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In-fonds lewende annuïteitsopsie

Die IFLA (in-fonds lewende annuïteit) 
bied nou aan lede die opsie om by 
aft rede ’n lewende annuïteit binne die 
Predikante Pensioenfonds te kies.

Indien ’n lid kies om aan die in-fonds 
lewende annuïteite deel te neem, hoef 

Tot en met September 2017 kon lede 
van die PPF by aft rede kies tussen:

•	 “Uitstel” (as die lid nie dadelik ’n 
inkomste wil ontvang nie); 

•	 of ’n pensioen wat by versekeraars 
buite die PPF aangekoop moes 
word om ŉ maandelikse inkomste 
te ontvang. Wat die pensioen betref, 
kon die lid gekies het tussen:

- ŉ gewaarborgde pensioen of 
- ’n lewende annuïteit 

die lid nie die Fonds by aft rede te verlaat 
nie. Die bedrag wat die lid oor jare vir 
aft rede as lid van die PPF gespaar het, 
en wat nie as ŉ kontant enkelbedrag 
geneem gaan word nie, word gebruik 
om vir die lid ŉ maandelikse pensioen 

te koop.
Akti ewe lede, veral diegene wat 

aft rede nader, word sterk aangemoedig 
om die verskillende opsies vir oorweging 
by aft rede met ŉ fi nansiële adviseur te 

Ek het onlangs ’n  baie interessante 
arti kel van Rick Warren oor geld gelees. 
Nadat hy in die inleiding wys op die 
belangrike rol wat geld op alle vlakke 
speel, gaan hy voort om te wys op God se 
vyf beginsels van persoonlike fi nansiële 
vryheid met verwysing na die boek 
Spreuke. Die derde beginsel waarna 
hy verwys, is om vir die toekoms te 
beplan. Hy verwys onder andere na die 
mier in Spreuke 6:6 wat die kosvoorraad 
in die somer regkry en sy voedsel in 
die oestyd versamel. Hierdie punt het 
my laat dink aan die hele doel van 
pensioenvoorsiening vir die toekoms.

Gewoonlik wys verskillende instan-
sies daarop dat die spaar vir die toekoms 
te laag en onvoldoende is. In ’n  arti kel in 
die Weekend Argus van 14 Julie, verwys 
 die skrywer na die 2018 Old Mutual 
Savings and Investment Monitor 
wat vroeg in Julie bekendgemaak is. 
Wat in hierdie arti kel opvallend is, 
is dat terwyl huishoudings ’n groter 

persentasie van hulle inkomste aan 
verhoogde lewenskostes bestee, is daar 
tegelykertyd die bemoedigende tendens 
dat al hoe meer mense terugvoer gee 
dat hulle deegliker en meer doelgerig 
vir die toekoms spaar. Daar word ook 
daarop gewys dat millennials al hoe 
wyser met hulle geld omgaan en spaar 
en belê vir die toekoms.

In vorige kommunikasies vanaf die 
trustees is die belangrikheid van die 
spaartydperk en spaarbedrag telke-
male uitgelig. In aansluiti ng daarby sal 
daar weer in hierdie nuusbrief gewys 
word op die moontlikheid en voordeel 
van addisionele vrywillige bydraes 
(p 12). In hierdie nuusbrief gaan daar 
ook verwys word na verskillende 
verwikkelinge binne die pensioenbedryf 
(p 4 en 9), sowel as ander sake wat 
onder die aandag van die lede van 
die PPF gebring moet word. Terloops, 
naas die pensioentrekker, akti ewe en 
lede met uitgestelde en volopbetaalde 

pensioene is daar nou ook IFLA-lede wat 
deel uitmaak van die lede van die PPF. In 
hierdie nuusbrief word daar juis aandag 
aan sake gegee wat spesifi ek die IFLA-
lede raak (p 2 en 3). Verder word die 
verstekregulasies (p 9) weer bespreek en 
inligti ng oor die Aktuariële Waardering 
(p 6)gegee. Daar is trusteelede wat na 
22 jaar groet (p 5) en relevante inligti ng 
oor trusteeverkiesings (p 12) word ook 
gegee. 

Ek hoop u vind die nuusbrief vars, 
verkwikkend en verhelderend!

 

Boodskap van die voorsitter

Monty Sahd (Voorsitt er: PPF) 
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Daar is sekere fooie betrokke by die administrasie van die IFLA en vir lidmaatskap 
van die PPF. Die fooie hieronder sal van tyd tot tyd deur die trustees hersien en 
aangepas word.

(a) Beleggingsfooie

Hierdie fooie is betaalbaar aan die verskillende beleggingsbestuurders wat die fonds 
se portefeuljes bestuur. Hierdie fooie word vooraf by die beleggingsbestuurders 
gehef en betaal, en verminder die opbrengs wat op die fondswaarde verdien word. 
Lede sal dus nie ŉ spesifieke aftrekking hiervoor sien nie. ŉ Beraming van hierdie 
fooie per portefeulje, as ŉ persentasie van die fondswaarde, volg hieronder vir 
kennisname en vergelykbaarheidsdoeleindes:

IFLA: Watter koste is ter sprake?

bespreek, en waar van toepassing, die 
lid se beleggingsportefeulje tydig met 
die lid se beoogde aftreekeuse te belyn.

Hoekom is ŉ lewende annuïteit binne 
die Fonds as ŉ verdere opsie by aftrede 
aan PPF-lede beskikbaar gestel? 

Die antwoord is eenvoudig. Dit beteken 
dat lede kan kies om as ŉ lid van die PPF 
aan te bly en ŉ maandelikse pensioen 
uit die Fonds te kry. Die belangrikste 
voordeel daarvan om ŉ pensioen uit die 
Fonds te kry, is die lae beleggingsfooie, 
weens die kostebesparings op grond van 
ekonomie van skaal. In pensioenfondse 
is beleggingsfooie gewoonlik heelwat 
laer as in die individuele mark. Hierdie 
soort pensioen laat lede verder toe 
om hulle geld aan hulle begunstigdes, 
soos hulle gesinslede, na te laat, met 
inagneming van die bepalings van die 
fondsreëls en betrokke wetgewing. Lede 
word weereens aangemoedig om advies 
te kry by ŉ geakkrediteerde finansiële 
adviseur om hulle oor die regte pensioen 
vir hulle bepaalde omstandighede te 
help besluit.

ŉ Verdere voordeel van die in-
fonds lewende annuïteit is dat die 
PPF nou met spesifieke adviseurs ŉ 
ooreenkoms gesluit het om finansiële 
advies teen ŉ vasgestelde prys te 
voorsien. Die PPF se Beheerliggaam 
het hierdie finansiële adviseurs gekeur 
en ŉ diensvlakooreenkoms met hulle 
maatskappye gesluit. Die voordeel is dat 
hierdie fooi nie in kontant deur die lid 
betaal hoef te word nie – dit word van 
die lid se fondskrediet verhaal.

Aktiewe lede word baie sterk 
aangemoedig om minstens twee keer 
voor aftrede met die finansiële adviseur 
te vergader:

•	 Die eerste keer reeds so agt jaar 
voor aftrede (dus gewoonlik 
vanaf ouderdom 56). Dit is 
wanneer lede moet besluit oor 
die lewensfase beleggingsmodel 
(verstekkeuse, beleggingsmodel 
vir lewende annuïteit of eie keuse 
beleggingsmodel). 

•	 Die tweede keer is dan net voor 
aftrede (dus gewoonlik iewers na 
ouderdom 64). Teen hierdie tyd 
behoort die lid reeds vir of teen ŉ 

lewende annuïteit te besluit het. 
Die keuse is nou, indien ŉ lewende 
annuïteit gekies sou word, vir binne 
of buite die PPF.

Jonger lede word ook aangemoedig 
om van vroeg in hulle loopbane ŉ 
verhouding met ŉ finansiële adviseur 
te begin bou. Lede het die vryheid om 
hul eie finansiële adviseurs te kies en 
aan te stel. Die betrokke lede sal egter 
self die adviesfooi moet beding (en 
betaal) vir finansiële adviseurs wat nie 
uit die PPF se goedgekeurde paneel van 
adviesfirmas kom nie.

Die volledige inligtingspak wat in 
Oktober 2017 aan lede beskikbaar 
gestel is, is op die webwerf by  
https://www.ppfkaapkerk.co.za/ifla/ 
beskikbaar. Let veral op bylaag PPF4 
(IFLA – Vrae en Antwoorde), wat 31 
geselekteerde vrae met antwoorde stel 
wat lede se onsekerhede aanspreek.

Terloops, met die skryf van dié 
nuusbrief het 13 lede reeds die IFLA-
opsie gekies, wat maandeliks hul 
pensioen dienooreenkomstig ontvang.

Vir navrae oor die IFLA, skakel Kenny 
Raats of Bossie Minnaar.

Vervolg van bl 1

 
 Langtermyn Konserwatief Inkomstebeskermer 

Basiese jaarlikse fooi 0,39% 0,34% 0,18% 

Geskatte portefeuljefooi 0,12% 0,12% 0,05% 

Geskatte prestasiefooi 0,12% 0,05% 0% 

Totale beleggingsfooi 0,67% 0,53% 0,23% 
 

(b) Adviesfooi

Die fonds het ŉ paneel van goedgekeurde adviseurs wat advies teen ŉ vaste fooi 
verskaf. Dié fooi sal teen lede se fondswaarde gehef word en uit die fonds betaal 
word. Indien ’n lid van ŉ ander adviseur gebruik sou wou maak, sal die adviesfooi 
betaalbaar aan daardie adviseur persoonlik deur die lid betaal moet word. Lede wat 
uit eie keuse nie finansiële advies ontvang nie, betaal geen adviesfooi nie.

(c) Administrasiefooi

ŉ Aanvangsfooi van R912 sal deur die fondsadministrateur (Alexander Forbes) teen 
’n lid se fondswaarde gehef word vir die opstel van die lid se fondsrekord as lewende 

annuïteit. Daarna sal ŉ maandelikse fooi 
van R250 teen die lid se fondswaarde 
gehef word vir die byhou van die lid 
se rekord, die administrasie van die lid 
se pensioenbetaling, en die fooie wat 
oorhoofs deur die fonds betaalbaar 
is. Die trustees het die verhaling 
van hierdie herhalende fooi vanaf 
1 Junie 2018 tydelik opgeskort, gegewe 
die beskikbare balans in die fonds se 
koste-reserwerekening.

(d) Spesiale fooie

Indien lede sou besluit om hulle fonds- 
waarde in die toekoms na ŉ 
gewaarborgde pensioen of ŉ lewende 
annuïteit by ŉ versekeraar oor te dra, 
sal ŉ eenmalige fooi van R2 210 teen 
hierdie lede se fondswaarde gehef 
word. Verder, sou ’n lid meer as een 
beleggingskuif in ŉ jaar maak, sal daar 
ŉ fooi van R399 per skuif teen die lid 
se fondswaarde gehef word. Die eerste 
beleggingskuif in die jaar is egter gratis.

(e) Sterfte-ondersoek

Die koste van ŉ sterfte-ondersoek sal 
deur ŉ eenmalige fooi van R4 500 teen 
’n lid se fondswaarde gehef word.
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Die beleggingskeuse en ontt rekkings-
koers kan nie van mekaar geskei word 
nie, en moet dus saam oorweeg 
word. Indien ’n lid die voorgestelde 
ontt rekkingskoerse gaan volg, behoort 
die volgende model sinvol te wees:

IFLA: Hoe word my geld belê?
Hierdie model sal outomati es 

volgens die verstekfase vir IFLA-lede 
geld, tensy die lid ŉ ander individuele 
beleggingskeuse uitoefen.

Die trustees raai lede aan om profes-
sionele fi nansiële advies te kry om die 

gepastheid van hulle beleggingskeuse te 
ontleed.

Akti ewe lede het die opsie 
om vanaf ouderdom 57 reeds hul 
beleggingsportefeulje met die aft ree-
portefeulje se verstekfase te belyn.

Een van die trustees se beweegredes met die bekendstelling van 
die IFLA was om lede ŉ baie meer koste-doeltreff ende opsie by 
aft rede te gee. Lewende annuïteite wat by aft rede in eie naam 
buite die fonds aangekoop word, het ti pies baie hoër beleggings- en 
administrati ewe fooie as wat die PPF bied.

Ter illustrasie hiervan het die fonds se aktuaris twee identi ese 
hipoteti ese lede se fondswaardes na aft rede gaan modelleer. Een van 
die lede tree in die IFLA af, en is onderworpe aan die fooie wat elders 
in hierdie nuusbrief gemeld word. Die ander lid tree in eie naam 
buite die fonds af en betaal 1% per jaar meer aan beleggingsfooie, 
en 0,5% van fondswaarde per jaar vir administrasiefooie. Albei lede 
trek dieselfde inkomstevlak, gebaseer op die fonds se volhoubare 
riglyne.

Die modellering wys dat indien die lede elk met ŉ fondswaarde 
van R10 miljoen begin, die IFLA lid teen ouderdom 75 amper R1 
miljoen, in vandag se geldterme, meer sal hê as die ander lid. Dit 
is R1 miljoen wat in daardie lid se aft reepot is, en nie in dié van ŉ 
diensverskaff er nie.

Dit is belangrik dat lede hul adviseurs deeglik ondervra rondom 
watt er fooie betaalbaar is, en hoe die verskillende opsies vergelyk!

IFLA: Die impak van hoë 
administratiewe fooie
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Lede het die keuse om die ontvangs van hul aft reevoordeel 
na ŉ later datum as die normale aft reedatum uit te stel (sien 
toepaslike berig oor uitgestelde aft rede hieronder). 

Sedert 1 Maart 2018 word uitgestelde aft rede lede 
toegelaat om hulle voordele na hul normale aft reedatum, 
maar voor hulle kies om hulle aft reevoordeel te ontvang, 
belasti ngvry na ŉ aft ree-annuïteitsfonds oor te dra.

Die trustees het die betrokke reëlwysiging goedgekeur. Die 
reguleerder (FSCA) het intussen ook hul goedkeuring hiervoor 
gegee.

Bykomende opsie vir 
uitgestelde afgetredenes

Die King IV Kode is die eerste van vele verslae wat ŉ aft reefonds 
spesifi eke bylae insluit. Die FSCA se PF130-kennisgewing sal 
weldra op datum gebring word om die inhoud van dié kode 
te weerspieël.
In terme van die aanhangsel is die vyf hoofuitkomste uit ŉ 
bestuurstoesig oogpunt soos volg:
1.  ŉ Eti ese kultuur.
2.  Fondsprestasies en waardetoevoeging.
3.  Voldoende en eff ekti ewe fondskontrole deur die 

identi fi kasie van areas waar bestuurstoesig funksioneel 
toegepas word.

4.  Voldoende en eff ekti ewe fondskontrole deur middel van 
die strukture wat in terme van die bestuurstoesigstruktuur 
geskep is.

5.  ŉ Omgewing van vertroue, goeie reputasie en geldigheid 
wat deur die trustees gekweek is.

Lede kan gerus kennis neem dat die PPF reeds poog om aan 
die bestaande beginsels voldoen.

King IV kode vir korporatiewe bestuurstoesig

Die wêreldwye tendens – rewire vs. reti re – waar mense 
loopbaanveranderings maak wanneer hulle aft ree, het tot 
gevolg dat owerhede en aft reefondse ook hiervan moes 
kennis neem en hul dienooreenkomsti g moes posisioneer vir 
lede in die fondse se behoeft es.

Wysigings aan belasti ngwetgewing en die aanpassing van 
die fonds se reëls maak dit nou vir lede wat aft ree (ouderdom 
55+) moontlik om hulle voordeel (opgelope fondswaarde) in 
die fonds te hou, nadat hulle by die gemeente/deelhebber 
afgetree het. Lede het dan ŉ keuse wanneer hulle 
die betaling van die voordele uitoefen.

Alhoewel die lid geen verdere bydraes tot die Fonds 
maak nie, kan die aft redegeld steeds ooreenkomsti g die 

“As mense nie hul aft rede by hul werkgewer kan uitstel nie, kan hulle steeds langer wag voordat hulle hul aft ree-inkomste begin 
gebruik deur ŉ moontlike alternati ewe inkomstebron te vind.”

Uitgestelde aftrede

Onthou asseblief om die pensioenkantoor van u jongste kontakbesonderhede (posadres, 
e-posadres en telefoonnommers) te verwitti  g, sodat ons met u in verbinding kan bly. Dit 
sal ons help om dienslewering op die gestelde standaarde te hou en ook verseker dat u 
steeds die PPF-nuusbrief en ander korrespondensie gereeld ontvang.

Lede kan vir Elodie van der Walt by 021 957 7115 skakel of ŉ e-pos rig aan pensioen@
kaapkerk.co.za om die pensioenkantoor in te lig oor veranderde kontak-besonderhede.

Het u kontakbesonderhede verander?

beleggingsopbrengste groei. Indien die lid aft rede uit die 
Fonds vir ŉ paar jaar uitstel, kan dit ŉ wesenlike impak op die 
waarde van die maandelikse pensioen by aft rede hê.

Lede kan steeds beleggingskeuse, soos voor aft rede, 
maak. Maandelikse administrasiefooie word steeds van die 
fondswaarde verhaal, terwyl lede steeds voordeel trek uit die 
skaalvoordele wat ŉ fonds met die omvang van die PPF met 
administrasie- en beleggingsfooie beding.

Lede wat belangstel om die uitgestelde aft rede opsie uit 
te oefen, is welkom om met die pensioenkantoor te skakel om 
meer inligti ng te bekom.

Uitgestelde aft rede is geldig tot die maksimum ouderdom  
van 70.
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King IV kode vir korporatiewe bestuurstoesig

Ek het my eerste Pensioenfonds-
vergadering in Julie 1996 bygewoon pas 
nadat ek die pos as Predikant in Sinodale 
Diens in KwaZulu-Natal aanvaar het. 
Ek onthou nog hoe opgewonde ek was 
om Kaap toe te vlieg, my heel eerste 
ervaring van ŉ passasiersvliegtuig.

Ek kan nie meer onthou wat op die 
sakelys van daardie eerste vergadering 
was nie. Al wat ek onthou, is my 
onsekerheid oor al die vreemde begrippe 
wat gebruik is en al die tegniese sake wat 
hanteer is. Ek het net besef: ek sal baie 
moet leer om my verantwoordelikheid 
as trustee behoorlik na te kom.

Intussen het baie water in die see 
geloop en baie dinge verander. Daardie 
tyd was die Pensioenfonds nog ŉ Vaste 
Voordeelfonds, genaamd Predikante- 
en Weduwee Pensioenfonds. Almal wat 
aft ree, het dieselfde voordele gehad. 
Lede het nie veel van ŉ keuse gehad 
nie en het by aft rede ŉ maandelikse 
pensioen vanuit die fonds ontvang.

Op 1 Januarie 2008 het die Fonds 
na ŉ Vaste Bydrae-bedeling oorgeskakel 
nadat die oorgrote meerderheid van 
die lede daarvoor gestem het. Nou 
het lede ŉ groter keuse gehad rondom 
beleggingstrategie asook die keuse van 
ŉ pensioenproduk met aft rede. 

Die beleggingsrisiko het egter ook 
na die lid geskuif. In 2008, net na die 
omskakeling, het die markte gedaal en 
lede het gewonder of hulle die regte 
keuse uitgeoefen het. Die lede was 
egter steeds in ŉ gunsti ge posisie omdat 
die reserwes met omskakeling aan lede 
toegewys is. Selfs na die daling in markte, 
was lede in ŉ beter posisie as voorheen. 
Daarna het goeie beleggingsjare gevolg 
en die aanvanklike twyfel het verdwyn, 
want lede is nou baie beter daaraan toe.

Aandag is ook gegee aan die 
pensioentrekkers. Hulle kon kies om 
hulle pensioen by die PPF te hou of oor 

te skakel na Ou Mutual of na ŉ lewende 
annuïteit van hulle eie keuse. Nuwe 
pensioentrekkers kon nie meer lid van 
die Fonds bly nie en moes hulle pensioen 
buite die Fonds aankoop. Op hierdie 
stadium het die naam van die Fonds 
verander na Predikante Pensioenfonds 
van die NG Kerk in SA (PPF).

Die nuutste verandering was verlede 
jaar toe die In-Fonds Lewende Annuïteit 
(IFLA) as keuse beskikbaar gestel is aan 
persone wat aft ree. Met die uitoefening 
van hierdie keuse spaar lede die fooie 
wat gehef word wanneer ŉ pensioen 
buite die Fonds aangekoop word.

Die trustees het oor die jare baie 
moeite gedoen om lede in te lig oor 
hulle keuses en deurgaans aanbeveel 
dat lede die dienste van fi nansiële 
adviseurs gebruik. Die uiteindelike 
pensioen wat lede na aft rede ontvang, 
het deur die jare aansienlik verbeter. 
Daar is nog knelpunte, onder andere dat 
die bydraes tot die Fonds net gegrond 
is op die traktement en nie die volle 
vergoedingspakket nie. Lede het egter 
die keuse om meer as die voorgeskrewe 
bydrae elke maand te maak.

Wetgewing het oor die jare ook 
baie verander en dit het gedurig nuwe 
uitdagings aan die Fonds gestel. Trustees 
moes altyd op die hoogte bly van hierdie 
veranderinge. Trustees dra ook ŉ al 
groter wordende verantwoordelikheid 
om toe te sien dat die Fonds goed 
bestuur word.

Diensverskaff ers word gereeld 
geëvalueer en ook hier het mett ertyd 
veranderings plaasgevind. Konsultante, 
aktuarisse en beleggingsadviseurs het 
gekom en gegaan. Tans speel Alexander 
Forbes ŉ groot rol in die Fonds. Hulle 
tree op as konsultante, administrateurs 
en voorsien die aktuaris vir die Fonds. 
Persoonlik ervaar ek hulle betrokkenheid 
as baie positi ef.

Deur die jare het die hoofb eamptes 
van die Fonds ook gewissel. Dit was ŉ 
voorreg om saam met Christo Alheit, 
Francois Cillié en Bossie Minnaar te 
dien. Hulle al drie is baie bekwaam en 
het die Fonds en die lede se belange 
altyd eerste gestel. 

My ervaring van die personeel in 
die Pensioenkantoor oor die jare is dat 
hulle altyd vriendelik en behulpsaam 
is. Hulle lewer uitstekende diens aan 
die Fonds en sy lede. Groot dank aan 
die huidige personeel, naamlik Bossie 
Minnaar, Kenny Raats, Elodie van der 
Walt, Stephanie van der Merwe en 
Elmien Theron.

Ek sou nog baie kon sê oor my 
ervarings as trusteelid. Maar nou is 
dit tyd om te groet. My eie emeritaat 
is voor die deur. Ek het nie voorheen 
besef dit gaan gepaard met soveel 
teenstrydige emosies nie. Hiervoor kan 
niks of niemand jou voorberei nie. Al 
vaste baken is die Here wat my steeds 
vashou. Ek beplan nie om “af te tree” 
nie, maar om steeds tot diens van die 
Here en kerk te wees waar geleenthede 
hulle ook al mag voordoen.

Ben van Dyk (NG Kerk KwaZulu-Natal)

Ben groet na 22 jaar as trustee

Uitgestelde aftrede

“Niemand het al ooit fi nansieel fi ks geword met ’n Januarie-
plan wat in Februarie laat vaar word nie.”

- Suze Orman (Amerikaanse skrywer en spreker oor geldsake
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Alexander Forbes (Stellenbosch) vervul 
sedert 2009 die rol van konsultant vir 
die PPF. Jan Swanepoel het sedert Mei 
2014 die rol van assistent konsultant 
vervul, maar is in Mei 2017 aangestel as 
hoofkonsultant.

Jan het in 1997 sy B.Sc. graad in 
Aktuariële Wetenskap by die destydse 
Randse Afrikaanse Universiteit voltooi. 
Direk daarna het hy by Alexander 
Forbes se hoofkantoor in Sandton 
as ŉ aktuariële analis aangesluit. In 
2002 verhuis hy na Namibië waar hy 
as aktuariële spesialis by Alexander 
Forbes se Windhoek-kantoor aansluit. 
Later het Faffa Knoetze, voorheen die 
PPF se konsultant en destydse takhoof 
van die Stellenbosch-kantoor, Jan na die 
Bolandse wynlande gelok.

Intussen het Jan bly studeer. Hy het in 
Julie 2018 sy finale aktuariële eksamen 

ŉ Aktuariële waardering word drie-
jaarliks, na ontvangs van die geouditeerde 
finansiële state op die fondsjaareinde (31 
Desember), uitgevoer om die finansiële 
gesondheid van die Fonds te bepaal. 
Die 31 Desember 2016 aktuariële 
waardering is in November 2017 aan die 
Raad van Trustees voorgelê.

Een van die aanbevelings deur 
die waardeerder was dat die trustees 
die vlak van die data-reserwe balans 
hersien. Die ouditkomitee het aanbeveel 
dat die reëls gewysig moet word om 
toe te laat vir die vrystelling uit die 
data-reserwe. Daarmee saam is ook 
aanbeveel dat die vrystelling aan die 
kostegebeurlikheidsreserwe geallokeer 
moet word om toekomstige onkoste vir 

As deel van die implementering van 
die regering se “Twin Peaks”-model, is 
die Raad op Finansiële Dienste (RFD) 
vanaf 1 April 2018 vervang met die 
Gedragsowerheid van die Finansiële 
Sektor (FSCA – Financial Sector Conduct 
Authority). Die Raad op Finansiële 

Dienste het op 31 Maart 2018 gesluit. 
Die FSCA het op       1 April 2018 alle magte 
van die Raad op Finansiële Dienste 
en die Pensioenfonds Registrateur 
oorgeneem. Die FSCA is ook by magte 
om gedragskodes uit te reik ten opsigte 
van finansiële sektor aktiwiteite.

Die Raad op Finansiële Dienste word die Gedragsowerheid 
van die Finansiële sektor (FSCA)

beide aktiewe lede en pensioentrekkers 
te dek.

Die trustees het die aanbevelings 
van die waardeerder en ouditkomitee 
aanvaar. Die nodige reëlwysigings 
is gedurende Mei 2018 deur die 
Reguleerder goedgekeur.

Hoe raak dit aktiewe lede en 
pensioentrekkers?

Die trustees het besluit om vanaf  
1 Junie 2018 die volle aftrekking van die 
administrasiekoste vir beide aktiewe lede 
(R260,00 per maand), IFLA’s (R250,00 per 
maand) en pensioentrekkers (R122,00 
per maand) ten volle uit die balans in die 
kostegebeurlikheidsreserwe te befonds. 
Die aftrekkings vir administrasiekoste 

Aktuariële waardering – Desember 2016
sal weer hervat word sodra die balans in 
die reserwe die R2 000 000 vlak bereik.

Aktuarieel beraam, kan die bydrae-
vakansie ongeveer 2,5 jaar beloop. 
Hierdie beraming steun op verskeie 
aannames rondom toekomstige inflasie 
en die lidmaatskapprofiel van die Fonds. 
Die werklike tydsduur kan korter of 
langer wees.

In die waarderingsverslag het 
die aktuaris bevestig dat die PPF in ŉ 
finansieel gesonde toestand verkeer. 
Die waarderingsverslag is deur die Raad 
van Trustees goedgekeur en by die 
destydse Raad op Finansiële Dienste 
ingedien, soos vereis deur die Wet op 
Pensioenfondse.

Wie is die fonds se nuwe konsultant?
geslaag. Dit beteken dat hy homself nou 
ŉ volwaardige aktuaris mag noem.

Jan se vuurdoop en groot uitdaging in 
2017 was die ontwikkeling en begeleiding 
van die PPF met die inwerking- 
stelling van die IFLA, wat uiteindelik 
baie glad verloop het. Volgens Jan is 
die daaglikse uitdaging om tegniese 
probleme op ŉ praktiese wyse op te los 
asook kommunikasie met sy kliënte, die 
grootste bron van tevredenheid in sy 
beroep. “Dit is ŉ voorreg en ŉ plesier 
om die aktiewe lede, pensioentrekkers, 
trustees en alle ander deelhebbers van 
die fonds in my rol as konsultant te dien 
en ek sien uit na ŉ lang verhouding met 
die fonds in hierdie hoedanigheid.”

Die PPF verwelkom hiermee vir Jan 
as konsultant, maar sê ook vir Theo van 
Wyk (Jan se voorganger) dankie vir sy 
bydrae tot die fonds.
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Die trustees mag nie self advies aan lede gee nie. Die trustees het wel ŉ goedgekeurde paneel van adviesfi rmas met wie ŉ vaste 
fooi beding is. Die fondsreëls laat toe dat hierdie adviesfi rmas se fooie uit jou fondswaarde verhaal word.

Alexander Forbes 
Finansiële Beplanningsdienste Sanlam FinPrufe Blouster

Kontakpersoon Esti an Visagie George de Kock

Telefoonnommer 021 809 3699 021 880 6636

Voor aft rede: fooi per sessie R8 550 R3 990

Na aft rede: fooi per sessie R8 550 0,2% van fondswaarde plus BTW, met ’n minimum 
van R5 700 en ’n maksi mum van R11 400.

IFLA: Kan die PPF my help met advies?
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Die afgelope twaalf maande het weer eens vir meer as genoeg 
nuushooftrekke op die plaaslike asook die internasionale front 
gesorg.  ’n Sinopsis van die gebeure wat ’n invloed op die 
pensioenfonds se opbrengs oor die afgelope jaar gehad het, 
volg hieronder:

Suid-Afrikaners is heel moontlik meer bewus van die land 
se kredietgradering en terme soos “rommel status” as meeste 
ander nasies en het telkemale oor die afgelope jaar asem 
opgehou wanneer Standard and Poor’s (S&P), Moody’s of Fitch 
ons land se staatskuld gradering herevalueer.  In November 
2017 het S&P Suid-Afrika se staatskuld in rand na rommelstatus 
afgegradeer, terwyl Fitch ons op daardie stadium reeds onder 
beleggingsgraad geplaas het.  Die verswakking van ons land 
se ekonomiese uitkyk en publieke finansies is as redes vir die 
afgradering aangevoer.  Na die aankondiging in Desember 
2017 van rekenkundige onreëlmatighede by Steinhoff en 
die bedanking van die maatskappy se uitvoerende hoof, het 
Suid-Afrikaners selfs meer rede gehad om mismoedig te voel, 
aangesien bykans elke persoon wat tot ’n pensioen bydra of 
’n pensioen ontvang, tot ’n mate hierdeur geraak is toe die 
maatskappy se aandeleprys in duie gestort het.  

Beleggers, soos baie Suid-Afrikaners, het die reeks 
veranderinge in ons plaaslike politieke landskap verwelkom. 
Dit het begin nadat Cyril Ramaphosa in Desember 2017 as 
president van die ANC verkies is en in Februarie 2018 ook as 
President van Suid-Afrika ingehuldig is.  Die land se begroting 

Beleggingsoorsig vir die laaste jaar
is in ’n positiewe lig gesien en kredietgraderingsagentskappe 
het sedertdien geen verder afgraderings aangekondig nie.

Die “Ramaphoria” wat gevolg het, kon Suid Afrika 
ongelukkig nie isoleer teen gebeure in die res van die wêreld nie. 
Die swakheid in internasionale aandelemark het baie van die 
goeie nuus oorskadu.  Na ’n sterk internasionale aandelemark 
in 2017, gedryf deur sterk groei in die VSA, waar die bateklas 
in Amerikaanse dollar terme met 26.6% gestyg het, het hoër 
as verwagte Amerikaanse inflasie syfers tot gevolg gehad dat 
rentekoerse in die VSA vinniger gestyg het as wat aanvanklik 
verwag is.  Vrese oor ’n potensiële handelsoorlog tussen die 
VSA en China het ook markonsekerheid verder aangevuur.  
Finansiële kruiswinde het oor die laaste gedeelte van die 
jaar al sterker geraak nadat die VSA hewige invoertariewe op 
staal en aluminiumprodukte ingestel het.  Beleggersentiment 
en risiko aptyt is negatief deur hierdie gebeure beïnvloed en 
het daartoe gelei dat die Amerikaanse dollar versterk het en 
dat ontwikkelende lande, waarvan Suid-Afrika een is, swaar 
deurgeloop het toe buitelanders Suid-Afrikaanse bates begin 
verkoop het.  

Ons weet nog nie wat die uiteinde van hierdie gebeure gaan 
wees nie en dit wil voorkom of die tema van wisselvalligheid in 
die markte nog vir lank gaan voortduur.

Die grafiek hieronder weerspieël die opbrengste van die 
hoofindekse oor die afgelope 10 jaar tot en met 30 Junie 2018:

Mark indeks opbrengste tot en met 10 jaar 
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Ten spyte van die prentjie wat hierbo geskilder is, het SA aandele redelik goed presteer oor die afgelope jaar en ’n opbrengs 
gelewer wat meer as 10% beter was as die inflasiekoers.  Die afgelope een jaar en vyf jaar se sterk SA aandele opbrengste, 
verberg egter die erg anemiese groei van 2015 en 2016 wat in die drie jaar syfer vervat is, toe plaaslike aandele met slegs 5,1% 
en 2,6% onderskeidelik gegroei het.  Dit dui duidelik aan hoe wisselvallig aandeelmarkte oor die korttermyn kan wees.

Lede word deurlopend daaraan herinner dat die batebestuurders wat die pensioenfonds bestuur, en die trustees, ’n 
langtermynsiening het wanneer portefeuljes en batebestuurders onderskeidelik evalueer word.  Pensioenfondslede behoort 
ook so ’n langtermynsiening te hê en moenie besluite op korttermyn markskommelinge neem nie.  Die trustees het vir elke 
portefeulje ’n inflasie-verwante prestasieteiken gestel oor ’n spesifieke tydperk, wat gepas is vir die hoeveelheid risiko wat ’n 
portefeulje neem.

Die grafiek hieronder demonstreer dat elke portefeulje, soos op 30 Junie 2018, sy inflasie-gekoppelde doelwit uitpresteer het 
oor die ooreenstemmende tydperk:
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Slotsom

Wisselvalligheid is ’n kenmerk van aandelemarkte en lede word deurgaans herinner om ’n langtermyn siening ten opsigte van 
hulle aftreegeld te behou.  Die strategiese batesamestelling en keuse van bestuurders het die pensioenfonds se opbrengste 
tot ’n mate beskerm en ook waarde toegevoeg.  Soos op 30 Junie 2018, het elke portefeulje sy inflasie-gekoppelde doelwit oor 
die ooreenstemmende periode uitpresteer.  Die PPF het ’n langtermyn doelwit en herevalueer gereeld bestuurders, asook die 
strategiese batesamestelling van portefeuljes, in ’n poging om die onderskeie opbrengsteikens te bereik.  Alhoewel die trustees 
hulle bes probeer, kan hulle egter nooit waarborg dat die opbrengsteikens deurgaans behaal sal kan word nie.

- Lise Cress-Williams (Willis Towers Watson) -

Na ŉ proses van oorlegpleging is die langverwagte finale 
verstekregulasies op 25 Augustus 2017 deur die Registrateur 
van Pensioenfondse bekragtig. Die regulasies het op  
1 September 2017 in werking getree, maar alle bestaande 
aftreefondse het tot 1 Maart 2019 tyd om aan die regulasies 
te voldoen.

Wat word van die PPF vereis? In praktyk vereis die 
verstekregulasies, wat deel uitmaak van die regering se 
aftree- en spaarhervormings, van aftreefondse om aan lede 
die volgende te bied:

•	 ŉ verstekbeleggingsportefeulje vir lede wat nie ŉ 
keuse uitoefen oor hoe hul aftree spaargeld belê 
moet word nie;

•	 ŉ verstekbewaringstrategie binne die Fonds vir lede 
wat voor aftrede diens verlaat; en

•	 ŉ annuïteitstrategie (pensioenstrategie) vir lede 
wanneer hulle aftree.

Die verlangde uitkomste is om te verseker dat hierdie  
strategieë almal eenvoudig, kostedoeltreffend en deursigtig 
moet wees, met die oogmerk om lede te help om ŉ 
aftreespaarfonds (neseier) op te bou en dit in ŉ “volhoubare” 
inkomste te omskep wanneer hulle aftree.

Met die goedkeuring van reëlwysiging 7 op 11 Mei 2018  
deur die Financial Sector Conduct Authority (FSCA), 
is die laaste van die verstekregulasies, naamlik die 
verstekbewaringstrategie deur voorsiening te maak vir 
infonds-bewaring vir diensverlaters voor aftrede, in werking 
gestel.  

(Lees gerus die nuutste weergawe van die reëls op die 
fonds se webwerf. Klik by Publikasies op Reëls of gebruik 
meegaande skakel: 

http://ppfkaapkerk.co.za/ppfdoks/Reels_8.pdf)

Verstekregulasies eindelik bekragtig
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Die jaarlikse emeriti  tee is altyd ’n heerlike saamkuier van die pensioenfonds se lede – maar ook van afgetrede 
predikante uit ander provinsies.  ’n Groot dank aan die Wes-Kaap moderatuur wat dit jaarliks reël. Met hierdie 
foto het ons probeer om almal wat iewers in hulle bediening in die “sending” was af te neem – maar kyk net hoe 
gesels die pensioenarisse!

Emeriti tee – ’n jaarlikse saamkuier

Nou vir ’n lekker kompeti sie:  
Kom ons kyk wie die meeste van die “sendelinge” op die foto 
korrek kan benoem (noemnaam en van).  Wenk:  Daar staan 
derti g sendelinge!  Nommer die mense streng van links na regs 
van 1 tot 30 en skryf die noemnaam en van by die korrekte 
nommer. Sluiti ngsdatum is 30 September 2018.  Die wenner kry 
’n kopie van dr Pieter Bingle se boek Naamdraers van Jesus – 
Wellington se donkies.  Stuur die name, saam met u naam en 
kontakbesonderhede aan die pensioenfondskantoor.

IN
FL

A
SI
E



11

Volgens die reëls van die PPF word trusteelede en hul sekundi 
vir ŉ tydperk van vier jaar verkies, met dien verstande 
dat sodanige persone na verstryking van hul ampstermyn 
heraangewys of herkies mag word.

Die volgende trustees het die afgelope 18 maande 
afgetree/uitgetree:

•	 Ds FD Hugo    : Noord-Kaapland
•	 Ds CH van Heerden  : Oos-Kaapland
•	 Ds FJ Klopper    : KwaZulu-Natal
•	 Ds HJ Steyn    : Wes-Kaapland
•	 Mnr E Goosen   : Wes-Kaapland
•	 Mnr S Pretorius   : Wes-Kaapland

Die trustees wil graag die geleentheid benut om die trustee-
lede wat uitgetree het te bedank vir hul waardevolle insett e 
en bydrae oor jare tot voordeel van die lede van die PPF.

Die nuwe trustees word hartlik verwelkom en ons vertrou 
dat hulle die PPF tot verdere hoogtes sal lei.  Die trustees (met 
die nuwe lede met * aangedui) is tans as volg:

Ledeverteenwoordigers (9)
Ds MP (Monty) Sahd (Voorsitt er)
Ds JS (Strydom) Bruwer
Dr T (Theo) Swart

Trusteelede aan bestuur van fonds
Ds CT (Callie) Visagie
Ds CJ (Charl) Stander
* Ds MH (Marius) le Roux
* Ds TE (Theunis) Smit – Noord-Kaapland
* Ds EH (Egbert) Steyn – Oos-Kaapland
* Ds P (Petrus) Botha – KwaZulu-Natal

Pensioentrekkerverteenwoordigers (2)
Ds CW (Christo) Alheit
Dr WA (Willem) Fourie

Werkgewerverteenwoordigers (8)
Mnr L (Leon) Hanekom
Mnr C (Christo) Meyer
Mnr CG (Christi an) van Schalkwyk
* Mev A (Annerina) Viljoen
* Mej A (Anel) Grobler
Ds JPL (Mossie) Mostert – Noord-Kaapland
Ds DW (Danie) Mouton – Oos-Kaapland
Ds BJ (Ben) van Dyk — KwaZulu-Natal

Hoofb eampte
Ds AH (Bossie) Minnaar

Die geouditeerde fi nansiële state vir die jaar 
geëindig 31 Desember 2017 is gedurende Mei 
2018 aan die Ouditkomitee van die Predikante 
Pensioenfonds van die NG Kerk in SA voorgelê.

Deloitt e het weereens ŉ ongekwalifi seerde 
ouditverslag tesame met ŉ skoon 
bestuursverslag uitgereik. In leketaal beteken 
dit dat geen kwalifi kasies of negati ewe 
bevindinge deur die ouditeur gerapporteer is 
nie. Die trustees het op aanbeveling van die 
Ouditkomitee, die fi nansiële state by die Junie 
2018 vergadering goedgekeur.

Finansiële state 
– 31 Desember 2017

Die groeplewensversekeringskema (sterft edekking) se polisbepalings by Sanlam maak voorsiening daarvoor dat lede 
wat na ouderdom 65 steeds in die gemeente se diens aanbly, se sterft edekking voortgesit kan word tot bereiking 
van ouderdom 70 jaar, of werklike aft rede, welke een ook al eerste plaasvind. Geen mediese vereistes word in 
hierdie geval deur die versekeraar verlang nie.

Voortgesette sterftedekking tydens laat aftrede

“’n Boer koop nie ’n plaas omdat hy/sy dink dit gaan volgende jaar reën 
nie, maar omdat die boer reken die plaas gaan oor 10 of 20 jaar goeie 
opbrengste lewer.”                                                               - � eo Vorster (Muntslim met Netwerk24) -
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Die Noord-Kaapland se trusteeverkiesing is tans aan die gang. Die betrokke 
lede se termyn verstryk op 30 September 2018. Volgende jaar is dit Wes-
Kaapland (Mei 2019) en Oos-Kaapland (Oktober 2019) se beurt.

Die pensioentrekkers kry weer volgende jaar geleentheid om lede te kies 
wat na hul belange in die PPF omsien. Die fondsreëls, soos voorheen in die 2015 
trusteeverslag gekommunikeer, is intussen aangepas en maak nou voorsiening 
dat weduwees, wat in ontvangs van gadepensioen is, ook voortaan verkiesbaar 
en stemgeregtig is.

Die fondsreëls is ook intussen gewysig om voorsiening te maak vir die 
verkiesing van ŉ addisionele lid tot die Raad van Trustees om annuïtante te 
verteenwoordig. Slegs die IFLA-lede op datum van verkiesing sal vir ŉ lid uit 
daardie kategorie mag stem.

(Lees gerus die nuutste weergawe van die reëls op die fonds se webwerf. 
Klik by Publikasies op Reëls of gebruik meegaande skakel:  

http://ppfkaapkerk.co.za/ppfdoks/Reels_8.pdf)

STERFTES AKTIEWE LEDE

Ds D van Zyl - Citrusdal, 02/09/2017

Ds BJ du Plessis - Bellville-Oos, 21/12/2017

STERFTES PENSIOENTREKKERS

Ds PJ de Vries - Parow-Sentraal, 29/08/2016

Ds EJJ Dippenaar - Plettenbergbaai, 04/09/2016

Ds ES Breytenbach - PE-Nooitgedacht, 18/09/2016

Ds JR Nel - Suidhof, 31/10/2016

Ds JJ Smit - Helderberg, 11/11/2016

Ds OSH Raubenheimer - Kuratorium, 24/12/2016

Dr AJ Basson - Wellington, 14/02/2017

Ds JC Cronje - Brandwacht, 17/03/2017

Ds AG Grant - Worcester, 20/04/2017

Ds F Schultz - Vryburg-Oos, 21/04/2017

Ds WJ Peters - VGK Atlantis, 22/05/2017

Dr TJ Basson - Instituut vir Blindes, 28/05/2017

Ds GSM Enslin - Moorreesburg, 28/07/2017

Ds JI Bornman - Port Shepstone, 09/08/2017

Ds HJD Brand - St Stephens, 14/08/2017

Ds JF Orffer - Murray, 19/01/2018

Ds CW Steyn - Upington-Blydeville, 14/02/2018

Ds JJ Vermeulen - Vredenburg, 10/03/2018

Ds WJ Fourie - Vredendal, 15/04/2018

Ds GS Boshoff - Swartland, 30/04/2018

Ds JDG Van der Merwe - NGK in SWA, 08/05/2018

Ds JS Human - Kuilsrivier-Digtebij, 24/05/2018

Ds AJ Beukes - Murraysburg, 02/06/2018

Trusteeverkiesings en fondsreëls

Die 2018/2019 premies ten opsigte van lewensdekking 
(sterfte) het gemiddeld met 10% verlaag, terwyl die 
groepversekering- en groepinkomsteversekeringspremies 
(ongeskiktheidsvoordele) onveranderd gebly het.

Hierdie kortings is deurgegee ondanks die styging van 
6,5% in die versekerde bedrae. Die resultate kan onder 
andere toegeskryf word aan lae eispatrone, deurlopende 
markanalises en onderhandelinge met die versekeraar. Die 
lede behoort kennis te neem daarvan dat die uiters gunstige 
hernuwingsresultate ook bydra om aftreevoordele te versterk.
Gadedekking ten bedrae van R411 880 teen R26,00 per 
maand
Sterftedekking (R1 647 520) teen R320,00 per maand
Addisionele sterftedekking kan aangekoop word (sien 
omsendbrief of webblad) 
Ongeskiktheidsdekking teen R1 235 640

Risikovoordeelkoste
Vanaf 1 Maart 2016 is werkgewer- en werknemerbydraes 
tot ŉ aftreefonds, wat bydraes tot annuïteite insluit, tot 
en met 27,5% van ’n lid se belasbare inkomste kwytgestel 
van belasting. Die bedrag kwytgestel van belasting word 
egter beperk tot R350 000 per jaar.

Aktiewe bydraende lede word aangemoedig om 
addisionele, belastingvrye en vrywillige bydraes tot die 
PPF te maak.

Sodanige aksie sal daartoe bydra dat lede ŉ finansieel 
onafhanklike aftrede kan geniet. Onthou, alhoewel die 
Fonds omvattende voordele voorsien, kan die voordele 
en bydraes alleen (dalk) nie voldoende wees om ŉ 
finansieel onafhanklike aftrede te verseker nie. Voldoende 
aftreevoorsiening bly die verantwoordelikheid van die 
individu.

Addisionele vrywillige 
bydraes tot fonds

In Memoriam


