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DEEL 1 : TOTSTANDKOMING VAN FONDS 

Naam 

1. ’n Voorsorgfonds, bekend as die Central Provident Fund, het op 1 Februarie 1989 

tot stand gekom. Die Afrikaanse weergawe van die REËLS is later onder die naam 

Sentrale Voorsorgfonds geregistreer.  

 Die RAAD het by ’n vergadering op 20 Mei 2009 besluit om die Engelse weergawe 

van die REËLS weereens as die amptelike REËLS onder die naam Central 

Provident Fund (“die FONDS”) te registreer.  In Afrikaans sal die FONDS die 

Sentrale Voorsorgfonds genoem word 

Geregistreerde kantoor 

2. Die geregistreerde kantoor van die FONDS is Sanlam Lewensversekering              

Beperk, Strandweg 2, Bellville. 

Doel 

3. Die uitsluitlike doel van die FONDS is om die LEDE van die FONDS by aftrede of 

die afhanklikes of genomineerdes van gestorwe LEDE van annuïteite te voorsien.  

Die Fonds is ’n regspersoon 

4. Die Fonds is ’n afsonderlike entiteit en regspersoon wat van die LEDE daarvan 

onderskei kan word, en is die wettige eienaar van sy goedere en het die vermoë 

om enige aanspreeklikheid in sy eie naam aan te gaan en in hofsake as eiser en 

verweerder op te tree. Die RAAD of sy genomineerdes neem al die nodige 

regstappe vir en namens die FONDS. 

Finansiële jaar en ouditeur 

4A Die finansiële jaar strek vanaf 1 Januarie tot 31 Desember. 

 Die OUDITEUR van Sanlam Lewensversekering Beperk is ook die OUDITEUR 

van die FONDS. 

(wysiging effektief vanaf 23/08/2011) 
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DEEL 2 : DEFINISIES 

5. Die opskrifte van die REËLS is vir maklike verwysing en moet nie in berekening 

gebring word wanneer die REËLS geïnterpreteer word nie.  

6. In hierdie REËLS, tensy dit uit die konteks anders blyk: 

• het woorde wat in die WET omskryf is, dieselfde betekenis as wat hulle in die 

WET het; en  

• sluit alle woorde en uitdrukkings in die manlike vorm ook die vroulike vorm in; 

en  

• sluit die enkelvoud ook die meervoud in, en omgekeerd.   

6.1 WET verwys na die Wet op Pensioenfondse,  No 24 van 1956, soos gewysig, en 

die regulasies wat ingevolge die WET uitgevaardig is, en enige daaropvolgende 

Wet wat dit vervang en enige wysigings en regulasies wat ingevolge daarvan 

gepromulgeer is.  

6.2 AKTUARIËLE BASIS met betrekking tot ’n POLIS beteken die onderliggende 

aktuariële reëls, spesifikasies en formules ingevolge waarvan ’n POLIS 

funksioneer, wat:  

6.4.1 ooreenkomstig die Langtermynversekeringswet, No 52 van 1998, deur die 

statutêre  aktuaris van die VERSEKERAAR goedgekeur word, veral vir die 

doeleindes van artikels 46 en 52 van daardie Wet; en  

6.4.2 indien en terwyl die Versekeringswet, No 27 van 1943, ooreenkomstig daardie Wet 

op die POLIS toegepas is, deur die waardeerder van die VERSEKERAAR 

goedgekeur is, in besonder vir die doeleindes van artikels 34 en 62(2) van daardie 

Wet. 

6.3 ADMINISTRATEUR beteken Sanlam Lewensversekering Beperk, of enige ander 

ADMINISTRATEUR wat van tyd tot tyd deur die RAAD aangestel word en wie se 

aanstelling behoorlik deur die Registrateur aangeteken moet word. 

6.4 OUDITEUR beteken ’n ouditeur wat ingevolge die Audit Profession Act, 2005 

geregistreer is en nie ’n amptenaar van die FONDS is nie. 

6.5 VOORDEEL beteken ’n POLIS voordeel, insluitend ’n bedrag wat by die volle of 

gedeeltelike afkoping van ’n POLIS betaalbaar is, maar uitsluitend ’n lening ten 

opsigte van ’n POLIS.  ’n LID se voordeel sal, vir die doeleindes van enige 

aftrekkings ingevolge artikel 37D(1)(d)(i) van die WET, met ingang van 

1 November 2008 geag word as die vroeë beëindigingswaarde van die POLIS wat 

die FONDS ten opsigte van die LID hou. 

6.6 RAAD beteken die Raad van TRUSTEES wat die FONDS ingevolge hierdie 

REËLS beheer en bestuur.  
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6.7 OORSAAKLIKE GEBEURTENIS met betrekking tot ’n POLIS beteken een van die 

volgende gebeure: 

6.7.1 die POLIS word ten volle afgekoop; 

6.7.2 die basiese premie word verminder/verlaag, sonder dat die POLIS daardeur ten 

einde loop of ten volle afgekoop word; 

6.7.3 die oorblywende polistermyn word verminder of die oorblywende termyn vir die 

betaling van premies word verkort, sonder dat die POLIS daardeur ten einde loop 

of ten volle afgekoop word:  

6.7.4 die POLIS word deels afgekoop behalwe met die oog op ’n oordrag vanaf een 

fonds na ’n ander ingevolge artikel 14 van die WET, of ’n gedeelte van die POLIS 

loop om ’n ander rede ten einde (anders as dat risikodekking ingevolge die POLIS 

ten einde geloop het); 

6.7.5 die POLIS word deels afgekoop met die oog op ’n oordrag vanaf die FONDS na ’n 

ander fonds ingevolge artikel 14 van die WET;  

6.7.6 die POLIS word ten volle afgekoop, behalwe met die oog op ’n oordrag vanaf die 

FONDS na ’n ander fonds ingevolge artikel 14 van die WET, of die POLIS loop om 

’n ander rede ten einde (anders as dat die POLIS sy vervaldatum bereik het);  of 

6.7.7 die POLIS word ten volle afgekoop met die oog op ’n oordrag vanaf die FONDS na 

’n ander fonds, ingevolge artikel 14 van die WET. 

6.8 AFHANKLIKE  beteken: 

6.8.1 ’n persoon vir wie die LID regtens vir onderhoud aanspreeklik is; 

6.8.2 ‘n persoon vir wie die LID nie regtens vir onderhoud aanspreeklik is nie, mits so ’n 

persoon: 

6.8.2.1 by die dood van die LID, na die mening van die RAAD, van die LID afhanklik was 

vir onderhoud; 

6.8.2.2 die GADE van die LID was; 

6.8.2.3 ‘n kind van die LID is, insluitend ’n kind wat ná die dood van die LID gebore is, ’n 

aangenome kind en ’n kind wat buite die eg gebore is; 

6.8.3 ‘n persoon vir wie die LID regtens vir onderhoud aanspreeklik sou geword het as 

die LID nie gesterf het nie. 

6.8A ADJUNK HOOFBEAMPTE beteken die persoon wat ingevolge artikel 8(2)(b) van 

die WET vir die FONDS aangestel is. 

(wysiging effektief vanaf 29/04/2014) 

6.9 WERKNEMERS beteken diegene in voltydse diens van die WERKGEWER en sluit 

’n vennoot van ’n vennootskap, ‘n direkteur van ‘n maatskappy en ‘n lid van ‘n 

beslote korporasie. 

(wysiging effektief vanaf 29/06/2011) 
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6.10 WERKGEWER beteken enige WERKGEWER wat aan die FONDS deelneem en 

sluit ’n vennootskap in.  

6.11 FONDSLIDPOLIS  beteken ’n polis: 

6.5.1 waarvan die FONDS die polishouer is of was; en 

6.5.2 wat die FONDS uitneem of uitgeneem of bekom het met die uitsluitlike doel om die 

FONDS se aanspreeklikheid ingevolge die REËLS teenoor ’n bepaalde LID (of die 

oorlewende GADE, kinders, afhanklikes of genomineerdes van die LID) te 

befonds.  

(wysiging effektief vanaf 01/03/2011) 

6.12 ONAFHANKLIKE TRUSTEE beteken ’n TRUSTEE wat: 

6.12.1 nie ’n WERKGEWER is nie; 

6.12.2 nie ’n WERKNEMER van die FONDS of die VERSEKERAAR is nie; 

6.12.3 nie deur die FONDS of die VERSEKERAAR beheer word nie; 

6.12.4 nie saam met die VERSEKERAAR beheer oor die FONDS het nie en geen ander 

dienste aan die FONDS of die VERSEKERAAR lewer nie. 

6.13 VERSEKERAAR beteken Sanlam Lewensversekering Beperk.  

6.14 LID beteken enige persoon wat ingevolge die reëls lidmaatskap verkry het en nie 

ingevolge die reëls opgehou het om ’n lid te wees nie.  

6.15 GENOMINEERDE beteken ’n persoon, hetsy ’n AFHANKLIKE van die LID of nie, 

wat die LID skriftelik genomineer en die FONDS daarvan in kennis gestel het, wat 

ingevolge die reëls by die dood van die LID die sterftevoordele wat aan die LID 

beskikbaar is, sal ontvang. 

6.16 POLIS beteken ’n POLIS van ’n LID van die FONDS. 

6.17 POLISVOORSKRIFTE beteken die bepalings van die POLIS, die onderliggende 

AKTUARIËLE BASIS van die POLIS, en die voorskrifte van die 

Langtermynversekeringswet, 1998 en die regulasies wat ingevolge daardie Wet 

uitgevaardig is.  

6.18 HOOFBEAMPTE beteken die persoon wat ingevolge artikel 8(2)(a) van die WET 

vir die FONDS aangestel is. 

(wysiging effektief vanaf 29/04/2014) 

6.19 GEREGISTREERDE AFTREEFONDS beteken ’n voorsorgfonds, pensioenfonds, 

voorsorgbewaringsfonds, pensioenbewaringsfonds of uittredingannuïteitsfonds by 

die REGISTRATEUR geregistreer en deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens 

goedgekeur. 

(wysiging effektief vanaf 11/06/2013) 

6.20 REGISTRATEUR beteken die Registrateur van Pensioenfondse wat ingevolge die 

WET aangestel is.  
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6.21 VERGOEDING beteken die bedrag wat ’n WERKGEWER jaarliks aan ’n 

WERKNEMER vir die WERKNEMER se dienste betaal.  

6.22 AFTREEDATUM beteken: 

• die werklike datum waarop die LID uit die diens van die WERKGEWER tree; 

of  

• in die geval van ’n LID wie se voordele bestaan uit ’n opbetaalde polis soos in 

REËL 33 beoog word en wat by iemand in diens getree het en ’n lid van 

daardie persoon of organisasie se GEREGISTREERDE AFTREEFONDS 

geword het, die datum waarop die LID by daardie FONDS aftree; of 

• in alle ander gevalle ’n datum wat die LID kies, wat op of na die LID se vyf-en-

vyftigste verjaardag moet wees of die datum waarop die VERSEKERAAR 

ingevolge REËL 32 aan die LID ongeskiktheidsvoordele betaal.   

6.23 REËLS beteken hierdie REËLS en sodanige wysiging daarvan wat te enige tyd 

van krag mag wees. 

6.24 GADE beteken ’n persoon wat ingevolge die Huwelikswet, No 25 van 1961, die 

Wet op die Erkenning van Tradisionele Huwelike, No 120 van 1998 of die Wet op 

Burgerlike Verbintenisse, No 17 van 2006 of die leerstellinge van ’n godsdiens die 

permanente lewensmaat of GADE of burgerlike lewensmaat van ’n LID is.  

6.25 TRUSTEE beteken ’n lid van die RAAD. 

6.26 WAARDES beteken alle WAARDES van ’n POLIS insluitend, maar nie beperk tot 

die beleggingswaarde, die oorblywende waarde en ander waardes soos in 

artikel 52(2) van die Langtermynversekeringswet, 1998 beoog, en die 

uitkeerwaarde daarvan.  
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DEEL 3 : LIDMAATSKAP 

Wie kwalifiseer vir lidmaatskap? 

7. Die WERKGEWER stel die FONDS aan die begin van sy deelname aan die 

FONDS skriftelik in kennis van die kategorie of kategorieë van WERKNEMERS, tot 

’n maksimum van vyf, wat hy vir doeleindes van deelname aan die FOND 

geïdentifiseer het.  Na die aanvang van sy deelname aan die FONDS moet die 

WERKGEWER die FONDS ook skriftelik in kennis stel van enige bykomende 

kategorie of kategorieë van WERKNEMERS wat hy vir doeleindes van deelname 

aan die FONDS identifiseer, as hy dit nog nie gedoen het nie, met dien verstande 

dat ’n WERKGEWER nooit meer as vyf kategorieë mag identifiseer nie.  

8. Deelname aan die FONDS is beperk tot WERKNEMERS in enige van die 

kategorieë wat vir die doeleindes van deelname aan die FONDS deur die 

WERKGEWER geïdentifiseer is. 

8.1 Indien ’n WERKNEMER nie meer in een van die WERKGEWER se kategorieë val 

nie omdat die WERKGEWER sy WERKNEMER korps herstruktureer het of die 

WERKGEWER se onderneming met ’n ander onderneming saamgesmelt het, of 

die WERKNEMER se pos om die een of ander rede hergradeer is, of as die 

WERKGEWER verplig word om lid te wees van ’n pensioen- of voorsorgfonds wat 

vir sy bedryf in die lewe geroep is, word die POLIS op die WERKNEMER se lewe 

opbetaald gemaak as die POLIS reeds ’n opbetaalde waarde het en die 

WERKNEMER bly ’n opbetaalde LID van die FONDS. 

(wysiging effektief vanaf 11/06/2013) 

8.2 Indien die POLIS nog nie ’n opbetaalde waarde het nie, verval die POLIS en die 

WERKNEMER se lidmaatskap van die FONDS word beëindig tensy die FONDS ’n 

ander POLIS vir die LID hou wat steeds van krag is.  

(wysiging effektief vanaf 11/06/2013) 

9. ’n WERKNEMER wat ingevolge REËL 7 vir deelname aan die FONDS kwalifiseer 

en wat voor die datum waarop die WERKGEWER tot die FONDS toegetree het in 

diens van die WERKGEWER getree het en sedertdien ononderbroke in diens van 

die WERKGEWER was, kan nie later as 12 maande nadat die WERKGEWER by 

die FONDS aangesluit het, ’n lid van die FONDS word nie, deur by die FONDS 

deur die WERKGEWER daarom aansoek te doen.   

’n WERKNEMER wat op of na die datum waarop die WERKGEWER by die 

FONDS aansluit, in diens van die WERKGEWER tree, kwalifiseer outomaties 

ingevolge REËL 7 vir lidmaatskap van die FONDS sodra hy in diens van die 

WERKGEWER tree.    
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10. As die FONDS op die lewe van ’n WERKNEMER om lewens- of 

ongeskiktheidsdekking aansoek sou doen, word die lewens- of 

ongeskiktheidsdekking uitgestel tot tyd en wyl die WERKGEWER aan die 

VERSEKERAAR se vereistes in hierdie verband voldoen.  

Beëindiging van lidmaatskap 

11.1 ’n LID se lidmaatskap van die FONDS mag nie beëindig word solank hy ’n 

WERKNEMER bly nie, behalwe as die WERKGEWER sy lidmaatskap van die 

FONDS sou beëindig. 

11.2 ’n LID se lidmaatskap van die FONDS word beëindig indien:  

11.2.1 die LID sterf; of  

11.2.2 die LID  nie meer ’n WERKNEMER is nie en die FONDS enige van die stappe 

wat in REËLS 33.1, 33.2 en 33.3 beoog word, gedoen het; of   

11.2.3 ’n annuïteit soos wat in REËL 28 beoog word, aangekoop sou word en die 

FONDS die voordele aan die geregistreerde versekeraar oorgedra het en, indien 

van toepassing, die balans van enige voordele regstreeks en kontant aan die LID 

uitbetaal is; of 

11.2.4 die omstandighede wat in REËL 8.2 genoem word, geld en wat tot die 

beëindiging van lidmaatskap lei, 

 watter ook al eerste gebeur.  
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DEEL 4 : BYDRAES 

Algemeen 

12.1 Die WERKGEWER maak deurlopende bydraes tot die FONDS ten opsigte van 

elkeen van sy WERKNEMERS tot die AFTREEDATUM van sodanige LID. ’n 

WERKGEWER gebruik die tabel in Bylae A om te kies watter maandelikse 

bydrae  hy namens elke LID tot die FONDS wil maak.  

Die WERKGEWER kan die bydrae ten opsigte van ’n WERKNEMER aanpas 

deur die FONDS skriftelik daarvan in kennis te stel.  

Indien ‘n LID as gevolg van kraamverlof, tydelike ongeskiktheid, studieverlof of 

sabbatsverlof vir ‘n tydperk nie ‘n salaris verdien vanaf die WERKGEWER nie, 

mag die WERKGEWER bydraes vir daardie tydperk opskort. 

Die RAAD kan ook in ander verdienstelike gevalle toestemming verleen dat die 

WERKGEWER bydraes opskort vir ‘n spesifieke tydperk waarbinne die 

WERKNEMER nie ‘n salaris vanaf die WERKGEWER verdien nie. 

Die WERKGEWER kan te enige tyd ‘n enkelbedrag bydrae ten opsigte van ‘n LID 

aan die FONDS maak solank dit nie minder is as die minimum premie soos 

vasgestel deur die VERSEKERAAR vir ‘n enkel-premie POLIS. 

Die WERKGEWER kan te enige tyd ‘n bestaande Sanlam uitkeerversekerings-

kontrak op die lewe van ‘n LID aan die FONDS sedeer tot voordeel van die LID. 

(wysiging effektief vanaf 01/03/2011)  

12.2 ’n LID se pensioendraende inkomste vir die doeleindes van artikel 1 van die 

Inkomstebelastingwet is, vir die doeleindes van hierdie FONDS, die totaal van die 

jaarlikse deurlopende bydraes wat namens die LID gemaak is, gedeel deur nul 

komma twee.  

12.3 Die FONDS in samewerking met ander GEREGISTREERDE AFTREEFONDSE 

mag voordele van sodanige fondse ontvang op voorwaardes deur die FONDS 

neergelê en op voorwaarde dat die oordrag, waar sodanige goedkeuring deur 

wetgewing vereis word, deur die REGISTRATEUR goedgekeur is. 

(wysiging effektief vanaf 06/07/2009)  

13. Die FONDS ontvang geen bydraes van ’n LID nie.  

Betaling aan die versekeraar en die aantal dae grasie 

14. Die WERKGEWER moet die bydraes tot die FONDS binne sewe dae van die 

einde van die maand ten opsigte waarvan bydraes betaalbaar is, regstreeks aan 

die VERSEKERAAR betaal.  

As bydraes nie betyds betaal word nie, is rente deur die WERKGEWER 

betaalbaar aan die FONDS teen die koers wat deur die WET vir laat betalings 

van bydraes voorgeskryf word.  
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DEEL 5 : BATES 

Akkumulasie van bates  

15. Die FONDS akkumuleer die bates wat dit nodig het om voordele aan LEDE te 

verskaf deur ’n POLIS ten opsigte van elke LID uit te neem.  

16. Die LID kies self die soort POLIS, insluitend die beleggingsportefeuljes en ander 

kenmerke van die POLIS uit die reeks wat die FONDS vir hierdie doel beskikbaar 

stel en die LID aanvaar die beleggingsrisiko wat sy keuse vergesel.  

Indien ‘n LID nie reageer op ‘n versoek van die FONDS om ander 

beleggingsopsies te kies in nakoming van die WET en die regulasies wat 

ingevolge die WET uitgereik is nie, sal die FONDS geregtig wees om die allokasie 

aan en keuse van die beleggingsportefeulje van ‘n POLIS te verander om te 

verseker dat die POLIS voldoen aan die limiete voorgeskryf deur die WET en die 

regulasies. 

(wysiging effektief vanaf 01/12/2011) 

17. Die WERKGEWER se bydraes word uitsluitlik gebruik as premies vir die POLIS 

wat die FONDS ten opsigte van daardie LID uitgeneem het. Die premie, minus 

enige heffings soos dit  in die POLISVOORSKRIFTE gespesifiseer word, word 

belê in die beleggingsportefeuljes wat aan die bepaalde POLIS gekoppel is.  

18. Die FONDS is die eienaar van die POLIS wat hy ten opsigte van die LID 

uitgeneem het.  

19. Die FONDS is onder geen verpligting om die POLIS te onderhou nie, behalwe in 

die mate dat bydraes van die WERKGEWER ontvang word.  

20. Die FONDS se aanspreeklikheid van tyd tot tyd teenoor die LID ten opsigte van 

VOORDELE is gelykstaande aan die FONDS se ooreenstemmende eis van tyd tot 

tyd as polishouer teen die VERSEKERAAR ingevolge die POLIS ooreenkomstig 

die POLISVOORSKRIFTE. 

21. Die POLIS word geadministreer deur die VERSEKERAAR, en alle WAARDES en 

VOORDELE van die POLIS en heffings ten opsigte daarvan word ooreenkomstig 

die POLISVOORSKRIFTE bepaal.  

22. Enige veranderinge in die POLISVOORDELE wat weens OORSAAKLIKE 

GEBEURTENIS ingevolge die POLIS verskaf word of verskaf moet word, soos dit 

ooreenkomstig die POLISVOORSKRIFTE bepaal is, sal tot gevolg hê dat die 

FONDS se aanspreeklikheid teenoor die LID dienooreenkomstig verander.  

23. Die FONDS moet die LID in kennis stel van enige verandering ten opsigte van ’n 

OORSAAKLIKE GEBEURTENIS wat in REËL 22 beoog word.  
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24. Die LID besluit, in oorleg met die WERKGEWER, oor enige wysigings of ander 

transaksies met betrekking tot die POLIS, ooreenkomstig die 

POLISVOORSKRIFTE.  

25. Die FONDS kan, met die goedkeuring van die LID, enige POLIS op die lewe van 

die LID op sy AFTREEDATUM van die hand sit teen ’n koopprys gelykstaande aan 

die kontantwaarde daarvan.   
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DEEL 6 : AFTREEVOORDELE 

Algemeen 

26.1 ’n LID se aftree VOORDELE wanneer hy sy AFTREEDATUM bereik, is ’n 

annuïteit (insluitend ’n lewende annuïteit) wat met die WAARDE van die POLIS 

gekoop is en wat die FONDS ten opsigte van die LID hou. Die LID kan, voordat 

hy op die annuïteit geregtig word, by die FONDS aansoek doen om ’n gedeelte of 

die volle annuïteit in ’n eenmalige betaling te omskep.   

26.2 Die FONDS sedeer, op versoek van ’n LID wat nie ’n annuïteit wil ontvang nie, 

die POLIS op sy lewe aan hom in plaas daarvan om ’n eenmalige bedrag aan 

hom uit te betaal.   

Betaling van annuïteit  

27. Die annuïteit waarna hierbo verwys word, word met die LID as eienaar van die 

annuïteit gekoop.  

28. Die annuïteit word van ’n geregistreerde versekeraar van die LID se keuse 

gekoop en die FONDS se aanspreeklikheid is beperk tot die sluiting van ’n 

kontrak met die toepaslike geregistreerde versekeraar ingevolge waarvan die 

geregistreerde versekeraar, by ontvangs van betaling deur die FONDS namens 

die LID, ’n aansoek deur die LID om ’n annuïteit wat regstreeks aan hom 

betaalbaar is, sal aanvaar.  

Wanneer die FONDS die geregistreerde versekeraar betaal het en, indien 

toepaslik, enige balans van voordele regstreeks in kontant aan die LID betaal het, 

het die FONDS geen verdere verpligting teenoor die LID nie.  

29. Meer as een annuïteit kan, binne die beperkings wat deur die Suid-Afrikaanse 

Inkomstediens bepaal is, namens die LID gekoop word.   

30. ’n LID se annuïteit ingevolge hierdie gedeelte moet minstens tot met die dood 

van die LID betaalbaar wees.  

Voortsetting van ’n polis 

31. As ’n LID (of die WERKGEWER namens die LID) wie se VOORDELE deur ’n 

POLIS met ’n vaste uitkeerdatum befonds word, nie die VERSEKERAAR teen 

sodanige uitkeerdatum in kennis stel van die aftree-opsies waarop hy besluit het 

of, alternatiewelik, in watter van die beskikbare beleggingsfondse hy die POLIS 

wil voortsit nie, sal dit voortgesit word in ’n beleggingsfonds wat gewaarborg is 

om nooit minder as die voortsettingsbedrag uit te betaal nie.  
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DEEL 7 : ONGESKIKTHEIDSVOORDELE EN ONTTREKKINGSVOORDELE 

Ongeskiktheidsvoordele 

32. As die VERSEKERAAR ’n ongeskiktheidseis ingevolge die POLIS op ’n LID se 

lewe sou erken, word die VOORDELE aan die LID uitbetaal.   

Onttrekkingsvoordele 

33. As ’n LID se diens by die WERKGEWER voor die AFTREEDATUM beëindig sou 

word en sodanige beëindiging word nie as AFTREDE beskou nie, moet die 

FONDS, op versoek van die LID:  

33.1 die opbrengs van die POLISSE wat die FONDS namens die LID hou, aan die LID 

uitbetaal; of 

33.2 die POLISSE aan die LID sedeer; of 

33.3 die POLISSE (of die opbrengs daarvan) tot die LID se voordeel na ’n ander 

GEREGISTREERDE AFTREEFONDS oordra; of  

33.4 sodanige POLISSE opbetaald laat maak in terme waarvan die LID ‘n opbetaalde 

LID word;  of 

33.5 voortgaan om die LID as ‘n opbetaalde LID te hou as hy alreeds ‘n volopbetalde 

LID is uit hoofde van reël 8.1; 

33.6 voortgaan om bydraes vanaf die nuwe werkgewer te ontvang indien die nuwe 

werkgewer deelneem aan die FONDS en die LID in een van die kategorieë van 

deelname val. 

(wysiging effektief vanaf 11/06/2013) 

34. 'n Opbetaalde LID kan te eniger tyd voor sy AFTREEDATUM uit die FONDS 

onttrek en die opbrengs van die POLIS aan hom laat uitbetaal as 'n enkelbedrag 

of dit na 'n ander GEREGISTREERDE AFTREEFONDS laat oordra. 

(wysiging effektief vanaf 11/06/2013) 

35. skrap (effektief vanaf 11/06/2013) 



2014/06/10: SVF reëls  13 
2000/384 

DEEL 8: STERFTEVOORDELE 

 

Betaling van voordele 

36. Die LID kan, onderworpe aan die voorskrifte wat deur die FONDS bepaal word, ’n 

persoon benoem (en ’n benoeming herroep) om, in geval hy voor aftrede sou 

sterf, deur die RAAD vir VOORDELE oorweeg te word.  

(Tweede paragraaf van reël 36 verwyder met effek vanaf 06/07/2009) 

37. Die VOORDEEL wat betaalbaar word indien die LID voor die AFTREEDATUM 

sou sterf, moet soos volg uitbetaal word:   

(wysiging effektief vanaf 06/07/2009) 

37.1 Indien die LID ’n AFHANKLIKE of AFHANKLIKES het en nie ‘n 

GENOMINEERDE aangewys het om die VOORDEEL of ’n gedeelte van die 

VOORDEEL te ontvang nie, word die VOORDEEL aan die AFHANKLIKE of aan 

een van sodanige AFHANKLIKES of aan sommige of al sodanige 

AFHANKLIKES uitbetaal in die verhouding waarop die RAAD besluit; of  

37.2 Indien die LID geen AFHANKLIKES het of indien die FONDS binne twaalf 

maande na die dood van die LID geen AFHANKLIKES kan opspoor nie, en die 

LID het ’n GENOMINEERDE aangewys om die VOORDEEL of sodanige 

gedeelte van die VOORDEEL te ontvang as wat pertinent skriftelik deur die LID 

by die FONDS aanbeveel is, word die VOORDEEL of sodanige gedeelte van die 

VOORDEEL aan sodanige GENOMINEERDE uitbetaal; met dien verstande dat 

waar die totale bedrag van die skuld teen die LID se boedel meer is as die totale 

waarde van die bates in sy boedel, soveel van die VOORDEEL as wat 

gelykstaande is aan die verskil tussen die voorgenome totale bedrag aan skuld 

en die voorgenome totale bedrag aan bates, aan die boedel betaal word en die 

balans van die bedoelde VOORDEEL of die balans van sodanige gedeelte van 

die VOORDEEL as wat uitdruklik skriftelik deur die LID aan die FONDS aangedui 

is, aan die GENOMINEERDE uitbetaal word; of 

37.3 Indien ’n LID ’n afhanklike het en die LID het ook ’n GENOMINEERDE aangewys 

om die VOORDEEL of sodanige gedeelte van die VOORDEEL te ontvang as wat 

die LID skriftelik aan die FONDS aangedui het, moet die FONDS sodanige 

VOORDEEL of gedeelte daarvan binne twaalf maande na die dood van die LID 

uitbetaal in die verhouding wat die RAAD as regverdig beskou; met dien 

verstande dat hierdie REËL net van toepassing is op die aanwysing van 

GENOMINEERDES wat op of na 30 Junie 1989 plaasgevind het; met die 

bepaling dat die FONDS ’n VOORDEEL aan ’n AFHANKLIKE of 

GENOMINEERDE kan uitbetaal of, as daar meer as een sodanige AFHANKLIKE 

of GENOMINEERDE is, na verhouding aan enige of al daardie AFHANKLIKES 
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en GENOMINEERDES; of  

37.4 Indien die FONDS nie binne twaalf maande na die dood van die LID  van ’n 

afhanklike van die LID bewus word of so ’n afhanklike kan opspoor nie, en as die 

LID nie ’n GENOMINEERDE aangewys het nie, of as die LID ’n 

GENOMINEERDE aangewys het om ’n gedeelte van die VOORDEEL te ontvang 

en die LID dit uitdruklik aan die FONDS aangedui het, word die oorblywende 

gedeelte van die VOORDEEL na uitbetaling aan die GENOMINEERDE in die 

boedel van die LID inbetaal of, as geen inventaris ten opsigte van die LID 

ingevolge artikel 9 van die Boedelwet, 1965 deur die Meester van die 

Hooggeregshof ontvang is nie, in die Voogdyfonds inbetaal.   

38. Betaling aan ’n AFHANKLIKE of ’n GENOMINEERDE sluit betaling in aan enige 

persoon wat die RAAD bevoeg ag om die VOORDEEL in die beste belang van 

die ontvanger aan te wend.   

39. Indien ’n persoon aan wie ’n uitbetaling gedoen moet word, sou sterf voordat die 

VOORDEEL aan hom uitbetaal is, kan die RAAD die VOORDEEL na goeddunke 

aan die boedel van sodanige oorledene of aan ander AFHANKLIKES uitbetaal.  

40. Die eksekuteur van die LID se boedel, ’n AFHANKLIKE of GENOMINEERDE, 

wat die geval ook al mag wees, kan die volle of ’n gedeelte van die waarde van 

die annuïteite waarop hy geregtig mag word, vir ’n eenmalige uitbetaling 

kommuteer.  

Inligting benodig 

41. Geen VOORDELE word betaal voordat alle inligting wat die FONDS redelikerwys 

mag benodig, verskaf is deur die LID, AFHANKLIKE en GENOMINEERDE op 

wie se lewe ’n VOORDEEL bereken is of bereken moet word nie.  

Uitbetaling van annuïteit 

42. Die annuïteit waarna hierbo verwys word, word aangekoop met die AFHANKLIKE 

en/of GENOMINEERDE as eienaar van die annuïteit, wat die geval ook al mag 

wees. 

43. Die annuïteit word aangekoop by ’n geregistreerde versekeraar deur die 

AFHANKLIKE of GENOMINEERDE gekies en die FONDS se aanspreeklikheid is 

beperk tot die sluiting van ’n kontrak met die toepaslike geregistreerde 

versekeraar ingevolge waarvan die geregistreerde versekeraar, by ontvangs van 

betaling deur die FONDS tot voordeel van die AFHANKLIKE en/of 

GENOMINEERDE, ’n aansoek deur die AFHANKLIKE en/of GENOMINEERDE 

om ’n annuïteit wat direk aan hom betaalbaar is, sal aanvaar. 
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 Wanneer die FONDS die geregistreerde versekeraar betaal en, indien van 

toepassing, enige balans van die VOORDELE regstreeks in kontant aan die 

AFHANKLIKE of GENOMINEERDE betaal het, het die FONDS geen verdere 

verpligting teenoor die AFHANKLIKE of GENOMINEERDE nie. 

44. Meer as een annuïteit kan, binne die beperkings wat deur die Suid-Afrikaanse 

Inkomstediens bepaal is, namens ’n individu aangekoop word. 
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DEEL 9 : BESTUUR 

Hoofbeampte en Adjunk Hoofbeampte 

45. Die RAAD moet ‘n HOOFBEAMPTE aanstel en kan ‘n ADJUNK 

HOOFBEAMPTE aanstel ingevolge die WET soos wat hy nodig ag en kan 

sodanige aanstellings te eniger tyd terugtrek en ander aanstellings in hulle plek 

maak. 

Die RAAD moet die REGISTRATEUR binne 30 dae na die aanstelling van die 

HOOFBEAMPTE daarvan in kennis stel. 

Die HOOFBEAMPTE verrig alle funksies wat deur wetgewing en die RAAD van 

hom vereis word.  

Die HOOFBEAMPTE kan enige van sy pligte op skrif aan die ADJUNK 

HOOFBEAMPTE delegeer, onderhewig aan voorwaardes wat die 

HOOFBEAMPTE moet bepaal.  Die HOOFBEAMPTE word nie ontneem of 

onthef van ‘n plig wat aan die ADJUNK HOOFBEAMPTE delegeer is nie en mag 

die delegasie te eniger tyd onttrek. 

Die ADJUNK HOOFBEAMPTE sal as HOOFBEAMPTE optree wanneer die 

HOOFBEAMPTE vir enige rede nie ‘n plig van die HOOFBEAMPTE in terme van 

die WET kan nakom nie, totdat die HOOFBEAMPTE sy pligte hervat of die 

FONDS formeel ‘n nuwe HOOFBEAMPTE aanstel. 

(wysiging effektief vanaf 10/06/2014) 

Beheerraad 

46. Die FONDS word bestuur en beheer deur die RAAD wat die FONDS met 

betrekking tot al die aangeleenthede rakende die FONDS bind en wat oor al die 

bevoegdhede beskik wat nodig is om die oogmerke van die FONDS te bereik. 

47. Die doel van die RAAD is om, ooreenkomstig die toepaslike wette van die 

Republiek van Suid-Afrika en die REËLS, die werking van die FONDS te bestuur, 

te beheer en daaroor toesig te hou. Die RAAD moet in die nastrewing van sy 

oogmerke:  

47.1 redelike stappe doen om te verseker dat die belange van LEDE ingevolge die 

REËLS en die bepalings van die WET te alle tye beskerm word;  

47.2 met die nodige sorg, toewyding en goeie trou optree; 

47.3 botsing van belange vermy; 

47.4 ten opsigte van alle LEDE, AFHANKLIKES en GENOMINEERDES onpartydig 

optree. 

48. Die RAAD bestaan uit agt TRUSTEES. Vyftig persent van die TRUSTEES moet 

te alle tye ONAFHANKLIKE TRUSTEES wees. 

(wysiging effektief vanaf 11/06/2013) 
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49. Die ADMINISTRATEUR het die reg om vyftig persent van die TRUSTEES aan te 

stel en die dienende TRUSTEES het die reg om die ander vyftig persent aan te 

stel.  

50. skrap (effektief vanaf 11/06/2013) 

51. Indien ‘n vakature op die RAAD ontstaan, moet ‘n ander TRUSTEE binne 

negentig dae nadat die vakature ontstaan het, aangestel word.  Indien die 

ADMINISTRATEUR die TRUSTEE moet aanstel en versuim om dit te doen binne 

die negentig dae tydperk, moet die oorblywende TRUSTEES die nuwe 

TRUSTEE aanstel. 

(wysiging effektief vanaf 11/06/2013) 

52. Geen persoon in enige van die volgende kategorieë kwalifiseer vir aanstelling nie 

en ’n TRUSTEE se ampstermyn loop outomaties ten einde as en wanneer hy:  

52.1 deur skriftelike kennis aan die RAAD uit die amp bedank; of  

52.2 ingevolge die bepalings van die Maatskappyewet, 1973, onbevoeg is om die 

direkteur van ’n maatskappy te wees; of  

52.3 minderjarig is of geestelik onbevoeg is of word of andersins nie kan optree nie; of  

52.4 deur ’n bevel van ’n bevoegde hof onder kuratorskap geplaas word; of 

52.5 ’n ongerehabiliteerde insolvent is; of  

52.6 vanweë wangedrag uit ’n vertrouensposisie verwyder word; of 

52.7 aan enige van die volgende skuldig bevind en sonder die keuse van ’n boete tot 

gevangenisstraf gevonnis is: diefstal, bedrog, vervalsing en uitgifte van ’n 

vervalste dokument, meineed, ’n misdryf waarby oneerlikheid betrokke is, of 

enige oortreding in verband met die bevordering, vorming of bestuur van ’n 

maatskappy; of  

52.8 nie meer in die diens van die VERSEKERAAR is nie; of 

52.9 deur die RAAD verwyder word; of  

52.10 sonder toestemming van die RAAD versuim om drie agtereenvolgende 

vergaderings by te woon; of  

52.11 vyf jaar lank in die posisie gedien het.  

53. ’n Persoon wat in REËLS 52.8 en 52.11 genoem is, kan weer as TRUSTEE 

aangestel word indien hy homself beskikbaar sou stel en andersins bevoeg is om 

as TRUSTEE te dien.  

Vergaderings en notules 

54. Daar moet minstens 15 dae vooraf aan elke TRUSTEE behoorlik kennis gegee 

word van ’n gewone vergadering. As al die TRUSTEES instem, is ’n korter 

kennistydperk in orde.  
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55. Die RAAD kies uit eie geledere ’n voorsitter en ondervoorsitter by die eerste 

vergadering nadat enige van die posisies vakant geraak het. ’n TRUSTEE wat as 

voorsitter of ondervoorsitter verkies is, dien in daardie hoedanigheid tot die eerste 

raadsvergadering nadat drie jaar sedert sy aanstelling in daardie posisie verloop 

het, of tot tyd en wyl sy ampstermyn as TRUSTEE verstryk, watter een ook al 

eerste gebeur.  Die RAAD kies by daardie vergadering ’n nuwe voorsitter of 

onder-voorsitter, of albei. ’n Ampsdraer mag homself vir herverkiesing 

verkiesbaar stel.  

56. Indien die voorsitter tydelik nie beskikbaar is om enige van sy pligte na te kom 

nie, kom die ondervoorsitter daardie pligte na. 

57. ’n Kworum vir ’n vergadering van die RAAD bestaan uit vyf TRUSTEES en sluit 

te alle tye twee ONAFHANKLIKE TRUSTEES in. Die besluit van die meerderheid 

is by alle vergaderings finaal en bindend en, in die geval van ‘n staking van 

stemme, het die voorsitter ’n gewone sowel as ’n beslissende stem. 

(wysiging effektief vanaf 11/06/2013) 

58. Die voorsitter kan, wanneer hy dit nodig vind, ’n vergadering van die RAAD belê 

om die sake van die FONDS te bespreek.    

59. Enige TRUSTEE kan die voorsitter vra om ’n vergadering van die RAAD te belê 

om sodanige sake wat in die versoek uiteengesit is, te oorweeg. As die voorsitter 

meen dat die versoek redelik is, moet hy so gou as moontlik ’n vergadering belê, 

maar in elk geval nie langer as 30 dae na die datum waarop die versoek ontvang 

is nie, met  dien verstande dat indien die versoek deur die meerderheid van die 

TRUSTEES gesteun word en die voorsitter versuim om ’n vergadering te belê, 

kan hulle self ’n vergadering belê nadat hulle die voorsitter van hulle voorneme in 

kennis gestel het, en as daar ’n kworum teenwoordig is, is die besluit van die 

meerderheid bindend.  

60. Notules word by die vergadering van die RAAD afgeneem en besluite word 

aangeteken.  

61. ’n Skriftelike besluit wat deur al die TRUSTEES onderteken is, of ’n besluit wat 

per e-pos aan al die TRUSTEES gestuur en deur hulle bevestig is, is net so 

geldig as ’n besluit wat by ’n vergadering van die RAAD geneem is.  

62. Die RAAD vergader minstens vier keer per jaar.  
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Bevoegdhede en pligte van die Raad 

63. Die pligte van die RAAD is die volgende:  

63.1 verseker dat behoorlike stelsels van beheer deur of namens die RAAD gebruik 

word;  

63.2 verseker dat toereikende en gepaste kennis aan LEDE oorgedra word om hulle 

oor hulle regte, VOORDELE en pligte ingevolge die REËLS in te lig;  

63.3 verkry deskundige raad oor aangeleenthede waar die RAAD dalk nie oor genoeg 

kundigheid beskik nie;  

63.4 verseker dat die werking en administrasie van die FONDS aan die vereistes van 

die WET, die Wet op Finansiële Instellings (Beskerming van Fondse), 2001, en 

alle ander toepaslike wette van die Republiek van Suid-Afrika voldoen;  

63.5 verseker dat daar behoorlik boek en rekord gehou word van al die 

werksaamhede van die FONDS, insluitend behoorlike notules van alle besluite 

wat deur die FONDS goedgekeur is. 

64. Die RAAD kan enigiets wat hulle meen nodig is, doen om die FONDS se 

oogmerke te bereik, maar altyd onderworpe aan die toepaslike wetgewing en die 

REËLS.  Die RAAD kan, sonder om die algemeenheid hiervan te beperk:  

64.1 ’n ADMINISTRATEUR aanstel om die FONDS te administreer;  

64.2 enige van hulle bevoegdhede aan enige amptenaar, komitee of die 

ADMINISTRATEUR delegeer, onderworpe aan die bepalings wat hulle as gepas 

beskou;  

64.3 ’n algemene vergadering van LEDE belê wanneer die RAAD dit gepas ag, of 

wanneer ’n skriftelike versoek wat deur minstens 100 lede onderteken is, ontvang 

word. Die doel waarvoor die vergadering nodig is, moet genoem word. 

Kennisgewing van sodanige vergadering moet binne 21 dae na ontvangs van 

sodanige versoek deur die HOOFBEAMPTE in die Staatskoerant gepubliseer 

word. Die vergadering moet meer as 14 en minder as 30 dae na sodanige 

publikasie en by die geregistreerde kantoor van die FONDS gehou word. Die 

kworum vir die vergadering is 20 lede. Die vergadering kies die voorsitter van die 

vergadering en elke LID het een stem wat hy persoonlik of by volmag kan 

uitbring. ’n Besluit wat by so ’n vergadering geneem word, dien as ’n aanbeveling 

vir die RAAD wat nie verplig is om sodanige besluit uit te voer nie;  

64.4 namens die FONDS kontrakte aangaan en enige kontrakte of dokumente 

onderteken en enige regsaksies deur of teen die FONDS begin, voer, saamvoeg 

of laat vaar. 
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Subkomitees 

65. Die RAAD kan besluit dat enige bevoegdheid van besluitneming wat by hulle 

berus, op terme en voorwaardes wat hulle mag spesifiseer, aan ’n subkomitee of 

soveel subkomitees as wat hulle mag aanstel, gedelegeer kan word. Die RAAD 

kan persone wat nie TRUSTEES is nie, in enige subkomitee aanstel en kan 

sodanige aanstelling te eniger tyd beëindig.  

66. Die besluit van ’n subkomitee aan wie sodanige bevoegdhede so gedelegeer 

word, word, tensy die RAAD bepaal dat dit vir bekragtiging na hulle verwys moet 

word, beskou as ’n besluit wat deur die RAAD geneem is. 

67. Die notules van alle vergaderings van subkomitees word aan die volle RAAD 

gesirkuleer en vorm deel van die notule van die volgende raadsvergadering.  

Ondertekening van dokumente 

68. Die RAAD het die reg om lede en/of amptenare wat hy van tyd tot tyd mag 

goedkeur en op terme en voorwaardes wat hy mag goedkeur, te magtig om enige 

dokument wat die FONDS bind, of enige dokumente wat die uitvoering van enige 

handeling namens die FONDS magtig, te onderteken, met dien verstande dat 

dokumente wat by die REGISTRATEUR gedeponeer moet word, onderteken sal 

word op die manier waarop dit in die WET voorgeskryf word. 

Advies 

69. Die FONDS of die RAAD gee nie advies met betrekking tot die keuse van 

POLISSE deur LEDE of begunstigdes (veral met betrekking tot die belegging en 

ander verwante kenmerke van POLISSE), of met betrekking tot wysigings of 

ander transaksies met betrekking tot POLISSE nie.  

70. Die FONDS kan aan ’n finansiële adviseur ’n fooi (insluitend belasting op 

toegevoegde waarde, indien van toepassing) betaal vir voortgesette dienste en 

advies op versoek en namens die LID deur ’n gedeelte van ’n POLIS wat die 

FONDS ten opsigte van die LID hou, af te koop. Die LID moet spesifiseer wat die 

bedrag is en hoe dikwels dit betaal moet word, asook watter POLISSE afgekoop 

moet word in gevalle waar die FONDS meer as een POLIS ten opsigte van ’n LID 

hou. 

Hersiening en goedkeuring van polisse 

71. Die RAAD moet, om homself redelikerwys daarvan te oortuig dat die POLISSE 

wat vir keuse aan LEDE of begunstigdes beskikbaar gestel word, geskik is vir die 

lidmaatskapsprofiel van die FONDS: 

71.1 alle nuwe POLISSE wat vir keuse deur LEDE of begunstigdes beskikbaar gestel 

word, goedkeur;  

71.2 jaarliks die verskeidenheid POLISSE wat vir keuse aan LEDE of begunstigdes 

beskikbaar gestel word, hersien.  
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Interpretasie en Geskille 

72. Die besluit van die RAAD oor die betekenis of interpretasie van die REËLS of ’n 

gedeelte van ’n REËL sal bindend wees vir die LEDE en alle persone wat daarop 

aanspraak maak dat hulle, onderworpe aan die bepalings van artikel 30A van die 

WET, ingevolge die REËLS op ’n voordeel geregtig is.  

73. In ’n geskil met betrekking tot die interpretasie van die REËLS of die 

administrasie van die FONDS, moet die klaer sy klagte regstreeks en skriftelik 

aan die FONDS voorlê.  Die FONDS moet binne dertig dae van die ontvangs van 

die klagte skriftelik daarop antwoord. Indien die klaer nie met die FONDS se 

antwoorde tevrede is nie en die klagte is ’n klagte soos dit in die WET gedefinieer 

word, kan die klaer die klagte vir beslissing na die Pensioenfondsberegter 

verwys.  Sy kontakbesonderhede is soos volg: 

• Telefoon : 012 346 1738 

• Faks  : 086 693 7472 

• E-pos  : enquiries@pfa.org.za 

• Posadres : Posbus 580, Menlyn 0063 

 Indien ’n LID ’n klagte het oor die werking en implementering van ’n POLIS wat 

ingevolge die FONDS sy voordele verskaf, kan hy sodanige klagte by die 

Kliëntekontaksentrum van Sanlam Lewens indien. Die kontakbesonderhede is 

soos volg:  

Telefoon   Faks   E-pos 

(021) 916 5000  (021) 947 9440 life@sanlam.co.za 

 Indien ‘n LID nie met die antwoord ten opsigte van die POLIS tevrede is nie, kan 

hy ’n klagte by die Ombudsman vir Langtermynversekering indien. Sy adres is: 

Privaatsak  X45, Claremont, 7735. 

Indien die LID ’n klagte het soos dit in die Wet op Finansiële Advies- en 

Tussengangerdienste, No 37 van 2002 omskryf word, moet die klagte skriftelik 

aan die FONDS voorgelê word. Indien die FONDS se antwoord nie vir die LID 

bevredigend is nie, kan hy ’n klagte by die FAIS Ombud indien. Sy adres is: 

Posbus 74571, Lynwoodrif, 0040. 

(wysiging effektief vanaf 11/06/2013) 

Persoonlike aanspreeklikheid 

74. Die TRUSTEES is nie persoonlik aanspreeklik vir verliese wat die 

VERSEKERAAR en LEDE van die FONDS mag ly nie, selfs waar sodanige 

verlies weens die optrede van die RAAD ontstaan nie, en met dien verstande dat 

sodanige optrede te goeder trou en ooreenkomstig die bepalings van die REËLS 

plaasgevind het.  

mailto:enquiries@pfa.org.za
mailto:life@sanlam.co.za
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Vergoeding van amptenare 

74A Die FONDS het nie die middele om die TRUSTEES, lede van sub-komitees wie 

nie TRUSTEES is NIE, die hoofbeampte of enige ander amptenaar te vergoed 

nie. 

 Wanneer die RAAD dit nodig ag, sal die nodige reëlings met die 

ADMINISTRATEUR getref word om 'n amptenaar te vergoed.  

(wysiging effektief vanaf 23/08/2011) 
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DEEL 10: DIVERSE BEPALINGS 

Verhoogde voordele 

75. Indien ’n voordeel, behalwe ’n paaiement op ’n annuïteit, nie deur die FONDS 

aan die LID, AFHANKLIKE of GENOMINEERDE betaal word of tot hulle voordeel 

aangewend word op die datum waarop dit ingevolge die REËLS en die gebruik 

van die VERSEKERAAR betaal of aangewend moet word nie, geld die volgende:  

75.1 die FONDS betaal aan die LID, AFHANKLIKE of GENOMINEERDE rente ten 

opsigte van die bedrag wat deur die betrokke party as ’n eenmalige bedrag 

gekommuteer is;  

75.2 indien die annuïteit van ’n LID, AFHANKLIKE of GENOMINEERDE by die 

VERSEKERAAR gekoop word, word die annuïteit retrospektief in werking gestel 

vanaf die datum waarop dit ingevolge hierdie REËLS in werking moes getree het, 

en alle agterstallige paaiemente sal, tesame met die herhalende paaiement aan 

die betrokke party uitbetaal word;  

75.3 indien die annuïteit van ’n LID, AFHANKLIKE of GENOMINEERDE by ’n ander 

versekeraar as die VERSEKERAAR gekoop word, word die VOORDEEL vanaf 

die datum en teen ’n koers soos wat van tyd tot tyd deur die VERSEKERAAR 

bepaal word, verhoog en die FONDS dra die verhoogde VOORDEEL aan die 

betrokke versekeraar oor.  

76. Rente in REËL 75.1 word betaal vanaf ’n datum en teen ’n koers soos wat van 

tyd tot tyd deur die VERSEKERAAR bepaal word.  

Onvervreembare voordele 

77. Behalwe in die mate wat dit deur die REËLS die WET, die Inkomstebelastingwet, 

1962, en die Wet op Onderhoud, 1998, toegelaat word, kan geen VOORDEEL 

waarvoor daar in die REËLS voorsiening gemaak  word (insluitend ’n annuïteit 

wat deur die FONDS namens ’n LID by ’n versekeraar gekoop is of gekoop gaan 

word), of reg op sodanige VOORDEEL of reg ten opsigte van BYDRAES wat 

deur of namens ’n LID gemaak is, verminder, oorgedra of andersins gesedeer of 

verpand of verhipotekeer word of aan beslaglegging of enige vorm van eksekusie 

ingevolge ’n vonnis of hofbevel onderworpe wees nie, of tot hoogstens 

drieduisend rand per jaar in berekening gebring word by die bepaling van ’n 

vonnisskuldenaar se finansiële posisie ingevolge artikel 65 van die Wet op 

Landdroshowe, 1944,  en in die geval waar die LID of betrokke genomineerde 

sodanige VOORDEEL of reg probeer oordra of andersins sedeer of verpand of 

vervreem, kan die FONDS die betaling daarvan weerhou op opskort: Met dien 

verstande dat die FONDS enige sodanige VOORDEEL of enige VOORDEEL na 

aanleiding van sodanige bydraes of gedeelte daarvan aan enige een of meer van 

die AFHANKLIKES van die LID of genomineerde of aan ’n voog of trustee tot 
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voordeel van sodanige AFHANKLIKE of AFHANKLIKES vir ’n tydperk wat hy 

bepaal, kan betaal. 

(wysiging effektief vanaf 21/09/2010) 

78. Indien die boedel van enige persoon wat geregtig is op ’n VOORDEEL wat 

ingevolge die REËLS betaalbaar is (insluitend ’n annuïteit wat deur die FONDS 

vir daardie persoon by ’n versekeraar gekoop is) gesekwestreer of oorgegee 

word, word sodanige VOORDEEL, ooreenkomstig REËL 77, nie geag deel van 

die bates in die insolvente boedel van daardie persoon te wees nie en kan die 

kurator van sy insolvente boedel of sy krediteure op geen manier daarop beslag 

lê of dit toeëien nie. 

79. Enige voordeel wat met betrekking tot ’n gestorwe LID deur die FONDS 

betaalbaar is, vorm ingevolge REËL 77 nie deel van die bates in die boedel van 

sodanige LID nie. 

Gelde wat aan die Fonds en die Werkgewer betaalbaar is 

80. Die FONDS kan die volgende bedrae verhaal van die VOORDELE wat ingevolge 

die REËLS betaalbaar is, naamlik: 

80.1 enige bedrag wat die LID aan die WERKGEWER verskuldig is met betrekking tot 

’n lening wat aan die LID toegestaan is  om die LID in staat te stel om: 

80.1.1 ‘n lening te delg wat deur ’n persoon of ander liggaam as die WERKGEWER aan 

hom toegestaan is teen sekuriteit van vaste eiendom wat aan die LID of sy GADE 

behoort en waarop ’n woonhuis gebou is of gebou gaan word wat deur die LID of 

’n AFHANKLIKE van die LID bewoon word of bewoon sal word, wat ook al die 

geval is; of 

80.1.2 ’n woonhuis te koop, of grond te koop en ’n woonhuis daarop te bou wat deur die 

LID of ’n AFHANKLIKE van die LID bewoon sal word; of 

80.1.3 aanbouings of verbouings te doen aan ’n woonhuis wat aan die LID of sy GADE 

behoort en wat deur die LID of ’n AFHANKLIKE van die LID bewoon word of 

bewoon sal word, of dit te onderhou of te herstel; 

80.2 enige bedrag wat deur die LID aan die WERKGEWER betaalbaar is met 

betrekking tot ’n bedrag waarvoor die WERKGEWER verantwoordelik is 

ingevolge ’n waarborg wat gegee is met betrekking tot ’n lening aan die LID deur 

enige ander persoon of liggaam vir enige doeleindes wat in klousules 80.1.1 tot 

80.1.3 gedefinieer is; 
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80.3 die bedrag van enige skade wat die WERKGEWER gely het as gevolg van enige 

diefstal, oneerlikheid, bedrog of wangedrag deur die LID en waarvoor die LID 

skriftelik aan die WERKGEWER skuld erken het of ’n hofbevel teen die LID 

verkry is. 

(Reël 80.4 verwyder vanaf 21/09/2010) 

Geldeenheid 

81. Alle bedrae wat ingevolge die REËLS aan of deur die FONDS betaalbaar is, is 

betaalbaar in die wettige betaalmiddel van die Republiek van Suid-Afrika.  

Bewys van eise 

82. Die FONDS is onder geen verpligting om enige VOORDEEL toe te staan tensy 

hy oortuig is van die LID se ouderdom en enige ander omstandigheid wat hy 

meen vir die VOORDEEL toepaslik is en waarvoor hy bewys of inligting aangevra 

het.  

Onopgeëiste voordele 

83. Onopgeëiste voordele bly in die FONDS totdat die LID opgespoor is.  Enige 

uitgawes van die FONDS en die ADMINISTRATEUR om die LID op te spoor, sal 

van die LID se voordele afgetrek word. 

(wysiging effektief vanaf 11/06/2013) 

Bindende krag van die Reëls 

84. Die REËLS bind die LEDE, die FONDS en sy amptenare en enigeen wat in terme 

van die REËLS ’n eis indien, of enigeen wie se eis uit die genoemde eis spruit.  

Afskrif van die Reëls van die Fonds 

85. LEDE kan, teen ’n fooi wat deur die FONDS bepaal is, afskrifte van die REËLS 

bekom.  

(wysiging effektief vanaf 11/06/2013) 

Ontbinding van die Fonds 

86. Die TRUSTEES, in oorlegpleging met die VERSEKERAAR, kan die FONDS te 

eniger tyd vir nuwe LEDE sluit of die FONDS ontbind.  

87. Die TRUSTEES moet aan die LEDE kennis gee van hulle voorneme om die 

FONDS te ontbind. Die TRUSTEES stel daarna ’n likwidateur aan, wie se 

aanstelling aan die goedkeuring van die REGISTRATEUR onderworpe is, en die 

tydperk van likwidasie sal geag word om op die datum van sodanige goedkeuring 

te begin.  

88. Gedurende sodanige likwidasie bly die bepalings van die WET steeds op die 

FONDS van toepassing asof die likwidateur die TRUSTEES is.  
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89. Die likwidateur moet so gou as moontlik die voorlopige finansiële state by die 

REGISTRATEUR indien wat deur regulasie voorgeskryf word, deur hom 

onderteken en as korrek gesertifiseer, wat die bates en laste van die FONDS aan 

die begin van die likwidasie en die manier waarop daar voorgestel word die bates 

en die laste insluitend enige bykomstige laste vir of ten opsigte van LEDE, 

gerealiseer en gedelg gaan word.  

 Wanneer die laste en bykomstige laste van en ten opsigte van LEDE gedelg 

word, word volle erkenning verleen aan: 

89.1 die regte en redelike verwagtings van VOORDELE van die betrokke persone; 

89.2 bykomende VOORDELE waarvan die betaling deur die FONDS ’n gevestigde 

gebruik geword het.  

Beëindiging van ’n werkgewer se deelname aan die Fonds 

90. ’n WERKGEWER kan te eniger tyd sy deelname aan die FONDS beëindig indien 

hy die FONDS en die LEDE in sy diens van sy voorneme daarvan inlig.  

 ‘n WERKGEWER se deelname aan die FONDS word outomaties beëindig 

wanneer hy voorlopig gelikwideer word of ophou met handelsbedrywighede. 

91. Wanneer die WERKGEWER se deelname aan die FONDS beëindig word, kan al 

die LEDE na 'n ander GEREGISTREERDE AFTREEFONDS oorgedra word op 

versoek van die WERKGEWER in oorleg met die LEDE, in terme van artikel 14 

van die WET.  Indien al die LEDE nie na 'n ander GEREGISTREERDE 

AFTREEFONDS oorgedra word of aftree wanneer die WERKGEWER se 

deelname aan die FONDS beëindig word nie, moet die RAAD ’n likwidateur 

aanstel, en sodanige aanstelling is onderworpe aan goedkeuring deur die 

REGISTRATEUR en die tydperk van likwidasie sal geag word om op die datum 

van sodanige goedkeuring te begin. 

Die likwidateur beëindig, in oorlegpleging met die WERKGEWER, die POLISSE 

op die lewens van al die LEDE wie WERKNEMERS van die betrokke 

WERKGEWER is, en:  

• betaal die opbrengs aan die LID uit; of  

• dra die opbrengs na ’n ander GEREGISTREERDE AFTREEFONDS oor. 

(wysiging effektief vanaf 11/06/2013) 

92. Die likwidasiekoste word uit die LID se voordele in die likwidasiepoel verhaal, 

tensy die WERKGEWER besluit om die onkoste te betaal.  
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93. Indien ’n WERKGEWER sou besluit om sy deelname aan die FONDS te beëindig 

in omstandighede waar dit nie nodig is om ’n likwidateur aan te stel nie, hanteer 

die FONDS elke LID se voordele volgens die instruksies wat hy van die 

WERKGEWER ontvang het, met dien verstande dat geen LID ’n opbetaalde LID 

van die FONDS kan bly nie.  

Wysiging van die Reëls 

94. Die TRUSTEES, in oorlegpleging met die VERSEKERAAR, kan die REËLS te 

eniger tyd wysig, met dien verstande dat: 

94.1 die goedkeuring van die Kommissaris vir die Suid-Afrikaanse Inkomstediens 

verkry is; en 

94.2 die wysiging nie strydig met die WET is nie. 

95. Die FONDS reël dat die REGISTRATEUR en die Kommissaris vir die Suid-

Afrikaanse Inkomstediens van elke wysiging van die REËLS in kennis gestel sal 

word.  
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                 Bylae A 
SENTRALE VOORSORGFONDS: VLAKKE VAN BYDRAE (vanaf 14/03/07) 

     

Vlak Maandelikse bydrae Aanwendingsbedrag 
Verhoging van 

bydrae 
% 

verhoging 
1 R 150.00 R 134.42 - - 
2 R 162.50 R 146.17 R 12.50 8.33% 
3 R 175.00 R 157.92 R 12.50 7.69% 
4 R 187.50 R 169.67 R 12.50 7.14% 
5 R 200.00 R 181.42 R 12.50 6.67% 
6 R 217.50 R 197.87 R 17.50 8.75% 
7 R 235.00 R 214.32 R 17.50 8.05% 
8 R 255.00 R 233.12 R 20.00 8.51% 
9 R 275.00 R 251.92 R 20.00 7.84% 

10 R 300.00 R 275.42 R 25.00 9.09% 
11 R 325.00 R 298.92 R 25.00 8.33% 
12 R 350.00 R 322.42 R 25.00 7.69% 
13 R 375.00 R 345.92 R 25.00 7.14% 
14 R 400.00 R 369.42 R 25.00 6.67% 
15 R 425.00 R 392.92 R 25.00 6.25% 
16 R 462.50 R 428.17 R 37.50 8.82% 
17 R 500.00 R 463.42 R 37.50 8.11% 
18 R 537.50 R 498.67 R 37.50 7.50% 
19 R 575.00 R 533.92 R 37.50 6.98% 
20 R 612.50 R 569.17 R 37.50 6.52% 
21 R 650.00 R 604.42 R 37.50 6.12% 
22 R 700.00 R 651.42 R 50.00 7.69% 
23 R 750.00 R 698.42 R 50.00 7.14% 
24 R 812.50 R 757.17 R 62.50 8.33% 
25 R 875.00 R 815.92 R 62.50 7.69% 
26 R 937.50 R 874.67 R 62.50 7.14% 
27 R 1,000.00 R 933.42 R 62.50 6.67% 
28 R 1,075.00 R 1,003.92 R 75.00 7.50% 
29 R 1,150.00 R 1,074.42 R 75.00 6.98% 
30 R 1,225.00 R 1,144.92 R 75.00 6.52% 
31 R 1,300.00 R 1,215.42 R 75.00 6.12% 
32 R 1,400.00 R 1,309.42 R 100.00 7.69% 
33 R 1,500.00 R 1,403.42 R 100.00 7.14% 
34 R 1,625.00 R 1,520.92 R 125.00 8.33% 
35 R 1,750.00 R 1,638.42 R 125.00 7.69% 
36 R 1,875.00 R 1,755.92 R 125.00 7.14% 
37 R 2,000.00 R 1,873.42 R 125.00 6.67% 
38 R 2,175.00 R 2,037.92 R 175.00 8.75% 
39 R 2,350.00 R 2,202.42 R 175.00 8.05% 
40 R 2,550.00 R 2,390.42 R 200.00 8.51% 
41 R 2,750.00 R 2,578.42 R 200.00 7.84% 
42 R 3,000.00 R 2,813.42 R 250.00 9.09% 
43 R 3,250.00 R 3,048.42 R 250.00 8.33% 
44 R 3,500.00 R 3,283.42 R 250.00 7.69% 
45 R 3,750.00 R 3,518.42 R 250.00 7.14% 
46 R 4,000.00 R 3,753.42 R 250.00 6.67% 
47 R 4,250.00 R 3,988.42 R 250.00 6.25% 
48 R 4,625.00 R 4,340.92 R 375.00 8.82% 
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49 R 5,000.00 R 4,693.42 R 375.00 8.11% 
50 R 5,375.00 R 5,045.92 R 375.00 7.50% 
51 R 5,750.00 R 5,398.42 R 375.00 6.98% 
52 R 6,125.00 R 5,750.92 R 375.00 6.52% 
53 R 6,500.00 R 6,103.42 R 375.00 6.12% 
54 R 7,000.00 R 6,573.42 R 500.00 7.69% 
55 R 7,500.00 R 7,043.42 R 500.00 7.14% 
56 R 8,125.00 R 7,630.92 R 625.00 8.33% 
57 R 8,750.00 R 8,218.42 R 625.00 7.69% 
58 R 9,375.00 R 8,805.92 R 625.00 7.14% 
59 R 10,000.00 R 9,393.42 R 625.00 6.67% 
60 R 10,750.00 R 10,098.42 R 750.00 7.50% 
61 R 11,500.00 R 10,803.42 R 750.00 6.98% 
62 R 12,250.00 R 11,508.42 R 750.00 6.52% 
63 R 13,000.00 R 12,213.42 R 750.00 6.12% 
64 R 14,000.00 R 13,153.42 R 1,000.00 7.69% 
65 R 15,000.00 R 14,093.42 R 1,000.00 7.14% 
66 R 16,250.00 R 15,268.42 R 1,250.00 8.33% 
67 R 17,500.00 R 16,443.42 R 1,250.00 7.69% 
68 R 18,750.00 R 17,618.42 R 1,250.00 7.14% 
69 R 20,000.00 R 18,793.42 R 1,250.00 6.67% 
70 R 21,750.00 R 20,438.42 R 1,750.00 8.75% 
71 R 23,500.00 R 22,083.42 R 1,750.00 8.05% 
72 R 25,500.00 R 23,963.42 R 2,000.00 8.51% 
73 R 27,500.00 R 25,843.42 R 2,000.00 7.84% 
74 R 30,000.00 R 28,193.42 R 2,500.00 9.09% 
75 R 32,500.00 R 30,543.42 R 2,500.00 8.33% 
76 R 35,000.00 R 32,893.42 R 2,500.00 7.69% 
77 R 37,500.00 R 35,243.42 R 2,500.00 7.14% 
78 R 40,000.00 R 37,593.42 R 2,500.00 6.67% 
79 R 42,500.00 R 39,943.42 R 2,500.00 6.25% 
80 R 50,000.00 R 46,993.42 R 7,500.00 17.65% 
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ALFABETIESE LYS VAN DEFINISIES SOOS IN DEEL 2 

 
ADJUNK HOOFBEAMPTE beteken die persoon wat ingevolge artikel 8(2)(b) van die 

WET vir die FONDS aangestel is. 

ADMINISTRATEUR beteken Sanlam Lewensversekering Beperk, of enige ander 

ADMINISTRATEUR wat van tyd tot tyd deur die RAAD aangestel word en wie se 

aanstelling behoorlik deur die Registrateur aangeteken moet word. 

AFHANKLIKE  beteken: 

 ’n persoon vir wie die LID regtens vir onderhoud aanspreeklik is; 

 ‘n persoon vir wie die LID nie regtens vir onderhoud aanspreeklik is nie, mits so ’n 

persoon: 

• by die dood van die LID, na die mening van die RAAD, van die LID afhanklik 

was vir onderhoud; 

• die GADE van die LID was; 

• ‘n kind van die LID is, insluitend ’n kind wat ná die dood van die LID gebore is, 

’n aangenome kind en ’n kind wat buite die eg gebore is; 

 ‘n persoon vir wie die LID regtens vir onderhoud aanspreeklik sou geword het as die 

LID nie gesterf het nie. 

AFTREEDATUM beteken: 

• die werklike datum waarop die LID uit die diens van die WERKGEWER tree; of  

• in die geval van ’n LID wie se voordele bestaan uit ’n opbetaalde polis soos in REËL 

33 beoog word en wat by iemand in diens getree het en ’n lid van daardie persoon 

of organisasie se GEREGISTREERDE AFTREEFONDS geword het, die datum 

waarop die LID by daardie FONDS aftree; of 

• in alle ander gevalle ’n datum wat die LID kies, wat op of na die LID se vyf-en-

vyftigste verjaardag moet wees of die datum waarop die VERSEKERAAR ingevolge 

REËL 32 aan die LID ongeskiktheidsvoordele betaal.   

AKTUARIËLE BASIS met betrekking tot ’n POLIS beteken die onderliggende aktuariële 

reëls, spesifikasies en formules ingevolge waarvan ’n POLIS funksioneer, wat:  

• ooreenkomstig die Langtermynversekeringswet, No 52 van 1998, deur die statutêre  

aktuaris van die VERSEKERAAR goedgekeur word, veral vir die doeleindes van 

artikels 46 en 52 van daardie Wet; en  

• indien en terwyl die Versekeringswet, No 27 van 1943, ooreenkomstig daardie Wet 

op die POLIS toegepas is, deur die waardeerder van die VERSEKERAAR 

goedgekeur is, in besonder vir die doeleindes van artikels 34 en 62(2) van daardie 

Wet. 
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FONDSLIDPOLIS  beteken ’n polis: 

• waarvan die FONDS die polishouer is of was; en 

• wat die FONDS uitneem of uitgeneem of bekom het met die uitsluitlike doel om die 

FONDS se aanspreeklikheid ingevolge die REËLS teenoor ’n bepaalde LID (of die 

oorlewende GADE, kinders, afhanklikes of genomineerdes van die LID) te befonds.  

GADE beteken ’n persoon wat ingevolge die Huwelikswet, No 25 van 1961, die Wet op 

die Erkenning van Tradisionele Huwelike, No 120 van 1998 of die Wet op Burgerlike 

Verbintenisse, No 17 van 2006 of die leerstellinge van ’n godsdiens die permanente 

lewensmaat of GADE of burgerlike lewensmaat van ’n LID is.  

GENOMINEERDE beteken ’n persoon, hetsy ’n AFHANKLIKE van die LID of nie, wat die 

LID skriftelik genomineer en die FONDS daarvan in kennis gestel het, wat ingevolge die 

reëls by die dood van die LID die sterftevoordele wat aan die LID beskikbaar is, sal 

ontvang. 

GEREGISTREERDE AFTREEFONDS beteken ’n voorsorgfonds, pensioenfonds, 

voorsorgbewaringsfonds, pensioenbewaringsfonds of uittredingannuïteitsfonds by die 

REGISTRATEUR geregistreer en deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens goedgekeur. 

HOOFBEAMPTE beteken die persoon wat ingevolge artikel 8(2)(a) van die WET vir die 

FONDS aangestel is. 

LID beteken enige persoon wat ingevolge die reëls lidmaatskap verkry het en nie 

ingevolge die reëls opgehou het om ’n lid te wees nie.  

ONAFHANKLIKE TRUSTEE beteken ’n TRUSTEE wat: 

• nie ’n WERKGEWER is nie; 

• nie ’n WERKNEMER van die FONDS of die VERSEKERAAR is nie; 

• nie deur die FONDS of die VERSEKERAAR beheer word nie; 

• nie saam met die VERSEKERAAR beheer oor die FONDS het nie en geen ander 

dienste aan die FONDS of die VERSEKERAAR lewer nie. 

OORSAAKLIKE GEBEURTENIS met betrekking tot ’n POLIS beteken een van die 

volgende gebeure: 

• die POLIS word ten volle afgekoop; 

• die basiese premie word verminder/verlaag, sonder dat die POLIS daardeur ten 

einde loop of ten volle afgekoop word; 

• die oorblywende polistermyn word verminder of die oorblywende termyn vir die 

betaling van premies word verkort, sonder dat die POLIS daardeur ten einde loop of 

ten volle afgekoop word:  
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• die POLIS word deels afgekoop behalwe met die oog op ’n oordrag vanaf een fonds 

na ’n ander ingevolge artikel 14 van die WET, of ’n gedeelte van die POLIS loop om 

’n ander rede ten einde (anders as dat risikodekking ingevolge die POLIS ten einde 

geloop het); 

• die POLIS word deels afgekoop met die oog op ’n oordrag vanaf die FONDS na ’n 

ander fonds ingevolge artikel 14 van die WET;  

• die POLIS word ten volle afgekoop, behalwe met die oog op ’n oordrag vanaf die 

FONDS na ’n ander fonds ingevolge artikel 14 van die WET, of die POLIS loop om 

’n ander rede ten einde (anders as dat die POLIS sy vervaldatum bereik het);  of 

• die POLIS word ten volle afgekoop met die oog op ’n oordrag vanaf die FONDS na 

’n ander fonds, ingevolge artikel 14 van die WET. 

OUDITEUR beteken ’n ouditeur wat ingevolge die Audit Profession Act, 2005 geregistreer 

is en nie ’n amptenaar van die FONDS is nie. 

POLIS beteken ’n POLIS van ’n LID van die FONDS. 

POLISVOORSKRIFTE beteken die bepalings van die POLIS, die onderliggende 

AKTUARIËLE BASIS van die POLIS, en die voorskrifte van die 

Langtermynversekeringswet, 1998 en die regulasies wat ingevolge daardie Wet 

uitgevaardig is.  

RAAD beteken die Raad van TRUSTEES wat die FONDS ingevolge hierdie REËLS 

beheer en bestuur.  

REËLS beteken hierdie REËLS en sodanige wysiging daarvan wat te enige tyd van krag 

mag wees. 

REGISTRATEUR beteken die Registrateur van Pensioenfondse wat ingevolge die WET 

aangestel is.  

TRUSTEE beteken ’n lid van die RAAD. 

VERGOEDING beteken die bedrag wat ’n WERKGEWER jaarliks aan ’n WERKNEMER 

vir die WERKNEMER se dienste betaal.  

VERSEKERAAR beteken Sanlam Lewensversekering Beperk.  

WAARDES beteken alle WAARDES van ’n POLIS insluitend, maar nie beperk tot die 

beleggingswaarde, die oorblywende waarde en ander waardes soos in artikel 52(2) van 

die Langtermynversekeringswet, 1998 beoog, en die uitkeerwaarde daarvan.  

VOORDEEL beteken ’n POLIS voordeel, insluitend ’n bedrag wat by die volle of 

gedeeltelike afkoping van ’n POLIS betaalbaar is, maar uitsluitend ’n lening ten opsigte 

van ’n POLIS.  ’n LID se voordeel sal, vir die doeleindes van enige aftrekkings ingevolge 

artikel 37D(1)(d)(i) van die WET, met ingang van 1 November 2008 geag word as die 

vroeë beëindigingswaarde van die POLIS wat die FONDS ten opsigte van die LID hou. 
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WERKGEWER beteken enige WERKGEWER wat aan die FONDS deelneem en sluit ’n 

vennootskap in.  

WERKNEMERS beteken diegene in voltydse diens van die WERKGEWER en sluit ’n 

vennoot van ’n vennootskap, ‘n direkteur van ‘n maatskappy en ‘n lid van ‘n beslote 

korporasie. 

WET verwys na die Wet op Pensioenfondse,  No 24 van 1956, soos gewysig, en die 

regulasies wat ingevolge die WET uitgevaardig is, en enige daaropvolgende Wet wat dit 

vervang en enige wysigings en regulasies wat ingevolge daarvan gepromulgeer is.  
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