
7 STADSKINDERS BEGIN
MET 'N Ml UOEN 
('N WONING)

• JOU BESTt BELEG6ING

Die koop van 'n woning is die 

grootste belegging in geldwaarde 

wat die meeste mense vir 'n hele 

aantal jare in hulle lewens maak. Dit 

is sekerlik ook die belangrikste beleg- 

ging, want koop jy reg is jy vir die res 

van jou lewe goed daaraan toe en oor 

'n leeftyd maklik 'n miljoen rand vóór 

die persoon wat swak gekoop het. Nie 

aimal is in die bevoorregte posisie om 

goed te kan koop nie, vanweë onder 

meer die volgende redes:

Hulle werk op 'n klein plattelandse dorpie, gevolglik sal hulle woning 

nooit in terme van dieselfde belegging in 'n stad iets werd word nie. 

Hulle ondervind 'n gebrek aan fondse of beskik oor beperkte fondse. 

Hulle het geen werk nie, en daar is dus geen fondse nie.
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Daar is 'n gebrek aan kennis oor die belangrikheid om nie slegs arm te 

ry maar ryk te koop nie, maar ook waar om te koop.

• W AAR MOET EK KOOP?

Koop altyd in die beste moontlike buurt (rykste, duurste, met ander 

woorde) wat jou sak pas. Die kleinste huisie in die beste buurt is oor die 

lang termyn altyd 'n beter belegging as 'n groter huis in 'n swakker en 

goedkoper buurt. Dieselfde geld vir meenthuise. Onthou dat die waarde 

van 'n meenthuis wat tussen woonhuise staan altyd hoër is as dié wat deel 

vorm van 'n groep van honderde meenthuise wat bymekaar staan. Nog 

belangriker is:

KOOP WAT JY KAN E3EKOSTK3!

• DIE OEVAAR VAN STYGENDE RENTEKOERSE

Rentekoerse is die prys waarteen 'n verbandlening vir die koop van 'n 

woning betaal word. Die prys word in rente betaal en hierdie rente word as 

'n persentasie uitgedruk, byvoorbeeld:

• Vir elke R100 wat 'n huiskoper leen, moet R15 in rente terugbetaal 

word.

Die huiskoper betaal R115 per maand aan die verskaffer van die fondse 

oor 'n periode van 20, 25 of 30 jaar terug (die verbandtermyn).

• Die R15 verteenwoordig rente teen 15% per jaar (15/100 x 100/1).

Gestel 'n persoon koop 'n woonhuis vir R200 000. 'n Verband word vir 

hierdie bedrag aangevra. Die koper (verbandgewer) sal in totaal meer as 

R800 000 oor 'n periode van 20 jaar aan die verskaffer van die fondse 

(verbandhouer) moet terugbetaal. Die meer as R800 000 bestaan uit die
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R200 000 verbandlening en meer as R600 000 se rente teen 'n koers van 

15% per jaar -  die verbandrentekoers, of net rentekoers.

Die verbandpaaiement is die bedrag wat die koper per maand aan die 

verbandhouer moet betaal. Op R200 000 beloop die maandelikse paaie- 

ment teen 'n rentekoers van 15% per jaar oor 'n periode van 20 jaar dus 

R2 633,58.

Sou die rentekoers tot 20% styg, beloop die nuwe maandelikse paaiement 

R3 397,65, wat moontlik vir die koper te hoog of nie bekostigbaar is nie. 

Hou dus 'n moontlike styging in rentekoerse in gedagte as jy koop.

Talle huiseienaars het al 'n woning gekoop as rentekoerse byvoorbeeld 

15% is. Dieselfde persone moes dieselfde wonings binne twee jaar verkoop 

omdat hulle nie die maandelikse paaiement kan bekostig teen 'n rentekoers 

van hoër as 20% nie.

• M Orr EK NIE EERDER HUUR NIE?

Baie beslis, nee! Om vir etlike jare te huur is dom en kom neer op 

oningeligte persoonlike finansiële beplanning. Duisende oningeligtes wat 

vir jare ander se eiendomme huur en gevolglik afbetaal, kon oor dieselfde 

tydperk hul eie wonings afbetaal het -  ja, selfs meer as een eiendom.

• KOOP NET'N  ÚOEDKOPER EERSTE WOONPLEK

Onthou, die prys van eiendom styg dikwels vinniger as die tempo 

waarteen jy spaar of belê vir 'n deposito om eendag 'n woonplek te kan 

koop.

KOOF NOU ... EINTLIK 6I5TER!
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• WIE KAN DIE EIENDOM VIR MY DEURKYK?

Jou pa, ma, vriend of, indien jy 'n paar rand wil opdok, 'n ontwikkelaar of 

'n geswore waardeerder. Net so sal 'n ander eiendomsagent vir jou 'n 

waardevolle opinie oor die woonplek kan gee. Kies 'n agent wat met 

daardie spesifieke tipe eiendomme werk. As jy byvoorbeeld belangstel om 

'n meenthuis aan te skaf, kies dan 'n agent wat spesialiseer in die verkoop 

van meenthuise.

® WATTER EIENSKAPPE VERHOOC DIE WAARDE VAN 'N 
W O N IN 6?

Behalwe die bepaalde woonbuurt verhoog die volgende positiewe aspekte 

die waarde van 'n woning:

• kwaliteit afwerking

• 'n nuwe woning

• 'n ouer woning sonder barste

'n groot aantal verskillende vertrekke al is hulle kleiner

• 'n stoep of lapa

• 'n onthaalarea met 'n swembad en grasdak/teëldak

• 'n netjiese tuin met volop plante

• heinings van steen in plaas van asbes 

sonnige vertrekke

veiligheidsaspekte van die huis en buurt

die nabyheid van skole, werkplekke, toegangsweë, gimnasiums, kerke, 

vermaaklikheidsplekke en parke

die afwesigheid van fabrieke met geraas, vullishope, nywerhede wat 

slegte reuke versprei en baie rook of roet 

geen serwituut oor die eiendom/woning nie 

die afwesigheid van kleigrond
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die moontlikheid om die woning te vergroot 

die afstand na privaat skole

• ÁL DIE KOSTE-ITEMS AS JY KOOP

Daar is talle koste-items waarvan veral eerste kopers glad nie bewus is nie, 

omdat dit nêrens in die media bespreek word nie. Soms sal eien- 

domsagente dit ook nie bekend maak nie, omdat hulle bang is dat kopers 

nie meer sal koop nie en hulle gevolglik hul kommissie sal verloor.

'n Voorbeeld is: gestel jy koop 'n tweeslaapkamerwoonhuis vir R150 000 

met 'n verband van R150 000 teen 'n verbandrentekoers van 18% per jaar.

Kom ons kyk eerstens na algemene koste-items wat ontstaan, ongeag of jy 

van 'n verband gebruik maak.

A Algemene koste-items
Hereregte: Wanneer vaste eiendom gekoop word, is hereregte deur die 

koper betaalbaar. 'n Natuurlike persoon, met ander woorde jy, betaal 

1% hereregte op die eerste R60 000 van die koopprys, 5% op die bedrag 

tussen R60 001 en R250 000 en 8% op die bedrag bo R250 001. 

Regspersone (beslote korporasies, maatskappye en trusts) betaal 10% 

op die volle koopsom. Op R150 000 beloop hereregte vir 'n natuurlike 

persoon R5 100 en vir 'n regspersoon R15 000.

Oordragkoste: Dit word betaal by die oordrag van eiendom tussen 

persone. Oordragkoste word bepaal volgens tabelle wat in die Staats- 

koerant verskyn. Op R150 000 beloop dit R2 055 + BTW, en is 'n vaste 

bedrag wat betaal moet word.

Okkupasiehuur: Die koper betaal okkupasiehuur indien hy/sy die 

eiendom bewoon voordat die eiendom in sy/haar naam geregistreer

.37.



is. Wanneer die. verkoper steeds in die eiendom bly nadat dit in die 

koper se naam geregistreer is, betaal die verkoper okkupasiehuur aan 

die koper.

Verlies aan rente op kapitaal: Sodra jy 'n deposito moet betaal, behoort jy 

dit solank moontlik in jou eie rekening te hou sodat jy self rente daarop 

kan verdien. Anders verdien die prokureur of agent of finansiële 

instelling jóú rente.

Agentekommissie: Die verkoper betaal normaalweg die agentekommis- 

sie. Die agentskap sal self die persentasie kommissie bepaal, wat tussen 

2% en 8% van die koopsom kan wissel.

Munisipale rekenings: Die geregistreerde eienaar moet hierdie rekening 

betaal tot en met die einde van die maand, al is die eiendom intussen in 

die naam van die koper geregistreer.

Waarderingskoste: 'n Koper kan uit eie wil 'n geswore waardeerder vra 

om die eiendom te waardeer. Die koste word bepaal deur die afstand 

wat die waardeerder moet ry, of 'n gemotiveerde verslag opgestel moet 

word, asook 'n basiese koste.

Verhuisingskoste: Hierdie koste ontstaan sodra meubels oor 'n relatief 

lang afstand vervoer moet word. Die koste word bepaal deur die 

afstand, die tyd van die maand, die opberging, asook die versekering 

van die vrag.

Telefoonaansluitingskoste: Die bedrag word bepaal deur die tipe telefoon, 

aantal lyne (verskillende nommers) asook die installering daarvan. 

Water en elektrisiteit: Die meeste stadsrade vereis 'n deposito van 

ongeveer dubbel soveel as die koper se vorige elektrisiteitsrekening. 

Geen deposito word vir water vereis nie.

Diverse uitgawes: Maak voorsiening vir uitgawes soos gordyne wat nie 

pas nie, matte en nuwe meubels.
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Addisionele verbeterings (opsioneel): Dit kan wees dat die woning se verf 

of matte in geheel vervang moet word.

B Koste-items by 'n verband
Meestal word daar van 'n verband gebruik gemaak en is die volgende

koste-items ter sprake:

Deposito: 'n Deposito van nie meer nie as 10% word gewoonlik verlang 

sodra die koopkontrak geteken is. Hou self die deposito in jou rekening 

totdat registrasie van die eiendom in jou naam plaasvind. 

Verbandpaaiemente: 'n Verbandpaaiement van R2 315 is betaalbaar oor 

'n periode van 20 jaar teen 'n verbandrentekoers van 18%. 

Verbandregistrasiekoste: Op R150 000 is dit R1 710 plus BTW. 

Inspeksiefooi: 'n Inspeksiefooi is betaalbaar aan die waardeerder van die 

finansiële instelling wat die verband toestaan en word teen die verband 

gedebiteer, met ander woorde dit word by die verbandbedrag gevoeg. 

Tussentydse rente: Die finansiële instelling wat die verband toestaan, hef 

(vra) rente vanaf die datum dat die eiendom in die naam van die koper 

geregistreer is, maar die koper betaal die eerste paaiement eers aan die 

einde van die volgende maand. Sodoende ontstaan addisionele rente in 

die maand van registrasie wat die koper moet betaal.

• Huiseienaarsversekering: Kopers moet hulle huisinhoud verseker teen die 

gevare van diefstal, brand of politieke oproer. Maak seker dat die 

huisinhoud teen die volle vervangingswaarde verseker word en waak 

teen onderversekering.

• Verbandversekering: Die finansiële instelling wat die verband toestaan, 

verwag dat die koper die huis deur middel van 'n lewenspolis sal 

verseker teen brand en politieke oproer, sodat hulle sekuriteit vir die 

verband (die huis) beskerm is.

• Kansellasiekoste: Wanneer 'n vorige verband by 'n ander finansiële
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instelling gekanselleer word, word 'n bedrag gehef as boete vir die 
kansellasie.

Hieronder verskyn 'n voorbeeld van 'n vorm wat huiskopers kan voltooi 
om te bepaal wat die nuwe woonplek hulle sal kos.

• KONTROLELYS VIR KOSTETTEMS BY DIE KOOP VAN N  WOONHUIS

ALGEMENE KOSTE-ITEMS
Hereregte
Oordragkoste
Okkupasiehuur
Verlies aan rente op kapitaal
Agentekommissie
Erfbelasting
Waarderingskoste

* Waardering
« Koste vir afstand gery

Verhuisingskoste
• Afstand 0-100 km

(21ste tot 7de van maand)
• Afstand 0-100 km

(7de tot 21ste van maand)
• Afstand verder as 100 km

(7de tot 21ste van maand)
Afstand verder as 100 km
(21ste tot 7de van maand)

• Verpakkingskoste
• Versekeringskoste

Opbergingskoste
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T elefoonaansluitingskoste

Installeringskoste vir 'n enkele lyn

Huurgeld vir 'n enkele lyn

-  Protea-telefoon

-  Disa-telefoon

-  Erika-telefoon — ------------------------------------------------------------------------

Installeringskoste vir 'n bylyn

-  Dieselfde telefoonnommer

-  'n Ander telefoonnommer

• Addisionele huurgeld vir 'n bylyn

Water en elektrisiteit

Diverse uitgawes

• Matte

• Gordyne

• Meubeis

• Toebehore

• Tuindienste

Addisionele verbeterings

KOSTE-ITEMS BY 'N VERBAND

Deposito

Kontant (balans van koopprys wat
nie deur die verband gedek word nie)

Verbandpaaiement

• Subsidie

• Lid se bydrae

Verbandregistrasiekoste
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Seëlkoste

Kollaterale verband

Addisionele eiendom

« Notariële verband
Inspeksiegeld (finansiële instelling)

Tussentydse rente
Heffingskommissie ten opsigte van eerste
verband, tweede verband, kollaterale
sekuriteit (indien van toepassing)

Huiseienaarsversekeringspolis

Afnemendetermyn-lewensversekeringspolis
Uitkeerversekering

Kansellasiekoste van bestaande verband

# Kansellasiekoste

Boete (waar van toepassing)

• Addisionele verbande

TOTAAL R

(Vir meer inligting raadpleeg N J Swart, 1996, Personal Financial Management, 
Kaapstad: Juta.)

• JOU KOOPKONTRAK

Lees voor jy teken en vra iemand anders as jy iets nie verstaan nie. Die 

koopkontrak is meestal 'n standaarddokument waarop sekere klousules 

(bepalings of dele) bloot doodgetrek word. Die koper maak gewoonlik 'n 

aanbod om die eiendom van die verkoper te koop. Sodra die verkoper 

hierdie aanbod teken, word die aanbod nou die geldige koopkontrak 

tussen die twee partye. Die koper moet weet wat gekoop word en watter
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voorwaardes eers vervul moet word voordat die eiendom in die naam van 

die koper geregistreer kan word.

Gewoonlik sal daar 'n opskortende voorwaarde in die koopkontrak wees 

wat bepaal dat die koper binne dertig dae 'n verband vir 'n sekere bedrag 

moet kry, anders verval die koopkontrak.

In die geval van vaste eiendom is die koopkontrak altyd 'n geskrewe 

kontrak: geen mondelinge ooreenkoms beteken hoegenaamd iets nie.

Onthou, jou spesifieke huweliksgoederebedeling (sien hoofstuk 10) sal 

bepaal of jou gade (indien jy getroud is) of jou saamwoonmaat (sien 

hoofstuk 12) ook die koopkontrak moet teken.

• HOE FINANSIER EK DIE KOOP?

Eerste huiskopers sal gewoonlik van 'n verband gebruik maak. Stel ook vas 

of jou werkgewer 'n behuisingsubsidie betaal en wat jy moet doen (bewyse 

wat jy moet lewer) om daarvoor te kwalifiseer.

• HOE WERK N  VERBAND?

Hierdie tipe lening, wat by 'n finansiële instelling bekom word, word 'n 

verband genoem. Ander persone of instansies sal ook so 'n verband aan jou 

kan toestaan, maar daar word meestal van depositonemende finansiële 

instellings, naamlik banke en bouverenigings, gebruik gemaak om 'n 

verband te bekom.

Die verbandtermyn wissel tussen 20, 25 en 30 jaar. 'n Twintigjaartermyn
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word meestal gebruik en ten sterkste aanbeveel. Sou 'n persoon R100 000 

as 'n verbandbedrag leen, sal so 'n persoon oor 'n periode van twintig jaar 

meer as R400 000 aan die finansiële instelling terugbetaal. Betaal jou 

verband dus so vinnig as moontlik af en bespaar sodoende baie rente. Sou 

jy byvoorbeeld R100 per maand meer op jou verband afbetaal as jou 

verbandpaaiement, sal jy jou verband sewe jaar vinniger afbetaal en 

duisende rande se rente spaar. Soos verbandrentekoerse styg en daal, styg 

en daal jou verbandpaaiement. Probeer om altyd jou verbandpaaiement 

dieselfde te hou.

Die Access-tipe-verband (of toegangstipe) gee jou die geleentheid om later 

die deel van jou verband wat jy reeds afbetaal het (byvoorbeeld R20 000) 

weer te gebruik deur dit bloot by die outomatiese tellermasjien na jou 

lopende rekening oor te plaas en die geld daaruit te trek -  sonder om weer 

daarvoor aansoek te doen of dit met die instelling te bespreek.

• HOE 6ROOT IS DIE VERBAND W AT EK SAL KAN KRY>

Die verbandgrootte word so toegestaan dat jou verbandpaaiement nie 

groter mag wees as 30% van jou en jou gade se bruto maandelikse 

ínkomste nie. Bepaal dus wat 30% van julle gesamentlike inkomste is en 

vergelyk dit met die verbandpaaiement op die eiendom wat jy wil koop.

Onthou, hoe groter deposito jy gee, hoe kleiner sal jou verbandpaaiement 

wees en hoe minder rente sal jy oor die verbandtermyn moet betaal.

JA. RY ARM, MAAR 3LY KYK\
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8  MY GOED NÁ EK 
DOOD 15 ... 
(TESTAMEND

• WAT IS 'N TESTAMENT?

'n Testament is 'n dokument wat jy opstel en waarin jy sê wat met jou 

besittings moet gebeur ná jou dood. Jy sê daarin watter persoon(e), 

regspersone (beslote korporasie of maatskappy) en/of instansie jou goed 

moet kry en in watter verhouding.

• WIE M A C 'N TESTAMENT HÊ?

Elke persoon van 16 jaar en ouer mag 'n wettige testament besit.
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• WIE MAG DIT OPSTEL?

Enige persoon of instansie mag jou testament opstel, ook jy self.

• DIT MOET AAN SEKERE WETSVEREISTES VOLDOEN

Die persoon(e) wie se testament dit is, die testateur (man) of testatrise 

(vrou), moet eike bladsy voluit teken. Twee getuies ouer as 14 jaar moet in 

die teenwoordigheid van die testateur/testatrise die laaste bladsy voluit 

teken. Alle veranderings in die testament moet deur die testateur/testatrise 

asook die getuies erken word deur langsaan die verandering voluit te 

teken. Geen getuie mag 'n bevoordeelde/erfgenaam van die testament 

wees nie.

• WAT IS 'N KODISIL?

'n Kodisil is 'n aparte dokument wat 'n testament aanvul en byvoegings tot 

'n bestaande testament is. Dieselfde wetsvereistes geld ook hier. In plaas 

daarvan om 'n hele testament nuut op te stel, kan veranderings daaraan in 

'n kodisil opgestel word.

• TIPES TESTAMENTE

Die gewone testament kan in drie tipes verdeel word, naamlik die enkel-, 

die gesamentlike en die wederkerige testament. In 'n enkeltestament maak 

'n enkele individu sy wense bekend. In 'n gesamentlike testament maak 

meer as een individu hul wense bekend. 'n Wederkerige testament is 'n 

gesamentlike testament (van hoofsaaklik twee persone) van individue wat 

mekaar wedersyds bevoordeel.

4 6 .



• DIE OPSKRIF

Dit is belangrik dat daar in die testament aangedui word wie se testament 

dit is, byvoorbeeld of dit 'n enkeltestament of 'n gesamentlike testament is. 

Die voomame, vanne en identiteitsnommers van die testateur(s)/testa- 

trise(s) word hier verlang.

• KANSELLEER VORIGE TESTAMENTE

Alle vorige testamente en kodisille moet herroep word as 'n nuwe 

testament opgestel word.

• ERFGENAME/BEGUN5TIGDES

Enige persoon of instansie wat in die toekoms voordele van die testateur/ 

testatrise gaan ontvang, moet benoem word. Daar behoort ook presies 

aangedui te word watter begunstigde(s) water bate(s) moet erf.

• STEL 'N EKSEKUTEUR AAN

Die eksekuteur is die persoon (pa, ma, vrou, vriend of prokureur) of 

instansie (bank, bouvereniging, versekeringsmaatskappy) wat jou boedel 

moet beredder ná jou dood. Met boedel word bedoel al jou besittings en 

met beredder word bedoel hoe daar met jou besittings gehandel moet 

word ná jou dood (hoe dit moet vererf).

• WAT IS DIE MAG VAN ASSUMPSIE?

Gewoonlik word 'n eksekuteur in 'n testament aangewys. Die eksekuteur
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is egter nie altyd in staat om die boedel regtens te kan beredder nie (eintlik 

selde), gewoonlik vanweë 'n gebrek aan kennis. As die testateur nou in sy 

testament die mag van assumpsie aan 'n eksekuteur verleen, kan die 

onbekwame eksekuteur 'n professionele persoon soos 'n prokureur of 

finansiële instelling aanstel om die boedel namens hom te beredder. Die 

twee eksekuteurs deel nou die eksekuteursfooi ingevolge 'n persentasie- 

verdeling, soos onderling deur hulle bepaal word.

• STEL DIE EKSEKUTEUR VRY VAN SEKERHEIDSTELLINÚ

Elke eksekuteur is eintlik verplig om sekerheidstelling aan die Meester van 

die Hooggeregshof te bied. Met sekerheidstelling word bedoel dat die 

eksekuteur oor genoeg bates of kapitaal moet beskik voordat die Meester 

die eksekuteur sal toelaat om die boedel te beredder (af te handel volgens 

die regsprosedure). Hierdie bates of kapitaal moet gevolglik eers deur die 

Meester goedgekeur word. Nie alle eksekuteurs is egter welgesteld genoeg 

om deur die Meester aanvaar te word nie. Net so sal nie almal bereid wees 

om as eksekuteurs op te tree indien hulle deur so 'n keuringsproses (ook 'n 

batevoorlegging genoem) moet gaan nie. Daarom is dit belangrik om die 

eksekuteur vry te spreek van die lewering van sekerheidsteiling aan die 

Meester.

• TRUSTS EN 'N ADMINISTRATEUR

'n Testateur/testatrise benoem 'n administrateur as sy/haar boedel of deel 

daarvan aan 'n trust oorgedra moet word.

Aspekte wat hier van belang is, is onder meer die volgende: die name van 

die trust, inkomste- en/of kapitaalbegunstigdes, die naam van die



administrateur, name van trustees, die inhoud van die trustakte, en 

wanneer en hoe die trust beëindig moet word.

• LYS JOU BATES EN LASTE

Dit is veral belangrik dat die eksekuteur kennis dra van alle bates en laste 

in die boedel wat hy/sy moet beredder.

• GELYKTYDIÚE DOOD

'n Testament moet vir verskillende scenario's (situasies of gebeure wat mag 

opduik) voorsiening maak. In die geval van 'n enkeltestament moet 

altematiewe (in geval van dood) begunstigdes, eksekuteurs, administra- 

teurs (indien van toepassing), tmstees en instansies aangewys word. Net so 

kan die man én vrou te sterwe kom en 'n gesamentlike, wederkerige 

testament nalaat wat nie meer aan sy doel beantwoord nie.

• VOOG VIR MINDERJARIGE KINDERS

Dit is noodsaaklik om 'n voog vir minderjarige kinders ('n persoon onder 

21 jaar) aan te wys, omdat die man en vrou gelyktydig kan sterf.

Die voog van 'n minderjarige kind ontvang gewoonlik namens die kind 

onroerende (vaste bates) en ander eiendom. Daar word aanbeveel dat 'n 

trust vir minderjarige kinders geskep word.

• ONDERHOUD VAN AFHANKLIKES

Dui aan hoe daar tydens boedelbereddering in die behoeftes van 

afhanklikes voorsien gaan word.
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• ERFPORSIES EN TOEKOMST1CE HUWELIKE

Die testateur moet ook alle erflatings uitsluit van erfgename se 

huweliksgoederebedelings. Dit is baie belangrik ten einde 'n boedel in 

erfgename se hande vir toekomstige geslagte te help beskerm. 'n Kind kan 

in die skelmste familie denkbaar introu. Geldjagters as skoonfamilie hou 

die gevaar in dat die kind se eglid (man of vrou) kan skei en met die helfte 

van die testateur/testatrise (ook die erfgenaam of kind) se boedel wegloop.

• STERF SONDER N  6ELDI0E TESTAMENT

Sou jy sterf sonder 'n geldige testament, vererf jou goed intestaat, wat 

beteken dat individue waarvan jy nie hou nie en wat jy nooit sou wou laat 

erf nier dalk jou goed kan erf.

• VERSKEIE KOPIEË

Hou verskeie oorspronklike afskrifte van jou testament in veilige bewaring 

in jou huis, by jou ouers of by 'n prokureur.
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9 EK BELÊ 5LEG5 IN ... 
(BELEGGING5)

• KOERANTE EN TYDSKRIFTE VERWAR M Y - W AT MOET EK 
DOÍN?

A1 sou die media die foutiewe indruk skep dat jy elke maand of twee in 'n 

spesifieke produk behoort te belê, of een belegging met 'n ander behoort te 

vervang, is daar talle beleggingstrategieë wat jou finansieel onafhanklik 

kan laat aftree. Geen belegging is só belangrik dat dit alle ander 

beleggingsaltematiewe kan vervang nie.

• JY HET VERSKEIE BELEGGIN6SALTERNATIEWE NODIG

Net soos elke persoon se finansiële 

situasie verskil, net so verskil hulle 

doelwitte en persoonlike finansiële 

behoeftes. Beleggings moet jou help 

om jou doelwitte (behoeftes) te be- 

reik oor die kort, medium en lang 

termyn. Jy moet gevolglik in ver- 

skillende beleggings belê.
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• HOE KAN EK VERSKILLENDE BELEGGIN6S VERdELYK?

Die volgende beleggingskriteria kan gebruik word om verskillende 

beleggingsaltematiewe met mekaar te vergelyk (jou spesifieke behoefte(s) 

sal bepaal watter kriteria meer of minder belangrik vir jou spesifieke 

persoonlike finansiële situasie, risiko's en doelwitte is):

Inkomste: 'n Jong persoon moet vir kapitaalgroei belê en nie in 'n 

belegging wat inkomste lewer nie.

Kapitaalgroei: Beleggingsaltematiewe met kapitaalgroei (byvoorbeeld 

algemene effektetmstfondse en spesialisfondse, eiendom en aandele) 

moet gekies word. Belê as jong persoon so riskant moontlik. Belê 

sodoende teen inflasie.

Veiligheid van kapitale bedrag: Kapitaal behoort oor die lang termyn in die 

meeste beleggings relatief veilig te wees.

Buigsaamheid: Dit verwys na die moontlikheid om een belegging \rinnig 

na 'n ander te kan omswaai (nie noodwendig op hierdie tydstip/ 

ouderdom belangrik nie).

Likiditeit: Dit is baie belangrik. Effektetmsts kan byvoorbeeld binne tien 

dae te gelde gemaak word, wat handig is indien 'n finansiële behoefte 

skielik ontstaan (nood, voertuig breek, winskoop op motor). 

Belasbaarheid: Kies 'n belegging(s) met kapitaalgroei sodat daar nie 

inkomste is waarop belasting betaalbaar is nie.

Gemak van bestuur: Die meeste beleggings word deur kenners (fonds- 

bestuurders) bestuur. Besluit self of jy in jou eie tyd en op grond van jou 

aangeleerde kundigheid met aandele wil spekuleer (kursusse wat jy 

kan voltooi).

Risiko: Belê so riskant moontlik (kies byvoorbeeld die mees riskante 

effektetrusts by opkomende groeimaatskappye).
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Opbrengs: Kies daardie beleggings wat die hoogste opbrengs ná 

belasting en ná inflasie lewer.

Termyn: Moenie geld vir vyf jaar vas belê as jy dit byvoorbeeld binne 'n 

jaar gaan benodig nie.

Bedrag: Die bedrag wat jy wil belê sal ook bepaal waarin jy moet belê, 

byvoorbeeld R50 per maand of R50 000 as 'n enkelbedrag. 

Transaksiekoste: Wees bewus van die koste verbonde aan die koop en/of 

verkoop van beleggings.

Tydsberekening: Langtermynbeleggings word anders hanteer as beleg- 

gings waarmee gespekuleer word (byvoorbeeld die koop en verkoop 

van aandele). Tydens spekulasie is dit baie belangrik wanneer 'n 

aandeel gekoop en verkoop word.

Diversifikasie: Deur in meer as een tipe belegging te belê versprei jy jou 

beleggingsrisiko en is die gemiddelde risiko van al jou beleggings laer. 

Beheer: Op 'n jong leeftyd is beheer oor jou beleggings nog nie so 

belangrik nie.

Kennis ofbestuursvereistes: Dit is baie belangrik indien jy met aandele wil 

spekuleer of in 'n hotel of vakansieoord wil belê.

Inflasie: Belê om inflasie teen te werk. Belê gevolglik in beleggings met 

kapitaalgroei.

Beleggersdoelwitte: Jou doelwitte is altyd die belangrikste oorweging by 

die kies van 'n belegging.

• MET WATTER BELEGGINGS MOET EK BEGIN^

Begin met 'n lewenspolis, 'n uittree-annuïteit en effektetrusts. Indien 

fondse dit toelaat; begin met al drie tegelyk.
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Lewenspolis
Neem 'n lewenspolis uit ten einde huishoudelike risiko's te dek. In geval 

van jou dood kan jou ouers voordeel trek, skuld betaal word of 'n gade en 

kinders bevoordeel word. Dit kan ook later gebruik word vir doeleindes 

van verbandversekering, besigheidsversekering en boedelbelasting wat 

betaalbaar op jou boedel is as jy sou sterf.

Uittree-annuïteit
Belê in 'n uittree-annuïteit en geniet die belastingvoordele wat die wet 

toelaat. 'n Annuïteit is 'n reeks betalings of beleggings wat in gelyke 

paaiemente geskied.

'n Uittree-annuïteit is 'n belastingvriendelike manier om voorsiening vir 

aftrede te maak. Vir elke R100 wat in 'n uittree-annuïteit belê word, word 

R45 (45%) weer van die belastinggaarder terugontvang. Die belegger 

betaal gevolglik slegs R55 vir elke belegging van R100.

Indien jy reeds oor 'n vierjaar- naskoolse kwalifikasie beskik, neem jy 'n 

PPS-annuïteit uit. Die opbrengs is hoër as by ander annuïteite vanweë die 

laer risiko wat dit vir lede inhou. 'n PPS-annuiteit is slegs vir professionele 

persone wat oor 'n vierjaar-kwalifikasie beskik en word slegs deur Sanlam 

aangebied/onderskryf. (PPS staan vir die Professionele Voorsienings- 

vereniging van Suid-Afrika (Professional Provident Society of South 

Africa).) 'n PPS-annuïteit is 'n gewone uittree-annuïteit en funksioneer in 

breë trekke dieselfde, behalwe dat daar ook voorsiening gemaak word vir 

die volgende:

• koop van aandele 

ongeskiktheidsdekking

• lidmaatskap van 'n mediese fonds
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Tussen die ouderdom van 55 jaar en 70 jaar moet die uittree-annuïteit se 

opsie uitgeoefen word, met ander woorde

• die belegger moet een derde van sy totale belegging as 'n enkelbedrag 

neem en dit weer belê (herbelê)

• die oorblywende twee derdes moet gebruik word om 'n verpligte 

annuiteit te koop

Die verpligte annuïteit kan óf 'n tradisionele annuïteit óf 'n modeme 

lewende/buigsame annuiteit wees. 'n Tradisionele annuiteit kan op die 

lewe van 'n enkele individu of op albei gades (man en vrou) se lewens 

wees. Na die dood van die enkele individu verval alle verdere voordele. In 

die geval van dood by 'n gesamentlike annuïteit, ontvang die langs- 

lewende 'n inkomste tot en met sy/haar dood. Hierdie inkomsteperiode sal 

normaalweg nie tien jaar oorskry nie. In geval waar albei persone nog leef 

(ná uitoefening van die opsie), is daar verskillende inkomstekombinasies 

waamit daar gekies kan word. Ouer persone, asook diegene wat rook, sal 

byvoorbeeld 'n hoër inkomste ontvang as gevolg van 'n korter lewens- 

verwagting. Vroue, daarenteen, ontvang 'n laer inkomste vanweë hul 

langer lewensverwagting as dié van mans.

Die twee derdes (verpligte annuïteit) kan ook in 'n lewende/buigsame 

annuïteit belê word. Hiervolgens kan die belegger sy/haar vlak van 

inkomste self kies op grond van sy/haar huidige behoeftes, byvoorbeeld 

tussen 5% en 20% van die twee-derde- kapitale bedrag. Hierdie keuse is 

ook baie gunstiger vir erfgename wat selfs ná die dood van die 

langslewende (in die geval van twee persone)

óf die oorblywende fondse oor 'n vyfjaarperiode kan ontvang 

óf soos die oorspronklike belegger met die annuïteit kan voortgaan

•55 •
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Effektetrusts
Effektetrusts bied hoë kapitaalgroei (hoë belastingvrye opbrengste) en kan 

gou te gelde gemaak word want dit is baie likied. Hierdie effektetrusts kan 

gebruik word as 'n deposito op 'n woonplek as jy nog nie oor een beskik 

nie.

Effektetrusts laat die relatief klein belegger toe om indirek op die 

Johannesburgse Effektebeurs te belê. Hiervolgens word daar in die aandele 

van maatskappye belê -  gewoonlik gelyktydig in byvoorbeeld twintig 

maatskappye se aandele. Daar kan maandeliks in effektetrusts belê word.

Daar bestaan drie breë kategorieë effektetrusts, naamlik:

• algemene fondse

• spesialiteitsfondse

• inkomstefondse

Eersgenoemde twee het kapitaalgroei ten doel terwyl inkomstefondse 'n 

gereelde inkomste aan byvoorbeeld afgetrede individue verskaf. Jong 

individue behoort in eersgenoemde twee kategorieë te belê en geensins in 

inkomstefondse nie. Die risiko verskil aansienlik tussen verskillende 

effektetrusts en jong persone behoort met die oog op langtermynkapitaal- 

groei in riskante effektetrusts te belê, byvoorbeeld effektetrusts van 

opkomende (nuwe) maatskappye. Dit is ook moontlik om in effektetrusts 

met intemasionale belange te belê, met ander woorde een of ander tipe 

intemasionale fonds.

Een van die nuutste tipes effektetmsts is geldmarkfondse, wat inkomste 

aan beleggers verskaf en die kapitaal beskerm. Geldmarkfondse het tans 

die laagste risiko van alle effektetmsts.
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Die koop van effektetrusts behels 'n klein aanvanklike deposito, byvoor- 

beeld R50 by sommige trusts. Daama kan daar met nog kleiner 

maandelikse bedrae daarin belê word. Daar bestaan verskeie metodes 

om effektetrusts te koop:

deur aansoekvorms van 'n makelaar of organisasie in te vul 

deur koerant- en tydskrifadvertensies in te vul

• deur middel van e-pos

• op die webbladsy op die Intemet

die skakel van tolvrye nommers om met kliëntediens te praat

• by Computicket 

binnekort by verskeie winkels

Effektetrusts bied hoë kapitaalgroei, veral waar die belegging langer as 

drie jaar gehou word -  tot so lank as dertig jaar vir effektiewe 

kapitaalgroei. Net so beskerm dit die belegger teen inflasie. Dit is verder 

baie likied, met ander woorde die totale belegging kan binne tien dae 

opgeroep word sou die belegger die geld dringend vir ander behoeftes 

benodig.

Bronne van inligting rakende effektetrusts en hulle opbrengste/resultate 

oor verskillende tydperke, byvoorbeeld een, drie, vyf, tien of vyftien jaar, is 

onder meer die volgende:

• boeke

• koerante

• makelaars

• banke

versekeringsmaatskappye

• die Intemet
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Hier volg 'n aantal Intemetadresse:

Bureau for Financial Analysis (UP) -  http:/ /www.bfa-net.com

• Brantom -  http://www/brantom.co.za

• Stones -  http:/ /www.infostones.co.za 

Easyinfo -  http://www.investment.co.za

• TMA -  http://www.tma.co.za

<* Guardbank -  http://www.guardbank.com

• Norwich -  http:/ /www.norwich.co.za

• Plexus -  http:/ /www.plexus.co.za

• Ou Mutual -  http:/ /www.oldmutual.com 

«  Business Day -  http://www.bday.co.za

• Financial Mail -  http://www.atd.co.za/fm 

Finance Week -  http://africa.com/mags/finweek 

Business Times -  http://www.btimes.co.za

Dit is ook moontlik om 'n belegging in effektetrusts met 'n lewenspolis, 'n 

uitkeerpolis of 'n uittree-annuïteit te koppel. So 'n produk of belegging 

word 'n effektetrust-gekoppelde belegging genoem.

Elke persoon se siening van risiko of sy risikoprofiel ('n risiko-aanvaarder 

of 'n risikovermyder) sal grootliks bepaal in watter effektetrusts belê sal 

word. Nogtans behoort 'n jonger persoon baie meer riskant te belê as 

byvoorbeeld 'n middeljarige persoon.

• WATTER ANDER MOONTUKHEDE TAN EK  OORWEEG?

Geldmarkfondse
'n Geldmarkfonds is 'n effektetrust wat as korttermynbeleggingsinstru- 

ment dien en ten doel het om 'n lopende inkomste aan beleggers te verskaf.

« 5 8 .• •
• •

http://www.bfa-net.com
http://www/brantom.co.za
http://www.infostones.co.za
http://www.investment.co.za
http://www.tma.co.za
http://www.guardbank.com
http://www.norwich.co.za
http://www.plexus.co.za
http://www.oldmutual.com
http://www.bday.co.za
http://www.atd.co.za/fm
http://africa.com/mags/finweek
http://www.btimes.co.za


Suid-Afrika is heelwat agter verskeie ander lande as dit kom by 

geldmarkfondse as beleggingsinstrument. Die eerste geldmarkfonds is in 

1971 in die VSA gestig en tien jaar later in Frankryk. In Suid-Afrika kon die 

klein belegger nog nooit direk in die geldmark belê nie, vanweë die grootte 

van die minimum bedrag (R100 000) wat belê moes word. Geldmarkfond- 

se bied beleggers egter nou die geleentheid om op 'n 'stokvel'-wyse 'n hoë 

opbrengs op gesamentlike beleggings te verdien.

Waarom praat ons van 'gesamentlike beleggings'? 'n Geldmarkfonds belê 

'n groot aantal beleggers se gesamentlike beleggings (fondse) in die 

geldmark. Die kapitaal is veilig (daar is 'n lae risiko) omdat daar belê word 

in staats- en ander openbare sekuriteite/ skatkiswissels, skuldbriewe, 

bankdeposito's, en ander toegelate geldmarkinstrumente met 'n looptyd 

(beleggingsperiode) van hoogstens 12 maande.

Geldmarkfondse is veral geskik

vir individue met 'n minimum van R2 000 om te belê

indien jy 'n maandelikse beleggingsinkomste verlang

as jy op soek is na 'n risikovrye belegging

indien jy 'n betreklik groot bedrag vir 'n kort periode wil belê

vir diegene wat 'n noodfonds wil skep met die belegging binne 'n dag

tot hul beskikking

waar boedelgeld tydelik belê moet word

indien algehele likiditeit (onmiddellike beskikbaarheid) verlang word

Geldmarkfondse versus effektetrusts
Alhoewel sekere effektetrusts inkomste bied (byvoorbeeld inkomstetrusts) 

is die primêre doelwit van ander effektetrusts die van kapitaalgroei.
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Geldmarkfondse is gemik op die beskerming van kapitaal asook hoë 

inkomste. Effektetrusts belê in die aandele van genoteerde maatskappye, 

maar geldmarkfondse belê in geldmarkinstrumente. Die risiko van 

geldmarkfondse is dus baie laer as by effektetrusts. Wat meer is: by 

effektetrusts is die beleggingstermyn veronderstel om langer as drie jaar te 

wees, terwyl dit by geldmarkfondse van so kort as 'n dag tot 12 maande 

kan wees. Albei se inkomste is ten volle belasbaar. By effektetrusts word 

rente sesmaandeliks betaal, en by geldmarkfondse maandeliks. Beide is 

baie likied.

Geldmarkfondse versus vaste deposito's
By geldmarkfondse wissel rentekoerse wat verdien word, en by vaste 

deposito's is hulle vas. By geldmarkfondse kan die belegging (uitgesluit die 

minimum saldo) binne 'n dag bekom word, terwyl vaste deposito's eers na 

'n vaste termyn bekom word. Geldmarkfondse is dus meer likied. By albei 

is die rente/inkomste ten volle belasbaar. Rentekoerse is hoër by 

geldmarkfondse as by vaste deposito's. Die risiko is laer by geld- 

markfondse as by vaste deposito's.

Voor- en nadele van geldmarkfondse
Die voordele van geldmarkfondse:

• Klein beleggers kan daarin belê.

• Die belegging is baie likied.

Daar is 'n hoër opbrengs as ander korttermynbeleggings (byvoorbeeld 

vaste deposito's) wat 'n inkomste bied.

Die mededinging wat dit tussen finansiële instellings veroorsaak, het 

beter dienslewering tot gevolg.

• Die belegger se kapitaal is baie veilig.
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Dit is geskik vir risikovermyders, dit wil sê diegene wat bang is om 'n 

risiko te neem.

Dit verskaf 'n hoë opbrengs tydens toestande van inflasie.

Geen verkoopkommissie is betaalbaar nie.

Daar is egter ook 'n paar nadele:

Geen vaste opbrengs word gewaarborg nie.

Daar is geen Suid-Afrikaanse geskiedenis/ondervinding vir potensiële 

beleggers in hierdie beleggingsinstrument nie.

Die fondsbestuurders is nog betreklik onervare.

• MOET EK IN DIE BUITELAND BELÊ?

Suid-Afrikaners kon tot 1 Julie 1997 slegs op klein skaal in die buiteland 

belê, en hoofsaaklik op slegs een van die volgende wyses:

'n polis (versekering) 

effektetrusts (sowat tien van hulle)

• aandele

'n tenkhouer (dit vereis 'n groter bedrag -  R25 000 tot R150 000, 

afhangend van die aantal gesamentlike beleggers)

'n Tenkhouer is van vlekvrye staal gemaak en word gebruik om voedsel, 

motors, motorfietse, drank, vloeistowwe en chemikalieë tussen lande te 

vervoer. 'n Individu of 'n groep mense kan 'n tenkhouer koop en dit in die 

buiteland laat verhuur ten einde 'n inkomste te verdien. Die tenkhouer is 

saam met talle ander tenkhouers in 'n besigheid en inkomste word daaruit 

aan beleggers betaal. Sodoende verdien beleggers 'n inkomste op hul 

belegging in die buiteland.
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Die hoofrede waarom mens sou oorweeg om in die buiteland te belê is om 

die risiko verbonde aan beleggings oor verskeie lande te versprei. Talle 

Suid-Afrikaners beskou Suid-Afrika as 'n baie riskante plek om te belê 

(selfs dalk dié riskantste) en wil graag van hul geld (of at hul geld) in die 

buiteland belê. Ongelukkig laat die Suid-Afrikaanse Reserwebank nie toe 

dat individue al hul besittings uit Suid-Afrika neem nie. Hierdie beheer oor 

'n persoon se besittings word valutabeheer genoem. Hiervolgens kan 'n 

individu slegs bepaalde bates en/of geldbedrae uit die land uit neem, 

ongeag die rede vir die buitelandse besoek (vakansie, navorsing, 

permanente verblyf/emigrasie).

Sou daar na 'n belegging of beleggings in die buiteland gekyk word, is die 

opbrengs op die belegging (inkomste soos rente of dividende) nie die 

vemaamste oorweging nie. Die belegger wil die risiko van al sy beleggings 

wat in een land (of die verkeerde land -  'n land met 'n geldeenheid 

waarvan die waarde swak of laag is teenoor die van ander lande) gehou 

word, verlaag deur bates/beleggings na 'n ander, 'veiliger' land (byvoor- 

beeld met minder misdaad, 'n stabieler/bekwamer regering, hoër 

produktiwiteit en 'n laer bevolkingsaanwas) oor te plaas.

Vanaf 1 Julie 1997 is dit egter moontlik om op 'n baie groter skaal in die 

buiteland te belê. Die Reserwebank laat tans (1998) toe dat 'n bedrag van 

tot R400 000 in die buiteland belê word. Inkomste op hierdie belegging kan 

in die buiteland gelaat word. Inkomstebelasting is wel betaalbaar op 

buitelandse inkomste, net soos op enige ander Suid-Afrikaanse inkomste.

Waar Suid-Afrikaners voorheen slegs in ongeveer 130 plaaslike effekte- 

trusts kon belê, kan daar nou oral ter wêreld in meer as 30 000 verskillende
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effektetrusts belê word. Net so is dit nou moontlik om selfs in eiendom in 

die buiteland te belê, byvoorbeeld in plase.

Daarbenewens kan individue 'n oorsese bankrekening óf in die buiteland 

óf in Suid-Afrika open. Mens kan ook 'n fondsbestuurder aanstel om 

buitelandse beleggings te doen en te bestuur. Dit is egter nie maklik om 

sodanige beleggings te maak of 'n bestuurder van fondse te kies nie, 

vanweë die grootskaalse onkunde onder die Suid-Afrikaanse publiek. 

Groot versigtigheid moet dus aan die dag gelê word deur alle beleggers 

wat fondse/bates in die buiteland wil belê.

Oorsese bates of beleggings kan verder in 'n oorsese trust geplaas word. 

Onhou dat jou testament voorsiening vir hierdie oorsese beleggings moet 

maak. Verwys dus na hierdie bates, beleggings of trust(s). Daar word 

aanbeveel dat 'n aparte testament ('n tweede testament) vir oorsese 

beleggings opgestel word. Dit vergemaklik die afhandeling van jou boedel 

(al jou bates en laste) na jou dood (dié proses word boedelbereddering 

genoem).

Die Reserwebank stel egter 'n voorvereiste vir buitelandse beleggings. 

Twee vorms moet deur Suid-Afrikaanse beleggers voltooi word wat bepaal 

dat alle inkomstebelasting betaal is en nie uitstaande is nie.

Moet nie sommer vir Jan Rap en sy maat geld gee om vir jou in die 

buiteland te belê nie. Doen self eers die nodige opleeswerk (navorsing), en 

gaan praat daama met kundige beleggers. Eers dan kan jy 'n buitelandse 

belegging maak.
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• ANDER 60EIE BELECCINGS VIR DIE BEGINNER

Koop 'n woning. Daar is reeds in hoofstuk 7 gewys op die 

belangrikheid van 'n eerste woning. Hierdie woning moet so gou 

moontlik gekoop word, omdat die geld wat huurders aan die 

verhuurder betaal (die huurpaaiemente) eerder op 'n eie woning 

afbetaal moet word. Net so is daar klem gelê op die keuse tussen 'n 

woning en 'n motor. Daar moet veel eerder 'n duurder woning gekoop 

word, terwyl jonger persone so min geld as moontlik aan 'n motor moet 

bestee.

'n Woning bied kapitaalgroei (groei in waarde) en na twintig jaar is die 

eerste woning reeds afbetaal. Daama kan 'n tweede eiendom gekoop of 

ander behoeftes bevredig word met die maandelikse paaiement wat nie 

meer betaal hoef te word nie. Die woning kan ook as sekuriteit vir 'n 

verdere verband of lening (byvoorbeeld 'n oortrokke bankrekening) 

gebmik word.

Belê in jou gesondheid en deurgaans in goeie vriende. Onthou, jou 

gesondheid sal altyd jou grootste bate wees. Hierdie belangrike bate 

behoort meer as enige ander bate beskerm te word. Jou gesondheid, of 

gebrek daaraan, het 'n geweldige invloed op jou welvaart of finansiële 

situasie ná aftrede. Pas dus jou gesondheid op deur onder meer

-  reg te eet en te drink (let op wat jy eet/drink en hoeveel)

-  gereeld te oefen

-  jou stres te verminder (leer om nee te sê en moenie te veel werk 

aanvaar nie)

Vriende en vriendskappe wat 'n mens aangaan moet oor 'n leeftyd 

bewaar word. Ná aftrede is daar meer tyd om met hierdie paar goeie
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vriende deur te bring. Kwaliteitvriendskappe moet gevolglik van jongs 

af opgebou word.

• MOET EK 'N MAKELAAR HÊ?

Jy kan verskeie makelaars en professionele persone raadpleeg vir goeie 

advies. Moet nooit 'n makelaar as 'n statussimbool beskou nie.

• HOE MOET EK M Y AVAKELAAR KIES?

'n Makelaar kan gekies word deur te kyk na

publikasies (deur hulle of omtrent hulle)

hulle CV op die gebied van persoonlike finansies

verwysings deur ander mense

hulle studies op die gebied van persoonlike finansies

• opleiding

professionele kwalifikasies

bewese prestasies op hierdie gebied, en

plaaslike en/of intemasionale toekennings

PA5 OP V\K JAN RAP EN 5Y MAAT -  
KIE5 ’N NENNEP!> i

• e
• •
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1 0  EK CAAN TROU - 
WAAR MOET El< 
TEKEN? (HUWELIKS- 
VOORWAARDE- 
KONTRAI0

• WAT IS 'N HUWELIKSVOORWAARDEKONTRAK (HVKP

Een van die belangrikste 

dokumente wat rn mens in 

jou lewe kan laat opstel, is 

jou huweliksvoorwaarde- 

kontrak (HVK).

Die wet vereis dat ons trou 

volgens rn bepaalde huwe- 

liksgoederebedeling (steisel) 

wat ons self moet kies. 

Hierdie huweliksgoederebe- 

deling word geregistreer en aangedui in 'n huweliksvoorwaardekontrak.

• HOE BELANÚRIK IS 'N HVK?

Jou HVK sal elke finansiële besluit wat jy vir die res van jou lewe maak
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(koop en/of verkoop van bates, beleggings) op die een of ander wyse 

beïnvloed. Dit vorm die belangrikste en invloedrykste pilaar waarop al jou 

finansiële beplanning vir die res van jou lewe staan.

• WIE MOET DIT OPSTEL?

Dit moet deur 'n prokureur opgestel word. Wanneer 'n paartjie wil trou, 

besoek hulle gewoonlik die naaste prokureur, wat veronderstel is om hulle 

voUedig in te lig oor die finansiële implikasies wat die onderskeie 

huweliksgoederebedelings inhou.

Ongelukkig gebeur dit selde, soos gesien kan word aan die talle 

hofaansoeke van egpare wat hul huwelikskontrak wil verander omdat 

hulle byvoorbeeld nie geweet het dat hulle die aanwasbedeling kan uitsluit 

nie.

• TIPES HUWELIKSGOEDEREBEDELINGS

Persone wat wil trou kan binne gemeenskap van goed trou waama 

hulle alle bates en laste gelykop (50/50) deel en besit vir die res van hul 

getroude lewens.

Tweedens kan jy buite gemeenskap van goed trou met uitsluiting van 

die aanwasbedeling. Hiervolgens besit elke eglid (man of vrou) vir 

aityd sy/haar eie bates en het sy/haar eie laste. Hierdie stelsel word ten 

sterkste aanbeveel omdat die talle verskuilde probleme rondom die 

aanwasbedeling hierdeur uitgeskakel word.

'n Derde stelsel is 'n huwelik buite gemeenskap van goedere met 

insluiting van die aanwasbedeling.
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Die aanwasbedeling is van toepassing op alle huwelike gesluit ná 1 

November 1984. Persone wat dus nog gaan trou, het 'n keuse. Hulle kan 

buite gemeenskap van goed met die insluiting van die aanwasbedeling 

(wat outomaties plaasvind) trou, of buite gemeenskap van goed met 

uitsluiting van die aanwasbedeling (wat hulle uitdruklik in hul HVK moet 

bepaal). Dit is belangrik dat elke huweliksvennoot 'n lys maak van die 

bates en laste in die HVK wat aan hom of haar self (alleen) behoort en nie 

deel van die aanwasbedeling vorm nie.

Hier is voorbeelde van 'n paar slaggate waarin 'n mens kan trap:

Mnr A (wat 'n groot boedel het) en mev B (wat net 'n motor besit) trou 

en sluit die aanwasbedeling in. 'n Maand daama kom haal mev B se 

minnaar haar en dit loop drie maande later op 'n skeisaak uit. Mnr A 

het egter tydens hul wittebrood 'n eiendom van R1 miljoen bekom. Mev 

B is nou geregtig op die helfte van die aanwas van hul boedeh naamlik 

R500 000, en mnr A moet dit aan haar uitbetaal.

• Mnr C (baie bates) en mev D (geen bates nie) trou binne die 

aanwasbedeling. Hy lys sy bates in sy HVK en gee die waarde daarvan 

aan as R500 000. Hy maak egter nie gebruik van 'n geswore 

waardeerder nie. Die werklike waarde beloop R1 miljoen. Mev D is 

'n geldjagter en ses maande later skei hulle. Die wet sê dat mev D nou 

geregtig is op die R500 000 waarmee mnr C sy boedel onderwaardeer 

het, ongeag of hy in staat is/was om die waarde te skat en ongeag waar 

hy nou die geld gaan kry. Onthou dat onkunde oor die wet (volgens die 

wet) geen verskoning is nie.

Mnr E (min bates) en mev F (drie plase van sowat R200 000 werd) trou 

met insluiting van die aanwasbedeling. Mev F sterf en die plase is teen 

dié tyd R500 000 werd. Die wet bepaal nou dat daar R300 000 

(R500 000 minus R200 000) groei in mev F se boedel was en dat die
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helfte (R150 000) aan mnr E betaal moet word. Die boedel is ongelukkig 

nie likied genoeg nie (dit het nie genoeg fondse of kontant nie) en al drie 

plase moet in baie onseker tye vir R150 000 verkoop word. Haar 

bemakings is gevolglik waardeloos en haar twee kinders erf niks nie.

Vanweë die talle praktiese probleme word mense dus aangeraai om die 

aanwasbedeling noukeuring te evalueer voordat hulle trou.

• PASOP VIR 'N EMOSIONELE INHOUD EN HANDTEKENING

Die inhoud van jul HVK het niks met jul liefde vir mekaar te doen nie. Julle 

liefdesverklaring kan julle op enige ander tyd of plek maak -  ook in jul 

testament.

'n Paartjie word meestal slegs gevra om 'n lys van hul bates te maak indien 

hulle buite gemeenskap van goed (met insluiting van die aanwasbedeling 

al dan nie) wil trou. Die regsgevolge en finansiële implikasies indien 'n 

paartjie sou skei (tans beland een uit elke twee huwelike in die skeihof), 

word nooit aan die paartjie verduidelik nie. Die verliefde paartjie wil ook 

nie aan so iets dink nie omdat húlle tog nooit sal skei nie (snaaks, almal 

dink so).

Wanneer daar dan wel 'n egskeiding kom, is 'n skikking (rakende die 

verdeling van bates, ens) buite 'n hof 'n byna onbegonne taak. Liefde 

verander dikwels in haat en soms probeer die een party die ander 

finansieel vemietig. In hierdie stadium is dit reeds te laat vir redelikheid in 

die onderhandelings tussen die partye (man en vrou).
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• JOU OUERS KAN 'ALLES' VERLOOR AS JY SKEI

Ouers besef nie altyd dat hul bates by die egskeiding van hul kinders in 

gedrang kan kom nie.

'n Pa skenk byvoorbeeld 'n gebouekompleks aan sy seun en skoondogter. 

Die kompleks bestaan uit 'n wooneenheid (vir die ouers) met 'n 

aangrensende winkel. Hulle kom ooreen (mondeling) dat die pa en ma 

lewensreg het (hulle kan daar woon tot en met hulle dood) op die 

woonplek en vruggebruik op die winkel wat verhuur word (hulle kan die 

huurinkomste gebruik om van te leef). Dit is al pensioen wat die ouers het.

Die seun skei vyf jaar later. Hy is buite gemeenskap getroud met insluiting 

van die aanwasbedeling. Die gewese skoondogter besluit om haar deel te 

eis -  onder meer die helfte van daardie geboue! Die pa en ma moet trek 

sonder hul pensioen, omdat die kompleks verkoop moet word om die 

skoondogter se helfte aandeel uit te betaal.

Vir al sulke gevalle kan in 'n HVK voorsiening gemaak word.

• HOU E6SKEIDING IN GEDAGTE IN N  SUIWER FINANSIËLE 
OOREENKOMS

Hieronder volg enkele voorbeelde van sake wat (met die oog op 'n latere 

egskeiding) in so 'n kontrak hanteer behoort te word:

• 'n Lys moet gemaak word van elke party se besittings (hoofsaaklik 

vaste bates, voertuie en meubels) met die markwaarde daarvan, soos 

deur 'n beëdigde (geswore) waardeerder bepaal, daamaas.

Vir huwelike binne gemeenskap van goed moet vooraf bepaal word
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wie watter eiendom gaan behou in geval van 'n egskeiding, wat 

verkoop moet word en hoe die opbrengs verdeel gaan word.

• Daar word aanbeveel dat die HVK bepaal dat alle toekomstige 

erfporsies (hetsy bates of inkomste wat op bates of beleggings verdien 

word) uitgesluit word wanneer bates verdeel moet word. Bepaal ook 

dat geen inkomste wat op die een of ander wyse geërf word in 

berekening gebring kan word vir die bepaling van onderhoud nie. 

Ouers moet dieselfde in hul testamente bepaal ten opsigte van 

erfporsies wat hul kinders mag toeval.

Na 'n skeisaak is 'n vrou nie meer 'n afhanklike ingevolge mediese 

fondse nie. Bepaal gevolglik reeds in die HVK dat die vrou in so 'n 

geval nie op die man se mediese fonds sal aanbly nie. Dit kan die man 

aan baie onredelike kostes blootstel. Kinders moet outomaties lede van 

so 'n fonds bly. Dui verder aan dat die man tot redelike addisionele 

mediese uitgawes sal bydra slegs indien dit vir hom moontiik is. 

Bepaal hoe toesig oor kinders sal geskied. Kies vrye toegang gedurende 

die week (met die nodige reëlings), toegang elke tweede naweek en 

altematiewe kort en lang vakansies. Sodoende word verhoed dat 'n 

kind ná 'n skeiding as 'n emosionele speelbal gebmik kan word.

Geen party moet op enige belegging van die ander party geregtig wees 

nie, al sou dit oënskynlik vir kinders se opvoeding aangewend word. 

Die kinders sal ook op geen belegging geregtig wees nie. So 'n 

paragraaf moet ingevoeg word.

Moontlike eise om toekomstige onderhoud moet reeds in hierdie 

stadium hanteer word. Pas op vir 'n Rl-klousule (wat vroue se 

prokureurs aanvra) wat ná 'n egskeiding verhoog kan word tot 

honderde en selfs etlike duisende rande. Dui aan dat 'n redelike bedrag 

(ingevolge wetsbepalings) vir die kinders se onderhoud betaal sal word. 

Hierdie onderhoud moet aangedui word as 'n persentasie van die man
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se netto inkomste. Dui verder aan hoe hierdie netto inkomste bereken 

sal word en bepaal ook dat die twee partye die redelike koste rondom 

die onderhoud van kinders om die helfte sal deel.

Bepaal dat die regskoste gelykop verdeel sal word indien 'n skikking 

buite die hof binne dertig dae bereik kan word, of dat die party wat skei 

die volle regskoste sal moet betaal. Andersins kan die een party weier 

om enige regskoste te betaal of op 'n onredelike wyse die koste opjaag 

deur te sorg vir lang en duur hofgedinge ten tye van die skeiproses. 

Daar word dikwels geld by ouers geleen vir 'n bepaalde projek. Dit is 

belangrik om te bepaal hoe so 'n bedrag (byvoorbeeld vir 'n 

huisverband) terugbetaal gaan word, want as een party na 'n 

egskeiding botweg sou weier om sy/haar deel by te dra, kan hy/sy 

'n groot finansiële las op die ander laai.

Bepaal voorts dat waar 'n vaste eiendom gesamentlik besit word die 

party wat nie die verbandpaaiemente help betaal het nie, verant- 

woordelik sal wees vir die terugbetaling van die helfte van wat reeds 

betaal is. Dit is nou waar die ander party nie op enige ander wyse 

(finansieel of andersins) tot die huishouding bygedra het nie.
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1 1 BABA DAWIE SE 
TOEKOMS (KINDERS)

Vir enige ouer is hul kinders se finansiële toekoms vandag seker die 

grootste onsekerheid in hul lewe. Dit geld vir sowel ouers in agtergeblewe 

gemeenskappe as dié wat nou regstellende aksie in die gesig staar. Ouers 

se huishoudelike begrotings word tot die uiterste beproef soos hulle poog 

om net die beste opvoeding vir hul kinders te verseker -  sowel 

skoolopleiding as daama.

• HOEVEEL KtNDERS MOET ONS HÊ^

Onbeplande of te veel geboortes kan ouers se finansiële toekoms vir altyd 

vemietig. In die geval van 

'n beplande baba het ouers 

gewoonlik reeds die ver- 

reikende finansiële impli- 

kasies daarvan in ag 

geneem. Tydens gesinsbe- 

planning (selfs vóór die 

geboorte van 'n kind) be- 

hoort ouers reeds in effek- 

tetmsts te belê. Sodoende
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groei hierdie belegging totdat fondse byvoorbeeld ná geboorte benodig 

word.

• ONS BABA HET ÚEARRIVEER

Effektetrusts kan nou verkoop word om uitgawes te help dek. Die geld sal 

binne veertien dae ontvang word. Hou aan om in effektetrusts te belê, veral 

met die oog op die baba se langtermynkapitaalbehoeftes, byvoorbeeld 

studies, 'n motor en/of troue.

• OP SKOOL

Die keuse van die regte skool kan positiewe finansiële gevolge vir sowel 

die ouer as die kind hê. Kies 'n skool wat onder meer entrepreneurskap, 

persoonlike finansiële beplanning of bestuurs- en ander lewensvaardig- 

hede aanbied. Verskeie jong miljoenêrs het reeds so op die voorgrond 

getree.

• OPVOEDING TUIS

Kinders moet so vroeg moontlik (wanneer hulle kan verstaan) by die 

huishouding se finansiële sake soos beplanning, begroting en beleggings 

betrek word. Ouers moet finansiële dissipline van jongs af by hulle kinders 

laat posvat. 'n Kind kan selfs 'n eie effektetrustportefeulje (met 'n 

troeteldier se naam as naam) begin en bestuur. 'n Beleggingsmentaliteit 

moet by kinders geskep en ontwikkel word. Kinders kan selfs met aandele 

begin speel indien hulle daarin belang sou stel. ('n Mens begin natuurlik by 

'n junior spaarrekening met 'n kaart wat by 'n outomatiese tellermasjien 

gebruik kan word.)
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Betrek kinders veral by die huishoudelike begroting en leer hulle om self 

vir hulle eie doen en late te begroot. Leer hulle dat uitgawes nie maar net 

onbeperk aangegaan kan word nie, omdat alle skuld terugbetaal moet 

word. Net so moet die verskil tussen begeertes en behoeftes aan kinders 

verduidelik word. Verder moet hulle besef dat die lewe hulle nie 'n bestaan 

skuld nie, dat hulle nie die oomblik as hulle begin werk allerlei luukshede 

hoef te hê nie -  hulle moet dit ook nie probeer nie -  en dat hulle vroegtydig 

vir hul eie kinders se finansiële toekoms moet begin beplan.

Moedig kinders aan om boeke, tydskrifte en artikels oor persoonlike 

geldsake te lees en te bestudeer.

• BOEDELBEPLANNING

Maak voorsiening in jou testament vir jou kinders se finansiële behoeftes 

(onthou hoofstuk 8, wat oor die testament handel).

• EK HET 'N GE5TREMDE KIND

Vanaf 1 Maart 1996 geniet ouers met fisiek sowel as geestelik gestremde 

kinders bepaalde inkomstebelastingaftrekkings wat mediese uitgawes 

betref. Behalwe vir 'n jaarlikse bedrag van R500, is alle mediese uitgawes 

van 'n huishouding met 'n gestremde kind belastingaftrekbaar. Waar 'n 

gestremde kind op 'n ouer wat geskei is se mediese fonds is, sal die 

geskeide ouer die mediese aftrekking kan eis.

• WATTER BELEGGINGS MOET EK KIES?

Maak veral seker van 'n mediese fonds, aangevul deur 'n hospitaalplan
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(waar jy nie premies verloor nie), ongeskiktheidsversekering, 'n lewens- 

polis, effektetrusts, 'n moontlike studieplan van werkgewers, 'n Access- 

tipe verband, asook die verskillende studiepakkette wat finansiële instel- 

lings aanbied.

• JOU KIND SE HUWELIKSVOORWAARDEKONTRAK (HVK)

Sien hoofstuk 10.

• JY BLY VERANTWOORDELIK

Onthou, jy as ouer bly verantwoordelik vir jou kind se finansiële toekoms, 

minstens tot op 21-jarige ouderdom. Volg jy nie die aangeduide strategieë 

nie, gaan jou kind se finansiële probleme vir 'n baie langer tyd ook jou 

probleme bly. Jou eie toekoms- en aftreeplanne kan daardeur misluk.

HELP JOU KINO OM 
FINAN5IEEL 5ELF5TAN0IG TE PAAK.

7 6 .



ONS WIL NIE 
TROU NIE, SLEGS 
TOETSBESTUUR 
(SAAMWOON)

• W AT BETEKEN SAAMWOON^

Mens woon saam indien jy saam met iemand in dieselfde woonplek woon 

sonder dat julle volgens wet getroud is. Twee persone wat saamwoon kan 

van dieselfde of die teenoorgestelde geslag wees.

• GEEN WETSBESKERMING NIE

Die wet bied weinig, indien enige beskerming aan persone wat saamwoon, 

tensy daar kinders uit so 'n verhouding gebore word. Net so beskou die

wet die huwelik as 'n in- 

stelling wat die grondslag 

vorm van sowel 'n gesin- 

slewe as die Staat se reg- 

stelsel. Juis daarom is daar 

talle wetsvereistes geskep 

ten einde 'n verwarring te 

voorkom sodra 'n huwelik 

beëindig word. Baie min 

sa amw oonver houdin gs
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eindig in 'n huwelik en sulke verhoudings misluk selfs meer as huwelike. 

Saamwoon kan gevolglik nooit 'n proefhuwelik wees nie, hoofsaaklik 

omdat daar geen totale verbintenis (,commitment,) kan wees nie.

• PASOP V IR  DIE F IN A N S IËLE  SLAGGATE

Talle verskuilde finansiële probleme kom voor wanneer saamwoonpare

uitmekaar gaan. Hier volg 'n paar:

• Die welgestelde vennoot skenk byvoorbeeld 'n motor aan die ander 

party, maar hou dit in sy/haar naam geregistreer. Die tweede party is 

só geïmponeer dat hy/sy alle inkomste aan die ander oorhandig vir 

beleggings vir 'n blink gesamentlike toekoms. Eersgenoemde doen die 

nodige beleggings in sy eie naam. Wanneer die verhouding beëindig 

word, sit een vennoot met al die bates.

Twee homoseksuele mans besluit om 'n woonstel te deel. Die een betaal 

die huur, water en ligte en koop die kos. Die ander koop meubeis en 'n 

motor in sy eie naam. Sou hierdie verhouding beëindig word, sal die 

een party wat feitlik deur die ander onderhou is, boonop geregtig wees 

op die meubels en die motor.

• 'n Man en vrou wat saamwoon, koop meubels uit die man se 

tjekrekening, maar die vrou dra haar deel by. Die man gaan te veel 

skuld aan en word insolvent verklaar. Daar word nou beslag gelê op 

die meubels wat eintlik gesamentlike besit is. Die vrou sou haar deel 

van die meubels alleen kon behou indien sy bewys kon lewer dat sy wel 

daarvoor betaal het -  wat in so 'n geval maar moeilik kan wees. 

Nadat Dave en Linda veertig jaar saamgewoon het, sterf Dave aan 

kanker. Hy en Linda het oor die jare baie duur meubels gekoop, saam 

daarvoor betaal, maar alles is in sy naam gekoop. Ongelukkig sterf hy 

sonder testament. Linda kry niks van al hulle meubels nie -  sy
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vervreemde broer (die enigste oorblywende familielid) erf al Dave se 

besittings. Hoe onregverdig dit ook al klink, die wet bied geen 

beskerming aan Linda nie.

Danie en Marinda woon saam en beoog om saam 'n woonstel te koop, 

wat in albei se naam geregistreer word. Hulle doen aansoek om 'n 

verband ten einde die koop te help finansier. Bouverenigings en banke 

staan wel 'n verband toe aan mense wat saamwoon. Beide moet egter 'n 

inkomste hê en die paaiement wat maandeliks betaal moet word, mag 

nie sowat 30 persent van hulle gesamentlike inkomste oorskry nie. 

Hulle besluit om hul verhouding te beëindig. Danie stel voor dat die 

woonstel verkoop word, maar Marinda wil nie verkoop nie.

Danie probeer om sy aandeel in die woonstel aan Marinda te verkoop -  

sy weier om te koop. Nou bied Danie aan om Marinda se aandeel te 

koop, maar weer eens weier sy. Sonder 'n saamwoonooreenkoms kan 

Danie nie Marinda dwing om enige van sy voorsteUe te aanvaar nie. 

Beide is geregtig om daar te woon en die situasie word onhoudbaar. As 

Danie die woonstel in sy eie naam gekoop het, sou Marinda die 

eiendom moes verlaat indien daar geen skriftelike ooreenkoms tussen 

die twee was nie. Sy sou selfs nie op 'n maand se ekstra woonplek 

geregtig wees nie.

Jack en Jenny woon saam. Hy werk en sy nie. Hy sterf in 'n ongeluk by 

die werk en Jenny doen aansoek om werkloosheidsversekerings- 

voordele (voordele waarop sekere werklose persone geregtig is). Jack 

is egter steeds met 'n ander vrou getroud. Sy ontvang dus hierdie 

voordele en nie Jenny nie.

• 'N BABA  W O R D  GEBORE

'n Baie groot probleem ontstaan waar 'n kind uit so 'n verhouding gebore

word en die verhouding beëindig word. Die Romeins-HoUandse reg het
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geglo dat 'n pa wat nie sy kind wou wettig deur met die ma te trou nie, 

gestraf moet word -  die man moet dus onderhoud betaal, maar is nie 

daarop geregtig om sy eie kind te sien nie. Dit is sy straf, ongeag of dit die 

vrou is wat nie wou trou nie.

Wanneer 'n getroude persoon skei, is die vader daarop geregtig om die 

kind se bates en beleggings te bestuur, asook om die kind tydens 

regsgedinge (hofsake) te verteenwoordig. 'n Pa wat saamwoon, is nie op 

laasgenoemde geregtig nie, maar wel die ma.

A1 sou 'n pa erken dat dit sy kind is en dié kind in sy naam registreer, 

verkry die pa steeds nie 'n enkele reg nie. 'n Kind wat uit 'n 

saamwoonverhouding gebore word, kry die moeder se van. Selfs al sou 

'n pa en ma 'n saamwoonooreenkoms opstel, verander dit niks aan hierdie 

saak nie.

• STEL 'N SAAMWOONOOREENKOMS OP

Die enigste praktiese manier om bostaande probleme te voorkom, is dus 'n 

saamwoonooreenkoms. Dit moet 'n suiwer finansiële ooreenkoms tussen 

die twee partye wees. En dis veral belangrik dat die volgende aspekte deel 

daarvan vorm:

watter uitgawes gedeel word en in watter verhouding

hoe om daarvoor te betaal (uit 'n gesamentlike rekening of afsonderlike

rekenings)

die hou van afsonderlike spaarrekenings

hoe beleggings sal plaasvind en in wie se naam (afsonderlike beleggings 

in eie name word aanbeveel)
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die wyse waarop bates verdeel sal word indien die verhouding 

beëindig word

die wyse waarop 'n belang in 'n gesamentlike besigheid (indien van 

toepassing) hanteer sal word (ook ná die beëindiging van die verhou- 

ding)

of daar onderhoud tussen die partye sal wees ná skeiding

watter regte en verpligtinge daar uit eiendomsreg van 'n woning sal

voortspruit tydens en ná die verhouding

wat met 'n huurkontrak sal gebeur tydens die verhouding (word dit 

byvoorbeeld in beide se name gedoen?), in geval van dood (kan die 

ander party die huurkontrak oomeem?)r asook by skeiding 

hoe eiendom gekoop gaan word (gesamentlik, afsonderlik), en 

hoe gesamentlike bates verdeel sal word indien die verhouding 

beëindig word

,81 .


