Die wetswysiging is ’n eerste stap om alle soorte aftreeprodukte –
pensioenfondse, uittree-annuïteite (UA’s) en voorsorgfondse – dieselfde te behandel in wetgewing. (In dié stadium kan
lede van voorsorgfondse steeds al hul geld met aftrede in kontant onttrek, sonder om gedwing te word om ’n pensioen
daarmee te koop.)
Vakbonde is teen die beoogde hervormings vir voorsorgfondse. In plaas van bewaring vir aftrede, ondersteun hulle die
siening dat mense toegang kan kry tot hul aftreegeld vir gebruik vir korttermyndoelwitte. Die bepalings oor
voorsorgfondse sal nou moontlik eers in 2018 van krag word.
Ander aspekte van aftreehervormings wat wel deur die tesourie deurgevoer is, sluit die volgende in:
Lede van alle soorte aftreefondse (pensioenfondse, voorsorgfondse en UA’s), mag voortaan elke jaar aftreefondsbydraes
van tot 27,5% van hul vergoeding (of belasbare inkomste indien dit hoër is) van belasting aftrek. Die maksimum aftrekking
per jaar is R350 000.
Werkgewers se bydrae tot aftreefondse word voortaan as byvoordeel belas en word geag ’n lidbydrae te wees. Lede sal
dus ’n ooreenstemmende belastingaftrekking ontvang teenoor die geagte byvoordeel mits die totale aftreefondsbydrae
nie die maksimum belasting aftrekbare perke oorskry nie.
Enige persoon wat R247 500 of minder in hul aftreefonds het, mag alles in kontant neem met aftrede (die perk was
voorheen R75 000). As jy meer as dit in jou fonds het, mag jy hoogstens ’n derde in kontant onttrek.
Die eerste R500 000 wat jy in kontant met aftrede onttrek, is steeds belastingvry, onderhewig aan SAID se vereistes (bv dat
jy nie voorheen geld onttrek het met diensverlating nie).
Mense sal steeds al hul aftreegeld kan onttrek as hulle hul werk verloor.

“A board can
strategize,
give direction
but you as the
member need to take
ownership of your
own retirement.”

’n Argeoloog is die
beste man wat ’n vrou
kan hê: Hoe ouer sy
word, hoe meer stel hy
in haar belang.
Die sukses van
belegging in aandele
word nie deur die
tydsberekening van
jou belegging bepaal
nie, maar eerder deur
die tyd in die mark.
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“TRIP DOWN MEMORY LANE”
Die Predikante Pensioenfonds van die NG Kerk in SA (PPF) het op 1 Januarie 2008 na ’n vastebydraefonds omgeskakel. Ons
was nuuskierig om te sien wat oor ’n nege (9) jaar termyn gebeur het met die binneraamwerk van die Fonds. Sien onder.
Met die eerste oogopslag sien ons dat daar bykans 50 lede minder is. Kwantiteit is ook nie alles nie. Daarteenoor het letterlik
honderde lede van die 16,8% bydraevlak (voor omskakeling het ons van ’n voordeelvlak gepraat), na die 19,2% en 21,5%
bydraevlak beweeg. Die lede sal beslis die voordeel by Z-dag (65 jaar) kry en ervaar.
Terloops:
Die gemiddelde ouderdom van die aktiewe lede as groep het oor dié periode met slegs 3 jaar van 48 jaar tot 51 jaar gestyg.
Dit is nie omdat daar baie jonger lede is nie, maar die jonger lede is net bloedjonk met ds GE (Etresia) van Schalkwyk skaars 25
jaar. (Daar is sewe [7] van hulle wat in 1991 gebore is.)
Daar is 36 lede in die Fonds wat volgens ’n vaste termynkontrak aangestel is en 22 lede is in ’n tentmakerbediening.
Oor die rede vir die arbeidsonbevoegde lede wat gehalveer het, twyfel ons nog. Is die lede werklik gesonder in 2016 óf is dit
te danke aan meer gevorderde mediese wetenskap? Die tyd sal leer!

2008
Bydraevlakke per sinodale gebied
9,8 12,1 14,5 16,8
KwaZuluNatal

2

Noord-Kaap
Oos-Kaap
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2
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2

0
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7

2
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8

1
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Noord-Kaap

4

1
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3

1
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Oos-Kaap

8

5
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7

4
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2
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Arbeidonbevoeg

11
8

2016
Bydraevlakke per sinodale gebied

614

23

9

656

Totaal

0
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14

24

59

26

19

15

65

1

34

22

25

95

2

24

177

153

382

6
43
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Totaal

12

3

102

6
232

217

607

EGSKEIDINGSBEVELE
Baie kan gedoen word om die administrasie tydens ’n egskeiding te vergemaklik. Soms kry die Fonds egskeidingsbevele wat
nie voldoen aan die vereistes van die Egskeidingswet nie. Dit vertraag die nodige uitbetalings.
Drie kwessies ter sake vir die toedeling van pensioenvoordele tydens egskeidings:
Watter pensioenfonds is betrokke?
Gee net die korrekte naam van die Fonds (Predikante Pensioenfonds van die NG Kerk in SA).
Watter persentasie moet uit die Fonds aan die (nie-lid) gade toegedeel word?
Hier is dit belangrik om te onthou dat die gade slegs geregtig is op ’n deel van die lid se pensioenbelang, m.a.w. die
bedrag wat die lid sou ontvang het indien hy/sy op die datum van egskeiding sou bedank het.
Gee dan die Fonds opdrag om die aftrekking ten gunste van die gade te maak.
Met ingang 1 Maart 2009 het die belastingposisie ten opsigte van egskeidings ook verander. Die ontvanger van die voordeel
(gade) betaal sedertdien die belasting op die voordeel.
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Aftredes
Dr BJ Du Toit
NGK in SA, 30/09/2015
Ds WG Olivier
Arbeidsonbevoeg (Paterson),
30/09/2015
Ds SW Theart
NGK: Danielskuil, 30/09/2015
Dr PJJ Van Zyl
NGK: Gansbaai, 31/10/2015
Ds JW Myburgh
NGK: Deben, 31/10/2015
Dr A Oliphant
NGK: PE-Lorraine, 31/10/2015
Ds JH Hougaard
NGK: Caledon, 31/10/2015
Ds RC Thorne
NGK: Calvinia, 30/11/2015
Ds AJ Lintvelt
NGK: Graafwater, 31/12/2015
Ds MH Langenhoven
NGK: Algoapark, 31/12/2015
Dr JJ De Jager
NGK: Montagu, 31/12/2015

B
E
D
A
N
K
I
N
G
S

Ds CMV Wait
NGK: Sonstraal, 31/12/2015
Ds MF Scholly
NGK: Louwna, 31/12/2015
Ds JC Landman
NGK: Knysna, 31/01/2016
Dr JGM Richter
NGK: Barkly-Oos, 31/01/2016
Ds S McCarthy
NGK: Namakwaland, 31/01/2016
Dr MU Strauss
NGK: Parow-Welgelegen, 31/01/2016
Ds HE De Villiers
Arbeidsonbevoeg (Parow-Panorama),
29/02/2016
Ds DG Van Schoor
NGK: Durbanville, 29/02/2016
Ds FJ Greeff
NGK: Burgersdorp, 31/03/2016

Ds D Niemandt
NGK: Postmasburg, 31/12/2015
Ds WJ Schoeman
NGK: Estcourt, 31/12/2015
Ds M Lintvelt
NID, 31/12/2015
Ds JJ Eksteen
NGK: Durbanville-Bergsig,
31/12/2015
Ds HJ Alberts
NGK: PE-Hoogland, 31/01/2016
Ds CP Crouse
NGK: Grasvoëlkop, 29/02/2016
Ds D Marais
NGK: PE-Oos, 29/02/2016
Ds M Hancke Duff
NGK: Diamantveld, 29/02/2016
Ds N Olwagen
NGK: Stanford, 31/03/2016
Ds R Jordaan
NGK: Cradock-Oos, 31/03/2016
Ds DF Oelofse
NGK: Humansdorp, 31/07/2016
Dr HG Bester
NGK: Paarl-Vallei, 31/07/2016
Ds M Rademeyer
NGK: Vergelegen, 31/08/2016
Ds J Theron
NGK: Caledon-Wes, 31/08/2016

Ds NG Rabe
NGK: Kleinmond, 31/03/2016
Ds WJ Oosthuizen
NGK: Fraserburg, 30/04/2016
Ds HKE Götze
NGK: Kraaifontein-Noord, 30/04/2016
Ds GE Basson
NGK: Garies, 31/05/2016
Ds EB Nolte
NGK: Parow-Panorama, 31/05/2016
Dr JG Van der Vyver
NGK in SA, 30/06/2016
Ds AF Gouws
NGK: Kraggakamma, 30/06/2016
Dr DC Van Zyl
Sokhanya Bybelskool, 30/06/2016
Ds DP Wium
NGK: Moorreesburg, 31/07/2016
Ds FP Avenant
NGK: Delportshoop, 31/08/2016
Ds P Viviers
NGK: Vredendal-Wes, 30/09/2016
Ds J Vosloo
NGK: Misgund, 30/09/2016

STERFTES (VERVOLG)

STERFTE AKTIEWE LID
Ds BW Koen
Arbeidsonbevoeg, 06/01/2016
STERFTES PENSIOENTREKKERS
Ds RC Herholdt
VGK: St Andrews, 09/09/2015
Ds AJ Britz
NGK: Greytown, 22/09/2015
Ds DJ Erasmus
NGK: Jamestown, 25/10/2015
Dr DJM Terblanche
NGK: Simondium, 16/11/2015

Ds W Viljoen
NGK: Bredasdorp, 16/01/2016
Ds P De Bruyn
NGK: Oudtshoorn-Park, 02/02 /2016
Ds RD Balie
VGK: Scotsdene, 11/02/2016
Ds PG Human
NGK: PE-Boesmansrivier, 19/02/2016
Ds PJ De Vos
NGK: Touwsrivier, 23/02/2016
Ds WJ Van der Vyver
NGK: La Belle, 06/03/2016
Ds DC Esterhuyse
NGK: Moorreesburg, 27/04/2016
Ds GPC Carinus
NGK: Parow-Noord, 30/04/2016
Ds JAC Weideman
NGK: Cradock-Noord, 02/05/2016
Ds LN Giliomee
NGK: Leipoldtville, 05/05/2016
Ds L Moolman
NG Kerk in SA, 19/05/2016
Ds CJ Hugo
NGK: Paarl-Vallei, 22/06/2016
Ds HDR Blok
NGK: Cala, 28/06/2016

ALEXANDER FORBES AFTREEBEPLANNINGSEMINARE
Alexander Forbes bied jaarliks gratis aftreebeplanningseminare vir lede en hul gades om hulle te help beplan vir die toekoms.
Belangrike kwessies soos annuïteitskeuses, na-aftrede beplanning en algehele finansiële beplanning word bespreek.
Gedurende Junie-maand is ag (8) van die seminare landwyd in die groter sentra aangebied. Vier-en-twintig (24) PPF-lede het
dit vanjaar in onderskeidelik Stellenbosch, Port Elizabeth en Bloemfontein bygewoon.
Daar was vanjaar ’n versoek uit die Suid-Kaap oor die moontlikheid van aanbieding van so ’n sessie in die George-omgewing
(net in dié streek is daar 50 PPF-lede wat ouer as 55 jaar is). Alexander
Forbes het ingestem en die spesiale aftreebeplanning seminaar het op
8 September 2016 by Oubaai Hotel plaasgevind.
Van die lede sou beslis hul gholfstokke saamgeneem het!
By die seminare stel Alexander Forbes gewoonlik ’n paneel van adviseurs
beskikbaar om lede se vrae op individuele basis te antwoord.
Indien julle dus nog nie so ’n seminaar bygewoon het nie, hou die 2017 datums dop .

Jou aftreebesparings moet jou voldoende onderhou
gedurende die periode na aftrede.
Onthou dat jy jou lewenskoste en ander uitgawes met jou
pensioengeld moet betaal.

Ons spreek graag ons opregte dank uit aan ons borge van hierdie nuusbrief.

Monte Vista Blvd 96

Tel: 021 559 1605

Monte Vista

Faks: 021 559 1917

Kaapstad
info@copytype.co.za

