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OPSOMMING 

Professionele etiek word nie altyd in ag geneem met besigheids

besluite nie. Die vordering van kredietversekeringspremies is 

waarskynlik 'n voorbeeld daarvan. 

Die uitneem van kredietversekering is dikwels 'n voorwaarde vir 

die verlening van krediet deur sommige meubelhandelaars. Gewel

dige finansiele voordele wat voortspruit uit kredietversekering

skemas lei tot uitbuiting van die publiek deur sekere meubelhan

delaars. 

Die verskillende kredietversekeringskemas wat in die meubelhandel 

toegepas word, voldoen nie aan die vereistes van die Woekerwet, 

1968, en die Versekeringswet, 1943, nie. Hierdie oortredings het 

dikwels 'n wesenlike uitwerking op die geopenbaarde finansiele 

inligting van verskeie meubelhandelaars. Dit is die ouditeur se 

verantwoordelikheid om die statutere vereistes met die vordering 

van kredietversekeringspremies in ag te neem, aangesien dit 'n 

onwettige optrede, asook 'n onreelmatigheid kragtens algemeen 

aanvaarde ouditstandaarde is. 

Die ouditeur behoort toepaslik verslag te doen oor gevolglike 

wanvoorstellings van die f inansiele inligting van die betrokke 

meubelhandelaars. Hierdie verantwoordelikheid word egter nie deur 

alle ouditeure nagekom nie. 



SUMMARY 

In taking business decisions professional ethics are not always 

taken into account. The collection of credit insurance premiums 

may be such an example. 

The taking out of credit insurance is often a condition for the 

granting of credit by certain furniture traders. Enormous finan

cial gains arising from credit insurance schemes result in ex

ploitation of the public by certain furniture traders. 

Various credit insurance schemes in the furniture trade contra

vene the Usury Act, 1968, and the Insurance Act, 1943. These con

traventions often materially affect financial information dis

closed by certain furniture traders. It is the auditor's respon

sibility to consider the statutory requirements for the collec

tion of credit insurance premiums, as this is an illegal act and 

an irregularity in terms of general accepted auditing standards. 

The auditor's duty is to appropriately report on resulting mis

representations of financial information of such furniture tra

ders. Some auditors however, do not comply with this responsi

bility. 
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HOOFSTUK 1 

AGTERGROND 

1.1. INLEIDING 

Advertensies van verskillende meubelhandelaars se handelswa

re-aanbiedings is 'n daaglikse verskynsel. In die adverten

sies word potensiele klante se aandag grotendeels op die 

kontantprys en die paaiement van 'n betrokke artikel geves

tig. Die termyn van afbetaling en die deposito betaalbaar, 

soos bepaal deur die Wet op Kredietooreenkomste, 1980 (Wet 

75 van 1980) word normaalweg in kleiner druk geplaas. 

Addisionele kostes betaalbaar met 'n afbetalingsverkoop

ooreenkoms word bykans nooit in advertensies geopenbaar 

nie. 

Die potensiele klant word gelei om die besondere artikel met 

'n paaiement te vereenselwig. Die indruk word klaarblyklik 

geskep dat indien die paaiement bekostigbaar is, die koop

prys van die artikel buite rekening gelaat kan word. 

In Suid-Afrika se besondere heterogene samestelling van Eer

ste en Derde Wereld is dit moontlik dat talle klante nie 

bewus is van die totale verpligtinge kragtens afbetalings

verkoopooreenkomste nie. Finansieringskoste wat gehef word 

met 'n afbetalingsverkoopooreenkoms mag moontlik ge1gnoreer 
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word. Wanneer die klant 'n besondere artikel wil bekom en 

die meubelhandelaar se kredietafdeling sy kredietwaardigheid 

aanvaar, vervaag die gedagte aan die werklike verpligtinge 

ingevolge die afbetalingsverkoopooreenkoms moontlik nog ver

der. In sulke gevalle is daar normaalweg nie sprake van 

enige bedinging van die finansieringskostekoers nie. Die 

maksimum f inansieringskostekoers word gevolglik meestal deur 

die meubelhandelaar ten koste van die klant beding. 

Daar word meestal 'n standaard afbetalingsverkoopooreenkoms 

tussen die meubelhandelaar en die koper voltooi en normale 

heffings word deur die meubelhandelaar beding. Hierdie nor

male heff ings waartoe die klant meestal instem, is krediet

versekeringspremies. 

Hierdie aangeleentheid is deur die Franzsen-komitee (1977, 

p. 94) ondersoek en die mening is deur die Komitee gehuldig 

dat 'n kredietopnemer met die aangaan van 'n krediettransak

sie nie altyd in 'n gunstige bedingingsposisie is nie. Die 

kredietopnemer word oorgelaat in die hande van die krediet

gewer vir die goedkeuring van die aansoek. Die mening word 

verder deur die Komitee uitgespreek dat 'n kredietopnemer 

geredelik sal instem tot lewensversekeringsdekking met die 

verwagting dat sodanige bykomende sekuriteit die aansoek om 

krediet suksesvol sal maak. 
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Die Louw-kommissie (1976, p. 73-74) beklemtoon hierdie pro-

bleem: 

In die meeste gevalle hou die klagtes verband met 
die situasie waarin die toestaan van 'n lening of 
oortrekkingsgerief daaraan onderworpe gemaak word 
dat die kli~nt versekering uitneem waaruit die uit
lener by wyse van kommissieverdienste voordeel trek. 

Normaalweg voeg die meubelhandelaar kredietversekering by 

die afbetalingsverkoopooreenkoms. As teenprestasie word on-

derneem om onder sekere omstandighede gedurende die termyn 

van die afbetalingsverkoopooreenkoms en met die nakoming van 

sekere voorwaardes, die bate te vervang of die koper kwyt te 

skeld van die uitstaande saldo van die skuld. Gebeurlikhede 

wat aanleiding gee tot die vervanging van die bate of die 

kwytskelding van die skuld kan die volgende insluit: 

a) die afsterwe van die koper; 

b) die blywende of tydelike ongeskiktheid van die koper; 

c) die beskadiging van die verkoopte goedere; of 

d) die vernietiging of verlies van die verkoopte goedere. 

1.2. PROBLEEMSTELLING 

Sommige maatskappye en ondernemings behaal jaar na jaar gro-

ter hoogtepunte. Die pers doen deurlopend verslag van nuwe 

rekordwinste, verdienste per aandeel en batebeleggings. In 

die eindelose strewe na groter hoogtes binne 'n vinnig ver-
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anderende sakewereld kan dit gebeur dat sekere "morele be-

sigheidstandaarde.. moontlik verslap of geignoreer word om 

voortgesette groei te verseker. 

Meneer U de Villiers, gewese voorsitter van Standard Bank 

Beleggingskorporasie Beperk, verwys na die gevolge indien 

"morele besigheidstandaarde" geignoreer word en is van me-

ning dat -

the disturbing decline in standards of business 
morality' and said he feared this would give rise to 
the perception among disadvantaged communities that 
corruption was a necessary consequence of the free 
market (Turvey, 1989, p. 1). 

Die mening is vroeer gehuldig dat talle verbruikers oninge-

lig is. Die vraag ontstaan of die oningeligte koper nie 

moontlik die middel tot grater hoogtes is nie? 'n Meubelhan-

delaar, wat anoniem wil bly, laat horn SOOS volg uit in 

skrywe aan die Registrateur van Finansiele Instellings: 

In Africa with the emergence of the unsophisticated 
buyer who needs EVERYTHING, the stage is set for 
merciless exploitation, when these people need cre
dit, and do not have easy access to it. They are the 
prey of the unscrupulous, and in South Africa alone 
there are about 25 million of these poor people. 

'n 

Ongerymdhede, wanpraktyke en bedrog kom voortdurend in die 

privaatsektor voor. Die totale omvang is deur die Prokureur-

generaal, Witwatersrandse plpaslike afdeling, op 13 Oktober 

1992 op meer as R3 400 miljoen per jaar beraam. 



-5-

Die Franzsen-komitee (1977, p. 92-93) het tot 'n sekere mate 

ondersoek ingestel na versekeringsdekking. Die mening is 

deur die Komitee geformuleer dat versekeringsdekking veral 

tot die voordeel van geld- en kredietopnemers kan wees, maar 

vestig die aandag daarop dat die gebruik ernstige probleme 

kan skep. Die gelduitleners en kredietgewers ontvang gewoon-

lik kommissie op die polisse wat met die versekeringskemas 

gereel word. 'n Bykomende bran van inkomste word gevolglik 

geskep. Die gevaar bestaan dat vesekeringsdekking as sekuri-

teit vereis kan word om bloat bykomende inkomste te besorg. 

Die moontlikheid dat ongerymdhede, wanpraktyke en bedrog met 

kredietversekering kan voorkom, behoort nie buite rekening 

gelaat te word nie. Die Louw-kommissie (1976, p. 74) onder-

steun die moontlikheid van wanpraktyke met lewensversekering 

en maak onder andere die volgende stelling: 

Ons is begaan oar die baie aansienlike geleenthede 
vir die uitbuiting van die publiek deur dwangverkope 
van lewensversekering, veral ten tyde van 'n tekort 
aan leningsfondse. Ons meen dat dwangverkope nie in 
die openbare belang is nie en dat dit verbied be
hoort te word. 

Op 19 Julie 1976 het die Meubelhandelaarsvereniging van 

Suid-Afrika by wyse van 'n skrywe aan die Registrateur van 

Finansiele Instellings beswaar gemaak teen die praktyk van 

kredietversekering: 
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Uit hoofde van verskeie klagtes van onder meer ver
bruikers en die wanpraktyke wat uit die tipe ver
sekering spruit, bevraagteken die Vereniging die 
wenslikheid daarvan dat 'n voortsetting daarvan toe
gelaat word. Daar is by verskeie geleenthede gevind 
dat die premie wissel tussen verskeie uiterstes en 
dat die toets vry dikwels een is van sien wat die 
verkeer sal dra. 

Die Registrateur van Finansiele Instellings het met 'n skry-

we gedateer 10 Desember 1976, met spesifieke verwysing na 

die Versekeringswet, 1943 (Wet 27 van 1943), soos volg daar-

op geantwoord: 

U dra daarvan kennis dat ondersoek ingestel word met 
die oog daarop om tekortkominge in die bestaande be
palings van die Wet reg te stel. Versekeringspremies 
wat van kredietopnemers verhaal word is een van die 
sake wat aandag geniet. Aandag word oak deur hierdie 
Kantoor gegee aan die vrystellings wat ingevolge die 
Versekeringswet aan 'n aantal handelaars gegee is. 

Ten slotte mag ek meld dat hierdie Kantoor 
aantal handelaars se aandag daarop gevestig 
die tipe versekeringsdekking wat hulle aan 
verleen nie aan die bepalings van die Wet 
nie ... 

reeds 'n 
het dat 
kliente 
voldoen 

As gevolg van wesenlike oortredings van die Woekerwet, 1968 

(Wet 73 van 1968), en die Versekeringswet wat voortspruit 

uit inspeksieverslae en klagtes deur die Kantoor van Finan-

siele Instellings ontvang, het die Registrateur, gedurende 

Maart 1989, opdrag gegee dat daadwerklike ondersoek ingestel 

word na kredietversekeringskemas. Inligting is aangevra van 

geregistreerde versekeringsmaatskappye en van agente van 

Lloyds. Die inligting wat versoek was, is die volgende: 
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a) Name en adresse van kredietversekeringspolishouers (dit 

is kredietgewers, geldleners en verhuurders). 

b) 'n Afskrif van die polis en ander tersaaklike dokumen-

tasie soos aansoekvorms, verklarings en sertifikate. 

c) Afskrifte van maandelikse of kwartaallikse opgawes, vir 

die tydperk 1 Januarie 1985 tot 31 Desember 1988, met 

die volgende inligting vir elke periode: 

i) Bruto premies gehef of ontvang deur die polishouer, 

ii) premies oorbetaal aan die versekeringsmaatskappy, 

iii) kommissie ontvang deur die polishouer, en 

iv) besonderhede van enige winsdelingsooreenkomste (in
dien van toepassing). 

d) Totale bedrag eise nagekom of uitbetaal vir elke periode. 

Die Kantoor kon as gevolg van 'n gebrek aan kundige, gekwa-

lifiseerde personeel nie die ondersoek na kredietverseke-

ringskemas voltooi nie. Dit het die geleentheid gelaat om 

navorsing oor die onderwerp te doen. Die Kommissie vir Admi-

nistrasie het toestemming gegee dat inligting, dokumente en 

bronne in die Kantoor van Finansiele Instellings beskikbaar 

gestel word, op voorwaarde dat die Registrateur van Finansi-
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ele Instellings toestemrning daartoe sal verleen. Die Regi

strateur het dienooreenkomstig toestemrning verleen. 

1.3. DIE DOEL VAN DIE NAVORSING 

Die doel van die navorsing is om die funksie van die onaf

hanklike ouditeur met die vordering van onwettige krediet

versekering in die meubelhandel toe te lig. Die vordering 

van onwettige kredietversekeringspremies wat as 'n onwettige 

optrede en 'n onreelmatigheid beskou word, word ondersoek 

met spesifieke verwysing na die Woekerwet en die Verseke

ringswet. 

Die navorsing gee die ouditeur leiding met die uitspreek van 

'n mening in ouditverslae, oor die redelikheid van die fi

nansiele state en die resultate van die bedrywighede van 

meubelhandelaars wat onwettige kredietversekeringspremies 

vorder. 

1.4. UITEENSETTING VAN DIE NAVORSING 

In aansluiting by die doel van die navorsing, word dit soos 

volg uiteengesit: 
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HOOFSTUK 1 AGTERGROND 

Die agtergrond tot die navorsing word in hierdie hoofstuk 

uiteengesit. Dit sluit onder andere die probleemstelling 

en die doel van die navorsing in. 

HOOFSTUK 2 : DIE AARD EN OMVANG VAN KREDIETVERSEKERING IN 

DIE MEUBELHANDEL 

In hierdie hoof stuk word die verskillende kredietverseke

ringskemas ge1dentif iseer en die kredietversekeringshef

f ings geevalueer met betrekking tot die finansiele inlig

ting van die meubelhandelaars. Die navorsingsmetode word 

ook uiteengesit. Die doel van die hoofstuk is om -

a) die aard en omvang van kredietversekering te onder

soek; en 

b) te bepaal of die omvang van kredietversekering wesen

lik is met betrekking tot die f inansiele inligting 

van die meubelhandelaars. 

HOOFSTUK 3 DIE BEPALINGS VAN DIE WOEKERWET, 1968, MET 

BETREKKING TOT KREDIETVERSEKERING 

In hierdie hoof stuk word die statutere vereistes met be

trekking tot die vordering van kredietversekering onder-
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soek. Die doel van die hoofstuk is om te bepaal of die 

vordering van kredietversekering, met betrekking tot die 

Woekerwet, nie moontlik 'n onwettige optrede en gevolglik 

'n onreelmatigheid ingevolge algemeen aanvaarde oudit

standaarde, nommer OU 005, Die ouditeur se verantwoorde

likheid om onwettige optrede, ander onreelmatighede en 

foute op te spoor en daaroor verslag te doen, 1992 

(hierna verwys as OU 005) is nie. 

HOOFSTUK 4 : DIE BEPALINGS VAN DIE VERSEKERINGSWET, 1943, 

MET BETREKKING TOT KREDIETVERSEKERING 

In hoof stuk 4 word die moontlikheid ondersoek dat die 

vordering van kredietversekering onwettige versekerings

besigheid is (Coetzee, 1990, p. 18). 

Die statutere vereistes volgens die Versekeringswet met 

betrekking tot die verskillende kredietversekeringskemas 

word ondersoek. Die ondersoek behels onder andere die 

moontlikheid dat sommige meubelhandelaars onwettige ver

sekeringsbesigheid bedryf, die gevolge daarvan en die be

perkings op vergoeding betaalbaar. 

Die doel van die hoof stuk is om te bepaal of kredietver

sekering, met betrekking. tot die Versekeringswet nie 

moontlik 'n onwettige optrede en gevolglik 'n onreelma-
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tigheid ingevolge OU 005, paragrawe .03-.04 is nie. 

HOOFSTUK 5 : DIE VERANTWOORDELIKHEID VAN DIE OUDITEUR MET 

BETREKKING TOT KREDIETVERSEKERING 

Die bevindings van hoofstukke 2, 3 en 4 word in hierdie 

hoofstuk saamgevoeg. Die mening uitgespreek deur die ou

diteur in ouditverslae oor die finansiele state van meu

belhandelaars wat kredietversekering aanbied, word in 

hierdie hoof stuk in verband gebring met wesenlikheid en 

onreelmatigheid. Die invloed wat wetgewing op die ver

antwoordelikheid van die ouditeur uitoefen, word bespreek 

met verwysing na onwettige optrede. Die bespreking word 

uitgebrei om wesenlike onreelmatighede met kredietver

sekeringskemas in te sluit. 

Die doel van die hoofstuk is om die ouditeur leiding te 

gee met die uitspreek van 'n mening ooreenkomstig alge

meen aanvaarde ouditstandaarde, nommer OU 001, Verant

woordelikhede en funksie van die onafhanklike ouditeur, 

1976 (hierna verwys as OU 001). 

HOOFSTUK 6 SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

Die samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings met be

trekking tot die funksie van die onafhanklike ouditeur 

ten aansien van onwettige kredietversekering in die meu

belhandel word in hierdie hoofstuk opgesom. 
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HOOFSTUK 2 

DIE AARD EN OMVANG VAN KREDIETVERSEKERING IN DIE MEUBELHANDEL 

2.1. INLEIDING 

Coetzee (1990, p. 15) gee 'n aanduiding van die omvang van 

kredietversekering in die kleinhandel: 

Honderde miljoene rande is reeds onwettig deur seke
re kredietgewers van kredietopnemers verhaal deur 
korttermynversekeringspremies te hef by die aankoop 
van goedere op huurkoop. 

Die Registrateur van Finansiele Instellings het met 
'n deurtastende ondersoek begin na bewerings dat 
sekere kleinhandelaars meer geld uit versekering as 
uit die afset van hulle produkte maak. 

Die vraag ontstaan onwillekeurig wat die aard en omvang van 

kredietversekering in die meubelhandel is en of dit wel on-

wettig van kredietopnemers verhaal word. 

In hierdie hoof stuk word die aard van die verskillende kre-

dietversekeringskemas ontleed en ondersoek. Die omvang van 

kredietversekeringspremies word met die f inansiele inligting 

van meubelhandelaars vergelyk om te bepaal of kredietverse-

kering wesenlik is al dan nie. 

Indien die inkomste uit kredietversekering 'n wesenlike ge-

deelte van, onder andere, die omset of netto inkomste van 'n 

meubelhandelaar is, sal die ouditeur kredietversekering in 

ag moet neem met die ouditverslag kragtens OU 001, paragraaf 
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.01, oor die redelikheid van die finansiele stand en die 

resultate van die bedrywighede van die meubelhandelaars vir 

die tydperk onder beskouing. 

2.2. NAVORSINGSMETODE 

Die Kantoor van Finansiele Instellings het gedurende Maart 

1989 'n vraelys aan geregistreerde versekeringsmaatskappye 

en agente van Lloyds gerig waarin inligting van kredietver

sekeringskemas versoek is. Die inligting wat versoek is, is 

die volgende: 

a) Name en adresse van kredietversekeringspolishouers (dit 

is kredietgewers, geldleners en verhuurders). 

b) 'n Afskrif van die polis en ander tersaaklike dokumen

tasie soos aansoekvorms, verklarings en sertifikate. 

c) Afskrifte van maandelikse of kwartaallikse opgawes, vir 

die tydperk 1 Januarie 1985 tot 31 Desember 1988, met 

die volgende inligting vir elke periode: 

i) Bruto premies gehef of ontvang deur die polishouer, 

ii) premies oorbetaal aan die versekeringsmaatskappy, 

iii) kommissie ontvang deur die polishouer, en 

iv) besonderhede van enige winsdelingsooreenkomste (in

dien van toepassing). 
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d) Totale bedrag eise nagekom of uitbetaal vir elke periode. 

Gedurende Maart 1989 was 81 versekeringsmaatskappye en 

agente van Lloyds deur die Registrateur van Versekeringswese 

geregistreer. Vraelyste is aan 62 geregistreerde verseke

raars en agente van Lloyds uitgestuur. Alle vraelyste is 

beantwoord en terugontvang deur die Kantoor van Finansiele 

Instellings. Geregistreerde versekeraars aan wie vraelyste 

nie uitgestuur is nie, het bo alle redelike twyfel aan die 

kant van die Registrateur van Versekeringswese, nie krediet

versekeringskernas bedryf nie. 

Gedurende November 1989 het die Kantoor van Finansiele In

stellings 'n vraelys aan meubelhandelaars gerig, soos later 

in hierdie paragraaf uiteengesit, waarin die volgende inlig

ting vir die voorafgaande vyf jaar, met betrekking tot kre

dietversekering, versoek was: 

a) 'n Afskrif van elke polis of versekeringskontrak en 

ander tersaaklike dokumentasie soos aansoekvorms, ver

klarings en sertifikate. 

b) Afskrifte van maandelikse of kwartaallikse opgawes inge

dien by versekeraars. 

c) Afskrifte van alle instruksies en handleidings met be

trekking tot kredietversekering uitgereik aan personeel. 
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d) Afskrifte van 30 opeenvolgende afbetalingsverkoopooreen-

komste vanaf 3 Januarie 1989. 

Daarbenewens is 'n skedule aangeheg waarin die volgende in-

ligting vir elke jaar versoek was: 

a) Finansiele jaareinde, 

b) omset (kleinhandelverkope), 

c) netto wins (verlies) voor belasting, 

d) bruto kredietversekeringspremies gehef, 

e) bedrag oorbetaal aan versekeringsmaatskappye, 

f) kommissie teruggehou of ontvang, 

g) inkomste uit winsdeling (indien van toepassing), 

h) totale bedrag eise deur die meubelhandelaar betaal, 

i) totale bedrag eise deur die onderskrywer betaal, en 

j) besonderhede van jaarlikse premiekoerse. 

Die statistiese gegewens van die vraelyste uitgestuur, is 

SOOS volg: 

Aantal vraelyste uitgestuur ......... ........... ... 270 

Aantal vraelyste beantwoord........................ 222 

Aantal vraelyste onvolledig beantwoord............. 7 

Aantal vraelyste onbeantwoord...................... 41 
270 

Die ef fektiewe persentasie vraelyste beantwoord is die aan-

tal vraelyste beantwoord (222) uitgedruk as 'n persentasie 

van die aantal vraelyste uitgestuur (270). Dit volg dat die 
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effektiewe persentasie vraelyste beantwoord 82% is. 

Vraelyste is aan die volgende meubelhandelaars gestuur: 

a) Alle lede van die Meubelhandelaarsvereniging van Suid

Afrika, binne die grense van die Republiek soos op 24 

November 1989. Besonderhede van die meubelhandelaars is 

deur die Meubelhandelaarsvereniging van Suid-Afrika ver

strek. 

b) Nie-lede van die Meubelhandelaarsvereniging van Suid

Afrika wat kredietversekeringskemas bedryf wat onder

skryf word deur geregistreerde versekeringsmaatskappye. 

Hierdie meubelhandelaars is ge1dentifiseer met die vrae

lyste wat uitgestuur is deur die Kantoor van Finansiele 

Instelings. 

Alle vraelyste terugontvang tot en met 31 Maart 1990 is 

met die navorsing in berekening geneem. 

Die verwerking van die inligting, wat die kern van die 

navorsing is, het sedert 1990 oor 'n tydperk van drie 

jaar geskied. Gevolglik is dit nodig geag om te herbe

vestig dat die bedryf van kredietversekering sedertdien 

onveranderd gebly het. 

Die Raad op Finansiele Dienste het op 29 November 1991 

'n skrywe aan die Meubelhandelaarsvereniging van Suid-
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Afrika gerig. Volgens die skrywe is sekere meubelhande

laars wat lede van die Meubelhandelaarsvereniging van 

Suid-Afrika is, skuldig aan statut~re oortredings by die 

toepassing van kredietversekeringskemas. Verder is die 

Vereniging gevra om die betrokke meubelhandelaars te 

versoek om daardie bedrywighede voor 31 Januarie 1992 te 

staak. 

Die Registrateur van Versekeringswese het op 22 Septem

ber 1992 bevestig dat die aangeleentheid, met die uit

sondering van 'n enkele meubelhandelaar, nog nie deur 

die betrokke meubelhandelaars reggestel is nie. Verskeie 

meubelhandelaars doen herhaaldelik aansoek om uitstel 

tot tyd en wyl 'n oplossing, aanvaarbaar vir die Regis

trateur van Versekeringswese, gevind kan word. Onder

handelinge in die verband word met die Meubelhandelaars

vereniging van Suid-Afrika gevoer. Die Uitvoerende Di

rekteur van die Vereniging het die verwikkeling beves

tig. 

Meubelhandelaars wat gedurende 1989 verantwoordelik was 

vir die vordering van ongeveer 60% (R100 433 357) van 

die totale kredietversekeringspremies in die meubelhan

del, is op 21 September 1992 gekontak om te bepaal of 

kredietversekering aan klante aangebied word. Die meu

belhandelaars het bevestig dat kredietversekering steeds 

aangebied word. Die volgende inligting is ook ingewin: 
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(a) Die kredietversekeringspremiekoers per jaar is fun

damenteel onveranderd; 

(b) dieselfde versekeringsmaatskappye onderskryf die 

verskillende kredietversekeringskemas; en 

(c) kredietversekeringspremies word steeds, deur die 

kopers, aan die meubelhandelaars betaal. 

Hierdie inligting, asook die mededeling van die Regis

trateur van Versekeringswese, bevestig dat die wese van 

kredietversekering in die meubelhandel onveranderd is. 

Meubelhandelaars wat kredietversekering aanbied, is 

eerstens ingedeel in die verskillende kredietverseke

ringskemas (verwys paragraaf 2.3). Daarna is die groot

ste vyf meubelhandelaars van elke skema, gebaseer op die 

verskillende meubelhandelaars se omset, ge1dentifiseer. 

Met hierdie indeling is gepoog om die grootste meubel

handelaars (van elke skema) van die kleiner meubelhande

laars van dieselfde skema te onderskei. Sodoende kan af

leidings, waarnemings en gevolgtrekkings afsonderlik 

vir grater en kleiner meubelhandelaars gemaak word. 

2.3. VERSKILLENDE TIPES KREDIETVERSEKERINGSKEMAS 

Uit die vraelys uitgestuur, is verskillende kredietver

sekeringskemas ge1dentifiseer. Aan die hand van die on

derskeie kredietversekeringspolisse word die verskillen

de kredietversekeringskemas kortliks bespreek: 
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2.3.1 SKEMA 1 KREDIETVERSEKERINGSKEMAS WAARVOLGENS 

DIE VERSEKERAAR EISE INGEVOLGE DIE POLIS NAKOM 

'n Meubelhandelaar verseker gebeurlikhede by 'n 

geregistreerde versekeringsmaatskappy. Die verse

keringsmaatskappy reik 'n afsonderlike polis vir 

elke klas van beskerming (verwys paragraaf 4.2), 

aan die meubelhandelaar uit. Die meubelhandelaar 

reik vervolgens 'n sertifikaat ooreenkomstig die 

polis aan die koper uit. 

Vir die volgende klasse van beskerming word af

sonderlike polisse uitgereik: 

a) Allerisiko-versekering, en 

b) paaiementversekering. 

Die premiekoers wat deur die versekeraar voorge

skryf word, onderskei nie tussen die polisse nie. 

Premies word deur die meubelhandelaar van die ko

per verhaal. Die premie wat die koper betaal, is 

gevolglik 'n enkele premie vir allerisiko- en 

paaiementversekering. 

Allerisiko- en paaiementversekering behels die 

volgende: 
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a) A11erisiko-versekering 

Die allerisiko-versekering is van toepassing op 

die verkoopte goedere soos uiteengesit in die 

afbetalingsverkoopooreenkomste. Die verkoopte 

goedere of enige deel daarvan word normaalweg 

verseker teen -

( i) ongeluk; 

(ii) verlies; 

(iii) diefstal; 

(iv) beskadiging; en 

( v) vernietiging. 

Die versekeringsmaatskappy onderneem om die meu

belhandelaar onderworpe aan die bepalings van 

die polis skadeloos te stel teen verlies, skade 

of vernietiging van die verkoopte goedere. Die 

skadeloosstelling word beperk tot die versekerde 

bedrag wat die vervangingswaarde van die ver

koopte goedere is. Die versekeringsmaatskappye 

het, ooreenkomstig die vraelys aan hulle ge

stuur, bevestig dat die rneubelhandelaar die ver

sekerde is. 

Die belangrikste voorwaardes van die polis is 

kortliks die volgende: 
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(i) Die versekeringsdekking verval indien die 

koper sy skuldlas aan die meubelhandelaar 

afgelos het of na die verstryking van die 

termyn van die skuldlas, soos aanvanklik 

onderneem is, watter ook al eerste plaas

vind. 

(ii) Die versekeringsmaatskappy word nie be1n

vloed deur enige reeling tussen die meu

belhandelaar en die koper waarvolgens die 

paaiementbedrag verminder word of die tyd

perk van afbetaling verleng word nie. Dit 

volg derhalwe dat die meubelhandelaar nie 

versekeringsdekking geniet na verstryking 

van die skuldtermyn nie, alhoewel die 

skuld nog nie ten volle veref fen mag wees 

nie. 

(iii) Enige bedrag wat aan die meubelhandelaar 

na aanleiding van 'n eis betaal word, moet 

eerstens deur die meubelhandelaar aange

wend word om die onbetaalde skuld van die 

koper te verminder of af te los. Enige 

oorskotbedrag moet aan die koper oorbetaal 

word. Die m~ubelhandelaar geniet gevolglik 

'n vorderingsvoorkeur in die geval van 'n 

eisbetaling. 
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(iv) Slegs die meubelhandelaar is geregtig op 

skadeloosstelling deur die verseke-

ringsmaatskappy ten opsigte van die ser

tif ikaa t uitgereik aan die koper. Dit volg 

dat die meubelhandelaar eise teen die ver

sekeringsmaatskappy instel. Die meubelhan

delaar kan gevolglik weier om 'n eis teen 

die versekeringsmaatskappy in te stel in 

welke geval die koper geen regte kan uit

oefen nie. 

b) Paaiementversekering 

In die paaiementversekeringsertifikaat onderneem 

die versekeraar om die meubelhandelaar skadeloos 

te stel indien enige van die volgende gebeurlik

hede met die koper sou plaasvind: 

(i) Dood as gevolg van natuurlike oorsake, 

(ii) dood as gevolg van ongeluk, en 

(iii) permanente of tydelike algehele ongeskikt

heid wat deur ongeluk of siekte veroorsaak 

word. 

Die versekeringsmaatskappy onderneem om enige 

voordeel wat verleen word onderworpe aan die be

palings van die polis aan die meubelhandelaar 

te vergoed. Die voordele met die verskillende 
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gebeurlikhede word normaalweg soos volg uit

eengesit: 

(i) In die geval van dood of permanente onge

skiktheid: 

Die aflossing van die uitstaande saldo 

van die skuld ten tye van die voorval. 

(ii) In die geval van tydelike algehele onge

skiktheid: 

Pro rata aflossing van die maandelikse 

terugbetalingspaaiemente vir 'n bepaalde 

tydperk. Die bepaalde tydperk word gede

finieer as die tydperk van tydelike al

gehele ongeskiktheid en word normaalweg 

beperk tot 'n tydperk van een jaar. 

Die versekeringsmaatskappye het, ooreenkomstig 

die vraelys aan hulle gestuur, bevestig dat die 

meubelhandelaar die versekerde is. 

Die belangrikste voorwaardes van die polis is 

dieselfde as in die geval van allerisiko-verse

kering (verwys paragraaf 2.3.1 punt a). 
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2.3.2 SKEMA 2 : KREDIETVERSEKERINGSKEMAS WAARVOLGENS DIE 

MEUBELHANDELAAR EISE INGEVOLGE DIE POLIS NAKOM 

Tydens die navorsing is kredietversekeringskemas ge

identifiseer waarvolgens die meubelhandelaar eise 

ingevolge die polis nakom. Hierdie tipe kredietver

sekeringskema word soos volg onderverdeel: 

2.3.2.1 Nakoming van eise deur die meubelhandelaar 

by wyse van ooreenkoms 

'n Meubelhandelaar verseker gebeurlikhede by 

'n geregistreerde versekeringsmaatskappy. 

Die versekeringsmaatskappy reik 'n polis aan 

die meubelhandelaar uit. Die meubelhandelaar 

reik vervolgens sertifikate ooreenkomstig 

die polis aan kopers uit. 

Weereens word die premiekoers deur die be

trokke versekeringsmaatskappy voorgeskryf en 

is alles-insluitend vir -

a) Allerisiko-beskerming, en 

b) paaiementb~skerming. 

Die bespreking van allerisiko- en paaiement

beskerming soos uiteengesit vir skema 1 is 
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net so van toepassing op hierdie tipe kre-

dietversekeringskema 

2.3.1). 

(verwys paragraaf 

Die geregistreerde versekeraar en die meu

belhandelaar sluit egter 'n ooreenkoms waar

volgens die versekeringsmaatskappy aan die 

meubelhandelaar 'n terugbetaling van be

taalde premies sal maak, in die vorm van 

winsdeling, na inagneming van die volgende: 

{a) Alle eise wat deur die versekeringsmaat

skappy betaal is, en 

(b) vier tot sewe persent van die bruto pre

mies gehef deur die meubelhandelaar van 

die koper. Hierdie persentasie verskil 

van meubelhandelaar tot meubelhandelaar. 

In die praktyk gebeur dit egter dat die meu

belhandelaar alle eise nakom. In hierdie ge

val betaal die meubelhandelaar slegs 4% tot 

7% van die bruto premies aan die verseke

ringsmaatskappy. Die meubelhandelaar sal 

dus slegs in geval van 'n katastrofe, soos 

wanneer die kredietversekeringskema 'n on

derskrywingsverlies ly, 'n eis teen die ver

sekeringsmaatskappy instel. 
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'n Meubelhandelaar wat met 'n geregistreer-

de versekeringsrnaatskappy geskakel het oor 

die toepassing van hierdie kredietverseke-

ringskerna het die volgende rnening gehuldig: 

In order to minimise our own risk in 
regard to any losses which we may 
suffer as a result of the imple
mentation of the plan, we have 
entered into an agreement with the 

Insurance Company in terms 
whereof we are indemnified 
against any losses that we may 
suffer arising from the operation of 
the Plan. It would appear to us that 
this agreement constitutes an 
insurance contract and in terms 
thereof, 

(a) [Meubelhandelaar] is the 
insured, and 

(b) Insurance Company the 
assurer. 

Die kredietversekeringsertifikaat uitgereik 

aan die koper deur die rneubelhandelaar ver-

toon die naarn en registrasienornrner van die 

geregistreerde versekeringsrnaatskappy. Die 

koper word gevolglik onder die indruk ge-

plaas dat die kredietversekeringsertifikaat 

'n ooreenkorns tussen horn en die geregi-

streerde versekeringsrnaatskappy is, dat die 

versekeraar alle eise nakorn en die totale 

prernie ontvang. In teenstelling hierrnee is 

die kredietversekeringspolis 'n ooreenkorns 

tussen die rneubelhandelaar en die geregi-
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streerde versekeraar. Verder word alle eise 

deur die meubelhandelaar nagekom en word 

slegs 4% tot 7% van die premies aan die ver

sekeringsmaatskappy oorbetaal. 

2.3.2.2 Versekering van die skema as gehee1 teen 

ver1iese 

Met hierdie kredietversekeringskema verleen 

'n geregistreerde versekeraar toestemming 

dat die meubelhandelaar 'n kredietverseke

ringskema kan bedryf waarvolgens alle eise 

deur die meubelhandelaar vereffen kan word. 

Die versekeringsmaatskappy onderneem om die 

meubelhandelaar teen die betaling van 'n 

premie skadeloos te stel teen enige verlies 

wat moontlik uit die kredietversekeringskema 

mag voortspruit. 'n Verlies uit die skema 

word meestal soos volg bepaal: 

Die verlies uit die skema is die oorskot be

drag van (b) oor (a) wat soos volg gedefini

eer is: 

(a) die totale bruto bedrag premies ontvang 

deur die meubelhandelaar vir 'n bepaalde 

tydperk, minus premies betaal of betaal

baar aan die versekeraar; en 
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(b) die totale bedrag eise wat die meubel

handelaar nagekom het, onderworpe aan 

die voorwaardes van die skema vir die 

betrokke tydperk. 

Dit is duidelik dat die versekeringsmaat

skappy slegs die meubelhandelaar se verliese 

met die kredietversekeringskema verseker. 

Die kredietversekeringskema bevat normaalweg 

die volgende tipe beskerming: 

a) Allerisiko-beskerming, en 

b) paaiementbeskerming. 

'n Sertifikaat word aan die koper uitgereik 

wat die bepalings van die verskillende tipe 

beskerming toelig. Die voorvalle, voordele 

en bepalings met betrekking tot die ver

skillende gebeurtenisse, soos hierna uiteen

gesit met skema 3, is net so van toepassing 

op hierdie kredietversekeringskema (verwys 

paragraaf 2.3.3). 

Die kredietversekeringsooreenkoms tussen die 

koper en die meubelhandelaar vertoon die 

naam en registrasienommer van die geregi

streerde versekeringsmaatskappy soos: 
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a) "Onderskryf vir die verkoper deur 
[versekeringsmaatskappy]", 

b) " (Reg . Nr. . ..... ) " , 

c) "Onderskryf deur 
skappy]", en 

d) " (Reg. Nr . . . ) " . 

[versekeringsmaat-

Die gebruik van hierdie aanhalings plaas die 

koper onder die indruk dat die kredietverse-

keringsooreenkoms 'n ooreenkoms tussen horn 

en die geregistreerde versekeringsmaatskappy 

is, dat die versekeraar alle eise nakom en 

dat die totale premie aan die versekeraar 

oorbetaal word. In teenstelling hiermee be-

taal die meubelhandelaar alle eise ingevolge 

die skema en slegs verliese met die bedryf 

van die skema word by 'n geregistreerde 

versekeraar verseker. Die premie wat deur 

die koper betaal word, word gevolglik deur 

die meubelhandelaar aangewend om eise te be-

taal. Hierdie tipe kredietversekeringskema 

is gevolglik nie 'n ooreenkoms tussen die 

koper en die geregistreerde versekeraar nie. 
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2.3.3 SKEMA 3 KREDIETVERSEKERINGSKEMAS WAT NIE ONDER-

SKRYF WORD DEUR 'N VERSEKERAAR NIE 

'n Meubelhandelaar reik 'n "polis" aan die koper uit 

wat nie deur 'n geregistreerde versekeringsmaatskap

PY onderskryf word nie. Hierdie polisse staan onder 

andere bekend as: "Home Maker Policy", "Customer 

Protection Plan", "Customer Insurance Plan", "Pay

ment Protection Plan" en "Buyer's Protection Po

licy". 

Die meubelhandelaar en die koper sluit 'n ooreenkoms 

("polis") waarvolgens die koper 'n addisionele be

drag ("premie") in terme van die afbetalingsverkoop

ooreenkoms aan die meubelhandelaar betaal. Die meu

belhandelaar onderneem om as teenprestasie vir die 

"premie" onderworpe aan die bepalings en voorwaardes 

van die "polis" sekere voordele aan die koper te 

verleen tydens die duur van die afbetalingsverkoop

ooreenkoms. 

Voordele word normaalweg met die volgende gebeurte

nisse verleen: 

a) Dood as gevolg van ongeluk of siekte, 

b) permanente algehele ongeskiktheid veroorsaak 

deur ongeluk of siekte, 



-31-

c) tydelike algehele ongeskiktheid as gevolg van 

ongeluk of siekte, en 

d) vernietiging van die goedere veroorsaak deur: 

vuur, 

weerlig, 

ontploffing van gasse, 

vloede, en 

diefstal. 

Die voordele met die verskillende voorvalle word 

norrnaalweg soos volg uiteengesit: 

a) In die geval van dood en perrnanente algehele on

geskiktheid: 

Die af skrywing van die balans verskuldig deur 

die koper, asof die uitstaande balans deur die 

koper vereffen is. 

b) In die geval van tydelike algehele ongeskikt

heid: 

Pro rata-aflossing van die rnaandelikse terug

betalingspaaiernente vir 'n bepaalde tydperk. 

Die bepaalde tydperk word gedef inieer as die 

tydperk van tydelike algehele ongeskiktheid en 

word norrnaalweg beperk tot 'n tydperk van een 

jaar. 
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c) In die geval van die vernietiging van die goede

re: 

Die af skrywing van die balans verskuldig deur 

die koper, asof die uitstaande balans deur die 

koper vereffen is. Die bate word dus nie ver

vang nie. Die bedrag uitstaande of die onver

streke tydperk van die afbetalingsverkoopoor

eenkoms word ook nie in ag geneem nie. 

Sommige ooreenkomste bepaal in 'n klousule dat die 

"polis" slegs bindend sal wees indien die koper nie 

agterstallig is met enige paaiement ingevolge die 

afbetalingsverkoopooreenkoms nie. Die meeste "po

lisse" bepaal egter dat voordele verleen sal word 

met die uitsluiting van enige bedrae agterstallig. 

Die meubelhandelaar sal volgens die verskillende 

"polisse" ender geen verpligting wees om enige teen

prestasie te lewer nie, indien -

a) die bedrag verskuldig ooreenkomstig die afbeta

lingsverkoopooreenkoms afgelos is; 

b) die bedrag verskuldig afgelos sou gewees het in

dien die koper sy verpligtinge teenoor die meu

belhandelaar in terme van die afbetalingsver-
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koopooreenkoms nagekom het; en 

c) die afbetalingsverkoopooreenkoms deur die meu

belhandelaar of koper bee1ndig is. 

Die woorde "verseker", "versekering" en "skadeloos

stelling" kom algemeen in die ooreenkomste voor. Die 

meubelhandelaar kan dus die indruk skep dat die ver

koopte goedere deur 'n versekeringsmaatskappy verse

ker word. 

2.4. PERSENTASIE EN TIPE MEUBELHANDELAARS WAT KREDIETVERSEKERING 

AANBIED 

Die vraelys wat uitgestuur is, het die volgende resultate 

gelewer met betrekking tot die persentasie en tipe meubel

handelaars wat kredietversekering aanbied: 

a) Drie-en-vyftig meubelhandelaars en groepe meubelhande

laars wat met die navorsing vraelyste beantwoord het, 

het bevestig dat kredietversekeringskemas aan kopers 

aangebied word. Die Meubelhandelaarsvereniging van Suid

Afrika verteenwoordig ongeveer 300 meubelhandelaars met 

min of meer 2700 winkels landwyd (Coetzee, 1990, p. 18). 

b) Sewe meubelhandelaars wat kredietversekering aanbied, 

kon nie by die navorsing ingesluit word nie, aangesien -
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i) die inligting verstrek onvoldoende was; of 

ii) die betrokke skema vir slegs 'n kart tydperk in ge

bruik was. 

Dit volg dat 46 meubelhandelaars wat kredietversekering 

aanbied met die navorsing ingesluit is. Die 46 meubel

handelaars verteenwoordig 17% - van die aantal vraelyste 

(270) wat aan meubelhandelaars uitgestuur is. 

c) Die verspreiding van die 46 meubelhandelaars ten opsigte 

van elke skema is soos volg: 

(i) Skema 1: Kredietversekeringskemas waarvolgens die 

versekeraar eise ingevolge die polis 

nakom - 16 (35%) meubelhandelaars. 

(ii) Skema 2: Kredietversekeringskemas waarvolgens die 

meubelhandelaar eise ingevolge die polis 

nakom - 20 (43%) meubelhandelaars. 

(iii) Skema 3: Kredietversekeringskemas wat nie onder

skryf word deur 'n versekeraar nie - 10 

(22%) meubelhandelaars. 

Hieruit volg dit dat die meeste meubelhandelaars kre

dietversekering ooreenkomstig skema 2, gevolg deur ske

mas 1 en 3 aan kopers aanpied. 

d) Kredietversekering is wyd verspreid in die meubelhandel. 

Die omset gedurende 1989 van die grootste en kleinste 
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meubelhandelaar wat kredietversekering aanbied, was 

Rl 005 903 000 en R317 000 onderskeidelik. Indien die 

omset van 'n meubelhandelaar gebruik word om die rela-

tiewe grootte van die meubelhandelaars te bepaal, kan 

die af leiding gemaak word dat kredietversekering nie 

beperk is tot of groat of klein meubelhandelaars nie. 

e) Die totale omset van meubelhandelaars van elke skema 

(randwaarde) ingesluit by die navorsing, is soos volg: 

Tabel 2.1 : Omset van meubelhandelaars wat kredietverse-

kering aanbied 

Jaar Totaal Skema 1 Skema 2 Skema3 

1987 2 343 223 290 470 486 337 1 861 421 760 1 1 315 193 
1988 2 876 289 331 639 382 251 2 222 575 813 14 331 267 
1989 3 219 348 930 635 414 630 2 566 918 706 17 015 594 

Totale 8 438 861 551 1 745 283 218 6 650 916 279 42 662 054 

% 100% 20% 79% 1% 

Uit hierdie tabel kan die volgende afgelei word: 

(i) Van die totale randwaarde wat deur kopers bestee 

is, word 79% bestee aan meubelhandelaars wat 

kredietversekering ooreenkomstig skema 2 aanbied. 

Dit word gevolg deur, onderskeidelik, 20% en 1% 

aan meubelhandelaars met kredietversekering oor-

eenkomstig skema 1 en skema 3. 

(ii) Volgens die kopersbesteding is die moontlikheid 

dus 79% dat kredietversekering ooreenkomstig ske-
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ma 2 aan 'n klant aangebied sal word. Dit word ge-

volg deur skema 1 met 20% en skema 3 met 1%. 

f) Die totale kleinhandelomset van meubelhandelaars handel-

drywend in meubels en huishoudelike benodigdhede in 

Suid-Afrika, is soos volg (Bulletin van Statistieke, 

1990, p. 10.9): 

Tabel 2.2 Totale kleinhandelomset van meubelhandelaars 

Jaar Oms et 

1987 3 803 400 000 
1988 4 905 500 000 
1989 5 774 400 000 

Die omset van meubelhandelaars wat kredietversekering 

aanbied (verwys paragraaf 2.4 punt e), uitgedruk as 'n 

persentasie van die totale kleinhandelomset van meubel-

handelaars handeldrywend in meubels en huishoudelike be-

nodigdhede in Suid-Afrika, kan vervolgens soos volg 

voorgestel word 
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Tabe1 2.3 Omset van meube1hande1aars met krediet-

versekering as 'n persentasie van die to-

ta1e k1einhande1omset van meube1hande-

1aars 

Jaar Persentasie Geakkurnuleerde 
gemiddelde 

(1987-1989) 

1987 62 59 
1988 59 59 
1989 56 59 

Uit die bostaande tabelle kan die volgende afleidings 

gemaak word: 

(i) Die waarskynlikheid dat 'n koper meubels en huis-

houdelike benodigdhede van 'n rneubelhandelaar sal 

koop wat kredietversekering aanbied, was gemiddeld 

59% vir die tydperk 1987 tot 1989. 

(ii) Indien meubels en huishoudelike benodigdhede op 

krediet gekoop word, was die waarskynlikheid gemid-

deld 59% dat die meubelhandelaar kredietversekering 

aan die koper sou bied. Die persentasie behoort eg-

ter hoer te wees as in ag geneem word dat die omset 

van meubelhandelaars hande1drywend in meubels en 

huishoudelike benodigdhede groat afde1ingswinkels 

insluit wat nie kredietooreenkomste finansier nie 

(Bulletin van Statistieke, 1990, p. 10.9). 
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g) Die afleiding kan gemaak word dat die navorsing verteen

woordigend van die meubelhandel is, aangesien -

(i) bykans 300 vraelyste uitgestuur is (verwys para

graaf 2.2). Soos uiteengesit, is vraelyste uitge

stuur aan die lede van die Meubelhandelaarsvere

niging van Suid-Afrika en nie-lede wat kredietver

sekeringskemas onderskryf deur geregistreerde ver

sekeringsmaatskappye bedryf; 

(ii) ongeveer 82% van die vraelyste beantwoord en terug 

ontvang is (verwys paragraaf 2.2); 

(iii) algemeen bekende meubelhandelaars vraelyste beant

woord het. Hierdie meubelhandelaars verteenwoordig 

bekende maatskappye met winkels landswyd; 

(iv) die ondersoek nie net beperk is tot groat of klein 

meubelhandelaars nie (verwys paragraaf 2.4 punt 

d); en 

(v) meubelhandelaars ingesluit by die navorsing se ge

middelde omset vir die tydperk 1987 tot 1989 59% 

van die totale omset van meubels en huishoudelike 

benodigdhede in Suid-Afrika beloop (verwys para

graaf 2.4 punt f). 

2.5. KREDIETVERSEKERINGSHEFFINGS 

Die jaarlikse premiekoerse van kredietversekering wissel van 

skema tot skema en van meubelhandelaar tot meubelhandelaar. 

In die ondersoek is bevind dat die jaarlikse premiekoerse 
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wissel van 3,5% tot 10%. Die uiteenlopendheid van die pre

miekoerse word bevestig deur Omsendbrief RV 109, gedateer 6 

Februarie 1991, waarin die Registrateur van Versekeringswese 

kommer uitspreek oor die uiteenlopendheid van die premies. 

Die basis waarop die kredietversekeringsheffing bereken 

word, is net so uiteenlopend. Die kredietversekeringsheffing 

word bereken deur die jaarlikse premiekoers, wat wissel van 

3,5% tot 10% te vermenigvuldig met een van die volgende ver

anderlikes: 

a) Verkoopprys; of 

b) Verkoopprys plus 

Seels plus 

Algemene verkoopbelasting; of 

c) Hoofskuld, dit wil se: 

Verkoopprys plus 

Seels plus 

Algemene verkoopbelasting min 

Deposito. 

Ten einde 'n vergelykende basis daar te stel, is die vol

gende waardes aan elk van die veranderlikes toegeken: 
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Tabel 2.4 : Veranderlike waardes met kredietversekerings-

hef f ings 

Veranderlike Waarde 

Verkoopprys 100 % 
see ls 1 % 
Algemene verkoopbelasting 12 % 
Deposito (15)% 

Die waarde van 1% van seels verteenwoordig seelregte op 

krediettransaksies betaalbaar in terme van artikel 3 van 

die Wet op Seelregte, 1968 (Wet 77 van 1968) en bereken 

ooreenkomstig item 18 van Bylae 1. Die waarde van 12% van 

algemene verkoopbelasting is die koers wat deur artikel 

5(1)(a) van die Verkoopbelastingwet, 1978 (Wet 103 van 

1978) voorgeskryf word. Ooreenkomstig die Wet op Krediet-

ooreenkomste, is 'n minimum deposito van 15% betaalbaar 

met 'n krediettransaksie waarvolgens meubels en huis-

houdelike toestelle gefinansier word. 

Om 'n vergelykende basis daar te stel, is die kredietver-

sekeringshef f ing van elke meubelhandelaar verdiskonteer 

om hierdie faktore in ag te neem. Die gemiddelde jaar-

likse kredietversekeringspremie, na verdiskontering van 

'n artikel ter waarde va~ R100,00, kan vir 1989 SOOS 

volg opgesom word : 
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Tabel 2.5 : Gemiddelde jaarlikse kredietversekeringspre-

mie na verdiskontering 

Algehele Gemiddeld Skema 1 Skema 2 Skema 3 

* # * # * # 

5,33 5,52 5,11 5,96 4,89 4,89 5,64 

* - Grootste vyf meubelhandelaars 
# - Ander meubelhandelaars 

Uit die bostaande kan die volgende afleidings gemaak 

word: 

a) Die algehele gemiddelde premie beloop R 5,33 per jaar 

vir 'n artikel ter waarde van R 100,00. 

b) Die "grootste vyf meubelhandelaars" van skema 2 is die 

duurste met 'n premie van gemiddeld R 5,96 per jaar. 

c) Die gemiddelde jaarlikse kredietversekeringspremie na 

verdiskontering wissel van R 4,89 tot R 5,96 vir 'n 

artikel ter waarde van R 100,00. 

d) Die verskillende wyses waarop kredietversekering deur 

die verskillende meubelhandelaars gehef word, verklaar 

die uiteenlopendheid van die jaarlikse premiekoerse. 
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2 • 6. BRUTO WINS UlT ~DIETVERSEI<ElUNG VIR DIE MEUBELHANDELAARS 

Die inligting uit die vra~lyste wat van die meubelhandel~ars 

terug ontvang is, kan gebruik word om die brute wins .uit 

kredietversekering vir die meubelhandelaars te bereken. 

Hierdie wins word bereken na inagneming van die volgende: 

a) Kredietversekeringspremies gevorder (verwys paragraaf 

2.6.1), 

b) kredietversekeringspremies oorbetaal aan geregistreerde 

versekeraars (verwys paragraaf 2.6.2), 

c) kommissie ontvang (verwys paragraaf 2.6.3), 

d) winsdeling ontvang (verwys paragraaf 2.6.5), 

e) administrasiefooi ontvang (verwys paragraaf 2.6.5), en 

f) eise betaal of nagekom deur die meubelhandelaars (verwys 

paragraaf 2.6.6). 

Die brute wins uit kredietversekering (na inagneming van pa

ragrawe 2.6.1 tot 2.6.6) kan soos volg opgesom word: 
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Tabel 2.6 : Bruto wins uit kredietversekering 

Grootste vyf meubelhandelaars 

Jaar Subtotaal (a) Skema 1 Skema 2 Skema 3 

1987 47 783 980 11 228 341 36 208 731 346 908 
1988 86 149 855 21 020 310 64 728 874 400 671 
1989 129 217 213 26 830 409 1 01 981 354(*) 405 450 

Ander meubelhandelaars 

Jaar Subtotaal (b) Skema 1 Skema 2 Skema 3 

1987 29 303 849 1 200 817 28 093 449 9 583 
1988 39 054 195 1 896 529 37 099 729 57 937(#) 
1989 12 413 873 2 266 349 10 040 784(*) 106 740(#) 

Som van subtotaal (a) en subtotaal (b) 

Jaar Totaal Subtotaal (a) Subtotaal (b) 

1987 77 087 829 47 783 980 29 303 849 
1988 125 204 050 86 149 855 39 054 195 
1989 1 41 631 086 129 217 213 12 413 873 

* Die buitengewone toename in die wins van die "grootste 

vyf meubelhandelaars" van skema 2 en die afname in die 

wins van die "ander meubelhandelaars" van skema 2 het 

ontstaan deur oornames en amalgamasies tussen die meubel-

handelaars. Sekere van die "grootste vyf meubelhande-

laars" van skema 2 het "ander meubelhandelaars" van 

dieselfde skema oorgeneem. 

# Gedurende 1988 en 1989 het die aantal ''ander 

meubelhandelaars" wat kredietversekering ooreenkomstig 

skema 3 aanbied, met onderskeidelik 400% en 25% toege-
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neem. Dit wil dus voorkom asof die groot toename van die 

brute wins aan die uitbreiding van die skema toegeskryf 

kan word. 

Uit die tabelle kan die volgende afleidings gemaak word: 

a) Die brute wins uit kredietversekering het vir die jare 

1988 en 1989 onderskeidelik met 62% en 13% toegeneem. 

b) Die brute wins uit kredietversekering het sedert 1987 

tot 1989 bykans verdubbel met 'n toename van 84%. 

c) Skema 2 genereer die grootste brute wins uit kredietver

sekering gevolg deur skema 1 en skema 3. 

2.6.1 KREDIETVERSEKERINGSPREMIES 

Die omvang van kredietversekeringspremies wat deur die 

meubelhandelaars van die kopers gevorder is, word in 

hierdie paragraaf uiteengesit. Die inligting is deur die 

meubelhandelaars verstrek. Hierdie inligting word soos 

volg opgesom : 
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Tabel 2.7 Kredietversekeringspremies gevorder deur die 

meubelhandelaars 

Grootste vyf meubelhandelaars 

Jaar Subtotaal (a) Skema 1 Skema 2 Skema 3 

1987 66 030 896 23 160 597 42 500 898 369 401 
1988 1 1 1 173 627 37 739 058 73 004 677 429 892 
1989 152 611 274 37 017 095 11 5 154 262(*) 439 917 

Ander meubelhandelaars 

Jaar Subtotaal (b) Skema 1 Skema 2 Skema 3 

1987 34 990 952 2 057 940 32 917 959 15 053 
1988 46 995 516 3 076 025 43 855 623 63 868(#) 
1989 14 557 802 2 929 488 1 1 509 128(*) 119 186(#) 

Som van subtotaal (a) en subtotaal (b) 

Jaar Totaal Subtotaal (a) Subtotaal (b) 

1987 1 01 021 848 66 030 896 34 990 952 
1988 158 169 143 1 1 1 173 627 46 995 516 
1989 167 169 076 152 611 274 14 557 802 

* Die buitengewone toename van kredietversekeringspre-

mies van die "grootste vyf meubelhandelaars" van ske-

ma 2 en die buitengewone afname van kredietverseke-

ringspremies van die "ander meubelhandelaars" van 

skema 2 het ontstaan deur oornames en amalgamasies 

tussen die meubelhandelaars. 

# Gedurende 1988 en 1989 het die aantal "ander meubel-

handelaars" wat kredietversekering ooreenkomstig ske-
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ma 3 aanbied met onderskeidelik 400% en 25% toege

neem. Dit wil dus voorkom asof die groat toename van 

kredietversekeringspremies aan die uitbreiding van 

die skema toegeskryf kan word. 

Uit die tabelle kan die volgende afleidings gemaak word: 

a) Die kredietversekeringspremies het gedurende 1988 en 

1989 met, onderskeidelik, 57% en 6% toegeneem. Dit 

mag moontlik daarop dui dat die kredietversekerings

mark in die meubelhandel gedurende 1988 gestabili

seer het en dat die toename gedurende 1989 eerder 

die groei van die meubelhandel as geheel reflekteer. 

Dit vind aansluiting by die Bulletin van Statistieke 

(1990, p. 10.9), waarvolgens totale kleinhandelomset 

van meubelhandelaars gedurende 1988 met 29% en gedu

rende 1989 met 17% toegeneem het. 

b) Die meeste kredietversekeringspremies word ooreen

komstig skema 2, gevolg deur skema 1 en skema 3 ge

vorder. 

c) Die kredietversekeringspremies het sedert 1987 tot 

1989 met 65% toegeneem. 

d) Indien die brute wins uit kredietversekering (verwys 

paragraaf 2.6), vergelyk word met die toename in 

kredietversekeringspremies, word gevind dat die 

bruto wins uit kredietversekering vir die jare 1988 
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en 1989 met, onderskeidelik, 62% en 13% toegeneem 

het. Die omvang van kredietversekeringspremies, soos 

hierbo uiteengesit, het vir die ooreenstemmende tyd

perke met onderskeidelik 57% en 6% toegeneem. Die 

gevolgtrekking kan gemaak word dat die uitgawes van 

die kredietversekeringskemas verband hou met die om

vang van kredietversekeringspremies. 

Indien die brute wins uit kredietversekering uitgedruk 

word as 'n persentasie van die kredietversekeringspre

mies gevorder deur die meubelhandelaars, kan hierdie 

persentasies skematies soos volg uiteengesit word: 

Skema 1 Kredietversekeringskemas waarvo1gens die ver

sekeraar eise ingevo1ge die po1is nakom 

Tabe1 2.8.1: Tabe1 2.8.2: 

Grootste vyf meube1hande1aars 

100%,------------~ 

90% 

80% 

72% 

1987 1988 1989 

Ander meube1handelaars 

100%,-------------~ 

90% 

20% 

10% 

0% 
1987 1988 1989 
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Tabel 2.8.3: 
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Kredietversekeringskemas waarvolgens die meu

belhandelaar eise ingevolge die polis nakom 

Tabel 2.8.4: 

Grootste vyf meubelhandelaars Ander meubelhandelaars 

10044 
100" 

90" 

8044 

70" 

6044 

50" 50" 

40" 40" 

30" 30" 

20" 2044 

10" 10" 

0,, 0,, 1987 1988 1989 1987 1988 1989 

Skema 3 Kredietversekeringskemas wat nie onderskryf 

word deur 'n versekeraar nie 

Tabel 2.8.5: 

Grootste vyf meubelhandelaars 

100,,~~~~~~~~~~~~~~~ 

90" 

80" 

70" 

60" 

5044 

20" 

10" 

0,, 

94" 

1987 

93" 

1988 1989 

Tabel 2.8.6: 

Ander meubelhandelaars 

10" 

044 
1987 

91" 

1988 1989 
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Die toename van die bruto wins persentasies van skema 1 kan 

onder andere toegeskryf word aan die grater winsdeling wat 

deur die meubelhandelaars beding is (verwys paragraaf 2.6.4). 

Uit hierdie skematiese voorstellings kan afgelei word 

dat -

a) die winsgewendste 

komstig skema 3, 

bedryf word, en 

kredietversekeringskema ooreen

gevolg deur skema 2 en skema 1, 

b) die "grootste vyf meubelhandelaars" van skema 2 en 

skema 3 kredietversekering meer winsgewend bedryf as 

die "ander meubelhandelaars" van dieselfde skemas. 

Die teenoorgestelde geld vir skema 1. 

2.6.2 KREDIETVERSEKERINGSPREMIES OORBETAAL AAN GEREGISTREERDE 

VERSEKERAARS 

Die omvang van kredietversekeringspremies wat deur die 

meubelhandelaars gevorder en aan geregistreerde verseke

raars oorbetaal is, word in hierdie paragraaf uiteen

gesit. Die inligting is deur die meubelhandelaars ver

strek. Hierdie inligting word soos volg uiteengesit 
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Tabe1 2.9.1 Pr&mies qehef en oorbetaa1 aan qereqi

streerde versekeraars 

Grootste vyf meubelhandelaars 

Jaar Subtotaal (a) Skema 1 Skema 2 

1987 18 482 627 17 547 663 934 964 
1988 30 862 641 28 779 370 2 083 271 
1989 31 420 902 28 240 774 3 180 128(*) 

Ander meubelhandelaars 

Jaar Subtotaal (b) Skema 1 Skema 2 

1987 2 530 323 1 526 337 1 003 986 
1988 3 768 567 2 319 719 1 448 848 
1989 2 708 179 2 164 546 543 633(*) 

Som van subtotaal (a) en subtotaal (b) 

Jaar Totaal Subtotaal (a) Subtotaal (b) 

1987 21 012 950 18 482 627 2 530 323 
1988 34 631 208 30 862 641 3 768 567 
1989 34 129 081 31 420 902 2 708 179 

* Die buitengewone toename van kredietversekeringspre-

mies oorbetaal deur die "grootste vyf meubelhande-

laars" van skema 2 en die buitengewone afname van 

kredietversekeringspremies oorbetaal deur die "ander 

meubelhandelaars" van skema 2 het ontstaan deur oor-

names en amalgamasies tussen die meubelhandelaars. 
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Ooreenkomstig skema 3 word geen gedeelte van die kre-

dietversekeringspremies aan 'n geregistreerde verseke-

raar oorbetaal nie. 

Tabe1 2.9.2 Premies oorbetaa1 aan geregistreerde ver-

sekeraars uitgedruk as 'n persentasie van 

kredietversekeringspremies 

Jaar Totaal Skema 1 Skema 2 

1987 21 75,6 2,6 
1988 22 76,2 3,0 
1989 20 76,1 2,9 

Uit die tabelle kan die volgende afleidings gemaak word: 

a) Die oorbetaling van premies aan geregistreerde ver-

sekeraars het gedurende 1988 en 1989 gemiddeld met 

65% en (1%) toegeneem (afgeneem). Hierteenoor het 

die kredietversekeringspremies vir die ooreenstem-

mende tydperke met 57% en 6% toegeneem (verwys pa-

ragraaf 2.6.1). Dit volg dat die meubelhandelaars 

gedurende 1989 'n kleiner gedeelte van die krediet-

versekeringspremies aan geregistreerde versekeraars 

oorbetaal het (verwys tabel 2.9.2). 

b) Die gedeelte van die premies, vir die jare 1987, 

1988 en 1989, oorbetaal aan geregistreerde verseke-

raars en uitgedruk as 'n persentasie van die kre-

dietversekeringspremies is, onderskeidelik, 21%, 22% 
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en 20%. 

c) Die meubelhandelaars van skema 1 betaal 'n groter 

gedeelte van die kredietversekeringspremies aan 

geregistreerde versekeraars oor. Ingevolge die skema 

betaal die geregistreerde versekeraars alle eise wat 

daaruit voortspruit. Die groter oorbetaling van kre

dietversekeringspremies kan hieraan toegeskryf word. 

d) Met kredietversekeringskema 2 betaal die meubelhan

delaars alle eise en gevolglik word die grootste ge

deel te van die kredietversekeringspremies deur die 

meubelhandelaars teruggehou. 

2.6.3 KOMMISSIE 

Die omvang van kommissie word in hierdie paragraaf uit

eengesit. Kommissie word betaal deur die geregistreerde 

versekeringsmaatskappye of 'n gedeelte van die premies 

word deur die meubelhandelaars teruggehou as synde kom

missie te wees. Die inligting is deur die meubelhande

laars verstrek. Hierdie inligting word soos volg uiteen

gesit 
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Tabel 2.10 Kommissie ontvang of teruggehou deur die 

meubelhandelaars uitgedruk as 'n persenta-

sie van kredietversekeringspremies 

Jaar Skema 1 

1987 24 
1988 24 
1989 24 

Uit die tabel kan die volgende afleidings gemaak word: 

a) Die kommissie ontvang of teruggehou vir die jare 

1987, 1988 en 1989 verteenwoordig 24% van die kre-

dietversekeringspremies. Die vergoeding van die meu-

belhandelaars uit kredietversekering word in para-

graaf 4.7 bespreek. In daardie paragraaf word uit-

eengesit dat die vergoeding tot 20% van die premies 

beperk word. Ingevolge artikel 73 van die Verseke-

ringswet is iedereen wat 'n bepaling van daardie Wet 

of 'n regulasie daar kragtens uitgevaardig oortree 

of versuim om daaraan te voldoen aan 'n misdryf 

skuldig. Die kommissie van 24% wat deur die meu-

belhandelaars ontvang of teruggehou is, is gevolglik 

'n misdryf. 

b) Ooreenkomstig skema 2 betaal die meubelhandelaars 

alle eise ingevolge die skema. 'n Klein gedeelte van 

die kredietversekeringspremies word aan geregi-
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streerde versekeraars oorbetaal ten einde die meu-

belhandelaars skadeloos te stel teen enige verlies 

wat moontlik uit die skema mag voortspruit. Geen 

kommissie word deur die meubelhandelaars ontvang of 

teruggehou nie. 

c) Skema 3 word nie deur geregistreerde versekerings-

maatskappye onderskryf nie, gevolglik word geen kom-

missie ontvang of teruggehou nie. 

2.6.4 WINSDELING 

Die omvang van winsdeling wat die meubelhandelaars toe-

geval het, word in hierdie paragraaf uiteengesit. Die 

winsdeling sluit kommissie en administrasiefooie uit. 

Winsdeling word in paragraaf 4.4.1 bespreek. Die inlig-

ting wat in die tabel hieronder vervat is, is deur die 

meubelhandelaars verskaf. 

Tabe1 2.11 Winsdeling ontvang deur die meube1hande-

1aars uitgedruk as 'n persentasie van 

kredietversekeringspremies 

Jaar Gemiddelde Skema 1 
persentasie 

Grootste vyf Ander 
meubelhandelaars meubelhandelaars 

1987 33 32 33 
1988 37 37 37 
1989 55 55 53 
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Uit hierdie tabel kan die volgende afleidings gemaak 

word: 

a) Winsdeling word nie met kredietversekeringskemas 2 en 

3 beding nie. 

b) Die winsdelingspersentasie van groat en klein meubel

handelaars is min of meer dieselfde. 

c) Vir die jare 1988 en 1989 het die winsdeling uitgedruk 

as 'n persentasie van die premies 'n styging van on

derskeidelik 12% en 49% getoon. Daarteenoor het die 

bruto wins uit die kredietversekeringskema met gemid

deld 14% en 30% toegeneem. Hierdie vergelyking dui 

daarop dat die toename in winsdeling direk bygedra het 

dat die bruto wins uit kredietversekering toegeneem 

het. 

2.6.5 ADMINISTRASIEFOOIE 

In hierdie paragraaf word die 

f ooie wat die meubelhandelaars 

sit. Die administrasiefooie 

omvang van administrasie

toegeval het, uiteenge

sluit kommissie en winsde-

ling uit. Die omvang van administrasiefooie is deur die 

meubelhandelaars verstrek. 
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Tabel 2.12 : Administrasiefooie ontvang of teruggehou 

deur die meubelhandelaars uitqedruk as 'n 

persentasie van kredietversekerinqspremies 

Jaar Skema 2 

Grootste vyf 
meubelhandelaars 

1987 3 
1988 2 
1989 3 

Uit die tabel kan die volgende afleidings gemaak word: 

a) Administrasiefooie word slegs deur die "grootste vyf 

meubelhandelaars" van skema 2 ontvang. 

b) Gedurende 1989 was die administrasiefooie slegs 3% 

van die kredietversekeringspremies. Dit volg dat die 

omvang van administrasiefooie gering is. 

2.6.6 EISE BETAAL OF NAGEKOM 

Die eise wat deur die meubelhandelaars ooreenkomstig die 

verskillende kredietversekeringskemas betaal of nagekom 

is, word in hierdie paragraaf uiteengesit. Hierdie in-

ligting is deur die meubelhandelaars verstrek. 
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Tabe1 2.13.1 : Eise betaa1 of nagekom deur die meube1-

handelaars 

Grootste vyf meubelhandelaars 

Jaar Subtotaal (a) Skema 1 Skema 2 Skema 3 

1987 7 182 392 1 906 349 5 253 550 22 493 
1988 8 048 423 1 993 018 6 026 184 29 221 
1989 1 1 967 449 2 204 278 9 728 674(*) 34 497 

Ander meubelhandelaars 

Jaar Subtotaal (b) Skema 2 Skema 3 

1987 3 825 994 3 820 524 5 470 
1988 5 312 977 5 307 046 5 931 
1989 937 157 924 711(*) 12 446 

Som van subtotaal (a) en Subtotaal (b) 

Jaar Totaal Subtotaal (a) Subtotaal (b) 

1987 11 008 386 7 182 392 3 825 994 
1988 13 361 400 8 048 423 5 312 977 
1989 12 904 606 1 1 967 449 937 157 

* Die buitengewone toename van kredietversekeringseise 

betaal deur die "grootste vyf meubelhandelaars" van 

skema 2 en die buitengewone afname van kredietverse

keringseise betaal deur die "ander meubelhandelaars" 

van skema 2 het ontstaan deur oornames en amalgamasies 

tussen die meubelhandelaars. 



-58-

Tabel 2.13.2 : Eise betaal of nagekom deur die meubel-

handelaars uitgedruk as 'n persentasie 

van kredietversekeringspremies 

Jaar Totaal Skema 1 Skema 2 Skema 3 

1987 1 1 8 12 7 
1988 9 5 10 7 
1989 8 6 9 8 

Uit hierdie tabelle kan die volgende afleidings gemaak 

word: 

a) Met die bespreking van die verskillende kredietver-

sekeringskemas is met skema 1 aangetoon dat die ver-

sekeringsmaatskappye alle eise ingevolge die polis 

nakom (verwys paragraaf 2.3). Met die navorsing is 

gevind dat sommige van die "grootste vyf meubelhan-

delaars" van hierdie skema eise self betaal of na-

kom. Dit volg dat afwykings van die polisse wel 

voorkom en dat die meubelhandelaars ender hierdie 

omstandighede eise namens die versekeringsmaatskap-

pye betaal of nakom. 

b) Die totale eise uitgedruk as 'n persentasie van die 

kredietversekeringspremies gevorder het vir die jare 

1988 en 1989 met onderskeidelik 18% en 11% afge-

neem. Hierdie afname is in kontras met die toename 

van kredietversekeringspremies van onderskeidelik 
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57% en 6% (verwys paragraaf 2.6.1). Dit volg dat die toename 

van die bruto wins uit kredietversekering van onderskeidelik 

62% en 13% onder andere aan die afname van die eise 

toegeskryf kan word (verwys paragraaf 2.6). 

2.7. EVALUERING VAN KREDIETVERSEKERING MET FINANSieLE ELEMENTE 

In die voorafgaande paragraaf is die bruto wins met krediet

versekering uiteengesit. In hierdie paragraaf word krediet

versekering geevalueer met die f inansiele elemente vir elke 

tipe kredietversekeringskema. Die analitiese uiteensetting 

van kredietversekering met verwysing na die f inansiele ele

mente word gedoen aan die hand van: 

2.7.1 Bruto wins met kredietversekering as 'n persentasie 

van netto inkomste voor belasting. 

2.7.2 Kredietversekeringspremies gehef as 'n persentasie van 

die meubelhandelaars se omset. 

2.7.3 Opsomming van netto inkomste voor belasting, krediet

versekeringspremies en brute wins met kredietverseke

ring. 
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2.7.1 BRUTO WINS MET KREDIETVERSEKERING AS 

VAN NETTO INKOMSTE VOOR BELASTING 

'N PERSENTASIE 

Skema 1 : Kredietversekeringskemas waarvo1gens die ver

sekeraar eise ingevo1ge die po1is nakom 

Tabe1 2 . 1 4 . 1 Tabe1 2.14.2 : 

Grootste vyf meube1hande1aars Ander meube1hande1aars 

100'!1. 
100'!1. 

93'!1. 

90'!1. 

80'!I. 
80'!1. 

70'!1. 
70'!1. 

60'!1. 

50'!1. 

40'!1. 

30'!1. .. 28'!1. 

1988 1989 1987 1988 1989 
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Skema 2 : Kredietversekeringskemas waarvolgens · die meu

belhandelaar eise ingevolge die polis nakom 

Tabel 2.14.3 Tabel 2.14.4 : 

Grootste vyf meubelhandelaars Ander meubelhandelaars 

100% 100% 

90% 90% 

80% 80% 74% 

70% 

80% 

50% 50% 

40% 40% 

30% 30% 

20% 20% 

10% 

1987 1988 198.9 
0% 

1987 1988 1989 

Skema 3 Kredietversekeringskemas wat nie onderskryf 

word deur 'n versekeraar nie 

Tabel 2.14.5 · Tabel 2.14.6 : 

Grootste vyf meubelhandelaars Ander meubelhandelaars 

140% 100% 
130% 

90% 

110% 80% 

100% 
70% 

90% 

80% 60% 

50% 49% 

60% 
40% 

40% 30% 

30% 
20% 

10% 10% 
41'. 

1987 1988 1989 0% 
1987 1988 1989 
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Uit die skematiese voorstellings kan afgelei word dat 

die bruto wins met kredietversekering 'n wesenlike by

drae tot die netto inkomste voor belasting van die meu

belhandelaars lewer. 

Die Franzsen-komitee (1977, p. 92-93) en die Louw-kom

missie (1976, p. 74) waarsku teen die uitbuiting van die 

publiek deur dwangverkope met versekering. Die belang

rike bydrae wat kredietversekering tot die netto inkom

ste voor belasting van die meubelhandelaars lewer, on

derskryf die moontlikheid dat kredietversekering wanaan

gewend kan word ten einde meer inkomste te genereer. 

Die ouditeur moet die wesenlikheid van die aangeleent

hede in verband met die f inansiele state waaroor hy ver

slag doen met die ouditverslag ooreenkomstig algemeen 

aanvaarde ouditstandaarde, nommer OU 321, Die ouditver

slag oor finansiele jaarstate, 1990 (hierna verwys as OU 

321) in ag neem. Elemente van die finansiele state kan 

as aanwysers vir die bepaling van wesenlikheid kragtens 

algemeen aanvaarde ouditstandaarde, nommer OU 210, Ou

ditbeplanning, 1990 (hierna verwys as OU 210) gebruik 

word. Beplanningswesenlikheid word in Besprekingsdoku

ment 6, Ouditrisiko en wesenlikheid, 1984 (hierna ver

wys as Besprekingsdokument 6) geillustreer. Aan die hand 

van die illustrasie word die moontlike beplanningswe

senlikheidsgrense met die grondslag as netto inkomste 

tussen 5% en 10% gestel. Uit die skematiese voorstel-
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lings is dit duidelik dat die bruto wins met krediet

versekering 'n wesenlik grater persentasie van die netto 

inkomste voor belasting van die meubelhandelaars is. 

Dit volg dat kredietversekering 'n wesenlike gedeelte 

van die bedrywighede van die meubelhandelaars is. Kre

dietversekering sal dus in die beplanning van die 

ouditeur se ouditprosedures in ag geneem moet word 

(Besprekingsdokument 6, paragraaf .106). 

2.7.2 KREDIETVERSEKERINGSPREMIES GEHEF AS 'N PERSENTASIE VAN 

DIE MEUBELHANDELAARS SE OMSET 

Skema 1 Kredietversekeringskemas waarvolgens die ver

sekeraar eise ingevolge die polis nakom 

Tabel 2 . 1 5 . 1 Tabel 2.15.2 : 

Grootste vyf meubelhandelaars Ander meubelhandelaars 

10% 
10% 

9" .. 
9% 

8" 8% 

7% 7" 7% 
7% 

8% 6" 6" 
6'11. 

5% 
5% 

4% 

3% 
3% 

1987 1988 1989 1987 1988 1989 
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Skema 2 · Kredietversekeringskemas waarvo1gens die meu

be1hande1aar eise ingevo1ge die po1is nakom 

Tabe1 2.15.3 Tabe1 2.15.4 : 

Grootste vyf meube1hande1aars Ander meube1hande1aars 

101(, 101(, 

91(, 91(, 

81(, 81(, 

71(, 71(, 

81(, 61(, 

51(, 51(, 
51(, 51(, 

41(, 41(, 

21(, 21(, 

11(, 11(, 

01(, 01(, 
1987 1988 1989 1987 1988 1989 

Skema 3 : Kredietversekeringskemas wat nie onderskryf 

word deur 'n versekeraar nie 

Tabe1 2.15.5 : 

Grootste vyf meube1hande1aars 

81(, 

71(, 

61(, 

51(, .............. ··•······ 

41(, 

1987 1988 1989 

Tabe1 2.15.6 : 

Ander meube1hande1aars 

91(, 

81(, ......................... ············ ................................... ······ - .. 

61(, 

51(, 

1987 1988 1989 
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Uit die skematiese voorstellings kan die afleiding ge

maak word dat kredietversekeringspremies 'n belangrike 

bydrae tot die omset van die meubelhandelaars lewer. 

In paragraaf 2.7.1 is aangedui dat die ouditeur die we

senlikheid van aangeleenthede in verband met die finan

siele state waaroor hy verslag doen, in ag neem met die 

ouditverslag (OU 321, paragraaf .43). Soos uiteengesit 

in daardie paragraaf word moontlike beplanningswesenlik

heidsgrense in Besprekingsdokument 6, paragrawe 

.104-.106, geillustreer. Daarvolgens behoort die moont

like beplanningswesenlikheidsgrense met die grondslag as 

bruto inkomste tussen 0,5% en 1% geraam te word. 

Alhoewel 'n grondslag van omset nie as voorbeeld gebruik 

word nie, is die gemiddelde kredietversekeringspremies 

'n baie grater persentasie van die omset. Hieruit volg 

die af leiding dat kredietversekering in die beplanning 

van die ouditeur se ouditprosedures in ag geneem moet 

word (Besprekingsdokument 6, paragraaf .106). 

2.7.3 OPSOMMING VAN NETTO INKOMSTE VOOR BELASTING, KREDIET

VERSEKERINGSPREMIES EN BRUTO WINS MET KREDIETVERSEKE

RING. 

In paragraaf 2.7.1 is die bruto wins met kredietverse

kering uitgedruk as 'n persentasie van die netto inkom

ste voor belasting. Dit is gevolg met 'n vergelyking van 

die kredietversekeringspremies as 'n persentasie van die 

omset (verwys paragraaf 2.7.2). 'n Omskakeling van hier-
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die vergelykings na randwaardes behoort by te dra om die 

totale omvang van kredietversekering beter voor te stel. 

Vervolgens word die -

a) netto inkomste voor belasting, 

b) kredietversekeringspremies, en 

c) bruto wins met kredietversekering 

skematies voorgestel. Hierdie skematiese voorstellings 

verteenwoordig die randwaardes van al die meubelhande-

laars van elke skema. 

Skema 1 Kredietversekeringskemas waarvolgens die ver-

sekeraar eise ingevolge die polis nakom 

Tabel 2.16.1 : 

Grootste vyf meubelhandelaars 

AO A10 A20 ASO 

MilJoen 

~ Netto inkomste voor belasting 

~ Kredietversekeringspremles 

A40 

• Bruto wins met kredietversekerlng 

AOO 

Tabel 2.16.2 : 

Ander meubelhandelaars 

R4.728 

1987 

1888 

~~~~~ Ra.ooe 

1181 

AO A2 A4 Al A8 

Miljoen 

~ Netto inkomste voor belasting 

~ Kredietversekeringspremies 

la Bruto wins met kredletversekering 

A10 
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Skema 2 : Kredietversekeringskemas waarvolgens die meu-

belhandelaar eise ingevolge die polis nakom 

Tabel 2.16.3 

Grootste vyf meubelhandelaars 

1117 

11181 

, ... 
RO R60 R100 A160 

MilJoen 

~ Netto inkomste voor belasting 

~ Kredietversekerlngspremies 

R200 

• Bruto wins met kredietversekering 

R260 

Tabel 2.16.4 

Ander meubelhandelaars 

1187 

1118 

.. .. 
RO R20 RIO ABO R100 

Miljoen 

~ Netto inkomste voor belasting 

~ Kredietversekeringspremies 

• Bruto wins met kredietversekerlng 

Skema 3 : Kredietversekeringskemas wat nie onderskryf 

word deur 'n versekeraar nie 

Tabel 2.16.5 

Grootste vyf meubelhandelaars 

1187 

1181 

, ... 
RO R100 R200 AIOO R400 AIOO RIOO R700 RIGO 

Duisend 

~ Netto inkomste voor belastlng 

~ Kredietversekeringspremies 

• Bruto wins met kredietversekering 

Tabel 2.16.6 : 

Ander meubelhandelaars 

1187 

1188 

.. .. 
RO R60 R100 R160 

Duiaend 

~ Netto inkomste voor belasting 

~ Kredietversekeringspremles 

R200 

• Bruto wins met kredietversekering 

R120 

R260 
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2.8. GEVOLGTREKKING 

Meubelhandelaars bedryf kredietversekering ooreenkomstig 

verskillende kredietversekeringskemas. Die verskillende kre

dietversekeringskemas word soos volg opgesom: 

a) Kredietversekeringskemas waarvolgens die versekeraar ei

se ingevolge die polis nakom. 

b) Kredietversekeringskemas waarvolgens die meubelhandelaar 

eise ingevolge die polis nakom. 

c) Kredietversekeringskemas wat nie onderskryf word deur 'n 

versekeraar nie. 

Gedurende 1989 het die omset van meubelhandelaars wat kre

dietversekering aanbied R 3 219 348 930 beloop. Die omset 

van hierdie meubelhandelaars, vir die tydperk 1987 tot 1989, 

het gemiddeld 59% van die totale kleinhandelomset van meu

bels en huishoudelike benodigdhede in Suid-Afrika verteen

woordig. 

Die jaarlikse premiekoerse van kredietversekering en die hef

f ings daarvan verskil van skema tot skema en van meubelhan

delaar tot meubelhandelaar. Di~ algehele gemiddelde jaarlikse 

premiekoers word bereken op 5% van die verkoopprys van meu

bels en huishoudelike benodigdhede. Gedurende 1989 het meu-
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belhandelaars 79% van die kredietversekeringspremies 

(R 133 040 000) nie aan geregistreerde versekeraars oorbetaal 

nie. Die brute wins met kredietversekering gedurende 1989 was 

85% (R 141 631 086) van die kredietversekeringspremies wat 

deur die meubelhandelaars gevorder is. Die moontlikheid be

staan dat kopers deur meubelhandelaars met die heff ing van 

kredietversekering uitgebuit kan word. 

Kredietversekering is 'n wesenlike gedeelte 

hede en die resultate van die bedrywighede 

laars (verwys paragraaf 2.7.1 - 2.7.2). Die 

van die bedrywig

van meubelhande

oudi teur is in 

hierdie omstandighede verplig om kredietversekering in ag te 

neem met die ouditering van hierdie meubelhandelaars (OU 321, 

paragraaf .43). 



-70-

HOOFSTUK 3 

DIE BEPALINGS VAN DIE WOEKERWET, 1968, MET BETREKKING TOT KRE

DIETVERSEKERING 

3.1. INLEIDING 

Die Woekerwet het tot en met 1987 bekend gestaan as die Wet 

op Beperking en Bekendmaking van Finansieringskoste, 1968 

(Woekerwysigingswet, 1987). Soos die naam "Wet op Beperking 

en Bekendmaking van Finansieringskoste" aangedui het, reel 

die Wet hoof saaklik die openbaarmaking van f inansierings

koste en die beperking van die bedrag f inansieringskoste wat 

verhaal mag word. 

In hierdie hoofstuk word die verkoopooreenkoms tussen die 

koper en die meubelhandelaar en die openbaarmaking daarvan 

bespreek. Die elemente van die hoofskuld van 'n afbetalings

verkoopooreenkoms word uiteengesit met verwysing na die kri

teria waaraan kredietversekering moet voldoen. Die vordering 

van f inansieringskoste deur die meubelhandelaars word ook 

toegelig. Die vordering van kredietversekeringspremies as 

hoofskuld en as f inansieringskoste word bespreek ooreenkom

stig die bepalings van die Woekerwet. 

Die doel van hierdie hoof stuk is om te bepaal of die vorde

ring van kredietversekeringspremies moontlike statutere oor

tredings tot gevolg het. Hierdie statutere oortredings word 
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met die betrokke finansiele inligting van die meubelhande-

laars (verwys hoofstuk 2), asook met die menings uitgespreek 

oor die finansiele inligting deur die ouditeure (verwys 

hoofstuk 5), in verband gebring. 

3.2. DIE OOREENKOMS EN OPENBAARMAKING 

Die ooreenkoms tussen die koper en die meubelhandelaar word 

vervat in die afbetalingsverkoopooreenkoms. Die ooreenkoms 

word gedefinieer as 'n skuldakte in terme van die Woekerwet, 

artikel 1. Die artikel omskryf 'n skuldakte as -

'n verhandelbare stuk, skriftelike kontrak of 
ooreenkoms of ander dokument waarin die bedinge en 
voorwaardes van 'n kontrak of ooreenkoms in verband met 
'n ... krediettransaksie vervat is ... 

Artikel 3(9) van die Woekerwet bepaal met betrekking tot af-

sonderlike skuldaktes dat: 

Indien afsonderlike skuldaktes tussen dieselfde .. . 
kredietgewer ... en dieselfde ... kredietopnemer .. . 
aangegaan word ten opsigte van dieselfde ... kre
diettransaksie ... word daardie afsonderlike skuld
aktes, met inbegrip van 'n skuldakte betreffende 
versekeringspremies geag 'n enkele skuldakte te 
wees ... 

Die finansiering van die verkoopte goedere en die heff ing 

van kredietversekering is dus een transaksie wat vervat word 

in 'n afbetalingsverkoopooreenkoms. Die openbaarmakingsver-

eistes van die afbetalingsverkoopooreenkoms word deur arti-

kel 3(2) van die Woekerwet gereel. Daarvolgens meet die vol-
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gende geopenbaar word: 

a) die verkoopprys van die goedere; 

b) alle ander vorderings, soos byvoorbeeld seels, verkoop

belasting en kredietversekering; 

c) enige deposito's of inruilings; 

d) die hoofskuld, dit is die som van (a) en (b), min bedrae 

bedoel in (c) hierbo; 

e) die bedrag in rand en sent van die finansieringskoste; 

f) die finansieringskostekoers per jaar; 

g) die datum waarop, of die getal paaiemente waarin die 

hoof skuld en die finansieringskoste betaal meet word; en 

h) die bedrag van elke paaiement en die betaaldatum daar-

van. 

Dit volg dat die Woekerwet ten doel het om die ooreenkoms 

tussen die koper en meubelhandelaar ondubbelsinnig en volle

dig te beskryf. Die afbetalingsverkoopooreenkoms openbaar 

dus alle besonderhede van die bedrag verskuldig en die te

rugbetaling daarvan. 



-73-

3.3. DIE HOOFSKULD 

Artikel 1 van die Woekerwet omskryf die hoofskuld van 'n 

krediettransaksie. Dit word soos volg opgesom: 

a) Die verkoopprys van roerende goed of die verskil tussen 

die verkoopprys en die kontantbedrag geld (deposito) vir 

aanwending ter vermindering van die verkoopprys. 

b) Die koste van seelregte. 

c) Indien die kredietgewer kragtens 'n geskrewe ooreenkoms 

met die koper daartoe gemagtig is -

(i) kredietversekeringspremies wat werklik deur die 

kredietgewer betaal is of betaal moet word aan 'n 

geregistreerde versekeraar, geregistreer kragtens 

die Versekeringswet, met inbegrip van 'n verseke

raar van Lloyds wat gemagtig is om versekeringsbe

sigheid te bedryf. Die versekeringspolis kan voor

siening maak dat die verkoopte goedere en enige 

ander sekuriteit in verband met die verkoopte 

goedere verseker word. Die goedere kan verseker 

word teen verlies of skade veroorsaak deur brand, 

oproer, openbare onrus, 

inkomste en teen enige 

aardskudding, verlies aan 

ander verlies of skade 

waarteen sodanige goed gewoonlik verseker word; en 
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(ii) premies wat werklik deur die meubelhandelaar betaal 

is of betaal moet word ten opsigte van 'n 

lewenspolis en wat as sekuriteit in verband met die 

verkoopstransaksie gesedeer is. 

Dit volg dat die meubelhandelaars die volgende tipes verse

kering namens die kopers mag betaal of onderneem om te be

taal: 

a) Versekering teen verlies of skade om die verkoopte 

goedere te verseker. 

b) Lewensversekering wat as sekuriteit gesedeer word. 

Die navorsing van die verskillende kredietversekeringskemas 

het nie 'n skema opgelewer waarin lewensversekering deur die 

kopers as sekuriteit aan die meubelhandelaars gesedeer word 

nie (verwys paragraaf 2.3). Die navorsing word gevolglik be

perk tot versekering teen verlies of skade om die verkoopte 

goedere te verseker. 

Ooreenkomstig die definisie van hoof skuld kan die volgende 

elemente van kredietversekering geidentifiseer word: 

a) Die premies moet werklik. deur die meubelhandelaars aan 

geregistreerde versekeraars betaal word. 



b) 

-75-

Die versekeringspolisse moet 

die verkoopte goedere teen 

word. 

polisse 

verlies of 

wees waarvolgens 

skade verseker 

c) Die skadeloosstelling behels verlies of skade veroorsaak 

deur brand, oproer, openbare onrus, aardskudding, ver

lies aan inkomste en enige ander verlies of skade waar

teen die verkoopte goedere gewoonlik verseker word. 

Hierdie elemente word vervolgens in paragrawe 3.4, 3.5 en 

3.6 bespreek. 

3.4. DIE OORBETALING VAN PREMIES DEUR DIE MEUBELHANDELAAR 

'n Geregistreerde versekeraar word in artikel 1 van die Ver

sekeringswet gedefinieer as 'n persoon of instelling wat 

kragtens die Versekeringswet geregistreer is. 'n Versekeraar 

van Lloyds word ingevolge Artikel 60 van die Versekeringswet 

gemagtig om versekeringsbesigheid in die Republiek te be

dryf. 'n Geregistreerde versekeraar word egter nie in die 

Versekeringswet gedefinieer nie (Gordon & Gertz, 1983, p. 

26). Die Woekerwet is egter voorskriftelik en bepaal dat die 

versekeraar 'n geregistreerde versekeraar ingevolge die Ver

sekeringswet moet wees. 

Reinecke & Van der Merwe (1989, p. 3) is van mening dat dit 

algemene gebruik geword het om die bydraes of betalings van 

'n versekeringskontrak as "premies" te beskou. Die premies 



-76-

is gevolglik die bydraes of betalings wat die meubelhande

laar namens die koper aan 'n geregistreerde versekeraar be

taal (Woekerwet, artikel 1). 

Soos in paragraaf 4.7 bespreek word, is 'n onafhanklike tus

senganger geregtig op vergoeding met die vordering van ver

sekeringspremies namens 'n versekeraar. Premies wat die meu

belhandelaar aan 'n geregistreerde versekeraar oorbetaal kan 

gevolglik die netto bedrag wees, dit is, bruto kredietverse

keringspremies minus vergoeding. Hieruit, asook met die 

veronderstelling dat die wetgewer bedoel wat hy se (Steyn, 

1981, p. 32), kan die volgende afleidings gemaak word: 

a) Premies kan namens die koper deur die meubelhandelaar 

aan 'n geregisteerde versekeraar betaal word (Woekerwet, 

artikel 1). 

b) Die premies wat die meubelhandelaar van die koper vorder 

moet die bedrag wees wat aan 'n geregistreerde verseke

ringsmaatskappy oorbetaal word (Woekerwet, artikel 1). 

c) Die meubelhandelaar kan egter die premies verminder met 

die vergoeding waarop 'n onafhanklike tussenganger ge

regtig is (verwys paragraaf 4.7). 

d) Die versekeringsmaatskappy aan wie die premies oorbetaal 

word, moet 'n geregistreerde versekeraar in terme van 
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die Versekeringswet wees (Woekerwet, artikel 1). 

Premies wat deur die 

versekeraars oorbetaal 

meubelhandelaars 

is, is uit die 

aan geregistreerde 

vraelys ge1dentif i-

seer. Hierdie inligting is gebruik om die premies, oorbetaal 

aan geregistreerde versekeraars, as 'n persentasie van die 

premies ontvang voor te stel. 

Skema 1 : Kredietversekeringskemas waarvolgens die verseke

raar eise ingevolge die polis nakom 

Tabel 3.1.1 : Premies oorbetaal aan versekeringsmaatskappye 

deur die "grootste vyf meubelhandelaars" 

90'4 

80'4 

70'4 

60'4 

50'4 

40'4 

30'4 

10'4 

O'fo 
1987 1988 1989 
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Tabel 3.1.2 : Premies oorbetaal aan versekeringsmaatskappye 

deur die "ander meubelhandelaars" 

Skema 2 

100% 

90% 

80% 
74% 75% 74% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 
1987 1988 1989 

Kredietversekeringskemas waarvolgens die meubel

handelaar eise ingevolge die polis nakom 

Tabel 3.1.3 Premies oorbetaal aan versekeringsmaatskappye 

deur die "vyf grootste meubelhandelaars" 

10% 

9% 

8% 

7% 

6% 

5% 

4% 

3% 3% 
3% 

1987 1988 1989 
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Tabel 3.1.4 : Premies oorbetaal aan versekeringsmaatskappye 

deur die "ander meubelhandelaars" 

Skema 3 

111. 

011. 
1987 1988 1989 

Kredietversekeringskemas wat nie onderskryf word 

deur 'n versekeraar nie 

Geen gedeelte van enige premie is ingevolge hierdie skema 

aan 'n geregisteerde versekeraar oorbetaal nie. 

Die verskil tussen die premies wat deur die meubelhandelaars 

ontvang en aan geregistreerde versekeraars oorbetaal is, kan 

onder andere toegeskryf word aan een of meer van die volgen

de: 



-80-

a) Kommissie 

Kommissie word bespreek in paragraaf 4.7. Vroeer in 

hierdie paragraaf is reeds aangevoer dat die meubelhan

delaars in bepaalde omstandighede op kommissie geregtig 

is. Die waarde van kommissie wat die neergelegde persen

tasie vergoeding oorskry het, is in ag geneem by die 

skematiese voorstellings. 

b) Winsdelingsooreenkomste 

Winsdelingsooreenkomste word in paragraaf 4.4.1 be

spreek. Winsdeling kom kortliks daarop neer dat 'n gere

gisteerde versekeraar 'n gedeelte van die premie aan die 

versekerde terugbetaal. Dit moet egter deurentyd in ge

dagte gehou word dat die koper die premie betaal. Met 

winsdelingsooreenkomste tussen die versekeraar en die 

meubelhandelaar volg dit dat die volle premie nie werk

lik deur die meubelhandelaar namens die koper betaal 

word nie. Die bedrag voor winsdeling word deur die meu

belhandelaar van die koper verhaal en dit is nie die be

drag wat werklik aan 'n geregistreerde versekeraar be

taal word nie. Winsdeling is gevolglik in ag geneem by 

die opstel van die skemat.iese voorstellings. 
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c) Administrasie- of hanteringsfooie 

Administrasie- of hanteringsfooie wat deur 'n verseke

ringsmaatskappy aan 'n meubelhandelaar betaal word, word 

geag tussengangersvergoeding te wees (verwys paragraaf 

4.7). Die waarde van administrasie- of hanteringsfooie 

wat die voorgeskrewe maksimum waardes oorskry, is in ag 

geneem by die skematiese voorstellings. 

Uit die skematiese voorstellings kan die volgende afleidings 

gemaak word: 

a) Die meubelhandelaars van skema 1 betaal 'n groter ge

deelte van die kredietversekeringspremies aan die gere

gistreerde versekeraars oor. Ingevolge die skema betaal 

die geregistreerde versekeraars alle eise wat daaruit 

voortspruit (verwys paragraaf 2.3.1). Die grater oorbe

taling van kredietversekeringspremies kan hieraan toege

skryf word. 

b) In paragraaf 2.3.2 is uiteengesit dat die meubelhan

delaars van skema 2 alle eise van die kredietverseke

ringskema nakom of betaal. Gevolglik behou die meubel

handelaars die grootste gedeelte van die kredietverseke

rings premies. 
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c) Volgens skema 3 word geen gedeelte van die premie aan 'n 

geregistreerde versekeraar oorbetaal nie (verwys para

graaf 2.3.3). 

Uit die voorafgaande volg dit dat alle kredietversekerings-

premies nie aan geregistreerde 

nie. Die Woekerwet, artikel 1, 

versekeraars oorbetaal word 

bepaal dat kredietverseke-

ringspremies deur die meubelhandelaars aan geregistreerde 

versekeraars oorbetaal meet word (verwys paragraaf 3.3). 

Voorsiening word egter gemaak dat die kredietversekerings

premies met die vergoeding waarop 'n onafhanklike tussen

ganger geregtig is, verminder kan word (verwys paragraaf 

4.7). Hierdie toelaatbare vergoeding is by die skematiese 

voorstellings in ag geneem. Alle kredietversekeringspremies 

wat deur die meubelhandelaars gehef of gevorder word, 

word dus nie aan geregistreerde versekeraars, socs omskryf 

in die definisie van hoofskuld, artikel 1, van die Woekerwet 

oorbetaal nie. Die moontlikheid dat die heffing en vordering 

van hierdie kredietversekeringspremies 'n statutere oortre

ding is, word in paragraaf 3.8 bespreek. 

3.5. DIE AARD VAN KREDIETVERSEKERINGSPOLISSE 

3.5.1 DIE VERSEKERBARE BELANG 

Die versekeringspolis is die versekeringskontrak tussen die 

versekeraar en die versekerde. Die versekeringskontrak kom 
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tot stand met die aanvaarding van die risiko deur die ver-

sekeraar. Die risiko behels die plaasvind, of nie-plaas-

vind, van 'n bepaalde of bepaalbare gebeurtenis met verwy-

sing na die versekerbare belang (Gordon & Gertz, 1983, p. 

77-87). 

Die meubelhandelaar het 'n versekerbare belang tydens die 

duur van die krediettransaksie (Reinecke & Van der Merwe, 

1989, p. 89). Dit is om te verseker dat die verkoopte goe-

dere wat aanvaar is as sekuriteit vir die afbetalingsver-

koopooreenkoms, gehandhaaf en in stand gehou word (Woeker-

wet, artikel 1). 

Die koper het oak 'n versekerbare belang in die verkoopte 

goedere. Met die lewering van die goedere het die risiko 

verbonde aan die gebruiksreg en besitreg van die goedere 

oorgegaan na die koper. Dit word SOOS volg deur Van Niekerk 

( 1989 I P~ 76) verduidelik: 

Die koper van die saak op wie die risiko (maar 
(nag) nie eiendomsreg nie) in die saak oorgegaan 
het, het 'n versekerbare belang sou die saak dan 
verlore gaan of beskadig word, sal hy ingevolge 'n 
polis wat hy ten aansien van die saak aangegaan 
het, kan verhaal . . . · 

Die doel van kredietversekering kan hieruit afgelei word as 

die versekering van die verkoopte goedere teen moontlike 

verlies en skade om sodoende die sekuriteit van die afbeta-
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lingsverkoopooreenkoms te beveilig en in stand te hou. 

3.5.2 OORWEGINGS MET VERSEKERING 

Artikel 23C(1)(a) van die Versekeringswet stipuleer die 

oorwegings wat in ag geneem moet word alvorens 'n meubel-

handelaar op kredietversekering kan aandring. Die artikel 

bepaal dat die meubelhandelaar ter beveiliging van die 

skuld wat uit die verkoopooreenkoms voortspruit, kan vereis 

dat die koper kredietversekering uitneem, indien dit 'n 

redelike vereiste is, met inagneming van -

a) die kredietwaardigheid van die koper; 

b) ander sekuriteit wat die koper verstrek of aanbied; 

en 

c) enige ander tersaaklike oorweging met die verkoop-

ooreenkoms. 

Ter regverdiging van die wysiging van die Versekeringswet 

om voorsiening te maak vir hierdie voorwaardes het die Ad-

junk-minister van Finansies gedurende die Tweede Lesing van 

die Wetsontwerp aan die Parlement die volgende gese (Gordon 

& Gertz, 1983, p. 37): 

Special legislation is however, required to deal 
with a certain lurid or· undesirable practice, viz 
the so called "coercive selling", whereby is meant 
the practice of requiring a person to make one or 
another insurance agreement as a condition for, 
inter alia, acquiring a loan or service. The 
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underlying reason for this practice is, of course, 
the insurance commission that can be earned by the 
party whose assistance is sought. 

Die bepalings van artikel 23C(1)(a) van die Versekeringswet 

het dus ten doel om te voorkom dat meubelhandelaars onreg-

matig op kredietversekering kan aandring. Die bepalings van 

artikel 23C(1)(a) van die Versekeringswet word vervolgens 

bespreek: 

a) Die kredietwaardigheid van die koper 

Indien die verkoopte goedere aangewend word om inkomste 

te produseer, kan kredietversekering bydra tot die kre-

dietwaardigheid van die koper. 'n Verlies of skade kan 

voorkom by 'n bate wat vervang moet word om die normale 

bedryfsaktiwiteite van die koper te handhaaf. Die ver-

vanging van die goedere in hierdie omstandighede, son-

der die nodige versekering, kan die kredietwaardigheid 

van die koper negatief beinvloed. 

In paragraaf 4.2 sal aangevoer word dat kredietverseke-

ring in die meubelhandel korttermyn-versekeringsbesig-

heid is. Slegs 'n polis uitgereik ingevolge langter-

myn-versekeringsbesigheid kan vir skuld gesedeer word. 

Verder kan lenings teen sulke polisse onderworpe aan 

die bepalings van die · polis gemaak word (Gordon & 

Gertz, 1983, p. 347). Kredietversekering kan gevolglik 

nie vir skuld gesedeer word en lenings kan nie teen 
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die polis gemaak word nie. Teen hierdie agtergrond kan 

kredietversekering opsigself, nie bydra tot die kre

dietwaardigheid van die koper nie. 

b) Ander sekuriteit wat die koper verstrek of aanbied 

Die verkoopte goedere en enige ander sekuriteit wat die 

koper verstrek of aanbied sal oorweeg moet word om te 

bepaal of versekering van daardie sekuriteit nodig is. 

In die voorafgaande paragraaf is aangetoon dat krediet

versekering nie vir skuld gesedeer en lenings teen die 

polis gemaak kan word nie. Kredietversekering teen ver

lies of skade dra gevolglik by tot die instandhouding 

van die verkoopte goedere (verwys paragraaf 4.2). Die 

sekuriteit as sodanig beveilig die skuld, maar aange

sien kredietversekering die sekuriteit in stand hou, 

dra dit indirek by tot die beveiliging van die skuld 

(Woekerwet, artikel 1). Hieruit volg dit dat krediet

versekering wel ooreenkomstig artikel 23C(1)(a)(ii) van 

die Versekeringswet deur die meubelhandelaars vereis of 

beding kan word. 
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c) Enige ander tersaak1ike oorwegings met die verkoopoor

eenkoms 

In paragraaf 1.2 is die Franzsen-komitee (1977, p. 92) 

aangehaal wat waarsku teen die moontlikheid dat kre

dietversekeringskemas slegs aangegaan word om addisio

nele winste bo en behalwe f inansieringskoste te reali

seer. 

Die kriteria vir die beskerming van die koper, soos be

oog met die Wetsontwerp van artikel 23C(l)(a) (verwys 

paragraaf 3.5.2), vervaag met die bepaling van "enige 

ander tersaaklike oorwegings" (Versekeringswet, artikel 

23C(1)(a)(iii)). Om te bepaal of kredietversekering 

deur die meubelhandelaar vereis of beding kan word, sal 

die omstandighede op meriete beoordeel moet word. 

Met die navorsing is bepaal tot welke mate meubelhandelaars 

op kredietversekering aangedring het. Hierdie inligting is 

verkry vanuit die 30 opeenvolgende afbetalingsverkoop

ooreenkomste aangevra vanaf die meubelhandelaaars. Die 

persentasie kredietversekering beding met die eerste 30 

afbetalingsverkoopooreenkomste vir 1989 kan soos volg 

skematies voorgestel word: 
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Skema 1 : Kredietversekeringskemas waarvolgens die verseke-

raar eise ingevolge die polis nakom 

Tabel 3.2.1 : Kredietversekering deur die meubelhandelaars 

beding met die eerste 30 afbetalingsverkoop-

ooreenkomste vir 1989 

• • Grootste vyf meubelhandelaars • 

Im • Ander meubelhandelaars • 
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Skema 2 : Kredietversekeringskemas waarvo1gens die meube1-

hande1aar eise ingevo1ge die polis nakom 

Tabe1 3.2.2 : Kredietversekerinq deur die meube1hande1aars 

bedinq met die eerste 30 afbeta1inqsverkoop-

ooreenkomste vir 1989 

• • Grootste vyf meubelhandelaars • 

• • Ander meubelhandelaars • 
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Skema 3 : Kredietversekeringskemas wat nie onderskryf word 

deur 'n versekeraar nie 

Tabel 3.2.3 : Kredietversekering deur die meubelhandelaars 

beding met die eerste 30 afbetalingsverkoop-

ooreenkomste vir 1989 

9211. 

• • Grootste vyf meubelhandelaars • 

• • Ander meubelhandelaars • 
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Hieruit kan die volgende afleidings gemaak word: 

a) Kredietversekering word met 87% van die afbetalings

verkoopooreenkomste ooreenkomstig skema 1 beding. Inge

volge skema 2 word kredietversekering met meer as 92% 

van die afbetalingsverkoopooreenkomste beding. Krediet

versekering was met meer as 75% van die afbetalingsver

koopooreenkomste ingevolge skema 3 beding. 

b) Meubelhandelaars wat kredietversekering volgens skema 2 

aanbied, beding kredietversekering met meer afbeta

lingsverkoopooreenkomste as die meubelhandelaars van 

skemas 1 en 3. 

Die bedoeling van die meubelhandelaars met kredietverseke

ring word deur kommentaar, instruksies en handleidings ver

volgens toegelig. 

a) Na aanleiding van die vraelys uitgestuur, het sekere 

meubelhandelaars vrywillig kommentaar oor kredietver

sekering gelewer. Die volgende kommentaar word aange

haal: 

(i) "This Payment Protection Plan was instituted 

with effect from 1 March 1987 in response 

to a strong demand from customers as well as 
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several from our ... own salesmen who experien

ced difficulty in selling merchandise without 

the "protection" offered by the Customer Protec

tion Plan." 

(ii) "The directors of the company learned that it 

was common practice amongst furniture companies 

to cover their customers in the event of death, 

theft, fire, flood and permanent disability. 

This scheme was at the time recommended to us by 

the Furniture Traders Association." 

(iii) "To protect the customer who buys on credit 

against loss of the goods in a disaster and then 

still be liable for the amount owning, a special 

insurance policy, underwritten by ... , was ar

ranged." 

(iv) "With the right selection of customers and pru

dent credit control we have found the claims ex

perience to be very good, and consequently, that 

the major part of the CPI provision can be taken 

to income." 

(v) " in circumst~nces where the 

been taken up by customers ... 

Plan has not 

[we have] expe-

rienced difficulties in recovering the outstan-
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ding amounts due from the debtors concerned." 

(vi) "Our concern was to ensure that the welfare of 

our clients was taken care of and to offer Insu

rance to those who wanted it and could afford 

it." 

(vii) "This cover is beneficial to a customer in that 

when goods are stolen or destroyed by fire, they 

are not expected to pay for goods they no longer 

possess." 

b) Instruksies en handleidings uitgereik aan die personeel 

van die meubelhandelaars is met die vraelys aangevra. 

Hierdie instruksies en handleidings het onder meer die 

volgende beleid uitgespel: 

(i) "Compulsory on goods bought on INSTALMENT SALE 

terms of 7 months or more, unless the customer 

produces proof of having adequate householder's 

or all risks insurance cover." 

(ii) "It has been observed that these branches are by 

far the most successful in selling insurance who 

proceded to make out the contract to include in

surance automatically, deleting it only in the 
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event of direct refusal by the customer." 

" are made aware that it is 

and not something to be avoided 

a selling point 

II 

(iv) "CPI should as far as is possible, be added to 

all instalment sale accounts to protect the in

terest of the Company and the Customer." 

(v) "BPP is a "Credit" Insurance and no Customer has 

any equivalent Insurance to cover the full Cre

dit transaction." 

(vi) "Under no circumstances can a Customer be "for

ced" to take BPP, but the non covered transac

tion may perhaps not be approved." 

(vii) "As this is additional income, it will increase 

profits of the Branch." 

(viii) "All customers who buy on credit must insure the 

goods for at least the balance owing by them." 

(ix) II we want you to automatically add this insu-

ranee on all new H.P. sales orders and invoices 

as from 1 December 1979." 
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(x) "In fact you should automatically assume the 

customer will want the insurance policies for 

the protection of their purchases and include 

the details on their proposed form. Only if the 

customer objects to this would you delete this." 

In die def inisie van hoof skuld word bepaal dat die koper 

skriftelik moet toestem tot die insluiting van enige verse

keringspremie by die hoofskuld (verwys paragraaf 3.3). 

Die instruksies en handleidings soos hierbo aangehaal, ig

noreer duidelik hierdie bepaling. Dit volg dat die kopers 

nie skriftelik tot die insluiting van kredietversekering 

by die afbetalingsverkoopooreenkoms toegestem het nie. 

Uit die voorafgaande kan afgelei word dat die doel met kre

dietversekering, in teenstelling met die definisie van 

hoof skuld en saamgelees met die bepalings van artikel 

23C(1)(a) van die Versekeringswet nie die beveiliging van 

die verkoopte goedere is nie. Die afleiding kan gemaak word 

dat kredietversekering hoofsaaklik vir eie gewin deur die 

meubelhandelaars gehef word. Hierdie afleiding word gemaak 

aan die hand van -

a) die groat persentasie kredietversekering wat met afbe

talingsverkoopooreenkomste beding word, 
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b) die vrywillige kommentaar deur die meubelhandelaars oor 

kredietversekering, en 

c) die instruksies en handleidings uitgereik aan die per

soneel van die meubelhandelaars waarin die beleid oor 

kredietversekering uitgespel word. 

In verband met die nakoming van die bepalings van artikel 

23C(1)(a) van die Versekeringswet is Gordon & Gertz (1983, 

p. 37) van mening dat : "The major drawback with such pro

tective legislation appears to be the lack of a provision 

of a penalty which would act as a sanction." In paragraaf 

4.7 sal aangevoer word dat versuim om die bepalings van die 

Versekeringswet na te kom, grater winste met kredietverse

keringskemas tot gevolg het. Dit is juis hierdie probleem 

wat deur die Louw-kommissie (1976, p. 74) uitgelig is. Dit 

wil voorkom asof kredietversekering tot uitbuiting van die 

publiek aanleiding kan gee. 

3.5.3 DIE UITNEEM VAN KREDIETVERSEKERING 

In paragraaf 3.5.1 is aangevoer dat die meubelhandelaar en 

die koper 'n versekerbare belang in die verkoopte goedere 

het. Die meubelhandelaar of die koper kan gevolglik 'n 

versekeringspolis uitneem (Reinecke & Van der Merwe, 1989, 

p. 81). Die vraag ontstaan egter wie die versekeringspolis 
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moet uitneem. 

Die Woekerwet, artikel 1, deur die definisie van hoofskuld, 

magtig die insluiting van versekering teen verlies of skade 

van die verkoopte goedere by die hoofskuld (verwys para

graaf 3.3). Artikel 23C(l)(a) van die Versekeringswet be

paal dat die meubelhandelaars nie die verlening van krediet 

voorwaardelik onderhewig aan die uitneem van kredietverse

kering mag stel nie (verwys paragraaf 3.5.2). 

Indien die meubelhandelaar egter op kredietversekering aan

dring, moet die meubelhandelaar die koper in " ... kennis 

stel dat hy 'n vrye keuse het ten opsigte van die verseke

raar by of die tussenganger deur wie die polis uitgeneem 

word ... "(Versekeringswet, artikel 23C(1)(b)(ii)). Dit volg 

dat indien die meubelhandelaar 'n kredietversekeringspolis 

sander die medewete van die koper uitneem, die koper nie 

sodanige keuses kon uitoefen nie. 

Met die bespreking van kredietversekeringskemas 1 en 2 is 

aangedui dat 'n polis deur die versekeringsmaatskappye aan 

die meubelhandelaars uitgereik word (verwys paragrawe 2.3.1 

en 2.3.2). Die meubelhandelaars reik vervolgens 'n sertifi

kaat ingevolge die polis aan die kopers uit. In daardie be

sprekings is ook uiteengesLt dat die meubelhandelaars die 

versekerdes kragtens die kredietversekeringspolisse is. Dit 

volg dat die kopers nie 'n vrye keuse kon uitoefen ten op-
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sigte van die versekeraar by of die tussenganger deur wie 

die polis uitgeneem word nie. Die toepassing van krediet

versekeringskemas 1 en 2 is dus 'n oortreding van die Ver

sekeringswet, artikel 23C(1)(b)(ii). 

Verder is met die bespreking van kredietversekeringskema 3 

aangetoon dat die meubelhandelaars 'n "polis" aan die ko

pers uitreik wat nie deur 'n versekeringsmaatskappy onder

skryf word nie (verwys paragraaf 2.3.3). Die kopers betaal 

aan die meubelhandelaars die "premies" en laasgenoemde ver

effen alle eise. In paragraaf 4.4.3 sal aangetoon word dat 

die meubelhandelaars onder hierdie omstandighede as verse

keraars optree. Dit volg dat die kopers met kredietverseke

ringskema 3 nie 'n keuse kon uitoefen ten opsigte van die 

versekeraar by of die tussenganger deur wie die polis uit

geneem word nie. In hierdie omstandighede is die toepassing 

van kredietversekeringskema 3 'n oortreding van die Verse

keringswet, artikel 23C(1)(b)(ii). 

3.5.4 DIE VERSEKERDE BEDRAG 

Artikel 2(6)(c) van die Woekerwet bepaal ten opsigte van 'n 

versekeringspolis wat as sekuriteit met 'n afbetalings

verkoopooreenkoms aangewend word, die volgende: 

'n ... kredietgewer ... mag nie -
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in verband met 'n versekeringspolis oor roerende of 
onroerende goed waarvan die premies in aanmerking 
kom vir insluiting in die hoofskuld van 'n ... 
krediettransaksie premies op die gedeelte 
waarmee die bedrag wat kragtens daardie polis 
verseker is die redelike waarde van die versekerde 
goed soos ooreengekom op die datum waarop die 
transaksie aangegaan is, oorskry, betaal of onder
neem om dit te betaal of finansieringskoste ten 
opsigte daarvan beding, eis of ontvang nie. 

Hieruit volg dit dat -

a) die versekerde bedrag die redelike waarde is van die 

verkoopte goedere wat as sekuriteit vir die afbeta-

lingsverkoopooreenkoms dien. Die redelike waarde is 'n 

bedrag waarop die meubelhandelaar en die koper ooreen-

gekom het; en 

b) 'n meubelhandelaar verbied word om premies namens 'n 

koper te betaal of te verhaal vir die gedeelte waarmee 

die bedrag wat kragtens daardie polis verseker is, die 

redelike waarde van die versekerde goedere oorskry. 

Verder mag finansieringskoste nie op daardie gedeelte 

beding word nie. Finansieringskoste word in paragraaf 

3.7 van hierdie hoofstuk bespreek. 

In paragraaf 3.5.1 is die doel van kredietversekering uit-

eengesit as die versekering van die verkoopte goedere teen 

verlies of skade om die sekuriteit van die afbetalingsver-

koopooreenkoms te beveilig en in stand te hou. Dit word be-

vestig deur die Woekerwet, artikel 2(6)(c), wat bepaal dat 
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die versekerde bedrag die redelike waarde van die seku-

riteit moet wees. 

Met die navorsing is gevind dat meubelhandelaars die verse-

kerde bedrag definieer as, onderskeidelik, die uitstaande 

balans van die skuld van tyd tot tyd en die vervangings-

waarde van die verkoopte goedere (verwys paragraaf 2.3). 

Hierdie verspreiding kan soos volg voorgestel word: 

Tabel 3.3 Die persentasie meubelhandelaars wat onderskei-

delik die uitstaande balans van die skuld en 

die verangingswaarde van die verkoopte goedere 

verseker 

% Meubelhandelaars: % Meubelhandelaars: 
Skema Jaar Uitstaande Vervangingswaarde 

balans verseker verseker 

1 1987 0 100 
1988 0 100 
1989 0 100 

2 1987 44 56 
1988 53 47 
1989 50 50 

3 1987 75 25 
1988 75 25 
1989 100 0 

Gemiddelde 
totaal 34 66 

As die versekerde bedrag die uitstaande balans van die 

skuld is, word die bepalings van artikel 2(6)(c) van die 
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Woekerwet soos hierbo uiteengesit, nie nagekom nie. Dit 

word bevestig deur Tucker (1980, p. 583) wat van mening is 

dat die versekerde bedrag die vervangingswaarde van die 

verkoopte goedere moet wees. In omsendbrief RV 109, geda

teer 6 Februarie 1991, beskryf die Registrateur van Verse

keringswese onder meer die versekering van die uitstaande 

balans van die skuld van tyd tot tyd as 'n wanpraktyk. 

Verder word die mening gehuldig dat onder hierdie omstan

dighede slegs die belang van die meubelhandelaar beskerm 

word, terwyl die koper die premies betaal. Dit volg dat 

meubelhandelaars wat slegs die uitstaande balans van die 

skuld van tyd tot tyd verseker die bepaling van artikel 

2(6)(c) van die woekerwet oortree. 

3.5.5 DIE TYDPERK VAN KREDIETVERSEKERING 

Die Woekerwet maak nie voorsiening vir 'n tydperk waarvoor 

kredietversekeringspremies by die hoofskuld van 'n afbe

talingsverkoopooreenkoms ingesluit mag word nie. Die kre

dietversekeringspremies mag gevolglik vir die volle termyn 

van die afbetalingsverkoopooreenkoms by die hoof skuld in

geslui t word. Die navorsing het getoon dat die meubelhande

laars kredietversekering aan die begin van die afbetalings

verkoopooreenkoms vir die volle duur daarvan hef. 
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3.6. VERSEKERING TEEN VERLIES OF SKADE 

Die bespreking van die verskillende kredietversekeringskemas 

dui aan dat die voordele wat met kredietversekering verleen 

word (verwys paragraaf 2.3), voortspruit uit -

a) verlies of skade; en 

b) sterfte of permanente of tydelike ongeskiktheid. 

Die onderliggende aard van hierdie voordele is soos volg: 

a) Verlies of skade 

Korttermyn-versekeringsbesigheid word in artikel 1 van 

die Versekeringswet omskryf as versekeringsbesigheid wat 

nie langtermyn-versekeringsbesigheid is nie. Langtermyn

versekeringsbesigheid word omskryf as lewensbesigheid, 

nywerheidsbesigheid, begraf nisbesigheid of tuisdiens-

besigheid (Versekeringswet, artikel 1). Versekering teen 

verlies of skade, dit wil se brand, oproer, openbare on

rus, aardskudding, weerlig, vloede en verlies aan inkom

ste moet gevolglik korttermyn-versekeringsbesigheid wees 

(verwys paragraaf 4.2.2). 
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b) Sterfte of permanente of tydelike ongeskiktheid 

'n Persoonlike ongevallepolis word in artikel 1 van die 

Versekeringswet gedefinieer as: 

'n polis waarin die versekeraar 'n ver
pligting aanvaar om aan 'n bepaalde persoon 
'n sekere geldsom of sekere geldsomme te betaal 
of 'n ander voordeel te verleen in geval van 'n 
ongeval of siekte wat die dood of besering of on
geskiktheid van 'n bepaalde persoon ten gevolg 
het. 

Voordele wat verleen word met sterfte en permanente of 

tydelike ongeskiktheid val dus binne die bepalings van 'n 

persoonlike ongevallepolis. 'n Persoonlike ongevallepolis 

is ingevolge die Versekeringswet, artikel 1, nie lartgter-

myn-versekeringsbesigheid nie. Dit volg dat hierdie voor-

dele korttermyn-versekeringsbesigheid moet wees (verwys 

paragraaf 4.2.1). 

Kredietversekering in die meubelhandel is dus korttermyn-

versekeringsbesigheid. Die vraag ontstaan egter of alle 

korttermyn-versekeringspolisse by die hoof skuld van die af-

betalingsverkoopooreenkoms ingesluit kan word. 

Artikel 1 van die Woekerwet bepaal dat die verkoopte goedere 

II wat as sekuriteit in verband met bedoelde transaksie 

dien, verseker kan word teen voorvalle ... veroorsaak 
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deur brand, oproer, openbare onrus, aardskudding en verlies 

aan inkomste en teen enige ander verlies of skade waarteen 

II . . . . sodanige goed gewoonlik verseker word Slegs hierdie 

versekering kan by die hoof skuld van die afbetalingsver-

koopooreenkoms ingesluit word. Die bepalings van die Woeker-

wet, artikel 1, het dus ten doel om die verkoopte goedere 

wat die sekuriteit van die afbetalingsverkoopooreenkoms is, 

te beveilig en in stand te hou (verwys paragraaf 3.5.1). 

Versekering teen sterfte en permanente of tydelike onge-

skiktheid is nie versekering waarteen die verkoopte goedere 

verseker word nie. Hierdie versekering het nie ten doel om 

die verkoopte goedere wat die sekuriteit van die afbeta-

lingsverkoopooreenkoms is, te beveilig en in stand te hou 

nie. Versekering teen sterfte en permanente of tydelike on-

geskiktheid kan dus nie by die hoof skuld van die afbeta-

lingsverkoopooreenkoms ingesluit word nie. 

Dit volg dat hierdie versekering slegs die blootstelling en 

gevolglik die risiko van die meubelhandelaar met die afbeta-

lingsverkoopooreenkoms beperk. Die meubelhandelaars as ver-

sekerdes van die kredietversekeringskemas (verwys paragrawe 

2.3.1 en 2.3.2), is geregtig op skadeloosstelling met die 

plaasvind van die versekerde gebeurtenis (Reinecke & Van der 

Merwe, 1989, p. 81). Dit is egter eensydig ten gunste van 

die meubelhandelaars en ingevolge artikel 23C(1)(a) van die 

Versekeringswet kan dit nie die verlening van krediet in die 
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eerste plek beinvloed nie (verwys paragraaf 3.5.2). 

Die verspreiding van die meubelhandelaars wat voordele met 

sterfte of permanente of tydelike ongeskiktheid verleen, kan 

soos volg opgesom word: 

Tabel 3.4 : Die persentasie meubelhandelaars wat voordele 

met dood of permanente of tydelike ongeskiktheid 

verleen 

% Meubelhandelaars: Voordele met dood of 
Jaar permanente of tydelike ongeskiktheid 

Skema 1 Skema 2 Skema 3 

1987 94 88 100 
1988 93 85 100 
1989 92 84 100 

Uit die tabel kan die afleiding gemaak word dat die meeste 

meubelhandelaars voordele met sterfte of permanente of tyde-

like ongeskiktheid by die kredietversekeringskemas insluit. 

In paragraaf 2.3 is aangevoer dat die premiekoers wat deur 

die meubelhandelaars gehef word, 'n enkele koers is vir ver-

sekering teen verlies of skade en vir die versekering teen 

sterfte of permanente of tydelike ongeskiktheid. 'n Verde-

ling van die premiekoste kan dus nie gemaak word nie. Die 

saamgestelde premie word egter deur die meubelhandelaars by 

die hoofskuld van die afbetalingsverkoopooreenkoms ingesluit 
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(verwys paragraaf 3.8). Dit volg dat die gedeelte van die 

premie wat voorsiening maak vir voordele met sterf te en per-

manente of tydelike ongeskiktheid, nie by die hoofskuld van 

die afbetalingsverkoopooreenkoms ingesluit mag word nie. Die 

insluiting daarvan is dus strydig met die bepalings van 

artikel 1 van die Woekerwet. 

3.7. FINANSIERINGSKOSTE 

Finansieringskoste word in artikel 1 van die Woekerwet gede-

finieer as die totaal van enige geldwaardige teenprestasie, 

met die uitsondering van onder andere hoofskuld, wat 'n ko-

per uit hoofde van 'n afbetalingsverkoopooreenkoms aan 'n 

meubelhandelaar betaal. Die elemente van die hoofskuld van 

'n afbetalingsverkoopooreenkoms is in paragraaf 3.3 uiteen-

gesit. Ander uitsonderirigs op geldwaardige teenprestasies 

wat nie finansieringskoste is nie, is byvoorbeeld, groot-

boekgelde. Hierdie uitsonderings is egter nie van toepassing 

op afbetalingsverkoopooreenkomste in die meubelhandel nie. 

Hieruit volg dit dat enige geldwaardige teenprestasie wat 

nie hoofskuld is nie, gevolglik finansieringskoste moet 

wees. Hierdie stelling word bevestig deur Tucker (1980, p. 

583): 

whatever is recoverable from the borrower, but 
not as part of the principal debt or the S.5 costs, 
must necessarily be part of the finance charges ... 
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Die bree definisie van finansieringskoste volg uit aanbeve-

lings deur die Franzsen-komitee (1977, p. 45-46) -

(a) dat die begrip "finansieringskoste" in plaas van 
die begrip "rente" gebruik word; en 

(b) dat die begrip "finansieringskoste" so omskryf 
word dat dit benewens rente ook alle vorderings in
slui t wat 'n gelduitlener of kredietgewer maak wan
neer hy 'n lening toestaan of krediet verleen uitge
sonderd seelregte en premies wat hy ten behoewe van 
'n geldopnemer of kredietopnemer betaal op 'n polis 
wat lg. vrywilliglik uitgeneem en as sekuriteit vir 
die terugbetaling van sy skuld aan die gelduitlener 
of kredietgewer gesedeer het. 

Tydens die Derde Lesing van die Wetsontwerp op Beperking en 

Bekendmaking van Finansieringskoste in die Volksraad het 

mnr. J.J. Loots, LV, horn soos volg oor finansieringskoste 

uitgelaat (Franzsen-komitee, 1977, p. 74): 

Ek wil graag se dat hierdie rentekoerse alles in
slui t. Ek wil he agbare lede moet wanneer hulle na 
hul huise terugkeer aan hulle kiesers kan se: "Kyk, 
hierdie koerse sluit nou alles in .... Alle heffings 
wat gemaak word wat vroeer addisioneel gevorder is 
kan dus vandag onder hierdie wetgewing nie meer 
gedoen word nie. Die finansieringkostekoerse waarvan 
ons hier praat is allesinsluitende koerse en wat 
meer is, hulle is maksimum koerse." 

Die vordering van finansieringskoste word deur artikel 2(9) 

van die Woekerwet beperk tot die f inansieringskostekoers per 

jaar soos uiteengesit in die afbetalingsverkoopooreenkoms 

(verwys paragraaf 3.2). Die alles-insluitende finansierings-

koste van 'n afbetalingsverkoopooreenkoms word dus ooreen-

komstig die geopenbaarde f inansieringskostekoers per jaar 
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bereken. 

3.8. DIE VORDERING VAN HOOFSKULD EN FINANSIERINGSKOSTE 

Die vordering van hoof skuld 

ingevolge artikel 5(1) van die 

artikel bepaal, onder andere, 

en f inansieringskoste word 

Woekerwet gemaak. Hierdie 

dat die meubelhandelaar nie 

meer mag verhaal as die som van die hoofskuld (verwys para

graaf 3.3) en die finansieringskoste op die hoofskuld nie 

(verwys paragraaf 3.7). Hieruit volg dit, saamgelees met die 

bespreking van f inansieringskoste in die voorafgaande para

graaf, dat kredietversekering slegs as hoofskuld of as fi

nansieringskoste verhaal kan word. Elkeen van hierdie moont

likhede word vervolgens bespreek: 

3.8.1 DIE VORDERING VAN KREDIETVERSEKERING AS HOOFSKULD 

In paragrawe 3.4, 3.5 en 3.6 is die verskillende krediet

versekeringskemas geevalueer in terme van die bepalings van 

die definisie van hoofskuld, soos uiteengesit in artikel 1 

van die Woekerwet. Dit is aangetoon dat die verskillende 

kredietversekeringskemas nie aan die volgende bepalings van 

die definisie van hoofskuld voldoen nie: 

a) Alle premies word nie aan 'n geregisteerde versekeraar 

oorbetaal nie (verwys paragraaf 3.4). 
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b) Die bedoeling met die kredietversekeringskemas is nie 

deurentyd die instandhouding en beveiliging van die ver-

koopte goedere nie (verwys paragraaf 3.5.2). 

c) Alle kopers oefen nie 'n vrye keuse uit ten opsigte van 

die versekeraar by of die tussenganger deur wie die po-

lis uitgeneem word nie (verwys paragraaf 3.5.3). 

d) Die versekerde bedrag is nie altyd voldoende om die se-

kuriteit van die afbetalingsverkoopooreenkoms te bevei-

lig en in stand te hou nie (verwys paragraaf 3.5.4). 

e) Sekere kredietversekeringskemas verleen voordele wat nie 

betrekking het op die instandhouding en beveiliging van 

die sekuriteit nie (verwys paragraaf 3.6). 

In die voorafgaande paragraaf is aangevoer dat betalings 

slegs as hoof skuld of as f inansieringskoste verhaal kan 

word. Kredietversekering voldoen egter nie aan die bepa-

lings van die definisie van hoofskuld nie. Hieruit volg dit 

dat kredietversekering nie as hoof skuld nie en gevolglik 

slegs as finansieringskoste gevorder mag word. Hierdie 

stelling word bevestig deur Tucker (1980, p. 582): 

The term "principal debt" is lightly defined and, 
accordingly, any amount recoverable from the bor
rower which does not fall within the ambit of that 
limited definition ... must be a finance charge. 
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'n Ontleding van die vordering van kredietversekering as 

hoofskuld en as finansieringskoste word soos volg opgesom: 

Tabel 3.5 : Die persentasie meubelhandelaars wat krediet-

versekeringspremies onderskeidelik as hoof skuld 

of as f inansieringskoste verhaal 

Persentasie meubelhandelaars wat krediet-
versekeringspremies verhaal as: 

Skema 
Hoof skuld Finansieringskoste 

1 100 0 
2 88 12 
3 89 1 1 

Gemiddelde 
totaal 93 7 

Uit die tabel kan afgelei word dat die meeste meubelhande-

laars kredietversekering as hoofskuld vorder. Gemiddeld 

vorder 93% van die meubelhandelaars kredietversekering as 

hoof skuld en slegs 7% vorder kredietversekering as f inan-

sieringskoste. 

Dit volg dat 93% van die meubelhandelaars kredietverseke-

ring strydig met die bepalings van artikel 5(1)(a) van die 

Woekerwet vorder. 

Die betrokke meubelhandelaars is in terme van artikel 17 

van die Woekerwet aan 'n misdryf skuldig en by skuldig-
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bevinding strafbaar met 'n boete en of gevangenisstraf. 

3.8.2 DIE VORDERING VAN KREDIETVERSEKERING AS FINANSIERINGSKOSTE 

Met die aangaan van die afbetalingsverkoopooreenkoms word 

die f inansieringskostekoers per jaar deur die koper en die 

meubelhandelaar beding en in die afbetalingsverkoopooreen-

koms geopenbaar (verwys paragraaf 3.2). Die finansierings-

kostekoers per jaar word deur artikel 2(2) van die Woeker-

wet beperk tot voorgeskrewe maksimum koerse. 

Artikel 2(9) van die Woekerwet beperk die vordering van fi-

nansieringskoste tot die f inansieringskostekoers per jaar 

soos geopenbaar in die afbetalingsverkoopooreenkoms (verwys 

paragraaf 3.7). Die Registrateur van Finansiele Instellings 

het op 8 September 1989 'n skrywe aan die Meubelhande-

laarsvereniging van Suid-Af rika gerig waarin die aange-

leentheid toegelig word: 

Insurance premiums that do not qualify 
sion in the principal debt are deemed to 
charges as defined in section 1 of the 
can only be recovered as calculated at 
finance charge rate agreed upon. 

for inclu
be finance 

Act which 
the annual 

Die f inansieringskoste wat dienooreenkomstig bereken en ge-

openbaar is, is die enigste finansieringskoste wat ingevol-

ge artikel 5(1)(c) van die Woekerwet verhaal kan word 

(verwys paragraaf 3.7). Indien die jaarlikse premiekoerse 
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van kredietversekering nie ingesluit is by die finan-

sieringskostekoers per jaar nie, kan kredietversekering nie 

af sonderlik as addisionele f inansieringskoste verhaal word 

nie. Tucker (1980, p. 585) bevestig hierdie stelling: 

notwithstanding the disclosure provisions in 
S.3, in terms of S.2(9) finance charges may not be 
recovered unless they are disclosed in the instru
ment of debt. 

Hieruit volg dit dat die finansieringskostekoers per jaar 

wat deur die meubelhandelaar beding word "rente" en kre-

dietversekering moet insluit (verwys paragraaf 3.7). Met 

die navorsing is gevind dat meubelhandelaars wat krediet-

versekering as finansieringskoste verhaal dit afsonderlik 

van die geopenbaarde finansieringskostekoers per jaar ge-

maak het. Hierdie meubelhandelaars, gemiddeld 7% van die 

meubelhandelaars wat kredietversekering aanbied, oortree 

dus die bepalings van artikel 5(1)(c) van die Woekerwet. 

Die betrokke meubelhandelaars is in terme van artikel 17 

van die Woekerwet aan 'n misdryf skuldig en by skuldigbe-

vinding strafbaar met 'n boete en of gevangenisstraf. 

3.9. DIE VORDERING VAN FINANSIERINGSKOSTE OP KREDIETVERSEKERING 

Met die navorsing is gevind dat alle meubelhandelaars wat 

kredietversekering as hoof skuld vorder finansieringskoste 

op kredietversekering beding. Hierdie meubelhandelaars ver-

teenwoordig 93% van die meubelhandelaars wat kredietverse-
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kering aanbied (verwys paragraaf 3.8.1). 

Artikel 5(1)(c) van die Woekerwet magtig die vordering van 

f inansieringskoste op die hoof skuld van die afbetalingsver-

koopooreenkoms. In paragraaf 3.8.1 van hierdie hoofstuk is 

aangevoer dat kredietversekering wat nie aan die bepalings 

van die def inisie van hoofskuld voldoen nie slegs as f inan-

sieringskoste verhaal kan word. Die kredietversekeringspre-

mies is onder hierdie omstandighede dus f inansieringskoste 

(Tucker, 1980, p. 582). Finansieringskoste mag slegs op die 

hoofskuld en nie op f inansieringskoste nie beding word 

(Woekerwet, artikel 5(1)(c)). Tucker (1980, p. 585) onder-

steun hierdie siening en laat horn soos volg uit oor die 

vordering van finansieringskoste op finansieringskoste: 

Interest can never form part of the "principal 
debt" and therefore the creditor cannot recover 
interest on interest ... To do so would be to reco
ver finance charges on finance charges. 

Die vordering van f inansieringskoste op kredietversekering 

onder hierdie omstandighede is 'n oortreding van artikel 

5(1)(c) van die Woekerwet. Ooreenkomstig artikel 17 van 

die Wet is hierdie meubelhandelaars aan 'n misdryf skuldig 

en strafbaar met skuldigbevinding. 
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3.10. GEVOLGTREKKING 

Die afbetalingsverkoopooreenkoms tussen die koper en die 

meubelhandelaar is die skuldakte van die krediettransaksie. 

Die openbaarmakingsvereistes waaraan die afbetalingsver

koopooreenkoms moet voldoen word in die Woekerwet uiteen

gesit. Die Wet magtig die vordering van kredietversekering 

deur die meubelhandelaars wat aan geregistreerde verseke

raars oorbetaal word. Hierdie versekering het ten doel om 

die verkoopte goedere, wat die sekuriteit van die afbeta

lingsverkoopooreenkoms is, in stand te hou en te beveilig 

teen verlies of skade. 

Met die navorsing is gevind dat die kredietversekeringske

mas nie aan die volgende kriteria van die Woekerwet voldoen 

nie: 

a) Alle premies word nie aan 'n geregisteerde versekeraar 

oorbetaal nie. Gedurende 1989 is minder as 76% van die 

kredietversekeringspremies ingevolge skema 1 aan geregi

streerde versekeraars oorbetaal. Met skema 2 was minder 

as 5% van die kredietversekeringspremies aan geregi

streerde versekeraars oorbetaal. Geen oorbetaling is in

gevolge skema 3 aan enige geregistreerde versekeraar 

oorbetaal nie. 
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b) Die bedoeling met die kredietversekeringskemas is nie 

deurentyd die instandhouding en beveiliging van die ver

koopte goedere nie, maar eerder eie gewin deur die meu

belhandelaars. 

c) Alle kopers oefen nie 'n vrye keuse uit ten opsigte van 

die versekeraar by of die tussenganger deur wie die po

lis uitgeneem word nie, aangesien die meubelhandelaars 

die versekerdes volgens die kredietversekeringspolisse 

is. 

d) Die versekerde bedrag is nie altyd voldoende om die se

kuriteit van die afbetalingsverkoopooreenkoms te bevei

lig en in stand te hou nie, aangesien die uitstaande ba

lans van die skuld, wat geen verband hou met die ver

vangingswaarde van die verkoopte goedere nie, verseker 

word. 

e) Sekere kredietversekeringskemas verleen voordele wat nie 

betrekking het op die instandhouding en beveiliging van 

die sekuriteit soos voorgeskryf in artikel 1 van die 

Woekerwet nie. Versekering teen sterfte en permanente 

of tydelike ongeskiktheid het nie ten doel om die ver

koopte goedere wat die sekuriteit van die afbetalings

verkoopooreenkoms is, te beveilig en in stand te hou 

nie. 
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Die gevolgtrekking kan gemaak word dat kredietversekering 

in die meubelhandel nie versekeringspremies ooreenkomstig 

die Woekerwet is nie. Coetzee (1990, p. 18) word aangehaal 

en bevestig hierdie stelling: 

... die kantoor van die Registrateur van Finansiele 
Instellings, het by navraag daarop gewys dat ver
bruikers versigtig moet wees met die uitneem van 
versekeringspolisse wanneer goedere op huurkoop ge
koop word, omdat baie polisse nie aan die vereistes 
van die Woekerwet voldoen nie. 

Kredietversekering wat nie aan die vereistes van die Woe-

kerwet voldoen nie, kan nie as hoofskuld verhaal word nie. 

Sodanige kredietversekering kan slegs as f inansieringskoste 

verhaal word. Die finansieringskostekoers per jaar wat deur 

die meubelhandelaar beding word, is alles-insluitend en 

kredietversekering kan nie addisioneel tot die f inansie-

ringskoste van die afbetalingsverkoopooreenkoms gevorder 

word nie. Onder hierdie omstandighede kan finansieringskos-

te nie op kredietversekering beding word nie. Meubel-

handelaars wat kredietversekering strydig met die bepalings 

van die Woekerwet vorder, is aan 'n misdryf skuldig. 

Misdrywe met die vordering van kredietversekering sluit die 

volgende in: 

a) Die vordering van kredietversekering as hoofskuld inge-

volge artikel 5(1)(a) van die Woekerwet terwyl die 
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kredietversekeringspremies nie aan die bepalings van die 

definisie van hoofskuld voldoen nie. 

b) Die vordering van kredietversekering as finansierings

koste in terme van artikel 5(1)(c) van die Woekerwet 

terwyl die kredietversekeringspremies nie ingesluit is 

by die finansieringskostekoers per jaar, soos geopenbaar 

in die afbetalingsverkoopooreenkoms nie. 

c) Die vordering van finansieringskoste op kredietverseke

ring. 

Die vordering van sodanige kredietversekeringspremies is 'n 

onwettige optrede en alle onwettige optredes is onreelma

tighede (OU 005, paragrawe .03-.04). Die onus rus op die 

ouditeur in hierdie omstandighede om die uitwerking daarvan 

op die finansiele state, ander aspekte van die audit en 

verklarings deur die bestuur te oorweeg. Die ouditeur be

hoort verder te oorweeg of die onwettige optrede nie 'n we

senlike onreelmatigheid is nie (OU 005, paragraaf .26). 
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HOOFSTUK 4 

DIE BEPALINGS VAN DIE VERSEKERINGSWET, 1943, MET BETREKKING TOT 

KREDIETVERSEKERING 

4.1. INLEIDING 

In die saak Lake v Reinsurance Corporation Ltd (1967, p. 

124) het die hof die volgende definisie van 'n versekerings-

kontrak gegee: 

A contract between an insurer (or assurer) and an 
insured (or assured), whereby the insurer undertakes 
in return for the payment of a price or premium to 
render to the insured a sum of money, or its equiva
lent, on the happening of a specified uncertain 
event in which the insured has some interest. 

Die essentialia van 'n versekeringskontrak is daardie ken-

merkende eienskappe wat dit van ander tipes kontrakte onder

skei (Van Niekerk, 1989, p. 25). Die essentialia van 'n ver-

sekeringskontrak word soos volg opgesom (Gordon & Gertz, 

1983, p. 78; Reinecke & Van der Merwe, 1989, p. 16): 

a) 'n Kontrak van die hoogste goeie trou; 

b) 'n onderneming deur die versekerde om 'n premie te 

betaal; 

c) 'n onderneming deur die versekeraar om 'n geldsom of die 

ekwivalent daarvan te betaal; 
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d) 'n bepaalde onsekere gebeurtenis waaraan die versekeraar 

se verpligting afhanklik gestel word; en 

e) die bestaan van 'n versekerbare belang. 

Dit volg dat kredietversekering, soos beskryf in paragraaf 

2.3, aan die essentialia van 'n versekeringskontrak voldoen. 

Verder ontstaan die vraag of kredietversekering deur die 

Versekeringswet gereel word en wat die moontlike implikasies 

daarvan is. 

Die doel van hierdie hoof stuk is om te bepaal of kredietver

sekering moontlik statutere oortredings in terme van die 

Versekeringswet tot gevolg het. Hierdie statutere oortre

dings word met die betrokke f inansiele inligting van meubel

handelaars (verwys hoofstuk 2), asook menings uitgespreek 

oor die finansiele inligting deur die ouditeure in verband 

gebring (verwys hoofstuk 5). 

4.2. VERSEKERINGSBESIGHEID 

In 'n gewone versekeringskontrak is daar normaalweg twee 

partye of twee groepe partye betrokke by 'n kontrak, te wete 

die versekerde en die versekeraar. Die versekerde is die 

party wat beskerm of verseker word en die versekeraar is die 

party wat die beskerming of versekering verleen. Op sekere 

uitsonderings na, moet die versekeraar 'n regspersoon wees 

wat geregistreer is ingevolge die Versekeringswet. (Reinecke 
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& Van der Merwe 1989, p. 39.) 

Artikel 5 van die Versekeringswet bepaal dat-

... niemand enige soort versekeringsbesigheid in die 
Republiek dryf nie tensy hy as 'n versekeraar krag
tens hierdie Wet geregistreer is om daardie soort 
versekeringsbesigheid te dryf ... 

Versekering word egter nie in die Versekeringswet omskryf of 

gedef inieer nie (Reinecke & Van der Merwe, 1989, p. 14). 

Versekeringsbesigheid word wel in artikel 1 van die Verseke-

ringswet omskryf as" ... 'n regshandeling in verband met een 

of ander in hierdie artikel omskrewe besigheid en omvat her-

versekering " 

Die omskrewe besigheid waarna verwys word, word in artikel 1 

van die Wet omskryf as brandbesigheid, begrafnisbesigheid, 

garansiebesigheid, tuisdiensbesigheid, nywerheidsbesigheid, 

lewensbesigheid, motorbesigheid, persoonlike ongevallebesig-

heid, seebesigheid en gemengde besigheid. Kredietversekering 

kan egter nie direk aan die betekenis van hierdie omskrewe 

besigheid gekoppel word nie. 

In Iscor Pension Fund v Marine & Trade Insurance Company Ltd 

(1961, p. 178) is versekering soos volg gedefineer: 
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Insurance per se is not defined, but it seems to me 
to mean any transaction which has for its object the 
recovering up to a specified amount of loss or dam
age sustained by a specific person as a result of a 
specific event. 

Die saak Prudential Insurance Company v Inland Revenue Com-

missioners (1904, p. 658) het versekering aan die hand van 

'n versekeringskontrak soos volg uiteengesit: 

It must be a contract whereby for some consideration 
you secure for yourself some benefit, usually 

but not necessarily the payment of a sum of money 
upon the happening of some event ... There must be 
either uncertainty whether the event will ever hap
pen or not, or if the event is one which must happen 
at some time, there must be uncertainty as to the 
time it will happen... A contract of insurance, 
then, must be a contract for the payment of a sum of 
money for some corresponding benefit ... , to become 
due on the happening of an event, which must have 
some uncertainty about it, and must be of a charac
ter more or less adverse to the interest of the per
son effecting the insurance. 

Met inagneming van die beskrywing van die verskillende kre-

dietversekeringskemas (verwys paragraaf 2.3), volg dit dat 

die begrip versekering soos uiteengesit in die voorafgaande 

aanhalings op kredietversekering van toepassing is. Gebeur-

likhede waartydens voordele ooreenkomstig die kredietverse-

keringskemas verleen word, is die volgende: 

a) Sterfte of permanente of tydelike ongeskiktheid, en 

b) vernietiging van die verkoopte goedere. 
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Die voordele wat met hierdie gebeurlikhede verleen word, 

word vervolgens in paragrawe 4.2.1 en 4.2.2 bespreek. 

4.2.1 STERFTE OF PERMANENTE OF TYDELIKE ONGESKIKTHEID 

'n Persoonlike ongevallepolis ingevolge artikel 1 van die 

Versekeringswet beteken: 

'n polis waarin die versekeraar 'n verpligting 
aanvaar om aan 'n bepaalde persoon 'n sekere 
geldsom of sekere geldsomme te betaal of 'n ander 
voordeel te verleen in geval van 'n ongeval of 
siekte wat die dood of besering of ongeskiktheid 
van 'n bepaalde persoon ten gevolge het ... 

Volgens Gordon & Gertz (1983, p. 447) omvat die betekenis 

van "ongeval" beide ongeluk en siekte. Soos blyk uit York-

shire Insurance Company Ltd v Carde (1966, p. 176) en Hoo-

per v Accidental Death Insurance Company (1860, p. 546) kan 

persoonlike ongevalleversekering permanente - en tydelike 

ongeskiktheidsvoordele veroorsaak deur besering of onge-

skiktheid insluit. 

'n Persoonlike ongevallepolis se woordomskrywing sluit dus 

sterf tevoordele en permanente of tydelike ongeskiktheids-

voordele in. Die Departement van Justisie, skrywe gedateer 

23 Februarie 1988, is van mening dat die omskrywing van 'n 

persoonlike ongevallepolis .wyd genoeg is om die voordele 

van dood en ongeskiktheid van kredietversekering in te 

sluit. Dit volg dat kredietversekeringskemas wat voordele 
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verleen met af sterwe en permanente of tydelike ongeskikt

heid veroorsaak deur 'n ongeval of siekte versekeringsbe

sigheid in terme van artikel 1 van die Versekeringswet is. 

Korttermyn-versekeringsbesigheid word in artikel 1 van die 

Versekeringswet omskryf as "ander versekeringsbesigheid as 

langtermyn-versekeringsbesigheid of verpligte derdeparty-

versekeringsbesigheid". Korttermyn-versekeringsbesigheid 

sal dus alle versekeringsbesigheid wees wat nie ingesluit 

is by langtermyn-versekeringsbesigheid of verpligte derde

party-versekeringsbesigheid nie. Langtermyn-versekerings

be~igheid is volgens artikel 1 van die Versekeringswet le

wensbesigheid, nywerheidsbesigheid, begrafnisbesigheid of 

tuisdiensbesigheid. In dieselfde artikel word verpligte 

derdeparty-versekeringsbesigheid gedef inieer as die verse

kering van motorvoertuie ingevolge die Wet op Verpligte 

Motorvoertuigversekering, 1972. 

Persoonlike ongevalleversekering soos gedef inieer deur die 

Versekeringswet is dus korttermyn-versekeringsbesigheid. 

Dit volg dat voordele wat met persoonlike ongevalleverseke

ring verleen word, deur korttermyn-versekeringsmaatskappye 

onderskryf word. 
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4.2.2 VERNIETIGING VAN DIE VERKOOPTE GOEDERE 

'n Ontleding van die verskillende kredietversekeringspolis

se (verwys paragraaf 2.3), toon dat die vernietiging van 

die goedere onder andere die volgende gebeurlikhede in

slui t: 

a) Brand, 

b) weerlig, 

c) ontplof f ing van gas, 

d) diefstal, 

e) ongeluk of teespoed, 

f) oproer, 

g) openbare onrus, en 

h) aardskudding. 

Van hierdie gebeurlikhede wat met die verskillende krediet

versekeringskemas verseker word, word slegs brandbesigheid 

in artikel 1 van die Versekeringswet omskryf. Hiervolgens 

beteken brandbesigheid II die besigheid van versekering 

teen verlies of skade veroorsaak deur brand ... ". 'n 

Bree betekenis moet aan die uitdrukking "brand" verleen 

word en in Stanley v Western Insurance Company (1868, p. 

71) word die volgende mening gehuldig: 
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in a word every loss that clearly and proxi
mately results, whether directly or indirectly from 
the fire, is within the policy. 

Dit volg dat kredietversekeringskemas wat voordele met 'n 

brand verleen versekeringsbesigheid ingevolge die Verseke-

ringswet is. 

Gemengde besigheid word in artikel 1 van die Versekerings-

wet soos volg omskryf: 

die besigheid van aanvaarding van die verplig
tings van 'n versekeraar kragtens polisse wat nie 
behoort tot 'n ander soort van versekeringsbesig
heid wat in hierdie artikel omskryf word nie ... 

'n Soort versekeringsbesigheid word in dieselfde artikel 

omskryf as -

enige 
binne die 
besigheid" 
val ... 

bepaalde soort versekeringsbesigheid wat 
omskrywing van ''langtermyn-versekerings

of "korttermyn-versekeringsbesigheid" 

Dit volg dat voordele met die vernietiging van die goedere, 

uitgesonderd brandbesigheid, gemengde besigheid moet wees. 

Gordon & Gertz (1983, p. 461) is van mening dat die volgen-

de betekenis aan gemengde besigheid gekoppel kan word: 

Insurance may be effected against any peril to 
cause loss or damage to the insured, so long as the 
contract is lawful and not contrary to public poli
cy. Thus, perils excluded from the usual form of 
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fire policy, for instance, earthquake, typhoon, 
war, invasion, riot or revolution, may be covered 
by special policies. 

Uit die bespreking van korttermyn-versekeringsbesigheid 

(verwys paragraaf 4.2.1), volg dit dat die voordele wat 

verleen word met onder andere weerlig, ontploffing van gas, 

diefstal, ongeluk of teespoed, oproer, openbare onrus en 

aardskudding korttermyn-versekeringsbesigheid moet wees. 

Dit impliseer dat hierdie voordele wat met die kredietver-

sekeringskemas verleen word, versekeringsbesigheid ingevol-

ge artikel 1 van die Versekeringswet moet wees. 

4.2.3 SKADEVERSEKERING EN SOMMEVERSEKERING 

Sommeversekering word gedefinieer as 'n bepaalde bedrag wat 

deur die versekeraar betaalbaar is ongeag die skade of ver-

lies wat deur die versekerde gely word (Van Niekerk, 1989, 

p. 236). Die bedrag waarop die versekerde met die plaasvind 

van 'n gebeurtenis geregtig is, hou geen verband met die 

bedrag van die skade wat deur die versekerde gely word nie. 

Dit wil se, die skadevergoeding kan meer of minder wees as 

die skade of verlies. Lewensversekering is 'n voorbeeld van 

sommeversekering (Reinecke & Van der Merwe, 1989, p. 12-13; 

Gordon & Gertz, 1983, p. 79-80). 

Sterftevoordele of permanente of tydelik ongeskiktheids-

voordele blyk nie sommeversekering te wees nie, aangesien 

die balans van die uitstaande skuld verseker word (verwys 
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paragraaf 3.6). Dit volg dat skadeloosstelling beperk word 

tot die uitstaande b~lans van die skuld en dat dit nie 'n 

vasgestelde bedrag is nie. In Dalby v India & London Life 

Assurance Company (1854, p. 365) en Law v London Indisputa-

ble Life Policy Company (1855, p. 223) is egter bepaal dat 

hierdie tipe versekering wel sommeversekering is. Die 

moontlikheid bestaan dat die howe sterftevoordele en perma-

nente of tydelike ongeskiktheidsvoordele as sommeverseke-

ring beskou, aangesien dit met lewensversekering, wat som-

meversekering is, verband hou. 

Met 'n skadeversekeringskontrak is die versekerde geregtig 

om die waarde van die skade wat voortspruit uit 'n gebeur-

tenis te verhaal. Die versekeraar is. gevolglik aanspreeklik 

om die versekerde skadeloos te stel vir 'n bepaalde bedrag. 

Dit volg dat versekering van die vernietiging van die goe-

dere skadeversekering is (Reinecke & Van der Merwe, 1989, 

p. 12-13; Gordon & Gertz, 1983, p. 79-80). 

Die Departement van Justisie het met 'n regsmening gedateer 

23 Februarie 1988, die volgende mening gehuldig: 

Die verdere voordeel ten opsigte van "vernietiging 
van goedere", soos uiteengesit in die Plan, skyn 
ook inbegrepe te wees by gemeenregtelike skadever
sekering, en dus by "korttermyn-versekeringsbesig
heid" soos in artikel 1(1) van die Wet omskryf ... 
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Hieruit volg dit dat versekering van die vernietiging van 

die goedere skadeversekering en gevolglik korttermynverse-

kering in terme van die Versekeringswet is. 

4.3. VERSEKERINGSBESIGHEID WAT NIE AS SODANIG GEAG WORD NIE 

Artikel 1 van die Versekeringswet bepaal met die woordom-

skrywing van versekeringsbesigheid dat, ender andere, die 

volgende nie geag word versekeringsbesigheid te wees nie: 

'n Regshandeling wat in verband staan met en onder
geskik is aan enige ander besigheid as versekering 
en wat volgens die Registrateur van Versekerings
wese se oordeel geen versekeringsbesigheid is nie, 
volgens die gewone betekenis van daardie woord. 

Dit beteken dat indien enige twyfel bestaan of 'n sekere 

transaksie versekeringsbesigheid ingevolge die Verseke-

ringswet is, die Registrateur van Versekeringswese daaroor 

besluit. Die bevoegdheid word beperk tot transaksies wat 

ondergeskik is aan enige ander besigheid as versekerings-

besigheid. In sy besluit moet die Registrateur van Verseke-

ringswese die beginsels van die gemene reg in ag neem (Rei-

necke & Van der Merwe, 1989, p. 15). 

'n Meubelhandelaar se hoofbesigheid is die verkoop van meu-

bels en huishoudelike toestelle. Kredietversekering word 

alleen na die verkoping daarvan en onderworpe aan die fi-

nansiering deur die meubelhandelaar bedryf. Kredietverseke-

ring is 'n ondergeskikte besigheid as dit verder vergelyk 
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word met die meubelhandelaars se omset (verwys paragraaf 

2.7.2). Die moontlikheid bestaan dus dat kredietversekering 

nie versekeringsbesigheid is nie. 

Die Registrateur van Versekeringswese het op 8 Maart 1990 

bevestig dat geen meubelhandelaar in terme van artikel 1(i) 

van die Versekeringswet vrystelling geniet om versekerings

bes igheid te bedryf nie. Dit volg dat geen meubelhandelaar 

daarop geregtig is om as 'n versekeraar kredietverseke

ringsbesigheid te bedryf nie. 

4.4. BEVINDINGS MET DIE NAVORSING 

4.4.1 SKEMA 1 : KREDIETVERSEKERINGSKEMAS WAARVOLGENS DIE VERSEKE

RAAR EISE INGEVOLGE DIE POLIS NAK:OM 

Soos uiteengesit in paragraaf 2.3.1 word eise wat voort

spruit uit hierdie skema deur die versekeringsmaatskappye 

betaal. Die meubelhandelaars is die versekerdes ooreenkom

stig die kredietversekeringskema. Die versekeringspremies 

word egter deur die meubelhandelaars van die kopers ver

haal. Die winsdelingsooreenkoms tussen die meubelhandelaars 

en die versekeraars impliseer dat oorskotpremies (verwys 

paragraaf 3.4), wat geen verband hou met die risiko van 

die kredietversekeringskema .nie, aan die meubelhandelaars 

terugbetaal word (Reinecke & Van der Merwe, 1989, p. 17). 
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Hieruit volg dit dat die versekeraars verpligtinge ingevol-

ge die kredietversekeringskema aanvaar, waarvan die omvang 

van die versekeringsrisiko nie vooraf bekend was nie. In 

sulke gevalle word 'n voorlopige premie vasgestel met die 

aanvang van die versekeringsperiode. 'n Finale aansuiwering 

van die premie word aan die einde van die periode gemaak. 

Hierdie aansuiwering verteenwoordig die winsdeling (British 

Oak Insurance Company Ltd v Atmore, 1939, p. 9; Robin v 

Guarantee Life Assurance Company Ltd, 1984, p. 558). 

Die winsdelingspersentasie wat die "grootste vyf meubelhan-

delaars" van die skema ontvang het, kan soos volg opgesom 

word: 

Tabel 4.1 : Winsdelingspersentasie ontvang deur die "groot-

ste vyf meubelhandelaars" van skema 1 

Meubelhandelaars 1987 1988 1989 

1 33 40 56 
2 34 39 55 
3 28 37 50 
4 35 39 54 
5 32 36 56 

Gemiddeld 32 38 54 

Uit die tabel kan die volgende.afleidings gemaak word: 
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a) Die winsdelingspersentasies is vergelykbaar tussen die 

verskillende meubelhandelaars; 

b) die winsdelingspersentasies verskil van meubelhandelaar 

tot meubelhandelaar; 

c) die winsdelingspersentasies verskil van jaar tot jaar; en 

d) die winsdelingspersentasies van die finansiele jare word 

op meriete bereken en is nie 'n vaste jaarlikse persenta-

sie nie. Die spesifieke winsdelingspersentasies kon dus 

slegs bereken word na die evaluering van die premie-in-

komste en -uitgawes (versekeringsrisiko) van die krediet-

versekeringskema. 

Die Louw-kommissie (1976, p. 91) het die volgende mening 

gehuldig met betrekking tot winsdelingsooreenkomste: 

Winsdelingsreelings tussen versekeraars ... en uit
leeninstellings of enige ander tussenganger, ten 
opsigte van ... groeplewens- en ongeskiktheidsver
sekeringskemas behoort verbied te word, en winsde
ling behoort slegs regstreeks tussen versekeraars 
en skemas toegelaat te word, ten einde die voordele 
te verbeter of die koste van voordele vir die ... 
lede van skemas te verlaag. 

Winsdelingsooreenkomste word verder toegelig deur die Regi-

strateur van Versekeringswese met Omsendbrief R.V.109, ge-

dateer 6 Februarie 1991, wat die volgende bepaal: 

Terugbetaling van oormaat-premies gegrond op 'n 
voordelige eise-situasie of enige ander rede moet 
aan die verkoper en die koper gemaak word in die 
verhouding tot die bedrag van die premies wat deur 
elkeen betaal is; 
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Dit volg dat winsdelingsooreenkomste ten doel het om die 

voordele van die versekeringspolis te verbeter of die koste 

daarvan vir die versekerde te verlaag. In hierdie paragraaf 

is uiteengesit dat alle voordele van die winsdelingsooreen

komste die meubelhandelaars toeval. In teenstelling hiermee 

geniet die kopers, wat die premies van die kredietverseke

ringskema betaal, geen voordeel uit die winsdelingsooreen

koms nie. Omsendbrief R.V. 109, gedateer 6 Februarie 1991, 

uitgereik deur die Registrateur van Versekeringswese, het 

juis ten doel om hierdie praktyk te voorkom. 

In 'n skrywe van die Regsafdeling van die Raad op Finan

siele Dienste, gedateer 30 Desember 1991, word die mening 

gehuldig dat buitengewone inkomste met winsdeling voort

spruit uit buitensporige hoe premies wat deur die kopers 

betaal word en waarin die kopers geensins deel nie. As in 

ag geneem word dat 54% winsdeling die meubelhandelaars ge

durende 1989 toegeval het, is dit duidelik dat buitenspo

rige hoe premies van die kopers gevorder word. Hieruit volg 

dit dat winsdelingsooreenkomste onregmatige winste vir die 

meubelhandelaars tot gevolg het. 
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4.4.2 SKEMA 2 : KREDIETVERSEKERINGSKEMAS WAARVOLGENS DIE MEUBEL

HANDELAAR EISE INGEVOLGE DIE POLIS NAKOM 

Ingevolge hierdie kredietversekeringskema veref fen die meu

belhandelaars alle eise wat voortspruit uit die skema. Die 

meubelhandelaars sal slegs 'n eis teen die versekerings

maatskappye instel indien 'n verlies uit die kredietverse

keringskema voortspruit (verwys paragraaf 2.3.2). 

In paragraaf 4.2 is aangetoon dat persoonlike ongevallever

sekering en versekering ten opsigte van die vernietiging 

van die verkoopte goedere versekeringsbesigheid ooreenkom

stig die Versekeringswet is. Indien die meubelhandelaar dus 

alle verpligtinge ingevolge die kredietversekeringskema 

nakom en slegs verliese met die skema 

meubelhandelaar versekeringsbesigheid. 

109, gedateer 6 Februarie 1991, 

Registrateur van Versekeringswese, 

gehuldig dat die meubelhandelaars in 

verseker, bedryf die 

In Omsendbrief R.V. 

uitgereik deur die 

word die mening 

hierdie omstandighede 

die risiko van die voordele met die kredietversekeringskema 

verseker en dat die meubelhandelaars versekeringsbesigheid 

bedryf. Geen meubelhandelaar is volgens die Registrateur 

van Versekeringswese as 'n versekeraar geregistreer om 

versekeringsbesigheid te bedryf nie. Verder geniet geen 

meubelhandelaar vrystelling in terme van artikel 1(i) van 

die Versekeringswet om versekeringsbesigheid te bedryf nie 
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(verwys paragraaf 4.3). Artikel 5 van die Versekeringswet 

bepaal dat niemand enige soort versekeringsbesigheid mag 

bedryf nie, tensy hy as 'n versekeraar kragtens die Wet ge-

registreer is. 

Dit volg dat meubelhandelaars wat kredietversekering vol-

gens skema 2 aanbied, die bepalings van artikel 5 van die 

Versekeringswet oortree. Hierdie stelling word in 'n in-

speksieverslag, gedateer 28 April 1989, deur 'n Inspekteur 

van Finansiele Instellings bevestig: 

Without doubt it can be stated that carries on 
insurance business .... is not a "person registered 
under Section three bis, three ter, or four " and 
is not " deemed to be registered under Section 
three" of the Insurance Act .... is therefore con
travening Section 5 of the Insurance Act. 

"'n Gehuurde gevange versekeraar" word soos volg deur Mela-

met & Hefer (1989, p. 86) beskryf: 

Hy huur die fasiliteite van 'n bestaande verseke
ringsorganisasie. In wese gebruik die moedermaat
skappy by gebrek aan 'n beter naam, die verseke
ringsmaatskappy slegs as 'n frontmeganisme (skynon
derneming) . 

In die voorafgaande bespreking is reeds aangetoon dat -

a) die versekeringsmaatskappy slegs verliese van die kre-

dietversekeringskema verseker; 
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b) die meubelhandelaar onwettige versekeringsbesigheid be

dryf deur die risiko van die verpligtinge ingevolge die 

polis te aanvaar; 

c) die koper ender die indruk geplaas word dat die verse

keringsmaatskappy die risiko van verpligtinge ingevolge 

die polis aanvaar (verwys paragraaf 2.3.2); en 

d) die meubelhandelaars gemiddeld slegs 3% van die premies 

vir die tydperk 1987 tot 1989 aan versekeringsmaatskap

pye oorbetaal het (verwys paragraaf 2.6.2). 

Volgens Omsendbrief R.V. 109, gedateer 6 Februarie 1991, 

uitgereik deur die Registrateur van Versekeringswese, word 

'n geringe gedeelte van die premie, ingevolge hierdie kre

dietversekeringskema, aan die versekeraars oorbetaal as 

vergoeding vir die gebruik van die versekeraars se naam. 

Die Registrateur van Versekeringswese is verder van mening 

dat die versekeraars as 'n front vir die meubelhandelaars, 

wat onwettige versekeringsbesigheid bedryf, optree. 

Dit wil dus voorkom asof die meubelhandelaars die naam van 

die versekeraars gebruik ten einde die kopers te oortuig 

dat die versekeraars die verpligtinge ingevolge die polis 

nakom. Hieruit volg dit dat. die versekeraars "'n gehuurde 

gevange versekeraar" van die meubelhandelaars is (Melamet & 

Hefer, 1989, p. 86). Verder oortree hierdie meubelhande-



-136-

laars artikel 75bis(1)(b) van die Versekeringswet. Die ar

tikel verbied die gebruik van die woord "verseker" of enige 

afleiding daarvan deur ongeregistreerde versekeraars. Oor

eenkomstig artikel 73 van die Versekeringswet is hierdie 

meubelhandelaars aan misdrywe skuldig. 

4.4.3 SKEMA 3 : KREDIETVERSEKERINGSKEMAS WAT NIE ONDERSKRYF WORD 

DEUR 'N VERSEKERAAR NIE 

Soos uiteengesit in paragraaf 2.3.3 reik die meubelhande

laars 'n "polis" aan die kopers ingevolge die kredietverse

keringskema uit. Hierdie skema word nie deur 'n geregi

streerde versekeraar onderskryf nie. 

Dieselfde motivering as in die voorafgaande paragraaf kan 

aangevoer word om aan te toon dat die meubelhandelaars ver

sekeringsbesigheid ten opsigte van persoonlike ongevalle

versekering en versekering ten opsigte van die vernietiging 

van die goedere bedryf. Meubelhandelaars wat dus krediet

versekering volgens hierdie skema aanbied, oortree die be

palings van artikel 5 van die Versekeringswet. 

Die Registrateur van Versekeringswese het in 'n skrywe, ge

dateer 4 Februarie 1988, die mening gehuldig dat hierdie 

meubelhandelaars onwettige . versekeringsbesigheid bedryf. 

Die Departement van Justisie het in 'n regsmening, gedateer 

23 Februarie 1988, die siening van die Registrateur van 
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Versekeringswese gesteun. 

Hierdie meubelhandelaars oortree verder artikel 75bis(1)(b) 

van die Versekeringswet deur die gebruik van die woord 

"verseker" of enige afleiding daarvan. Meubelhandelaars wat 

kredietversekering ooreenkomstig hierdie skema aanbied, is 

ingevolge artikel 73 van die Versekeringswet aan misdrywe 

skuldig. 

4.5. DIE GEVOLGE VAN VERSEKERINGSBESIGHEID 

Uit die voorafgaande paragrawe volg dit dat versekeringsbe-

sigheid nie deur ongeregistreerde persone bedryf mag word 

nie (Versekeringswet, artikel 5). Die vraag ontstaan of kre-

dietversekeringsooreenkomste aangegaan deur ongeregistreerde 

persone geldig kan wees. Artikel 68 van die Versekeringswet 

bepaal die volgende: 

1 n Polis deur enige persoon uitgereik, hetsy voor of 
na die inwerkingtreding van hierdie Wet, is nie on
geldig nie alleen omdat daardie persoon een of ander 
wet in verband met daardie polis oortree of veront
agsaam het. 

1 n Polis word in artikel 1 van die Versekeringswet omskryf 

as " enige geldige versekeringsooreenkoms, ongeag die 

vorm waarin die regte en pligte van die partye by die oor-

eenkoms uitgedruk of tot stand gebring word ... ". 
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Enige geldige versekeringsooreenkoms is dus geldig ongeag of 

een of ander wet oortree of verontagsaam is. 'n Polis sal 

ongeldig wees indien 'n gebrek aan konsensus tussen die ver-

sekerde in die versekeraar met die aangaan van die polis be-

staan het (Reinecke & Van der Merwe, 1989, p. 190). As aan-

vaar word dat konsensus met die aangaan van die kredietver-

sekeringsooreenkoms bestaan het, blyk die ooreenkoms geldig 

te wees ongeag of 'n wet oortree of verontagsaam is. In die 

saak Trans-Africa Credit & Savings Bank Ltd v Union Guaran-

tee & Insurance Company Ltd, (1963, p. 92) word die aange-

leentheid egter soos volg toegelig: 

If Annexure "A" was intended to be a simple guaran
tee, the failure of the parties to obtain the con
sent of the Registrar of Insurance to the terms 
thereof prior to the conclusion of the contract ... 
must, in my opinion, have resulted in the document 
being nul and void ab initio. The general rule ap
plicable to the construction of statutes is that 
every transaction carried out in contravention of a 
statutory prohibition should be considered null and 
void, 

Reinecke & Van der Merwe (1989, p. 52) verduidelik hierdie 

uitspraak met betrekking tot artikel 68 van die Verseke-

ringswet soos volg: 

No reference was made to S 68, probably because the 
section refers only to "policies" and could not have 
been applied to contracts of guarantee ... 

Van Niekerk (1989, p. 50) is van mening dat 'n ongeregi-

streerde persoon wat versekeringsbesigheid bedryf, skuldig 
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is aan 'n misdryf, maar dit beinvloed nie die geldigheid of 

afdwingbaarheid van die kontrak nie, met die gevolg dat 'n 

(onskuldige) versekerde steeds in staat sal wees om ingevol

ge daardie kontrak 'n eis in te stel en dit af te dwing. 

Hierdie siening word bevestig deur Reinecke & Van der Merwe 

(1989, p. 51). Die bepalings van die Woekerwet met die vor

dering van kredietversekeringspremies moet in gedagte gehou 

word. In paragraaf 3.4 is uiteengesit dat kredietverseke

ringspremies slegs aan geregistreerde versekeraars, geregi

streer in terme van die Versekeringswet oorbetaal kan word. 

Dit volg dat indien sodanig afdwingbare kredietversekerings

kontrakte deur die meubelhandelaars aangegaan word (verwys 

paragrawe 4.4.2 en 4.4.3), die kredietversekeringspremies 

nie van die kopers verhaal of gevorder mag word nie. 

4.6. MEUBELHANDELAARS WAT PREMIES NAMENS 'N VERSEKERAAR ONTVANG 

Artikel 20bis(3) van die Versekeringswet plaas 'n verplig

ting op 'n agent of makelaar om korttermyn-versekeringspre

mies binne 'n vasgestelde tydperk aan 'n versekeraar oor te 

betaal, terwyl artikel 20bis(1), van die Wet 'n versekeraar 

verbied om magtiging te verleen dat die oorbetaling van die 

premies die vasgestelde tydperk oorskry. 

'n Agent word gedefinieer as 'n tussenganger wat handel oor

eenkomstig 'n mandaat van die prinsipaal, of te wel, die 
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versekeraar. 'n Makelaar daarenteen, word gedefinieer as 'n 

tussenganger van die versekerde en die versekeraar (Reinecke 

& Van der Merwe, 1989, p. 130, p. 144). Die bepalings van 

artikel 20bis van die Versekeringswet reel dus die oorbeta

ling van korttermyn-versekeringspremies deur 'n tussengang

er, ten behoewe van die versekeraar. 

Die toepassing van hierdie bepalings word soos volg opg~som: 

a) Skema 1 : Kredietversekeringskemas waarvo1gens die verse

keraar eise ingevo1ge die po1is nakom 

Soos uiteengesit met die bespreking van skema 1 is die 

meubelhandelaars die versekerdes ingevolge die polis 

(verwys paragraaf 2.3.1). Die vraelyste uitgestuur aan 

die verskillende meubelhandelaars bevestig hierdie stel

ling. Dit volg dat die meubelhandelaars nie 'n agent of 

makelaar, te wete, 'n tussenganger, is nie. Die bepalings 

van artikel 20bis van die Versekeringswet is gevolglik 

nie van toepassing op hierdie kredietversekeringskema 

nie. 
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b) Skema 2 Kredietversekeringskemas waarvo1gens die meu

be1hande1aar eise ingevo1ge die po1is nakom 

In paragraaf 2.3.2 is skema 2 beskryf en word dit uiteen

gesit dat slegs verliese van die meubelhandelaars met die 

kredietversekeringskema verseker word. In paragraaf 4.4.2 

is aangedui dat die meubelhandelaars, ooreenkomstig hier

die kredietversekeringskema, as versekeraars optree. Dit 

volg dat die meubelhandelaars nie tussengangers kan wees 

nie. Artikel 20bis van die Versekeringswet kan gevolglik 

nie van toepassing wees nie. 

c) Skema 3 : Kredietversekeringskemas wat 

word deur 'n versekeraar nie 

nie onderskryf 

Hierdie kredietversekeringskema word nie deur 'n geregi

streerde versekeraar onderskryf nie (verwys paragraaf 

2.3.3). Soos uiteengesit in paragraaf 4.4.3 is die meu

belhandelaars van hierdie kredietversekeringskema die 

versekeraars. Dit volg dat die meubelhandelaars nie tus

sengangers kan wees nie. Gevolglik kan artikel 20bis van 

die Versekeringswet nie van toepassing wees nie. 
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4.7. VERGOEDING DEUR DIE VERSEKERAARS BETAALBAAR 

Vergoeding vir dienste gelewer met die aangaan, instandhou

ding of versorging van 'n korttermynpolis word deur artikel 

23A, saamgelees met Regulasie 30, afgekondig kragtens arti

kel 76 van die Versekeringswet beperk. Regulasie 30 bepaal 

onder andere die volgende: 

a) Alle vergoeding van 'n geregistreerde versekeraar aan 'n 

onafhanklike tussenganger, moet slegs kommissie in gel

delike vorm wees, 

b) die kommissie mag nie betaal of betaalbaar wees voor die 

datum waarop die premie oorbetaal word aan 'n verseke

raar nie, 

c) indien die versekeraar 'n premie terugbetaal, moet die 

kommissie op die premie ooreenkomstig teruggeskryf word, 

en 

d) die waarde van die kommissie mag nie 20% van die premie 

oorskry nie. 

By die toepassing van hierdie. Regulasie word 'n onafhanklike 

tussenganger gedef inieer as -
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'n persoon wat dienste lewer tot die aangaan, 
instandhouding of versorging van korttermynpolisse 
wat deur 'n geregistreerde versekeraar onderskryf is 
of sal word, 

Met Omsendbrief R.V. 84, gedateer 21 Februarie 1985, bring 

die Registrateur van Versekeringswese die volgende onder 

korttermynversekeraars se aandag: 

This Office has received enquiries about the effect 
of this amendment on profit commissions. Profit com
mission paid to a broker must naturally in the first 
instance not cause the total commission (that is the 
sum of the original commission earned on the premium 
and the subsequent profit commission) to exceed 
the limits ... Thus if the original commission had 
already reached the maximum limits ... , there is no 
scope for additional profit commission. 

Regulasie 30 beperk dus die totaal van enige vergoeding tot 

20% van die premie. Met die navorsing is die volgende ge-

vind: 

a) Skema 1 : Kredietversekeringskemas waarvolgens die ver-

sekeraar eise ingevolge die polis nakom 

In paragraaf 4.4.1 is aangetoon dat winsdelingsooreen-

komste impliseer die terugbetaling van 'n gedeelte van 

die premies waarvoor geen risiko deur die versekeraars 

aanvaar word nie. Uit 'n skrywe van die Regsafdeling van 

die Raad op Finansiele . Dienste, gedateer 30 Desember 

1991, word die volgende aangehaal: 
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Ten opsigte van die skema skyn die omvang van die 
terugbetalings buitengewoon hoog te wees en in 
hierdie mate ook onwenslik, veral omdat die feit 
en omvang daarvan nie aan die premiebetalers self 
bekend gemaak word, en hulle ook geensins in die 
voordele daarvan deel nie. 

Die meubelhandelaars is die versekerdes van hierdie kre-

dietversekeringskema (verwys paragraaf 2.3.1). In para-

graaf 4.6 is uiteengesit dat die meubelhandelaars nie as 

'n tussenganger optree wat premies namens 'n versekerde 

aan 'n versekeraar oorbetaal nie. Gevolglik sal die meu-

belhandelaars ook nie onafhanklike tussengangers by die 

toepassing van Regulasie 30 wees nie. Die bepalings van 

Regulasie 30 is dus nie van toepassing op meubelhande-

laars wat kredietversekering ooreenkomstig skema 1 aan-

hied nie. 

Die vergoeding voortspruitend uit hierdie kredietverseke-

ringskema wat die meubelhandelaars toegeval het (verwys 

paragraaf 2.6), uitgedruk as 'n persentasie van die kre-

dietversekeringspremies gehef (verwys paragraaf 2.6.1), 

word soos volg voorgestel: 
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Tabe1 4.2.1 : Vergoeding uit kredietversekering as 'n 

persentasie van die kredietversekeringspre-

mies 

110% 

100% 

90% 

80% ···n% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

1987 1988 1989 

• • Grootste vyf meubelhandelaars • 

~ • Ander meubelhandelaars • 

Uit die tabel volg dit dat die meubelhandelaar~ gedurende 

1989 meer as 72% vergoeding ontvang het. Die meubelhande-

laars het deur die strukturering van hierdie kredietver-

sekeringskema 260% meer vergoeding as die voorgeskrewe 

20% vergoeding van 'n onafhanklike tussenganger ontvang. 

As die statutere oortredings in die loop van die toepas-

sing van hierdie kredietversekeringskema in ag geneem 

word (verwys hoofstukke 3 ~n 4), bestaan die moontlikheid 

dat die meubelhandelaars hierdie skema bedryf om meer 
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vergoeding te realiseer. 

b) Skema 2 : Kredietversekeringskemas waarvolgens die meu

belhandelaar eise ingevolge die polis nakom 

Die bespreking 

alle verpligtinge 

het aangetoon dat die meubelhandelaars 

ingevolge die kredietversekeringskema 

nakom en slegs verliese met die bedryf van die skema ver

seker (verwys paragraaf 2.3.2). Onder hierdie omstandig

hede bedryf die meubelhandelaars onwettige versekerings

besigheid (verwys paragraaf 4.4.2). Die meubelhandelaar 

kan dus nie as 'n tussenganger gedefinieer word nie (ver

wys paragraaf 4.6.). Dit volg dat die bepalings van Regu

lasie 30 nie van toepassing is nie. 

Die vergoeding wat die meubelhandelaars met die bedryf 

van hierdie kredietversekeringskema toegeval het (verwys 

paragraaf 2.6), uitgedruk as 'n persentasie van die kre

dietversekeringspremies gehef (verwys paragraaf 2.6.1), 

word soos volg voorgestel: 
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Tabel 4.2.2 : Vergoedinq uit kredietversekering as 'n 

persentasie van die kredietversekeringspre-

mies 

11011.r------------~ 

1987 1988 1989 

• • Grootste vyf meubelhandelaars • 

~ • Ander meubelhandelaars • 

Uit die tabel volg dit dat die meubelhandelaars gedurende 

1989 meer as 87% vergoeding met kredietversekering gerea-

liseer het. Die vergoeding wat deur die meubelhandelaars 

gerealiseer is, is 335% meer as die 20% vergoeding waarop 

'n onafhanklike tussenganger geregtig is (Regulasie 30, 

afgekondig kragtens die Versekeringswet, artikel 76). Die 

geweldige vergoeding, ten spyte van die statutere oortre-

dings (verwys hoofstukke 3. en 4), mag moontlik 'n oorwe-

ging vir die toepassing van hierdie kredietversekering-
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skema wees. 

c) Skema 3 : Kredietversekeringskemas wat 

word deur 'n versekeraar nie 

nie onderskryf 

In paragraaf 4.4.3 is aangetoon dat die meubelhandelaars 

wat kredietversekering ooreenkomstig hierdie skema aan

bied onwettige versekeringsbesigheid bedryf. Dit volg dat 

die meubelhandelaars nie 'n onafhanklike tussenganger, 

soos gedefinieer in Regulasie 30, afgekondig kragtens ar

tikel 76 van die Versekeringswet kan wees nie. Die Regu

lasie kan gevolglik nie toegepas word nie. 

Die vergoeding wat die meubelhandelaars met die bedryf 

van hierdie kredietversekeringskema toegeval het (verwys 

paragraaf 2.6), uitgedruk as 'n presentasie van die kre

dietversekeringspremies gehef (verwys paragraaf 2.6.1), 

kan soos volg voorgestel word: 
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Tabel 4.2.3 : Vergoeding uit kredietversekering as 'n 

persentasie van die kredietversekeringspre-

mies 

110~ .---------------~ 

1987 1988 1989 

• • Grootste vyf meubelhandelaars • 

~ • Ander meubelhandelaars ' 

Weereens kan dit uit die tabel afgelei word dat die ver-

goeding uit die kredietversekeringskema meer is as die 

20% vergoeding waarop 'n onafhanklike tussenganger gereg-

tig is. Gedurende 1989 het die meubelhandelaars meer as 

90% vergoeding, ten spyte van die statutere oortredings 

(verwys hoofstuk 3 en 4), by die toepassing van hierdie 

kredietversekeringskema gerealiseer. Die vergoeding van 

die meubelhandelaars is 350% meer as die 20% vergoeding 

waarop 'n onafhanklike tussenganger geregtig is (Regula-

sie 30, afgekondig kragtens die Versekeringswet, artikel 
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76). 

Uit die voorafgaande besprekings is dit duidelik dat die 

meubelhandelaars by die toepassing van die kredietverseke-

ringskemas meer vergoeding ontvang as waarop 'n onafhanklike 

tussenganger geregtig is. Hierdie vergoeding ontvang die 

meubelhandelaars ten koste van die kopers wat die krediet-

versekeringspremies betaal. 

In 'n skrywe van die Raad op Finansiele Dienste, gedateer 

30 Desember 1991, word direkte ingrypings deur die Raad be-

spreek om hierdie praktyk te voorkom. Die volgende word aan-

h 1 I d' kt • { ge aa as n ire e ingryping: 

'n Direkte wyse van ingryping is om by wyse van ge
paste wetswysigings te bepaal dat die onderhawige 
tipe kredietgewers, ongeag hulle posisie ... , as on
afhanklike tussengangers beskou moet word en dat hul 
"kommissie" dan paslik beperk moet word. 

Die implikasie van 'n direkte ingryping is dat die bepalings 

van Regulasie 30, afgekondig kragtens artikel 76 van die 

Versekeringswet op die meubelhandelaars van toepassing sal 

wees. Dit volg dat meubelhandelaars slegs op vergoeding ge-

lykstaande aan 20% van die premies geregtig sal wees. 
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4.8. DIE TOEPASSING VAN BEHEER 

Artikel 73 van die Versekeringswet bepaal dat iedereen wat 

'n bepaling van die Wet of 'n regulasie daarvan oortree of 

versuim om daaraan te voldoen, aan 'n misdryf en gevolglik 

'n statutere oortreding skuldig is (Van Niekerk, 1989, p. 

50). Sodanige statutere oortredings is strafbaar met boetes 

en of gevangenisstraf (Versekeringswet, artikel 73). Hierdie 

bepalings word deur artikel 75 van die Versekeringswet ver

der uitgebrei om ook enige persoon in te sluit wat iemand 

anders beweeg of poog om te beweeg om 'n versekeringskontrak 

te sluit met 'n persoon wat nie 'n geregistreerde verseke

raar is nie. 

Die Registrateur van Versekeringswese het op 6 Februarie 

1991, Omsendbrief R.V. 109, aan alle korttermynversekeraars 

uitgereik. In die Omsendbrief word korttermynversekeraars 

gewaarsku teen kredietversekeringskemas wat ernstige wan

praktyke tot gevolg het. Die korttermynversekeraars is ver

soek om 'n afskrif van die Omsendbrief aan hul ouditeure te 

oorhandig. Daarvolgens moet die ouditeure 'n ontvangserken

ning onderteken en aan die Registrateur van Versekeringswese 

terugbesorg. 

In 'n skrywe van die Regsafdeling van die Raad op Finansiele 

Dienste, gedateer 30 Desember 1991, word die mening gehuldig 
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dat die Prokureur-generaal versoek meet word om ondersoek in 

te stel na ongewenste kredietversekeringskemas en dat ver

volgings 'n afskrikwaarde tot gevolg het. 

Dit volg dat meganismes bestaan om die toepassing van beheer 

te verseker. Tot welke mate die toepassing effektief en 

doeltreffend plaasvind, val buite die bestek van hierdie na

vorsing. Dit is egter duidelik dat die ouditeur 'n rol by 

die toepassing van beheer vervul. 

4.9. GEVOLGTREKKING 

Die meeste kredietversekeringskemas sluit persoonlike onge

valleversekering en versekering ten opsigte van die vernie

tiging van die goedere in. 'n Persoonlike ongevallepolis se 

woordomskrywing omvat permanente en tydelike ongeskiktheids

voordele en sterftevoordele wat versekeringsbesigheid is in

gevolge die Versekeringswet. Die vernietiging van die 

goedere wat ender andere gebeurlikhede socs brand, weerlig, 

ontploffing van gasse, diefstal, ongeluk of teespoed, op

roer ~ openbare onrus en aardskudding insluit, is korttermyn

versekeringsbesigheid ingevolge die Versekeringswet. Geen 

meubelhandelaar is gemagtig om versekeringsbesigheid ooreen

komstig die verskillende kredietversekeringskemas te bedryf 

nie. 
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Ooreenkomstig skema 1 aanvaar die versekeraars die verplig

tinge van die skema en die meubelhandelaars is die verseker

des. Winsdelingsooreenkomste word met die versekeraars aan

gegaan en alle terugbetalings van oormatige premies word 

deur die meubelhandelaars ontvang. Die premies word egter 

deur die kopers betaal. Die terugbetaling van premies is 

buitengewoon hoog wat voortspruit uit die heffing van bui

tensporige hoe premies. 

Ingevolge skema 2 aanvaar die meubelhandelaars die verplig

tinge van die kredietversekeringskema. Verliese voortsprui

tend uit die skema word deur 'n versekeraar onderskryf. 

Hierdie meubelhandelaars bedryf onwettige versekeringsbesig

heid ten opsigte van persoonlike ongevalleversekering en 

versekering ten opsigte van die vernietiging van die 

goedere. Die meubelhandelaars oortree die bepalings van 

artikel 5 van die Versekeringswet. Die betrokke versekeraars 

is "gehuurde gevange versekeraars" van die meubelhandelaars 

wat toelaat dat hul naam gebruik word. 

By skema 3 reik die meubelhandelaars 'n "polis" aan die ko

pers uit. Die meubelhandelaars aanvaar alle verpligtinge in

gevolge die kredietversekeringskema. Die meubelhandelaars 

wat kredietversekering volgens hierdie skema aanbied, bedryf 

onwettige versekeringsbesigheid en oortree die bepalings van 

artikel 5 van die Versekeringswet. 
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Meubelhandelaars wat onwettige versekeringsbesigheid bedryf, 

is aan 'n misdryf skuldig, maar dit beinvloed nie die gel

digheid en afdwingbaarheid van die kredietversekeringspolis 

nie. Die meubelhandelaars is ooreenkomstig die verskillende 

kredietversekeringskemas nie onafhanklike tussengangers 

nie. Dit volg dat die meubelhandelaars aansienlik meer ver

goeding realiseer as die 20% vergoeding waarop 'n onafhank

like tussenganger geregtig is. Die vergoeding wat die meu

belhandelaars toegeval het, oorskry die 20% vergoeding waar

op 'n onafhanklike tussenganger geregtig is wesenlik, by

voorbeeld: 

Skema 1 

Skema 2 

Skema 3 

260% 

335% 

350% 

As die statutere oortredings in ag geneem word, bestaan die 

moontlikheid dat die kredietversekeringskemas so gestruktu

reer word om wesenlik meer vergoeding te realiseer. Die Raad 

op Finansiele Dienste ondersoek die moontlikheid om die meu

belhandelaars as onafhanklike tussengangers te beskou. 

Die meubelhandelaars wat kredietversekering ooreenkomstig 

die verskillende kredietversekeringskemas aanbied, is aan 

statutere oortredings in terme van die Versekeringswet skul

dig. Die vordering van hierdie kredietversekeringspremies is 
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en alle onwettige 

paragrawe .03-.04). 

optredes is on

Die onus rus in 

hierdie omstandighede op die ouditeur om die uitwerking 

daarvan op die finansiele state, ander aspekte van die oudit 

en verklarings deur bestuur, te oorweeg. Die ouditeur be

hoort verder te oorweeg of die onwettige optrede nie 'n we

senlike onreelmatigheid is nie (OU 005, paragraaf .26). 
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HOOFSTUK 5 

DIE VERANTWOORDELIKHEID VAN DIE OUDITEUR MET BETREKKING TOT KRE

DIETVERSEKERING 

5.1. INLEIDING 

Arnold (1991, p. 184-185), finansiele direkteur van Rand 

Mines en gewese President van Die Suid-Afrikaanse Instituut 

van Geoktrooieerde Rekenmeesters, is van mening dat baie on

dernemings nie etiese beginsels in ag neem met besigheidsbe

slui te nie. Hy is verder van mening dat die etiese optrede 

van direkteure van maatskappye 'n invloed op die toekomstige 

ekonomiese stelsel van Suid-Afrika sal uitoefen. 

Die Franzsen-komitee (1977, p. 94) vestig daarop aandag dat 

'n koper nie altyd in 'n gunstige bedingingsposisie is wan

neer lewensversekering as bykomende sekuriteit vereis word 

nie. Die koper is in die hande van die kredietgewer vir die 

goedkeuring van sy aansoek. Die Komitee is verder van mening 

dat indien 'n bepaalde artikel dringend benodig word, die 

koper geredelik sal instem tot lewensversekeringsdekking met 

die verwagting dat sodanige bykomende sekuriteit die aansoek 

om krediet suksesvol sal maak. 

Die Louw-kommissie (1976, p. 73-74) het ondersoek ingestel 

na verskeie klagtes waarby die verlening van krediet ender-
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worpe aan die uitneem van lewensversekering gemaak word. In 

hierdie omstandighede het die kredietgewers by wyse van kom

missieverdienste voordeel getrek. Verder is die Kommissie 

II begaan oor die baie aansienlike geleenthede vir die 

uitbuiting van die publiek deur dwangverkope van lewensver

sekering ... 

Die doelstelling van Die Suid-Afrikaanse Instituut van Geok

trooieerde Rekenmeesters word vervat in die Instituut se 

Grondwet (1992, paragraaf .05). Daaruit kan die hoofdoel

stellings van die Instituut opgesom word as om op te tree 

tot voordeel van die lede van die Instituut en in openbare 

belang. Cottrell (1990, p. 115-120), senior vennoot van 

Coopers Theron du Toit, is van mening dat in hierdie omstan

dighede dit die plig is van die lede om verantwoordelik op 

te tree. 

In die lig hiervan ontstaan die vraag wat die verantwoorde

likheid van die ouditeur met betrekking tot kredietverseke

ring is. 

In hierdie hoof stuk word die moontlikheid dat kredietverse

kering onwettige optrede en moontlik 'n onreelmatigheid is, 

met spesifieke verwysing na die Woekerwet en die Verseke

ringswet bespreek. Die verantwoordelikheid van die ouditeur 

met betrekking tot onwettige optrede word uiteengesit nadat 

die rekeningkundige pligte en verantwoordelikhede van die 
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bestuur van die meubelhandelaars toegelig is. Die verant

woordelikheid van die ouditeur met betrekking tot verslag

doening, indien kredietversekering as 'n onwettige optrede 

en as 'n onreelmatigheid beskou word, word toegelig. 

Die doel van hierdie hoofstuk is om die ouditeur leiding te 

gee met die uitspreek van 'n mening in ouditverslae, oor die 

redelikheid van die finansiele state en die resultate van 

die bedrywighede van meubelhandelaars, vir die tydperk onder 

beskouing. 

5.2. REKENINGKUNDIGE PLIGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE VAN BESTUUR 

Die pligte en verantwoordelikhede van die direkteure van 

maatskappye met betrekking tot finansiele rekords en finan

siele state word in die Maatskappywet, 1973 (Wet 61 van 

1973), uitgespel. Dit behels onder andere die volgende: 

a) Artikel 284(1) van die Maatskappywet bepaal dat dit die 

verantwoordelikheid van die direkteure van 'n maatskappy 

is om te verseker dat rekeningkundige rekords bygehou 

word, om sodoende die toestand van die sake en besigheid 

van die maatskappy redelik weer te gee. Dit sluit tran

saksies in wat nodig is om die f inansiele toestand voort

vloeiend uit die bedryf of besigheid van die maatskappy 

te verduidelik. Ooreenkomstig artikel 284(4)(a) van die 

Wet is elke direkteur of beampte wat 'n party tot die 
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versuim van hierdie bepalings is, aan 'n misdryf skuldig. 

b) Ingevolge artikel 286 van die Maatskappywet moet die di-

rekteure van maatskappye aan die einde van die finansiele 

periode verseker dat finansiele state opgestel word. Die 

finansiele jaarstate moet ooreenkomstig algemeen aanvaar-

de rekeningkundige praktyk die toestand van die sake van 

die maatskappy, die besigheid aan die einde van die be-

trokke boekjaar en die wins of verlies van die maatskappy 

vir daardie boekjaar redelik weergee. Verder moet die 

f inansiele state voldoen aan die openbaarmakingsvereistes 

wat in die Wet uiteengesit is. 

Meneer R. Andersen, voorsitter van die Johannesburgse 

Effektebeurs, het tydens 'n simposium oor die pligte en 

verantwoordelikhede van direkteure op 16 April 1991, die 

volgende toegevoeg: 

The directors have a general duty to ensure that the 
business is properly managed and that the assets are 
safeguarded. This duty is not specifically spelt out 
in the Companies Act but rather it is implied. 

Dit volg dat die verantwoordelikheid vir die voorkoming en 

opsporing van onwettige optrede by die bestuur van 'n maat-

skappy berus (Cockburn, 1991, p. 41). In hierdie verband 

verkeer die algemene publiek klaarblyklik onder 'n wanin-

druk. Singleton-Green (1990, p. 33) verwys na 'n meningspei-

ling deur 'n ouditeursfirma in Engeland en wys daarop dat 
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die opname getoon het dat 75% van die respondente onder die 

indruk verkeer het dat dit die ouditeur se verantwoordelik-

heid is om bedrog op te spoor en 61% gemeen het dat die ou

diteur aktief betrokke is om bedrog bloat te le. 

OU 005, paragraaf .12 stel dit soos volg: 

Die verantwoordelikheid vir die voorkoming en opspo
ring van onwettige optrede, binne die entiteit 
berus by bestuur. Bestuur van die entiteit tree in 
'n vertrouens hoedanigheid op met betrekking tot die 
eiendom wat onder sy beheer is en dit is sy verant
woordelikheid om te verseker dat die entiteit se be
drywighede in ooreenstemming met alle toepaslike 
wetlike verpligtinge uitgevoer word. 

Dit is dus die bestuur en nie die ouditeur se verantwoorde-

likheid om te verseker dat onwettige optrede nie in die dryf 

van die onderneming se besigheid plaasvind nie (Flood, 1992, 

p. 106). 

Dit volg dat -

... management must ensure that the requisite checks 
and balances are in place and must not rely on the 
annual audit to give them comfort. Management must 
implement its own reviews of its internal controls 
(Arnold, 1991, p. 185). 

Die bestuur se verantwoordelikheid om onwettige optrede op 

te spoor, is 'n voortvloeisel van die plig om onwettige op

trede te voorkom en dit kan· die volgende aksies insluit 

(Singleton-Green, 1990, p. 129): 
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a) Die ontleding van wetlike voorskrifte en beoordeling van 

die besigheidsaktiwiteite aan die hand daarvan; 

b) die daarstelling van gedragsreels vir die onderneming; 

c) die daarstelling en instandhouding van 'n interne kon-

trolestelsel; 

d) opleiding van personeel; 

e) die instelling van 'n omvattende interne ouditfunksie; en 

f) die aanstelling van 'n ouditkomitee. 

By die uitvoering van sy pligte word dit van 'n direkteur 

verwag om sy amp en bevoegdhede tot voordeel van die maat-

skappy, met die nodige sorg en vaardigheid uit te voer (Bo-

tha, Oosthuizen & De la Rey, 1987, p. 233). Gevolglik word 

dit van die bestuur van 'n meubelhandelaar verwag om besig-

heid nie strydig met 'n wetsbepaling te bedryf nie. Dit moet 

nie 'n skending wees van statutere bepalings of die gemene-

reg nie. 

Meneer A. Hyman, 'n regsadviseur, het tydens 'n simposium 

oar die pligte en verantwoordelikhede van direkteure, gehou 

op 16 April 1991, dit soos volg opgesom: 

to conduct the business and affairs of the com
pany competently and honestly ... these duties are 
to be carried out in compliance with the statutory 
and common law. 
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5.3. DIE OUDITEUR SE VERANTWOORDELIKHEID MET BETREKKING TOT ON-

WETTIGE OPTREDE 

'n Onwettige optrede beteken volgens OU 005 paragraaf 

.03-.04, 'n daad wat gepleeg is of 'n transaksie wat aange-

gaan is deur 'n onderneming wat strydig is met 'n wet van 

die land waarin die onderneming bedrywig is. 'n Onwettige 

optrede is gevolglik 'n oortreding van 'n wet wat opsetlik 

of onopsetlik plaasvind of plaasgevind het (Singleton-Green, 

1990, p. 128). Verder word 'n onwettige optrede geag 'non-

reelmatigheid te wees. Ooreenkomstig OU 005, paragraaf .04, 

word 'n onreelmatigheid beskou as 'n daad of 'n versuim wat 

'n skending van die statutere bepalings of die gemenereg tot 

gevolg het. 

Die omvang van 'n audit word deur die Maatskappywet omskryf. 

Artikel 282 van die Maatskappywet omsluit die statutere 

pligte van die ouditeur en bepaal dat die ouditeur aan die 

lede van die maatskappy verslag moet doen op die wyse en 

oar die aangeleenthede wat die Wet voorskryf. Die ouditeur 

moet alle pligte uitvoer wat opgele word deur die Maatskap-

pywet of enige ander wet. Botha et al (1987, p. 357) stel 

dit SOOS volg: 

Die ouditeur moet gevolglik ten volle vertroud wees 
met en let op die toepassing van die Maatskappywet 
en ander wette wat op die audit betrekking het. 
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Wanneer 'n ouditeur 'n mening oor finansiele inligting uit-

spreek, aanvaar die ouditeur die verantwoordelikheid van ie-

mand wat bedrewe is in rekeningkunde en ouditering (Single-

ton-Green, 1990, p. 33). Die ouditeur is nie 'n regsgeleerde 

nie en dit word nie verwag dat die audit uitgebrei moet word 

om die onderneming se nakoming van wetlike aspekte van alle 

bedrywighede te bevestig nie (Flood, 1992, p. 106). OU 005, 

paragraaf .17, stel dit soos volg: 

Die ouditeur se opleiding, ondervinding en begrip 
van die klient en die sakemilieu waarin die klient 
bedrywig is behoort die ouditeur instaat te stel om 
wette te identifiseer wat 'n wesenlike uitwerking op 
die bepaling van finansiele inligting het. 

Dit volg dat die ouditeur vertroud moet wees met die sakemi-

lieu en bewus moet wees van toepaslike wetgewing wat die be-

dryfsaktiwiteite van die onderneming reel (Singleton-Green, 

1990, p. 129). Dit behoort die ouditeur in staat te stel om 

risiko te identifiseer, toepaslike navrae te doen en om die 

resultate daarvan te evalueer (Hall & Renner, 1988, p. 52). 

Die ouditeur neem slegs daardie wette in ag wat redelikerwys 

geag kan word om 'n wesenlike uitwerking op die redelike 

aanbieding van die f inansiele inligting van die onderneming 

uit te oefen (Flood, 1992, p. 106-107). 

Uit die voorafgaande volg dit dat -



-164-

a) die ouditeur se begrip van die meubelhandelaar en die 

sakemilieu waarin die meubelhandelaar bedrywig is, be

hoort die ouditeur in staat te stel om wette te identifi

seer wat in ag geneem behoort te word; en 

b) die wette wat deur die ouditeur ge1dentifiseer word, is 

daardie wette wat redelikerwys geag kan word om 'n wesen

like uitwerking op die redelike aanbieding van die finan

siele inligting van die meubelhandelaar uit te oefen. 

Hierdie aangeleenthede word vervolgens in paragrawe 5.3.1 en 

5.3.2 toegelig. 

5.3.1 DIE SAKEMILIEU WAARIN DIE MEUBELHANDELAARS BEDRYWIG IS 

Dit is reeds aangevoer dat (verwys paragraaf 2.4, punt 

f) -

a) die waarskynlikheid dat 'n klant meubels en huis

houdelike benodigdhede van 'n meubelhandelaar sal 

koop wat kredietversekering aanbied, gemiddeld 59% 

was vir die tydperk 1987 tot 1989; en 

b) indien meubels en huishoudelike benodigdhede op 

krediet aangekoop is, die waarskynlikheid meer as 

59% was dat die meubelhandelaar kredietversekering 
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aan die klant sou aanbied. 

In paragraaf 3.5.2 is bepaal tot welke mate die meu

belhandelaars op kredietversekering aangedring het. 

Kredietversekering word met meer as 87% van die afbe

talingsverkoopooreenkomste ooreenkomstig skema 1 be

ding. Ingevolge skema 2 word kredietversekering met 

meer as 92% van die afbetalingsverkoopooreenkomste en 

ingevolge skema 3 met meer as 75% van die afbetalings

verkoopooreenkomste beding. Die handleidings en per

soneelinstruksies, daargestel deur die bestuur van die 

meubelhandelaars, beskryf die beleid en vordering van 

kredietversekering breedvoerig (verwys paragraaf 

3.5.2, punt c). 

Hieruit volg dit dat kredietversekering 'n integrale 

deel van die bedrywighede van die meubelhandelaars is. 

Die f inansiering van verkoopte goedere en die heffing 

van kredietversekering om die verkoopte goedere teen 

moontlike verlies of skade te verseker, ten einde die 

sekuriteit van die afbetalingsverkoopooreenkoms te be

veilig en in stand te hou, is gevolglik 'n integrale 

deel van die sakemilieu van die meubelhandelaars. 

In hierdie omstandighede behoort die ouditeur die ri

siko van nie-nakoming van die tersaaklike wetgewing te 

oorweeg, onderworpe daaraan dat dit na sy mening 'n 
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wesenlike uitwerking op die redelike aanbieding van 

die finansiele inligting van die meubelhandelaar uit

oefen (OU 005, paragraaf .17). 

5.3.2 WESENLIKHEID VAN KREDIETVERSEKERING 

Die ouditeur sal slegs die bepalings van wette met be

trekking tot kredietversekering in ag neem as dit 'n 

wesenlike uitwerking op die bepaling van die finan

siele inligting van die meubelhandelaar het (OU 005, 

paragraaf .17). Die ouditeur moet die wesenlikheid van 

die aangeleenthede in verband met die f inansiele state 

waaroor verslag gedoen word, in ag neem (OU 321, 

paragraaf .43). Elemente van die finansiele state kan 

as aanwysers vir die bepaling van wesenlikheid gebruik 

word, maar die metodes vir die bepaling van wesenlik

heid sal onder ouditeure verskil en hang saam met die 

ouditeur se professionele oordeel (OU 210, paragrawe 

.14-.20). 

Beplanningswesenlikheid word in Besprekingsdokument 6, 

paragrawe .104-.106, geillustreer. Aan die hand van 

die illustrasie word die moontlike beplanningswesen

likheidsgrense met die grondslag as netto inkomste 

tussen 5% tot 10% en as. bruto inkomste tussen 0,5% tot 

1% gestel. Die ouditeur behoort egter by die bepaling 

van die wesenlikheidsgrense erkenning te verleen aan 
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die uitwerking van veranderings in die omstandighede 

van die onderneming en veranderings in die ekonomie 

waarin die onderneming bedrywig is (Besprekingsdoku

ment 6, paragraaf .99). Benewens die kwantitatiewe as

pekte van wesenlikheid behoort die ouditeur op sy hoe

de te wees vir foute wat wesenlik is vanwee die aard, 

eerder as die grootte daarvan (OU 210, paragraaf .15). 

Soos uiteengesit in paragraaf 2.6.1, beloop krediet

versekering in die meubelhandel miljoene rande per 

jaar. Gedurende 1989 het die meubelhandelaars krediet

versekeringspremies ten bedrae van R167 169 076 gevor

der. Die bruto wins met kredietversekering gedurende 

1989, naamlik R141 631 086, was 85% van die krediet

versekeringspremies wat deur meubelhandelaars gevorder 

is. 

Opsommendergewys word kredietversekering ooreenkomstig 

die verskillende kredietversekeringskemas geevalueer 

vir wesenlikheid (verwys paragraaf 2.7): 
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(a) Tabel 5.1 : Bruto wins met kredietversekering as 

'n persentasie van die netto inkomste 

voor belasting 

Skema 1 Skema 2 
Jaar 

* # * # 

1987 57 25 74 44 
1988 77 25 68 37 
1989 96 28 47 68 

*-Grootste vyf meubelhandelaars 
#-Ander meubelhandelaars 

Skema 3 

* # 

73 4 
60 29 

103 49 

Ooreenkomstig Besprekingsdokument 6, paragrawe .104-

.106, word die beplanningswesenlikheidsgrense met die 

grondslag as netto inkomste tussen 5% en 10% gestel. 

Hieruit volg dit dat die brute wins met krediet-

versekering 'n wesenlik grater persentasie van die 

netto inkomste voor belasting van die meubelhandelaars 

is. Kredietversekering is gevolglik 'n wesenlike ge-

deelte van die bedrywighede van die meubelhandelaars. 
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(b) Tabe1 5.2 : Kredietversekering gehef as 'n persen-

tasie van die meube1hande1aars se om-

set 

Skema 1 Skema 2 
Jaar 

* # * # 

1987 5 7 3 5 
1988 6 7 4 5 
1989 6 6 4 4 

*-Grootste vyf meubelhandelaars 
#-Ander meubelhandelaars 

Skema 3 

* # 

4 1 
4 2 
3 3 

Besprekingsdokument 6, paragrawe .104-.106, illustreer 

die moontlike beplanningswesenlikheidsgrense met die 

grondslag as bruto inkomste tussen 0,5% en 1%. Alhoe-

wel 'n grondslag van omset nie as voorbeeld gebruik 

word nie, is die gemiddelde kredietversekeringspremies 

'n baie grater persentasie van die omset. Dit bevestig 

dat kredietversekering 'n wesenlike gedeelte van die 

bedrywighede van die meubelhandelaars is. 

Uit die voorafgaande volg dit dat kredietversekering 

'n wesenlike uitwerking. op die redelike aanbieding van 

die finansiele inligting van die meubelhandelaars uit-

oefen. In hierdie omstandighede behoort die ouditeur 
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die wette te identifiseer waarvolgens kredietverseke

ring gevorder en gereel word. Die toepaslike wette met 

kredietversekering is die Woekerwet en die Verseke

ringswet. Versuim deur die meubelhandelaars om die be

palings en voorskrifte van die wette na te kom, impli

seer 'n onwettige optrede en gevolglik 'n onreelmatig

heid ingevolge OU 005, paragrawe .03-.04. 

Vervolgens word die moontlikheid dat kredietverseke

ring as 'n onwettige optrede en gevolglik as 'n on

reelmatigheid beskou kan word, bespreek: 

5.3.2.1 Kredietversekering en die Woekerwet 

In hoof stuk 3 is aangetoon dat kredietverseke

ring nie aan die volgende kriteria van die 

Woekerwet voldoen nie: 

(i) Alle premies word nie aan 'n geregi

streerde versekeraar oorbetaal nie. Ge

durende 1989 is 76% van die kredietver-

sekeringspremies 

geregistreerde 

ingevolge skema 1 aan 

versekeraars oorbetaal. 

Met skema 2 is minder as 3% van die kre-

dietversekeringspremies 

streerde versekeraars 

aan geregi

oorbetaal. Geen 

oorbetaling is ingevolge skema 3 aan 
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enige geregistreerde versekeraar oorbe

taal nie (verwys paragraaf 3.4). 

(ii) Die bedoeling van kredietversekering 

deur die meubelhandelaars is nie deuren

tyd die instandhouding en beveiliging 

van die verkoopte goedere nie, maar 

eerder eie gewin deur die meubelhande

laars (verwys paragraaf 3.5.2). 

(iii) Alle kopers oefen nie 'n vrye keuse uit 

ten opsigte van die versekeraar by, of 

die tussenganger deur wie, die polis 

uitgeneem word 

belhandelaars 

nie, aangesien die meu

die versekerdes volgens 

die versekeringspolisse is (verwys para

graaf 3.5.3). 

(iv) Die versekerde bedrag is nie altyd vol

doende om die sekuriteit van die afbeta

lingsverkoopooreenkoms te beveilig en in 

stand te hou nie, aangesien die uit

staande balans van die skuld, wat geen 

verband hou met die vervangingswaarde 

van die verkoopte goedere nie, verseker 

word (verwys paragraaf 3.5.4). 
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(v) Sekere kredietversekeringskemas verleen 

voordele wat nie betrekking het op die 

instandhouding en beveiliging van die 

verkoopte goedere nie. Versekering teen 

sterf te of permanente of tydelike onge

skiktheid het nie ten doel om die ver

koopte goedere wat die sekuriteit van 

die afbetalingsverkoopooreenkoms is, te 

beveilig en in stand te hou nie (verwys 

paragraaf 3.6). 

Dit volg dat kredietversekeringspremies in die 

meubelhandel nie versekeringspremies ooreen

koms tig die Woekerwet is nie. Sulke krediet

versekeringspremies kan nie deur die meubel

handelaars ingevolge die Woekerwet gevorder 

word nie. Meubelhandelaars wat kredietverse

kering strydig met die bepalings van die Woe

kerwet vorder, is aan 'n misdryf skuldig. Mis

drywe met die vordering van kredietversekering 

sluit die volgende in: 

(i) Die vordering van kredietversekering as 

hoofskuld, terwyl die kredietverseke

ringspremies nie aan die bepalings van 

die def inisie van hoof skuld voldoen nie 
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(verwys paragraaf 3.8.1). 

(ii) Die vordering van kredietversekering as 

finansieringskoste, terwyl die krediet

versekeringspremies nie ingesluit is by 

die finansieri~gskostekoers per jaar, 

soos geopenbaar in die afbetalingsver

koopooreenkoms, nie (verwys paragraaf 

3.8.2). 

(iii) Die vordering van finansieringskoste op 

kredietversekering (verwys paragraaf 

3. 9) . 

Hieruit volg dit dat die meubelhandelaars met 

die vordering van kredietversekeringspremies 

skuldig is aan 'n onwettige optrede en gevolg

lik 'n onreelmatigheid, ingevolge die Woeker

wet. 

5.3.2.2 Kredietversekering en die Versekeringswet 

In hoof stuk 4 is aangetoon dat kredietverseke

ring nie aan die volgende kriteria van die 

Versekeringswet. voldoen nie: 
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(i) Skema 1: Kredietversekeringskemas waar

volgens die versekeraar eise ingevolge 

die polis nakom 

Ooreenkomstig hierdie skema aanvaar die 

versekeraars die verpligtinge van die 

kredietversekeringskema en die meubel

handelaars is die versekerdes. Winsde

lingsooreenkomste word met die verseker

des aangegaan en alle terugbetalings van 

oormatige premies word deur die meubel

handelaars ontvang. Die versekeringspre

mies word egter deur die kopers betaal. 

Die terugbetaling van premies is buiten

gewoon hoog en dit spruit voort uit die 

heffing van buitengewone hoe premies. 

Dit volg dat die winsdelingsooreenkomste 

onregmatige winste vir die meubelhande

laars tot gevolg het (verwys paragraaf 

4.4.1). Meubelhandelaars wat kredietver-

sekering ooreenkomstig hierdie skema 

aanbied, is aan 'n misdryf skuldig (ver

wys paragraaf 4.7). 
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(ii) Skema 2: Kredietversekeringskemas waar

volgens die meubelhandelaar eise inge

volge die skema nakom 

Ingevolge hierdie skema aanvaar die meu

belhandelaars die verpligtinge van die 

kredietversekeringskema. Verliese voort

spruitend uit die skema word deur 'n 

versekeraar onderskryf. Hierdie meubel

handelaars bedryf onwettige verseke

ringsbesigheid ten opsigte van persoon

like ongevalleversekering en versekering 

ten opsigte van die vernietiging van die 

goedere (verwys paragraaf 4.4.2). Die 

meubelhandelaars oortree die bepalings 

van die Versekeringswet en is aan 'n 

misdryf skuldig (verwys paragraaf 4.7). 

(iii) Skema 3: Kredietversekeringskemas wat 

nie onderskryf word deur 'n versekeraar 

nie 

Met hierdie skema reik die meubelhande

laars 'n "polis" aan die kopers uit. Die 

meubelhandelaar aanvaar alle verplig

tinge ingevolge die kredietversekering

skema. Hierdie meubelhandelaars bedryf 
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onwettige versekeringsbesigheid en oor

tree die bepalings van die Versekerings

wet (verwys paragraaf 4.4.3). In hierdie 

omstandighede is die meubelhandelaars 

aan 'n misdryf skuldig (verwys paragraaf 

4 . 7 ) . 

Kredietversekering in die meubelhandel word dus strydig met 

die statutere bepalings van die Woekerwet en die Verseke

ringswet bedryf. Die vordering van kredietversekeringspre

mies is gevolglik 'n onwettige optrede en 'n onreelmatigheid 

ooreenkomstig OU 005, paragrawe .03-.04. 

Vroeer in hierdie paragraaf is uiteengesit dat die ouditeur 

nie 'n regsgeleerde is nie, maar dat die ouditeur bedrewe is 

in rekeningkunde en ouditering. Teen hierdie agtergrond 

spreek die ouditeur 'n mening in die ouditverslag oor die 

finansiele inligting van 'n meubelhandelaar uit. Die oudi

teur behoort regsadvies in te win wanneer 'n onwettige op

trede en 'n onreelmatigheid tot sy aandag kom (Dalal, 1991, 

p. 1020). Die bepaling of 'n besondere optrede as 'n onwet

tige optrede en as 'n onreelmatigheid beskou moet word, al 

dan nie, word algemeen gegrond op die advies van 'n regsad

viseur (OU 005, paragraaf .17). 
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5.4. DIE VERANTWOORDELIKHEID VAN DIE OUDITEUR 

Die vernaamste oogmerk van 'n oudit word soos volg opgesom 

(OU 001, paragraaf .03): 

Die vernaamste oogmerk van 'n gewone ondersoek van 
finansiele state deur 'n ouditeur is om horn in staat 
te stel om 'n mening uit te spreek oor die redelik
heid waarmee dit die finansiele stand van die be
trokke onderneming op 'n bepaalde datum en die re
sultate van die onderneming se bedrywighede geduren
de die tydperk wat op die genoemde datum geeindig 
het, weerspieel. 

Artikel 300 van die Maatskappywet beskryf die pligte van die 

ouditeur as onder andere om die rekeningkundige rekords van 

die maatskappy te ondersoek en ouditprosedures uit te voer 

wat nodig geag word ten einde horn daarvan te vergewis dat 

die finansiele jaarstate die finansiele toestand van die 

maatskappy en die resultate van die bedrywighede ooreenkom-

stig algemeen aanvaarde rekeningkundige praktyk redelik 

weergee. 

Hieruit volg dit dat die ouditeur se verslag oor die finan-

siele inligting van 'n meubelhandelaar gegrond is op die be-

ginsel van redelike versekering en dit is nie 'n waarborg 

dat onwettige optrede nie voorgekom het nie (OU 005, para-

graaf .21). Die ouditeur behoort tydens die oudit by bestuur 

te verneem of enige onwettige optrede in die besigheids-

aktiwiteite van die onderneming plaasgevind het, al dan nie. 

Gevolglik behoort 'n bestuursverklaring ooreenkomstig alge-
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meen aanvaarde ouditstandaarde, nommer OU 259, Bestuursver-

klarings, 1983, verkry te word. 

In paragraaf 5.2 is uiteengesit dat dit nie die verantwoor-

delikheid van die ouditeur is om te voorkom dat onwettige 

optrede in die bedryf van die meubelhandelaar se besigheid 

voorkom nie. Ten opsigte hiervan is Cockburn (1991, p. 42) 

van mening dat -

... the auditor should try to determine whether man
agement has implemented procedures and policies to 
prevent or detect illegal acts. In some cases, the 
auditor may want to test or examine those proce
dures. 

Die verantwoordelikhede van die ouditeur met onwettige op-

trede word soos volg uiteengesit (OU 005, paragraaf .16): 

Die ouditeur se verantwoordelikheid is die beplan
ning, uitvoering en evaluering van ouditwerk op so 
'n wyse dat daar 'n redelike verwagting bestaan dat 
wesenlike wanvoorstellings in die f inansiele inlig
ting wat uit onwettige optrede, ander onreelmatig
hede en foute spruit en wat die redelike aanbieding 
van die f inansiele inligting kan raak, opgespoor sal 
word. 

Dit volg dat 'n redelike verwagting bestaan dat wesenlike 

wanvoorstellings in die finansiele inligting, voortspruitend 

uit onwettige optrede wat die redelike aanbieding van die 

finansiele inligting be1nvloed, deur die ouditeur opgespoor 

sal word. Die redelike verwagting word beperk tot wesenlike 

wanvoorstellings en dit word nie verwag dat alle onreelma-
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tighede opgespoor word nie (Singleton-Green, 1990, p. 33-

34). Verder is 'n oudit onderworpe aan die inherente beper

king van die doeltreffendheid van interne beheermaatreels en 

die gebruik van selektiewe toetsing (OU 005, paragraaf .10). 

Baie van die bewyse wat deur die ouditeur bekom word, is 

boonop eerder oorredend as onweerlegbaar van aard ooreenkom

stig algemeen aanvaarde ouditstandaarde, nommer OU 204, 

Ouditbewyse, 1986. Onder hierdie omstandighede verskaf 'n 

oudit 'n redelike, maar nie volkome versekering nie dat we

senlike wanvoorstellings in die finansiele inligting van die 

meubelhandelaar as gevolg van onwettige optrede opgespoor 

sal word (OU 005, paragraaf .10). 

'n Ouditeur kan alleenlik 'n mening oor die finansiele in

ligting van 'n meubelhandelaar uitspreek, wanneer die oudi

teur 'n oudit in ooreenstemming met algemeen aanvaarde ou

ditstandaarde uitgevoer het, hy homself tevrede gestel het 

dat die f inansiele state ooreenkomstig algemeen aanvaarde 

rekeningkundige praktyk opgestel is en in die geval van 'n 

maatskappy, op die wyse deur die Maatskappywet vereis (OU 

321, paragraaf .30). Om te verseker dat die ouditeur aan al

gemeen aanvaarde ouditstandaarde voldoen, moet 'n oudit be

plan en uitgevoer word met 'n houding van professionele twy

fel. Die ouditeur veronderstel nie dat die bestuur oneerlik 

is nie, maar aanvaar ook nie hul onbetwiste eerlikheid nie 

(OU 005, paragraaf .19). Carmichael (1988, p. 41) beskryf 

die houding van die ouditeur teenoor bestuur soos volg: 
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They should take a hard, cold look at the possibili
ty of management misrepresentation at the start of 
the audit and re-examine the likelihood of manage
ment misrepresentations as the audit progresses. 

In die uitvoering van sy pligte moet die ouditeur met rede-

like sorg en vaardigheid ooreenkomstig algemeen aanvaarde 

ouditstandaarde, nommer OU 130, Behoorlike professionele 

sorg, 1976 (hierna verwys as OU 130) optree. Ten einde te 

bepaal of die ouditeur die vereiste sorg en vaardigheid aan 

die dag gele het, word sy optrede in die uitvoering van sy 

audit getoets teen die dan geldende algemeen aanvaarde 

ouditstandaarde en tegnieke (Botha et al, 1987, p. 358-362). 

Die risiko dat onreelmatighede by 'n geouditeerde sal plaas-

vind kan as besigheidsrisiko beskryf word (Du Toit, 1990, p. 

37-39). Besigheidsrisiko word deur OU 005 aangespreek en in 

Bylae II daarvan word daarna verwys as die risiko dat on-

reelmatighede sal plaasvind. 

In paragraaf 5.3 is aangetoon dat kredietversekering in die 

meubelhandel onwettige optrede en gevolglik 'n onreelmatig-

heid is. Die vraag ontstaan watter invloed besigheidsrisiko 

op die beplanningsfase van die ouditproses uitoefen. 'n Uit-

treksel van die beplanningsfase van die ouditproses sien 

soos volg ooreenkomstig algemeen aanvaarde ouditstandaarde, 

nommer OU 015, Die Ouditproses, 1987 (hierna verwys as OU 
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015) daaruit: 

Tabe1 5.3: 'n Uittrekse1 van die bep1anninqsfase van die 

ouditproses 

Verkryging, of bywerking 
van kennis van die 

besigheid 

Maak 'n voorlopige beoordeling 
van wesenlikheid vir 

beplanningsdoeleindes 

Skat inherente risiko van ver
keerde voorstellings met 

betrekking tot elke stelling 

Verkry 'n begrip van die rekening
kundige stelsel en verbandhou
dende interne beheermaatreels 

Formuleer 'n ouditbenadering 

Die beplanningsfase van die ouditproses, met betrekking tot 

besigheidsrisiko en die invloed daarvan op ouditrisiko en 

wesenlikheid, word in paragrawe 5.4.1 en 5.4.2 bespreek. 

Ooreenkomstig algemeen aanvaarde ouditstandaarde, nommer OU 

010, 1986, paragraaf .03 is die elemente van ouditrisiko en 

wesenlikheid die grondslag van al1e standaarde waaraan die 

ouditeur moet voldoen. Dit volg dat besigheidsrisiko 'n in-
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vloed op ouditrisiko en wesenlikheid kan uitoefen. 'n 

Indringende bespreking van die invloed van besigheidsrisiko 

op ouditrisiko en wesenlikheid val buite die bestek van 

hierdie navorsing en dit word slegs kortliks toegelig. 

5.4.1 DIE VERBAND TUSSEN BESIGHEIDSRISIKO EN OUDITRISIKO 

Ouditrisiko word omskryf as die risiko dat die oudi-

teur onwetend 'n ontoepaslike mening oor die finan-

siele inligting ooreenkomstig algemeen aanvaarde ou-

ditstandaarde, nommer OU 202, Ouditrisiko, 1986 

(hierna verwys as OU 202) sal uitspreek. Alhoewel ou-

ditrisiko op verskeie maniere ontleed word, is die 

algemeen samestellende elemente van ouditrisiko -

a) inherente risiko, 

b) kontrole risiko, en 

c) ontdekkingsrisiko (OU 202, paragraaf.04). 

Inherente risiko word in OU 202, paragraaf .05, soos 

volg omskryf: 

Inherente risiko is die intrinsieke vatbaar
heid van 'n stelling vir foute wat, afsonder
lik of saam met. ander foute, wesenlik kan 
wees vir die f inansiele inligting in sy ge
heel, voordat die uitwerking, indien daar wel 
is, van die betrokke interne beheermaatreels 
in aanmerking geneem word. 
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Die ouditeur behoort sy kennis van die besigheid van 

die meubelhandelaar en die bedryf waarin die meubel

handelaar werksaam is, saam met sy voorlopige oordeel 

van wesenlikheid, te gebruik om die inherente risiko 

van wesenlik verkeerde voorstellings van stellings in 

die finansiele inligting te skat (OU 015, paragraaf 

.11). Die risiko van elke stelling moet beskou word 

as sou dit 'n maksimum potensiele risiko van wesenlik 

verkeerde weergawe inhou. Deur ouditbewyse te versa

mel, word die risiko tot 'n aanvaarbare vlak vermin

der (Besprekingsdokument 6, paragraaf .124). 

Wanneer die ouditeur die inherente risiko met betrek

king tot 'n stelling skat, word 'n verskeidenheid van 

faktore oorweeg (OU 015, paragraaf .12; OU 210, para

graaf .21). Dit volg dat besigheidsrisiko een van die 

f aktore met betrekking tot die inherente risiko van 

'n stelling kan wees (Carmichael, 1988, p. 48). 

Besigheidsrisiko kan dus by die inherente risiko van 

'n meubelhandelaar ingesluit word. Soos uiteengesit 

in tabel 5.3, sal die ouditeur inherente risiko ty

dens die beplanningsfase van 'n ouditering in ag 

neem. 
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5.4.2 DIE VERBAND TUSSEN BESIGHEIDSRISIKO EN WESENLIKHEID 

Du Toit (1990, p. 308-337) is van mening dat oudi

teursfirmas met die beplanningsfase van die oudit

proses tydens of net na die "verkryging of bywerking 

van kennis van die besigheid" (verwys tabel 5.3), 

die risiko dat onwettige optrede en gevolglik 'n on

reelmatigheid sal plaasvind (besigheidsrisiko), moet 

skat aan die hand van faktore soos: 

a) Aanstellingskenmerke, 

b) organisatories, 

c) finansiele resultate, 

d) bestuur se integriteit/bestuurskenmerke, 

e) aard van besigheid, en 

f) verhoudingsfaktore. 

Die evaluering van besigheidsrisiko met die beplan

ningsf ase van die ouditproses tydens of net na die 

"verkryging of bywerking van kennis van die besig

heid 11 van die geouditeerde (verwys tabel 5.3), dra 

daartoe by dat die ouditeur in staat is om wette te 

identifiseer wat 'n wesenlike uitwerking op die be

paling van die finansiele inligting het. OU 005, pa

ragraaf .17, stel dit soos volg: 
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Die ouditeur se opleiding, ondervinding en 
begrip van die klient en die sakemilieu waar
in die klient bedrywig is behoort die oudi
teur in staat te stel om wette te identif i
seer wat 'n wesenlike uitwerking op die bepa
ling van finansiele inligting het. 

Daar bestaan 'n omgekeerde verwantskap tussen audit-

risiko en wesenlikheid (Besprekingsdokument 6, para-

graaf .121). Dit volg dat die risiko van onwettige 

optrede met die bepaling van wesenlikheidsoorwegings 

deur die ouditeur in ag geneem kan word. Die verwant-

skap word soos volg uiteengesit (Du Tait, p. 307-

338): 

Hoe hoer die besigheidsrisiko, hoe laer word 
beplanningswesenlikheid geskat en omgekeerd. 

Dit volg dat 'n onderneming met 'n hoer besigheids-

risiko meer krities deur die ouditeur beoordeel sal 

word. As in ag geneem word dat wesenlikheid erkenning 

verleen aan 'n weglating of verkeerde weergawe van 

die finansiele state waardeur die oordeel van 'n re-

delike persoon wat op die state steun, verander of 

beinvloed sou word (Besprekingsdokument 6, paragrawe 

.87-.107), is dit gepas dat besigheidsrisiko deur be-

planningswesenlikheid verantwoord word. 

Die verantwoording van besigheidsrisiko met die bepa-

ling van beplanningswesenlikheidsvlakke blyk konser-
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watief te wees, aangesien 'n laer wesenlikheidsyfer 

in die evalueringstadium gebruik word, terwyl die ou

di tmening nog steeds op dieselfde vlak van ouditrisi

ko uitgespreek word (Du Toit, 1992, p. 338). 

Volgens Bylae II (OU 005, paragraaf .06) word die be

planning van 'n audit beinvloed deur die bepaling 

van besigheidsrisiko en die volgende aspekte moet in 

ag geneem word: 

a) Personeelvoorsiening, 

b) omvang van toesighouding, 

c) omvang van die audit, 

d) mate van professionele twyfel, en 

e) aard, tydsberekening en omvang van die ciuditprose

dures. 

Wanneer die ouditeur bewus word van onwettige optrede be

hoort die ouditeur ondersoek in te stel na die aard van die 

onwettige optrede, die omstandighede waaronder dit plaasge

vind het en indien dit nodig geag word, moet verdere oudit

bewyse versamel word. Die ouditeur behoort die aangeleent

heid met bestuur, op 'n vlak hoer as die betrokke by die 

onwettige optrede, te bespreek (Dalal, 1991, p. 1020). 

Die ouditeur behoort die uitwerking van kredietversekering 

op die f inansiele inligting van die meubelhandelaar te oor-
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weeg, sowel as die implikasies daarvan op ander aspekte van 

die audit, in die besonder die betroubaarheid van verkla

rings deur die bestuur. Voorts behoort die ouditeur te oor

weeg of die onwettige optrede nie 'n wesenlike onreelmatig

heid kragtens artikel 20(5) van die Wet op Openbare Reken

meesters en Ouditeurs, 1991 (Wet 80 van 1991) is nie. (OU 

005, paragraaf .26.) 

Dit moet egter in gedagte gehou word dat die ouditeur nie 'n 

waarborggewer is nie ·en dat die ouditeur se verslag nie as 

'n waarborg dien nie (Singleton-Green, 1990, p. 33). Die 

daaropvolgende ontdekking van 'n wesenlike wanvoorstelling 

in die finansiele inligting kan opsigself nie as 'n bewys 

dien dat die audit nie in ooreenstemming met algemeen aan

vaarde ouditstandaarde uitgevoer is nie (Flood, 1992, p. 

107). 

5.5. VERSLAGDOENING DEUR DIE OUDITEUR 

. Verslagdoening deur die ouditeur word bespreek met betrek

king tot verslagdoening aan die bestuur en lede van die meu

belhandelaar asook verslagdoening aan derde partye. 



-188-

5.5.1 VERSLAGDOENING AAN DIE BESTUUR VAN DIE MEUBELHANDE

LAAR 

Die ouditeur behoort tevrede te wees dat die oudit

komitee, direksie of senior bestuur toereikend inge

lig word oor onwettige optrede waarvan die ouditeur 

bewus word (OU 005, paragraaf .27). Hierdie verplig

ting word die ouditeur opgele ten opsigte van onwet

tige optrede waarvan die ouditeur bewus word en nie 

noodwendig deur die ouditeur bevestig is nie. 

Dit mag nodig wees dat die ouditeur regsadvies inwin 

oor die stappe wat gedoen moet word, aangesien die 

bestuur en moontlik lede van die direksie van die on

derneming by die onwettige optrede betrokke is (Da

lal, 1991, p. 1021). Dit is juis die bestuur van die 

meubelhandelaars wat betrokke is by die uitreiking 

van instruksies en handleidings aan personeel waarin 

die beleid en vordering van kredietversekering wat 

onwettige optrede is (verwys paragraaf 5.3.2), uitge

spel word. So byvoorbeeld het die bestuur bepaal dat 

kredietversekering (verwys paragraaf 3.5.2, punt c) -

a) verpligtend is; 

b) outomaties by die afbetalingsverkoopooreenkoms by

gevoeg moet word; 
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c) 'n verkoopspunt is wat nie vermy moet word nie; 

d) uniek is en dat geen koper oor soortgelyke verse

keringsdekking beskik nie; en 

e) addisionele inkomste tot gevolg het. 

Ooreenkomstig OU 005, paragraaf .29, behoort die ou

diteur, indien 'n onwettige optrede voorgekom het, 

wat volgens die ouditeur se oordeel nie 'n wesenlike 

uitwerking op die finansiele inligting het nie en nie 

'n wesenlike onreelmatigheid ingevolge artikel 20(5) 

van die Wet op Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs is 

nie, die aangeleentheid na bestuur op 'n vlak hoer as 

die wat betrokke is, te verwys. 

5.5.2 VERSLAGDOENING AAN DIE LEDE VAN DIE MEUBELHANDELAAR 

Artikel 301 van die Maatskappywet vereis dat wanneer 

'n ouditeur die verpligtinge ingevolge artikel 300 

van die Wet nagekom het, die ouditeur aan die lede 

van die maatskappy verslag moet doen. Die strekking 

van die verslag moet aandui dat die f inansiele state 

ondersoek is en dat dit na sy mening die finansiele 

toestand van die maatskappy en die resultate van die 

bedrywighede, op die wyse deur die Wet vereis, 

redelik weergee. 'n Ongekwalifiseerde ouditeursver

slag konstateer die mening dat die f inansiele state 

die finansiele stand, die resultate van bedrywighede 
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en kontantvloei-inligting billik weergee (OU 321, 

paragraaf . 3 0 ) . 

'n Onwettige optrede kan lei tot 'n voorwaardelike 

aanspreeklikheid weens die moontlike gevolge van die 

onwettige optrede (OU 005, paragraaf .31). Dit volg 

dat indien die finansiele uitwerking van die onwet

tige optrede toereikend geopenbaar is, die ouditeurs

verslag nie gekwalifiseer word nie (OU 005, paragraaf 

. 31 ) . 

Voorwaardelike aanspreeklikhede word met algemeen 

aanvaarde rekeningkundige praktyk, nommer RE 107, Ge

beurlikhede en gebeure na balansstaatdatum, 1983 

(hierna verwys as RE 107) uiteengesit. Daarvolgens 

word die rekeningkundige hantering van 'n 

voorwaardelike aanspreeklikheid bepaal deur die 

verwagte resultaat van die gebeurlikheid wat op 

balansstaatdatum bestaan. 'n Gebeurlikheid word 

gedefinieer as 'n toestand of 

die uiteindelike resultaat, 

slegs bevestig sal word 

omstandigheid waarvan 

voordelig of nadelig, 

by die plaasvind of 

nie-plaasvind van een of meer onsekere toekomstige 

gebeurtenisse. Indien dit waarskynlik is dat 'n 

gebeurtenis 'n verlies vir die onderneming tot gevolg 

kan he, is dit omsigtig om daardie verlies in die 

finansiele state te voorsien. 
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In paragraaf 5.3 is uiteengesit dat die meubelhande

laars kredietversekering strydig met die bepalings 

van die Woekerwet vorder en aan 'n misdryf skuldig 

is. Ooreenkomstig artikel 17 van die Woekerwet is 

hierdie meubelhandelaars strafbaar. Verder is uiteen

gesit dat die meubelhandelaars die Versekeringswet 

oortree en aan 'n verdere misdryf skuldig is. Inge

volge artikel 73 van die Versekeringswet is die meu

belhandelaars strafbaar. Die vordering van krediet

versekeringspremies is 'n onwettige optrede en 'n 

onreelmatigheid ingevolge OU 005, paragrawe .03-.04. 

Onder hierdie omstandighede behoort die direkteure 

van die meubelhandelaars voorsiening in die f inan

siele state te maak vir voorwaardelike aanspreeklik

hede. Dit word gedoen ten einde te verseker dat die 

f inansiele state ooreenkomstig algemeen aanvaarde 

rekeningkundige praktyk die toestand van die sake 

van die maatskappy, die besigheid aan die einde van 

die betrokke boekjaar en die wins of verlies van die 

meubelhandelaar vir daardie boekjaar, redelik weergee 

(Maatskappywet, artikel 286). 

Indien die finansiele .inligting na die mening van die 

ouditeur nie die finansiele stand billik weergee nie, 

behoort die ouditverslag gekwalifiseer te word en 
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redes daarvoor aan te dui. Dit kan selfs vereis dat 

'n onwettige optrede geopenbaar word. (OU 005, para

graaf .31.) 

Dit is egter teenstrydig met die ouditverslae van 

sornrnige genoteerde meubelhandelaars. Hierdie meubel

handelaars vorder kredietversekeringspremies strydig 

met die bepalings van die Woekerwet en die Verseke

ringswet. Soos uiteengesit in paragraaf 5.3.2, is 

die vordering van sodanige kredietversekeringspremies 

'n onwettige optrede en 'n onreelmatigheid ingevolge 

OU 005, paragrawe .03-.04. Onder hierdie omstandig

hede behoort 'n voorsiening vir voorwaardelike aan

spreeklikhede, soos hierbo uiteengesit, toepaslik te 

wees. 

Geen voorsiening vir voorwaardelike aanspreeklikhede 

is egter in die finansiele state gemaak nie. Desnie

teenstaande was die ouditeure van mening dat die fi

nansiele inligting die finansiele stand, die resulta

te van die bedrywighede en kontantvloei-inligting 

billik weergee. Die mening word gehuldig dat hierdie 

teenstrydigheid verdere navorsing regverdig. 
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5.5.3 VERSLAGDOENING AAN DERDE PARTYE 

Behalwe onder buitengewone omstandighede wat deur die 

hof of volgens wet opgele is, sal die ouditeur nor-

maalweg nie aan 'n derde party verslag doen oor die 

onwettige optrede van die meubelhandelaar nie, aange

sien dit deur die ouditeur se etiese en wetlike ver

pligting tot vertroulikheid belet word (OU 005, para

graaf .32). 

Artikel 20(1) van die Wet op Openbare Rekenmeesters 

en Ouditeurs stel sekere vereistes waaraan alle au

dits moet voldoen alvorens die ouditeur 'n ongekwali

fiseerde verslag mag uitreik. Een van hierdie vereis

tes is dat wesenlike onreelmatighede in die reine ge

bring word. Indien die ouditeur tevrede is of rede 

het om te glo dat 'n.onwettige optrede plaasvind, of 

plaasgevind het, behoort die ouditeur te oorweeg of 

dit 'n wesenlike onreelmatigheid is waarmee in terme 

van artikel 20(5) van die Wet op Openbare Rekenmees

ters en Ouditeurs gehandel moet word. 

Dit word dus aan die ouditeur se professionele oor

deel oorgelaat om te beoordeel of die ouditeur te

vrede is of rede het om te glo dat 'n wesenlike on

reelmatigheid plaasgevind het of plaasvind. Waar die 

feite sodanig is dat 'n ouditeur wat redelik optree, 
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tevrede sou wees dat 'n wesenlike onreelmatigheid 

plaasgevind het, sal dit nie die ouditeur baat om op 

persoonlike oordeel wat in die omstandighede onrede

lik was, staat te maak nie (Bylaag I tot OU 005, pa

ragraaf .12). 

Dit is nie ter sake hoe die ouditeur van die poten

siele wesenlike onreelmatigheid bewus geword het nie 

(Flood, 1992, p. 108) en die ouditeur word vrygestel 

van die normale etiese vereistes van vertroulikheid 

(Bylaag I tot OU 005, paragraaf .15). 

Die onwettige optrede soos uiteengesit in paragraaf 

5.3 kan slegs as 'n wesenlike onreelmatigheid inge

volge artikel 20(5) van die Wet op Openbare Reken

meesters en Ouditeurs beskou word, indien dit aan die 

kriteria van die Wet voldoen (Flood, 1992, p. 106). 

Die ouditeur het 'n plig om oor wesenlike onreelma

tighede verslag te doen indien die ouditeur rede het 

om te glo dat so 'n optrede plaasgevind het of waar

skynlik sal plaasvind en indien dit na die ouditeur 

se mening aan die volgende voldoen (Bylaag I tot OU 

005, paragraaf .02): 

a) 'n Onreelmatigheid -is, 

b) wesenlik is, 
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c) in die bedryf van die onderneming se sake voorge-

kom het, en 

d) finansiele verlies vir die onderneming, sy lede of 

krediteure veroorsaak het of moontlik sal veroor-

saak. 

Hierdie voorvereistes word vervolgens toegelig: 

5.5.3.1 Onreelmatigheid 

'n Onreelmatigheid kan vervat word in of 

voortspruit uit onwettige optrede, dit wil se 

statutere oortredings (OU 005, paragrawe .03-

.05). Bylaag I tot OU 005, paragraaf .03, 

stel dit soos volg: 

In die praktyk sal 'n onreelmatigheid 
feitlik sonder uitsondering in een of 
meer van die volgende vorms voorkom: 
'n gemene reg rnisdryf of statutere 
oortreding ... 

In 'n regsopinie, gedateer 2 Desember 1981, 

aangevra deur die Openbare Rekenmeesters- en 

Ouditeursraad, laat professor S.J. Naude horn 

SOOS volg uit: 

Of fences in the conduct of the under
taking's affairs are the most obvious 
form of "irregularity" ... A plethora 
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of statutory offences can be commit
ted - many of them in the conduct of 
the affairs of any undertaking, ... 

Soos reeds uiteengesit in paragraaf 5.3 is 

die vordering van kredietversekeringspremies 

'n statutere oortreding van die Woekerwet en 

die Versekeringswet. Dit volg dat die vorde-

ring van kredietversekeringspremies deur die 

meubelhandelaars ook 'n onreelmatigheid inge-

volge artikel 20(5) van die Wet op Openbare 

Rekenmeesters en Ouditeurs is. 

5.5.3.2 Wesenlikheid 

Bylaag I tot OU 005, paragrawe .04-.07, lig 

die bepaling van wesenlikheid vir die doel-

eindes van artikel 20(5) van die Wet op Open-

bare Rekenmeesters en Ouditeurs soos volg 

toe: 

a) Of 'n onreelmatigheid wesenlik is al dan 

nie, hang af van die omstandighede van 

die besondere geval. Dit word dus aan die 

ouditeur oorgelaat om te bepaal wat we-

senlik is. 

b) Die wesenlikheidsfaktore wat in ag geneem 

moet word vir die doel van die redelike 
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aanbieding van die f inansiele state hoef 

nie tersaaklik te wees nie. Wesenlikheid 

in terme van die Wet sal waarskynlik nie 

die wesenlikheid vir die doeleindes van 

die f inansiele state te bowe gaan nie en 

sal in die meeste gevalle van minder 

waarde wees. 

In paragraaf 5.3.2 is aangetoon dat krediet

versekering 'n wesenlike uitwerking op die 

redelike aanbieding van die f inansiele inlig

ting van die meubelhandelaars uitoefen. As 

wesenlikheid ingevolge artikel 20(5) van die 

Wet op Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs 

nie groter is as wesenlikheid met betrekking 

tot die f inansiele inligting van die meubel

handelaars nie, volg dit dat kredietverseke

ring wesenlik is ingevolge artikel 20(5) van 

die Wet. 

5.5.3.3 Bestuur van die onderneming 

Artikel 20(5) van die Wet op Openbare Reken

meesters en Ouditeurs bepaal dat 'n wesenlike 

onreelmatigheid in die bedryf van die sake 

van die meubelhandelaar moet voorkom, dit wil 

se op bestuurvlak (Bylae I tot OU 005, pa-
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ragraaf . 08) . 

Die bestuur van die meubelhandelaar is ver

antwoordelik vir die uitreiking van instruk

sies en handleidings aan personeel waarin die 

beleid en hantering van kredietversekering 

uitgespel word (verwys paragraaf 3.5.2, punt 

c). Werknemers wat kredietversekering met af

betalingsverkoopooreenkomste inisieer, doen 

dit ooreenkomstig die voorskrifte wat deur 

die bestuur van die meubelhandelaars daarge

stel is. 

5.5.3.4 Finansiele verlies 

Die kriteria ingevolge waarvan 'n finansiele 

verlies uit onreelmatighede voortspruit, word 

in Bylaag I tot OU 005, paragrawe .10-.11, 

uiteengesit. 

'n Fundamentele oorweging in die besluit of 

'n onreelmatigheid as 'n wesenlike onreelma

tigheid gehanteer behoort te word al dan nie, 

is om te bepaal of 'n finansiele verlies uit 

die onreelmati.ghede kan voortsprui t. 
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Die finansiele verlies impliseer 'n verlies 

vir die onderneming of enige van die onderne-

ming se lede of krediteure. Die beskerming 

van lede of krediteure teen 'n finansiele 

verlies is die basiese oogmerk van artikel 

20(5) van die Wet op Openbare Rekenmeesters 

en Ouditeurs (Pretorius, 1986, p. 88). 

Indien 'n meubelhandelaar ten spyte van sta-

tutere oortredings, kredietversekeringspre-

mies vorder en dit is winsgewend vir die 

meubelhandelaar, kan beweer word dat die 

meubelhandelaar geen verlies gely het nie. 

Ooreenkomstig Bylaag I tot OU 005, paragraaf 

.11, mag die ouditeur egter nie enige voor-

deel wat uit 'n onreelmatigheid voortspruit 

in aanmerking neem nie. 'n Ouditeur is ook 

nie geregverdig om die netto-posisie in aan-

merking te neem nie. 'n Regsopinie van pro-

fessor S.J. Naude gedateer 2 Desember 1981, 

aangevra deur die Openbare Rekenmeesters- en 

Ouditeursraad, stel dit soos volg: 

One view that merits mention is that 
the financial loss can take the form 
of a fine imposed for a crime. 
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In paragraaf 5.3.2 is uiteengesit dat die 

vordering van kredietversekeringspremies 

strydig met die statutere bepalings van die 

Woekerwet en die Versekeringswet gevorder 

word. Die meubelhandelaars is aan misdrywe 

skuldig en strafbaar (Woekerwet, artikel 17; 

Versekeringswet, artikel 73). Dit volg dat 'n 

finansiele verlies uit die vordering van die 

kredietversekeringspremies kan voortspruit. 

As in ag geneem word dat die ouditeur nie ge

regtig is om die netto posisie in aanmerking 

te neem nie en dat 'n finansiele verlies uit 

die statutere oortredings kan voortvloei, 

volg dit dat 'n finansiele verlies ingevolge 

artikel 20(5) van die Wet op Openbare Reken

meesters en Ouditeurs, uit die onreelmatig

hede kan voortspruit. 

In die voorafgaande paragrawe is uiteengesit dat die 

vordering van kredietversekeringspremies -

a) 'n onreelmatigheid is; 

b) wesenlik is; 

c) in die bedryf van die meubelhandelaar se sake 

voorgekom het; en 
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d) finansiele verlies vir die onderneming, sy lede of 

krediteure kan veroorsaak. 

Dit volg dat die vordering van kredietversekerings

premies 'n wesenlike onreelmatigheid in terme van ar

tikel 20(5) van die Wet op Openbare Rekenmeesters en 

Ouditeurs is. Ooreenkomstig daardie artikel moet die 

ouditeur onverwyld aan die persoon in beheer van die 

meubelhandelaar 'n skriftelike verslag stuur waarin 

die besonderhede van die onreelmatigheid uiteengesit 

word. Die ouditeur het geen verdere verantwoordelik

hede indien hy binne 30 dae na die verslag oortuig 

is dat geen sodanige onreelmatigheid plaasgevind het, 

of plaasvind nie, of dat doeltreffende stappe geneem 

is om verliese te verhaal, of te voorkom. Indien nie, 

verstrek die ouditeur onverwyld aan die Openbare 

Rekenmeesters- en Ouditeursraad afskrifte van die 

verslag en van enige ontvangserkenning daarvan of 

antwoord daarop en ander besonderhede wat die oudi

teur goed vind (Wet op Openbare Rekenmeesters en Ou

di teurs, artikel 20(5)(b)). 

Mejuffrou P J O'Connor, Direkteur: Regskundig by die 

Openbare Rekenmeesters- en Ouditeursraad, het op 27 

Julie 1992 bevestig d~t geen wesenlike onreelmatig

heid ingevolge artikel 20(5) van die Wet op Openbare 

Rekenmeesters en Ouditeurs oor die vordering van 
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kredietversekeringspremies aan die Raad gerapporteer 

is nie. In die lig van die voorafgaande paragraaf 

impliseer dit dat die ouditeure oortuig is dat geen 

sodanige onreelmatigheid plaasgevind het, of plaas-

vind nie, of dat doeltreffende stappe geneem is om 

verliese te verhaal, of te voorkom. 

Dit is egter in kontras met die finansiele inligting 

van sommige genoteerde meubelhandelaars. Hierdie meu-

belhandelaars vorder kredietversekeringspremies wat 

'n wesenlike onreelmatigheid ingevolge artikel 20(5) 

van die Wet op Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs 

is en waarvoor geen voorwaardelike aanspreeklikhede 

voorsien word nie. Dit kan dus nie aangevoer word 

dat geen sodanige onreelmatigheid plaasgevind het, 

of plaasvind nie, of dat doeltreffende stappe geneem 

is om verliese te verhaal, of te voorkom. Die mening 

word gehuldig dat hierdie teenstrydighede verdere 

navorsing regverdig. 

5.6. GEVOLGTREKKING 

Cottrell (1990, p. 115), senior vennoot van Coopers Theron 

du Toit, is van mening dat -

The accounting profession plays a vital role in, and 
contributes significantly to, the free market sys
tem. 
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Dit is ender andere die ouditeursprofessie se plig om toe te 

sien dat die vrye markstelsel suksesvol is, geag word reg-

verdig te wees en dat betrokkenes daardeur bevoordeel word 

(Arnold, 1991, p. 185). Onder hierdie omstandighede het Die 

Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters 

leiding geneem en 'n standpunt uitgereik waarin die ouditeur 

se verantwoordelikheid om onwettige optrede op te spoor en 

daaroor verslag te doen, uiteengesit word. 

Die verantwoordelikheid vir die voorkoming en opsporing van 

onwettige optrede berus by die bestuur van die meubelhande-

laar en nie by die ouditeur nie. Die algemene publiek ver-

keer oorwegend ender die indruk dat hierdie verantwoordelik-

hede by die ouditeur berus. Die verslag van die National 

Commission on Fraudulent Financial Reporting word deur Bull 

(1991, p. 67) aangehaal waarin die volgende aanbeveling ver-

vat is: 

... it recommended that top management identify, un
derstand and assess factors that may cause fraudu
lent misstatement of financial statements. 

Die implementering van sulke aanbevelings mag hydra tot 'n 

beter begrip van bestuur se verantwoordelikheid om onwettige 

optrede te voorkom en op te spoor. 

Wanneer 'n ouditeur 'n mening oar finansiele inligting van 

'n meubelhandelaar uitspreek, aanvaar die ouditeur die ver-
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antwoordelikheid van iemand wat bedrewe is in rekeningkunde 

en ouditering. Die ouditeur se opleiding, ondervinding, be

grip van die meubelhandelaar en die sakemilieu waarin die 

meubelhandelaar bedrywig is, behoort die ouditeur in staat 

te stel om wette te identifiseer wat 'n wesenlike uitwerking 

op die finansiele inligting uitoefen. 

Kredietversekering is 'n integrale deel van die bedrywighede 

van die meubelhandelaars en oefen 'n wesenlike uitwerking op 

die finansiele inligting van die meubelhandelaars uit. In 

hierdie omstandighede behoort die ouditeur die wette te 

identif iseer waarvolgens kredietversekering gevorder en ge

reel word, naamlik, die Woekerwet en die Versekeringswet. 

Die meubelhandelaars is met die bedryf van die kredietver

sekeringskemas skuldig aan misdrywe ingevolge die Woekerwet 

en die Versekeringswet. Dit volg dat die meubelhandelaars 

skuldig is aan 'n onwettige optrede en gevolglik 'n 

onreelmatigheid. 

Die vernaamste oogmerk met 'n ouditering is om 'n mening uit 

te spreek oar die redelikheid waarmee die f inansiele stand 

op 'n bepaalde datum en die resultate van die bedrywighede 

gedurende die tydperk weerspieel word. Die ouditeur is ver

antwoordelik om wesenlike wanvoorstellings in die f inansiele 

inligting wat voortspruit uLt onwettige optrede en wat die 

redelike aanbieding van die finansiele inligting raak, op te 

spoor en indien toepaslik, daaroor verslag te doen. Dit be-
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hoort egter in gedagte gehou te word dat 'n audit 'n rede

like, maar nie volkome versekering verskaf dat wesenlike 

wanvoorstellings as gevolg van onwettige optrede opgespoor 

sal word. 

Die risiko dat onreelmatighede by 'n meubelhandelaar sal 

plaasvind, word beskryf as besigheidsrisiko. Besigheids

risiko word deur die ouditeur tydens die beplanningsfase van 

die ouditproses in ag geneem as -

a) inherente risiko; of 

b) beplanningswesenlikheid. 

Hierdeur verseker die ouditeur dat onwettige optrede wat die 

redelike aanbieding van die f inansiele inligting raak, opge

spoor en verslag daaroor gedoen word. Die ouditeur doen ver

slag oor onwettige optredes aan -

a) die ouditkomitee, direksie of senior bestuur van die 

meubelhandelaar; 

b) die lede van die meubelhandelaar, indien die uitwerking 

van die onwettige optrede nie voldoende voorsien en toe

reikend geopenbaar is in die finansiele inligting nie; en 

c) aan derde partye onder buitengewone omstandighede wat 

deur die hof of volgens wet opgele is. 
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Die vordering van kredietversekeringspremies is 'n wesenlike 

onreelmatigheid ingevolge artikel 20(5) van die Wet op Open

bare Rekenmeesters en Ouditeurs aangesien dit -

a) 'n onreelmatigheid is; 

b) wesenlik is; 

c) in die bedryf van die onderneming se sake voorkom; en 

d) finansiele verlies vir die onderneming, sy lede of kredi

teure veroorsaak of moontlik sal veroorsaak. 

Dit word van die ouditeur verwag om onder hierdie omstandig

hede die voorgeskrewe prosedures te volg ten einde die we

senlike onreelmatigheid in die reine te bring. 
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HOOFSTUK 6 

SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

6.1. INLEIDING 

'n Klant wat 'n artikel wil bekom en aansoek om krediet by 

sommige meubelhandelaars doen, is in die hande van die meu

belhandelaars vir die goedkeuring van die aansoek. Teen 

hierdie agtergrond beding sekere meubelhandelaars krediet

versekering waarby die klant geredelik instem met die ver

wagting dat sodanige bykomende sekuriteit die aansoek om 

krediet suksesvol sal maak. Die jaarlikse premiekoers en die 

metode waarop kredietversekering gehef word, verskil van 

meubelhandelaar tot meubelhandelaar. Die algehele gemiddelde 

jaarlikse premiekoers word bereken op 5% van die verkoopprys 

van die verkoopte goedere. 

As teenprestasie word onderneem om onder sekere omstandig

hede gedurende die termyn van die afbetalingsverkoopooreen

koms en met die nakoming van sekere voorwaardes, die bate te 

vervang of die koper kwyt te skeld van die uitstaande saldo 

van die skuld. Gebeurlikhede wat aanleiding gee tot die ver

vanging van die bate of kwytskelding van die skuld kan die 

volgende insluit: 
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a) Die afsterwe van die koper; 

b) die blywende of tydelike ongeskiktheid van die koper; en 

c) die beskadiging, vernietiging of verlies van die verkoop

te goedere. 

Die Franzsen-komitee (1977, p. 92-93) huldig die mening dat 

versekeringsdekking veral tot voordeel van kredietopnemers 

is, maar vestig aandag daarop dat die gebruik ernstige pro

bleme kan skep. Kredietgewers ontvang gewoonlik kommissie en 

die gevaar bestaan dat versekeringsdekking as sekuriteit 

vereis kan word om bykomende inkomste te skep. In hierdie 

omstandighede het die Louw-kommissie (1976, p. 73-74) aange

voer dat aansienlike geleenthede vir die uitbuiting van die 

publiek met dwangverkope van lewensversekering bestaan. Teen 

hierdie agtergrond is miljoene rande onwettig deur sekere 

meubelhandelaars met verskillende kredietversekeringskemas 

verhaal. 

Die hoofdoelstellings van Die Suid-Afrikaanse Instituut van 

Geoktrooieerde Rekenmeesters, soos uiteengesit in die Grond

wet (1992, paragraaf .05), kan opgesom word as om op te tree 

tot voordeel van die lede van die Instituut en in openbare 

belang. In die lig hiervan ontstaan die vraag wat die ver

antwoordelikheid van die ouditeur van 'n meubelhandelaar is, 

wanneer kredietversekeringspremies onwettig gevorder word. 
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Hierdie verhandeling poog om onwettige kredietversekering

skemas in die meubelhandel uit te wys en die funksie van die 

onafhanklike ouditeur toe te lig. Die navorsing gee die ou

diteur leiding met die uitspreek van 'n mening in ouditver

slae oor die redelikheid van die f inansiele state en resul

tate van die bedrywighede van meubelhandelaars wat onwettige 

kredietversekeringspremies vorder. 

6.2. SAMEVATTING 

Die verskillende kredietversekeringskemas word soos volg op

gesom: 

a) Skema 1: Kredietversekeringskemas waarvolgens die verse

keraar eise ingevolge die polis nakom 

Met hierdie skema verseker 'n meubelhandelaar gebeurlik

hede by 'n geregistreerde versekeringsmaatskappy. Die 

meubelhandelaars sluit winsdelingsooreenkomste met die 

versekeraars waarvolgens terugbetalings van oormatige 

premies deur die meubelhandelaars ontvang word. Winsde

lingsooreenkomste impliseer dat oorskotpremies, wat geen 

verband hou met die risiko van die kredietversekering

skema nie, aan die meubelhandelaars terugbetaal word. Die 

premies word egter deur die kopers betaal wat geen voor

deel uit die winsdelingsooreenkomste ontvang nie. 
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b) Skema 2: Kredietversekeringskemas waarvolgens die meubel

handelaar eise ingevolge die polis nakom 

Hierdie tipe kredietversekeringskema word socs volg on

derverdeel: 

(i) Nakoming van eise deur die meubelhandelaar by wyse 

van ooreenkoms 

'n Versekeraar en 'n meubelhandelaar sluit 'n oor

eenkoms waarvolgens die meubelhandelaar alle eise 

ingevolge die skema nakom. In hierdie omstandighede 

betaal die meubelhandelaars slegs 4% tot 7% van die 

brute premies aan die versekeringsmaatskappye oor. 

Die meubelhandelaars sal slegs in die geval van 'n 

katastrofe, socs wanneer die kredietversekeringskema 

'n verlies ly, 'n eis teen die versekeringsmaatskap

pye instel. 

(ii) Versekering van die skema as geheel teen verliese 

Met hierdie kredietversekeringskema verleen 'n ver

sekeraar toestemming dat die meubelhandelaar 'n kre

dietversekeringskema kan bedryf waarvolgens alle 

premies deur die meubelhandelaar ontvang word. Die 

versekeraar onderneem om die meubelhandelaar teen 

die betaling van 'n premie skadeloos te stel teen 
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enige verlies wat moontlik uit die skema mag voort

spruit. 

Die kredietversekeringsertifikaat uitgereik aan die ko

pers deur die meubelhandelaars vertoon die naam en regi

strasienommer van die versekeringsmaatskappye. Die ge

bruik van hierdie aanhalings mislei kopers en die indruk 

word geskep dat die kredietversekeringsooreenkoms 'n oor

eenkoms met versekeringsmaatskappye is. 

c) Skema 3: Kredietversekeringskemas wat nie onderskryf word 

deur 'n versekeraar nie 

'n Meubelhandelaar reik 'n "polis" ingevolge hierdie ske

ma aan 'n koper uit wat nie deur 'n versekeringsmaatskap

py onderskryf word nie. Ingevolge die "polis" onderneem 

die meubelhandelaar, as teenprestasie vir die betaling 

van 'n "premie", om sekere voordele aan die koper te ver

leen tydens die duur van die afbetalingsverkoopooreen

koms. Die woorde "verseker", "versekering" en "skadeloos

stelling" kom algemeen in die ooreenkomste voor. Die meu

belhandelaars mislei die kopers en die indruk word geskep 

dat die verkoopte goedere deur 'n versekeringsmaatskappy 

verseker word. 

Die omvang van kredietversekeringspremies beloop miljoene 

rande per jaar en gedurende 1989 het dit R167 169 076 bedra. 
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Dat kredietversekering 'n geweldige bron van inkomste vir 

die meubelhandelaars is, kan nie betwyfel word as die brute 

wins uit kredietversekering in ag geneem word nie. Gedurende 

1989 het die brute wins uit kredietversekering R141 631 086 

beloop, dit is 85% van die kredietversekeringspremies wat 

deur die meubelhandelaars gevorder is. 

Meubelhandelaars wat gedurende 1989 verantwoordelik was vir 

die vordering van ongeveer 60% van die totale kredietverse

keringspremies in die meubelhandel is gedurende 1992 gekon

tak. Dit is bevind dat kredietversekering sedert 1987 funda

menteel onveranderd toegepas word, aangesien -

(i) die kredietversekeringspremiekoers per jaar in begin

sel ooreenstem; 

(ii) dieselfde versekeringsmaatskappye onderskryf die ver

skillende kredietversekeringskemas; en 

(iii) kredietversekeringspremies word steeds, deur die ko

pers, aan die meubelhandelaars betaal. 

Die verskillende kredietversekeringskemas se vernaamste f i

nansiele aspekte word soos volg saamgevat: 

a) Ingevolge skema 1 betaal die versekeraars alle eise wat 

uit die skema voortspruit en gevolglik word die grootste 
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gedeelte van die kredietversekeringspremies aan geregi

streerde versekeraars oorbetaal (1987 79%, 1988 : 78% 

en 1989 80%). Met skema 2 betaal die meubelhandelaars 

alle eise en gevolglik word die grootste gedeelte van die 

kredietversekeringspremies deur die meubelhandelaars te

ruggehou. Kredietversekeringspremies oorbetaal aan verse

keraars, vir die jare 1987 tot 1989, is gemiddeld slegs 

3%. Geen oorbetaling word ingevolge skema 3 aan enige 

versekeraar gemaak nie. 

b) Kommissie word slegs met skema 1 ontvang en dit bedra 24% 

van die kredietversekeringspremies. 

c) Winsdeling word alleenlik deur meubelhandelaars wat kre

dietversekering ooreenkomstig skema 1 aanbied, ontvang. 

Winsdeling het gedurende 1987 tot 1989 onderskeidelik 

33%, 37% en 55% beloop. 

d) Administrasiegelde word slegs met skema 2 ontvang en dit 

bedra 3% van die kredietversekeringspremies. 

e) Eise betaal of nagekom deur die meubelhandelaars was on

derskeidelik 11%, 9% en 8% van die kredietversekerings

premies vir die jare 1987 tot 1989. Die totale eise uit

gedruk as 'n persentasie van die premies gevorder, het 

gedurende 1988 en 1989 met onderskeidelik 18% en 11% af

geneem. Hierdie afname is in kontras met die toename van 
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kredietversekeringspremies van onderskeidelik 57% en 6%. 

Dit volg dat die toename van die bruto wins uit krediet

versekering van onderskeidelik 62% en 13%, onder andere 

aan die afname van eise toegeskryf kan word. 

Ooreenkomstig algemeen aanvaarde ouditstandaarde, OU 005, 

paragrawe .03-.04, beteken 'n onwettige optrede 'n daad wat 

gepleeg is of 'n transaksie wat aangegaan is, deur 'n onder

neming, wat strydig is met 'n wet van die land waarin die 

onderneming bedrywig is. 'n Onreelmatigheid word beskou as 

'n daad of versuim wat 'n skending van die statutere bepa

lings of die gemenereg tot gevolg het. 'n Onwettige optrede 

word geag 'n onreelmatigheid te wees. 

Die verantwoordelikheid vir die voorkoming en opsporing van 

onwettige optrede berus by die bestuur van die meubelhande

laars (OU 005, paragraaf .12). Wanneer 'n ouditeur 'n mening 

oor die finansiele inligting uitspreek, aanvaar die ouditeur 

die verantwoordelikheid van iemand wat bedrewe is in reke

ningkunde en ouditering. Die ouditeur is nie 'n regsgeleerde 

nie en die ouditverslag is nie 'n waarborg nie (OU 005, pa

ragraaf .21). 

Die ouditeur se opleiding, ondervinding en begrip van die 

meubelhandelaar en die sakemilieu waarin die meubelhandelaar 

bedrywig is, behoort die ouditeur in staat te stel om wette 

te identifiseer wat 'n wesenlike uitwerking op die bepaling 
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van die finansiele inligting uitoefen (OU 005, paragraaf 

.17). Hierdie bepaling spruit voort uit algemeen aanvaarde 

ouditstandaarde. In die uitvoering van sy pligte moet die 

ouditeur met redelike sorg en vaardigheid optree (OU 130, 

paragraaf .02). Ten einde te bepaal of die ouditeur die ver

eiste sorg en vaardigheid aan die dag gele het, word sy op

trede in die uitvoering van die audit getoets teen algemeen 

aanvaarde ouditstandaarde (Botha et al, 1987, p. 358-362). 

Dit volg dat die ouditeur wesenlike wanvoorstellings in die 

finansiele inligting van meubelhandelaars wat onwettige kre

dietversekeringspremies vorder, moet identifiseer. 

6.3. GEVOLGTREKKINGS 

Kredietversekering is 'n integrale gedeelte van die sakemi

lieu waarin die meubelhandelaars bedrywig is. Die gevolg

trekking word gemaak aan die hand van die volgende: 

a) Die waarskynlikheid dat 'n klant meubels en huishoudelike 

benodigdhede van 'n meubelhandelaar sou koop wat krediet

versekering aanbied, was gemiddeld 59% vir die tydperk 

1987 tot 1989. 

b) Indien meubels en huishoudelike benodigdhede op krediet 

aangekoop is, was die waarskynlikheid meer as 59% dat die 

meubelhandelaar kredietversekering aan die klant sou aan-
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hied. 

c) Kredietversekering is wyd verspreid in die meubelhandel. 

Die omset gedurende 1989 van die grootste en kleinste 

meubelhandelaar wat kredietversekering aanbied, was 

R1 005 903 000 en R317 000 onderskeidelik. 

d) Kredietversekeringspremies in die meubelhandel het vir 

die jare 1987 tot 1989 onderskeidelik R101 021 848, 

R158 169 143 en R167 169 076 bedra. 

e) Die bruto wins met kredietversekering het vir die jare 

1987 tot 1989 onderskeidelik 76%, 79% en 85% beloop. 

f) Gedurende 1989 is kredietversekering ingevolge skema 1 

met 87% en skema 2 en skema 3 met 75% van die afbeta

lingsverkoopooreenkomste beding. 

g) Die handleidings en personeelinstruksies, daargestel deur 

die bestuur van die meubelhandelaars, moedig die heffing 

van kredietversekering ten sterkste aan. 

Gedurende 1992 is bevestig dat die sakemilieu van die meu

belhandelaars en die bedryf van kredietversekeringskemas, 

sedert 1987 in beginsel onveranderd is. Die finansiering van 

verkoopte goedere en die heff ing van kredietversekering om 

die verkoopte goedere teen moontlike verlies of skade te 
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verseker, ten einde die sekuriteit van die afbetalingsver

koopooreenkoms te beveilig en in stand te hou, is gevolglik 

'n integrale deel van die sakemilieu van die meubelhande

laars. 

Kredietversekering oefen 'n wesenlike uitwerking op die re

delike aanbieding van die finansiele inligting van die meu

belhandelaars uit. Hierdie gevolgtrekking word gemaak, aan

gesien die geillustreerde beplanningswesenlikheidsgrense, 

soos uiteengesit in Besprekingsdokument 6, wesenlik oorskry 

word deur die -

a) brute wins met kredietversekering as 'n persentasie van 

die meubelhandelaars se netto inkomste voor belasting; en 

b) kredietversekeringspremies gehef as 'n persentasie van 

die meubelhandelaars se omset. 

Ooreenkomstig algemeen aanvaarde ouditstandaarde behoort die 

ouditeur die wesenlike uitwerking van kredietversekering op 

die redelike aanbieding van die f inansiele inligting van die 

meubelhandelaars in aanmerking te neem. In hierdie omstan

dighede is die ouditeur verplig om wetgewing wat die vorde

ring van kredietversekeringspremies reel, naamlik die Woe

kerwet en die Versekeringswet., in ag te neem. 
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a) Die vordering van kredietversekeringspremies in die meu

belhandel is 'n oortreding van die Woekerwet en dit word 

soos volg opgesom: 

(i) Alle kredietversekeringspremies, na inagneming van 

die vergoeding betaalbaar aan 'n onafhanklike tus

senganger, word nie aan 'n geregistreerde verseke

raar oorbetaal nie. Gedurende 1989 is 76% van die 

kredietversekeringspremies ingevolge skema 1 aan 

geregistreerde versekeraars oorbetaal. Met skema 2 

is minder as 3% van die kredietversekeringspremies 

aan geregistreerde versekeraars oorbetaal. Geen 

oorbetaling is ingevolge skema 3 aan enige geregi

streerde versekeraar gemaak nie. 

(ii) Die bedoeling van kredietversekering deur die meu

belhandelaars is nie deurentyd die instandhouding 

en beveiliging van die verkoopte goedere nie. As 

die handleidings en personeelinstruksies daargestel 

deur die bestuur van die meubelhandelaars in aan

merking geneem word, is dit duidelik dat krediet

versekering vir eie gewin deur die meubelhandelaars 

beding word. 

(iii) As in ag geneem word dat sommige meubelhandelaars 

beleid aanvaar het, waarvolgens kredietversekering 

standaard by die afbetalingsverkoopooreenkoms ge-
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voeg word en slegs gekanselleer word wanneer 'n 

klant beswaar aanteken, is dit duidelik dat kopers 

nie skriftelik tot die heffing van kredietverseke

ring toestem nie. 

(iv) Alle kopers oefen nie 'n vrye keuse uit ten opsigte 

van die versekeraar by, of die tussenganger deur 

wie die polis uitgeneem word nie, aangesien die 

meubelhandelaars die versekerdes volgens die kre

dietversekeringspol isse is. 

(v) Die versekerde bedrag is nie altyd voldoende om die 

sekuriteit van die afbetalingsverkoopooreenkoms te 

beveilig en in stand te hou nie, aangesien die uit

staande balans van die skuld, wat geen verband hou 

met die vervangingswaarde van die verkoopte goedere 

nie, verseker word. 

(vi) Die meeste kredietversekeringskemas verleen voor

dele wat nie betrekking het op die instandhouding 

en beveiliging van die verkoopte goedere nie. Ver

sekering teen sterfte en permanente of tydelike on

geskiktheid het nie ten doel om die verkoopte goe

dere wat die sekuriteit van die afbetalingsverkoop

ooreenkoms is, te beveilig en in stand te hou nie. 
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Die 93% meubelhandelaars wat kredietversekering as hoof

skuld vorder, oortree gevolglik die bepalings van die 

Woekerwet. Sodanige kredietversekeringspremie kan slegs 

as finansieringskoste verhaal word. Met die navorsing is 

gevind dat die meubelhandelaars wat kredietversekering as 

finansieringskoste verhaal, dit afsonderlik van die ge

openbaarde finansieringskostekoers per jaar gemaak het. 

Hierdie meubelhandelaars, gemiddeld 7% van die meubelhan

delaars wat kredietversekering aanbied, oortree ook die 

bepalings van die Woekerwet. 

b) Die toepassing van die verskillende kredietversekering

skemas is 'n oortreding van die Versekeringswet, wat soos 

volg opgesom word: 

(i) Skema 1: Kredietversekeringskemas waarvolgens die 

versekeraar eise ingevolge die polis nakom 

Winsdelingsooreenkomste word met die versekeraars 

aangegaan en alle terugbetalings van oormatige pre

mies word deur die meubelhandelaars ontvang. Die 

versekeringspremies word egter deur die kopers be

taal. Die terugbetaling van premies is buitengewoon 

hoog wat voortspruit met die heffing van buitenge

wone hoe premies. Gedurende 1989 het die winsde

lingspersentasie ontvang deur die meubelhandelaars 

55% van die kredietversekeringspremies bedra. Dit 
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volg dat winsdelingsooreenkomste onregmatige winste 

vir die meubelhandelaars tot gevolg het. By die 

toepassing van hierdie skema, gedurende 1989, het 

die meubelhandelaars 260% meer vergoeding gereali

seer as die voorgeskrewe 20% vergoeding waarop 'n 

onafhanklike tussenganger geregtig is. 

(ii) Skema 2: Kredietversekeringskemas waarvolgens die 

meubelhandelaar eise inqevolge die skema 

nakom 

Ingevolge hierdie skema aanvaar die meubelhande

laars die verpligtinge van die kredietversekering

skema. Slegs verliese voortspruitend uit die skema 

word deur 'n versekeraar onderskryf. In hierdie om

standighede aanvaar die meubelhandelaars die risiko 

van eise en bedryf die meubelhandelaars onwettige 

versekeringsbesigheid, ten opsigte van persoonlike 

ongevalleversekering en versekering met die vernie

tiging van verkoopte goedere. Die meubelhandelaars 

het deur die strukturering van hierdie kredietver

sekeringskema 335% meer vergoeding gedurende 1989 

gerealiseer, as die voorgeskrewe 20% vergoeding van 

'n onafhanklike tussenganger. 
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(iii) Skema 3: Kredietversekeringskemas wat nie onder

skryf word deur 'n versekeraar nie 

Met hierdie skema reik die meubelhandelaars 'n "po

lis'' aan die kopers uit. Die meubelhandelaars aan

vaar alle verpligtinge ingevolge die kredietverse

keringskema. Hierdie meubelhandelaars bedryf on

wettige versekeringsbesigheid en oortree die bepa

lings van die Versekeringswet. Die vergoeding wat 

deur die meubelhandelaars gedurende 1989 gereali

seer is, is 350% meer as die 20% vergoeding waarop 

'n onafhanklike tussenganger geregtig is. 

Dit volg dat die meubelhandelaars kredietversekeringske

mas strydig met die bepalings van die Woekerwet en van 

die Versekeringswet bedryf en aan 'n onwettige optrede en 

gevolglik 'n onreelmatigheid kragtens OU 005 skuldig is. 

In hierdie omstandighede het die ouditeur 'n verantwoor

delikheid om oar onwettige kredietversekering verslag te 

doen. Hierdie verantwoordelikheid word soos volg opgesom: 

a) Die ouditeur moet verslag doen aan die ouditkomitee, 

direksie of senior bestuur van die meubelhandelaars. 

Hierdie verpligting word die ouditeur opgele ten op

sigte van onwettige optrede waarvan die ouditeur bewus 

word en wat nie noodwendig bevestig is nie. 
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b) Die heffing van onwettige kredietversekering deur meu

belhandelaars is strafbaar kragtens die Woekerwet en 

die Versekeringswet. Ooreenkomstig RE 107 noodsaak die 

gevolglike verpligtinge die direkteure van meubelhan

delaars om voorsiening in die f inansiele state vir 

voorwaardelike aanspreeklikhede te maak. Dit word ge

doen ten einde te verseker dat die finansiele state 

ooreenkomstig algemeen aanvaarde rekeningkundige prak

tyk die toestand van die sake van die maatskappy, die 

besigheid aan die einde van die betrokke boekjaar en 

die wins of verlies vir daardie boekjaar, redelik 

weergee (Maatskappywet, artikel 286). Ooreenkomstig OU 

321 is 'n versuim om aan algemeen aanvaarde rekening

kundige praktyk te voldoen, genoegsame rede vir 'n 

kwalifikasie van die ouditverslag. Indien die finan

siele inligting na die mening van die ouditeur nie die 

finansiele stand billik weergee nie, behoort die 

ouditverslag gekwalifiseer te word en redes daarvoor 

aan te dui. 

Die f inansiele inligting van sekere meubelhandelaars 

het getoon dat voorsiening vir voorwaardelike aan

spreeklikhede, as gevolg van die vordering van on

wettige kredietverseke~ingspremies, nie deur die di

rekteure van die meubelhandelaars voorsien word nie. 

Desnieteenstaande was die ouditverslae van die meu-
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belhandelaars ongekwalifiseerd. In hierdie omstan

dighede moet aanvaar word dat die ouditeure nie oor

eenkomstig algemeen aanvaarde ouditstandaarde, die 

onwettige optrede en onreelmatighede met die vordering 

van onwettige kredietversekeringspremies, geidentifi

seer het nie. 

c) Alvorens die ouditeur ongekwalifiseerd verslag mag 

doen, moet die ouditeur tevrede wees dat wesenlike 

onreelmatighede in die reine gebring is. Dit is nie 

ter sprake hoe die ouditeur van die potensiele wesen

like onreelmatighede bewus geword het nie en die oudi

teur word vrygestel van die normale etiese vereistes 

van vertroulikheid (Bylae I tot OU 005, paragraaf 

.15). Die vordering van onwettige kredietversekerings

premies behoort as 'n wesenlike onreelmatigheid inge

volge artikel 20(5) van die Wet op Openbare Rekenmees

ters en Ouditeurs beskou te word, aangesien dit -

(i) 'n onreelmatigheid is; 

(ii) wesenlik is; 

(iii) in die bedryf van die meubelhandelaar se sake 

voorkom; en 

(iv) finansiele verlies vir die meubelhandelaar, sy 

lede of krediteure veroorsaak het, of moontlik 

sal veroorsaak. 
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Indien 'n wesenlike onreelmatigheid nie in die reine ge

bring word nie, is die ouditeur verplig om dit aan die 

Openbare Rekenmeesters- en Ouditeursraad te rapporteer. 

Tot hede is geen sodanige wesenlike onreelmatigheid aan 

die Openbare Rekenmeesters- en Ouditeursraad gerapporteer 

nie. Dit volg dat die ouditeure oortuig is dat geen soda

nige onreelmatigheid plaasgevind het, of plaasvind nie, 

of dat doeltreffende stappe geneem is om verliese te ver

haal, of te voorkom. Geen voorsiening vir voorwaardelike 

aanspreeklikhede is egter deur die direkteure van die 

meubelhandelaars gemaak nie. Die ouditeure het egter on

gekwalifiseerd aan die lede van die meubelhandelaars ver

slag gedoen, en wesenlike onreelmatighede is nie aan die 

Openbare Rekenmeesters- en Ouditeursraad gerapporteer 

nie. 

In hierdie omstandighede waar die feite sodanig is dat 'n 

ouditeur wat redelik optree, tevrede sou wees dat 'n we

senlike onreelmatigheid plaasgevind het, kan daar nie op 

die persoonlike oordeel van die ouditeur, wat onredelik 

is, staatgemaak word nie. Hierdie ouditeure het versuim 

om 'n statutere plig na te kom en ingevolge artikel 27(3) 

van die Wet op Openbare Rekenmeesters en Ouditeurs is die 

betrokke ouditeure aan 'n misdryf skuldig. Die Dissipli

nere Reels van die Openbare Rekenmeesters- en Ouditeurs-
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raad bepaal verder dat hierdie ouditeure aan onbehoorlike 

gedrag skuldig is. 

6.4. AANBEVELINGS 

6.4.1 Dit is onder andere die ouditeursprofessie se plig om 

toe te sien dat die vrye markstelsel suksesvol is, 

geag word regverdig te wees en dat betrokkenes daar

deur bevoordeel word. Die Suid-Afrikaanse Instituut 

van Geoktrooieerde Rekenmeesters het in hierdie om

standighede algemeen aanvaarde ouditstandaarde daarge

stel. Met die toepassing van hierdie standaarde ten 

opsigte van onwettige kredietversekering word aan

beveel dat -

a) die Uitvoerende Beampte van die Raad op Finansiele 

Dienste, wat 'n lid van die Openbare Rekenmeesters

en Ouditeursraad is, dit as forum gebruik om onwet

tige kredietversekering ender die aandag van die 

ouditeursprofessie te bring; 

b) ouditeure van meubelhandelaars opnuut kennis neem 

van OU 005 en die toepassing daarvan; 

c) Die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde 

Rekenmeesters die teorie en praktyk van OU 005 toe

lig en bevorder; en 
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d) ondersoek ingestel word na ouditeure wat skuldig is 

aan beweerde oortredings, soos vervat in paragraaf 

.21 van die Verordeninge, uitgereik deur Die Suid

Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmees

ters. 

6.4.2 Dit is die verantwoordelikheid van die direkteure van 

meubelhandelaars om te verseker dat besigheid eerlik 

en in ooreenstemming met statutere bepalings bedryf 

word. Ten opsigte van onwettige kredietversekering 

word aanbeveel dat die direkteure van meubelhande

laars -

a) die vordering van onwettige kredietversekeringspre-. 

mies staak; 

b) besin oor die wyse waarop kredietversekeringskemas 

bedryf word en die toepassing van morele besigheid

standaarde; 

c) verseker dat die rekeningkundige rekords die resul

tate van en die gevolge van onwettige kredietverse

kering openbaar; en 
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d) faktore identifiseer en beoordeel wat lei tot wan

voorstelling van die finansiele state. 

6.4.3 Die Registrateur van Versekeringswese is verantwoorde

lik vir die administrasie en toepassing van die Verse

keringswet. Ten einde te verseker dat die bedryf van 

onwettige kredietversekering gestaak word, word aan

beveel dat die Registrateur -

a) die Prokureur-generaal versoek om meubelhandelaars 

te vervolg wat onwettige kredietversekeringskemas 

bedryf; 

b) die moontlikheid ondersoek om kredietversekering 

soos uiteengesit in die navorsing, as 'n ongewensde 

praktyk te verklaar; 

c) kredietversekering as 'n spesiale klas van verseke

ring identifiseer en moniteer; 

d) bestaande kommissie-regulasies hersien; en 

e) teen geregistreerde versekeraars wat betrokke is by 

onwettige kredietversekeringskemas optree. 
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6.5. ASPEKTE VIR VERDERE NAVORSING 

Gedurende die navorsing is die volgende aspekte wat verdere 

ondersoek regverdig, maar wat buite die bestek van hierdie 

navorsing geval het, geidentifiseer: 

a) Besigheidsrisiko oefen 'n invloed op ouditrisiko en we

senlikheid uit. Besigheidsrisiko kan by die inherente ri

siko van 'n meubelhandelaar ingesluit word, in welke ge

val die ouditeur dit tydens die beplanningsfase van 'n 

audit in ag sal neem. Daarteenoor kan besigheidsrisiko 

met die bepaling van beplanningswesenlikheid in ag geneem 

word, terwyl die ouditmening op dieselfde vlak van oudit

risiko uitgespreek word. Of besigheidsrisiko as inherente 

risiko of as beplanningswesenlikheid verreken behoort te 

word, regverdig verdere navorsing. 

b) Dit is uiteengesit dat die vordering van kredietverseke

ringspremies 'n onwettige optrede en 'n onreelmatigheid 

kragtens OU 005 is. Voorsiening vir voorwaardelike aan

spreeklikhede word egter nie in die f inansiele state van 

alle meubelhandelaars gemaak nie. In hierdie omstandig

hede word die finansiele inligting, die finansiele stand 

en die resultate van die bedrywighede nie billik weerge

gee nie. Die mening word gehuldig dat die redes waarom 

ouditeure ongekwalifiseerd verslag gedoen het, verdere 



-230-

navorsing regverdig. 

c) Die vordering van kredietversekering is 'n wesenlike on

reelmatigheid kragtens artikel 20(5) van die Wet op Open

bare Rekenmeesters en Ouditeurs. Ooreenkomstig die Wet 

moet sekere voorgeskrewe prosedures in die omstandighede 

gevolg word. Ten spyte dat wesenlike onreelmatighede nie 

in die reine gebring is nie, is dit nie aan die Openbare 

Rekenmeesters- en Ouditeursraad gerapporteer nie. Verder 

is die ouditverslae ook nie gekwalifiseerd nie. Die 

mening word gehuldig dat die redes waarom die ouditeure 

nie hierdie verantwoordelikhede nagekom het nie, verdere 

navorsing regverdig. 
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