
S DIE EKONOMIESE 
SIKLUS -  JÓÚ 
BELEG6 IN6 SI KLUS

5.1 BEDRYWE EN DIE EKONOMIESE SIKLUS
Die stand van die Suid-Afrikaanse ekonomie het 'n direkte invloed op die 
beleggingsopbrengs wat jy gaan verdien. Hier dink mens veral aan die spesi- 
fieke beleggingsinstrument (bv vaste eiendom, aandele, staatseffekte) waarin 
belê word. ]a, jou beleggingsbesluit kan aansienlik verskil na gelang van die 
spesifieke fase (opswaai, afswaai, resessie) van die ekonomiese siklus (sake- 
siklus). 'n Professionele makelaar behoort jou hiermee te kan help tydens die 
neem van jou beleggingsbesluit rakende jou pakket.

Dit is baie belangrik om te weet dat die korrekte tydsberekening by die neem 
van die beleggingsbesluit van groot belang is. As jy byvoorbeeld weet dat die 
prys van effektetrusts nou net begin daal het en die verwagting is dat dit vir 'n 
paar jaar gaan voortduur, sou dit dwaas wees om dadelik al jou geld daarin te 
belê. Dit is selfs meer belangrik vir diegene wat wil spekuleer met hul geld, met 
ander woorde, as jy byvoorbeeld aandele wil koop en dit teen 'n wins wil 
verkoop. Vir diegene wat oor die lang termyn in aandele belê, is die stand van 
die ekonomie ook belangrik. Sekere aandele is baie gevoelig vir die stand van 
die ekonomie terwyl ander maar min daardeur beïnvloed word.

Jy moet byvoorbeeld kennis dra van die verhouding van 'n bepaalde bedryf 
tot die stand van die ekonomie (die ekonomiese siklus). Sekere bedrywe 
beweeg saam met die ekonomie terwyl ander in die teenoorgestelde rigting 
beweeg.

Kom ons kyk na enkele bedrywe, naamlik groei-, defensiewe, sikliese, 
rentekoerssensitiewe en randverskansingsbedrywe.
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GROEIBEDRYWE

'n Belegging in groeibedrywe (rekenaars, finansiële sektor, elektronika) 
presteer gewoonlik goed, ongeag die stand van die ekonomie. Dit is belangrik 
om te bepaal watter bedrywe ook nog in die toekoms sal groei.

DEFENSIEWE BEDRYWE

Defensiewe bedrywe word die minste (eintlik glad nie) deur die ekonomiese 
siklus beinvloed. A1 is dit 'n resessie, sal mense nog steeds eet, drink en van 
finansiële dienste gebruik maak. 'n Belegging in die kos-, drank- en finansiële- 
dienste-bedryf sal dus deurgaans betreklik goeie opbrengste lewer, ongeag die 
ekonomiese siklus.

SIKLIESE BEDRYWE

Hierdie bedrywe, byvoorbeeld duursame goedere soos motors en meubels, 
word die meeste deur die ekonomiese siklus beïnvloed. In 'n resessie sal mense 
byvoorbeeld tevrede wees om met 'n ou motor te ry en hulle ou meubels te 
gebruik sonder om dit te probeer vervang. Vind dus eers meer uit oor die stand 
van die ekonomie voordat jy in 'n sikliese bedryf belê.

RENTEKOERSSENSITIEWE BEDRYWE

Hierdie bedrywe word grootliks beïnvloed deur verwagtinge omtrent stygende 
of dalende rentekoerse. Voorbeelde is die boubedryf, die eiendomsbedryf en 
die finansiële sektor (banke).

RANDVERSKANSINGSBEDRYWE

'n Belegger kan ook belê in 'n bedryf ten einde die belegging te beskerm teen 'n 
daling in die waarde van die rand -  vandaar die begrip randverskansing. 
Normaalweg word inkomste dan in 'n buitelandse geldeenheid ontvang, 
byvoorbeeld doller of pond. Die uitgawes word egter in rand betaal. Hier dink 
ons byvoorbeeld aan aandele soos Richemont en Minorco.

5.2 HOE LYK DIE EKONOMIESE SIKLUS?
In eenvoudige terme lyk die siklus so: 'n ekonomiese herstel, 'n opswaai, 'n 
afswaai en dan 'n resessie.
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5.3 HOE BELÊ EK TYDENS DIE EKONOMIESE SIKLUS?
Die opbrengs wat jy op jou belegging gaan verdien, kan hoofsaaklik bepaal 
word deur die besluit in 'n bepaalde siklus om te koop (te belê) of te verkoop 
(te onttrek en te herbelê).

• Ekonomiese herstél: Tydens 'n fase van ekonomiese herstel is korttermyn- 
rentekoerse op 'n laagtepunt. Daar kan nou veral in kommoditeite (metale en 
minerale) belê word, omdat die vraag daarna toeneem tydens die volgende 
ekonomiese fase (die opswaaifase).

• Ekonomiese opswaai: Beleggers verkoop gewoonlik staatseffekte, aandele en 
eiendom in hierdie fase. Korttermynrentekoerse styg, inflasie begin toeneem 
en maatskappywinste daal. Tydens 'n ekonomiese opswaai herleef nuwe 
besighede en neem indiensneming toe.

• Ekonomiese afswaai: Tydens hierdie fase word kommoditeite verkoop vanweë 
'n verwagte daling in die vraag daama. Korttermynrentekoerse is baie hoog 
en staatseffekte word gekoop omdat 'n daling in korttermynrentekoerse 
asook 'n resessie verwag word.

• Resessie: 'n Resessie het tot gevolg dat die ekonomie negatief groei. Kortter- 
mynrentekoerse daal en beleggers koop meestal weer aandele en eiendom.

DIE PRIMÊRE PROBLEME

Eerstens moet jy dus weet wat die stand van die ekonomie is, met ander 
woorde die huidige sowel as die verwagte toekomstige ekonomiese siklus 
(sakesiklus). Tweedens moet jy weet watter bedrywe (onthou die vyf tipes) 
bestaan en hoe hulle reageer ten opsigte van die spesifieke ekonomiese siklus.

Sou jy (as 'spekulant') in onroerende eiendom belê, is die siklus van die aller- 
grootste belang, selfs belangriker as die plek. Hiermee word bedoel dat die 
tydsberekening van jou belegging belangriker is as die plek van jou belegging. 
Belê dus op die regte tyd op die regte plek. Dit is veral van kardinale belang 
indien jy met jou eiendomsbelegging wil spekuleer. Die eiendomsiklus beloop 
ongeveer 17 jaar van 'n laagtepunt na 'n hoogtepunt. Jou beleggingsopbrengs 
sal die hoogste wees indien jy op 'n laagtepunt kan koop en op 'n hoogtepunt 
(ná ± 17 jaar) kan verkoop. Onthou, die verbandtermyn is meestal 20 jaar. Dit is 
veral só indien jy boonop geld geleen het ('n verband) en die eiendom verhuur 
het. Die beste teenvoeter vir stygende rentekoerse is juis om op die laagste punt 
van die eiendomsiklus te koop.



Natuurlik moet jy jou risikoprofiel (toleransie vir risiko) ken, tesame met jóú 
posisie in die lewensiklus, oftewel jóú beleggingsprofiel. Kom ons kyk kortliks 
na die beleggingsbesluite oor die verskillende lewensiklusse waarin jy jou kan 
bevind, naamlik die jong jare, die gesinsjare, die loopbaanjare, die jare voor 
aftrede, en die aftredejare.

« Die jong jare (20-30): Gedurende hierdie jare moet finansiële dissipline aan- 
geleer word. Enige pakket wat ontvang word, moet gevolglik vir doeleindes 
van kapitaalgroei belê word. Riskante beleggings word aanbeveel vanweë 
die ouderdom en die aantal jare tot en met aftrede (vaste eiendom -  'n eie 
woning, effektetrusts en aandele).

• Die gesinsjare (30-40): Belê steeds vir kapitaalgroei met die kinders se toe- 
komstige finansiële behoeftes (joune en hulle s'n) in gedagte.

• Die loopbaanjare (40-50): Kinders verlaat hier die huis en hopelik sal daar bo 
en behalwe jou pakketgeld, meer eie geld vir aftredebelegging wees. Kapi- 
taalgroeibeleggings word steeds aanbeveel. Indien jy tydelik of permanent 
werkloos is, moet daar ook belê word vir 'n maandelikse inkomste.

• Die jare voor aftrede (50-55): Kapitaalgroeibeleggings moet nou minder 
riskant belê word met die oog op aftrede. Verhoog ook jou annuïteite en 
diversifiseer jou beleggings (versprei dus jou beleggingsrisiko -  moenie al 
jou eiers in een mandjie plaas nie).

• Die aftredejare en daarna (55 en ouer): Vermy riskante beleggings, maar kon- 
sentreer steeds op kapitaalgroei as jou inkomstebehoeftes dit toelaat. Betaal 
jou skuld klaar en pas kredietbestuur toe. Beskerm jou beleggings (voorsie- 
ning vir aftrede) teen inflasie.

Dit is gevolglik baie belangrik om kennis te dra van

« die ekonomiese siklus
• beleggings in verskillende produkte in verskillende bedrywe
• hoe verskillende bedrywe reageer tydens verskillende ekonomiese siklusse
• die spesifieke fase van die lewensiklus waarin jy jou bevind
• tydsberekening as dit kom by die neem van die korrekte beleggingsbesluit

Ja, belê veral in randverskansingsprodukte en -bedrywe as jy dink dat die 
waarde van die rand nog vir baie jare gaan daal. Onthou weereens eerstens jou 
behoeftes, risiko's en doelwitte.



Ó VERM Y H IERD IE 
SLAYGATE!

Die belegging van jou pakket moet in die totale veld van persoonlike finansiële 
bestuur inpas. Dit is daarom nie moontlik om jou beleggingsbesluit (beleg- 
gingsbeplanning) van inkomstebelasting-, boedel en aftredebeplanning te skei 
nie. A1 vier hierdie beplanningsareas moet sorgvuldige oorweging geniet voor- 
dat jy jou pakket belê. Dit kan beteken dat verskillende adviseurs geraadpleeg 
moet word.

Voorbeeld: Jou pakketvoordele ontvang jy as R200000 wat belasbaar is en 'n 
verdere R100 000 wat nie belasbaar is nie. Jy kan nou onder meer soos volg te 
werk gaan:

• Beleggingsbeplanning: Jy belê R100 000 in 'n bestaande besigheid wat jy koop 
ten einde daaruit 'n bestaan te maak.

• Inkomstebelastingbeplanning: Jy belê die R200 000 in 'n vrywillige annuïteit ten 
einde belasting gedeeltelik te vermy. Slegs die rente is belasbaar.

• Boedelbeplanning: Jy neem lewensdekking uit (óf 'n lewenspolis óf jy voeg dit 
by jou annuïteit) vir toekomstige boedelbelasting vanweë beleggings uit die 
besigheid. Jy begin die besigheid as 'n beslote korporasie ten einde jou 
toekomstige boedel te verklein.

• Aftredebeplanning: Jy is 53 en sodra jou annuïteit oor twee jaar in kontant 
omskep kan word (uit vrye wil), belê jy die een derde in effektetrusts. Jy belê 
die twee derdes in 'n lewende annuïteit en vra aanvanklik slegs 5% rente- 
inkomste sodat jy steeds die maksimum kapitaalgroei kan kry.

6.1 BELE06INGSLA06ATE EN HOE OM DITTE VERMY
Beleggingslaggate is so volop dat die meeste van ons op die een of ander tyd- 
stip daarin trap. Party slaggate is voor die hand liggend, maar ten einde sekere



ander slaggate te vermy, benodig jy heelwat kennis omtrent beleggings en 
beleggingsbeplanning.

SLAGGAT 1: VERWAR DIE OPBRENGS MET DIE DOEL VAN DIE 
BELEGGING

Seker die nommer een-slaggat van ons tyd is om die opbrengs verbonde aan 'n 
bepaalde belegging met die doel van die belegging te verwar. Jy vergelyk 
byvoorbeeld nooit die opbrengs op die belegging in jou woonhuis met die 
opbrengs op 'n riskante aandeel nie. Ons in Suid-Afrika moes nog sommer 
onlangs na só 'n debat luister. Moenie die belegging in jou woonhuis net in geld 
meet nie.

Seker die mees basiese reg as dit by geldsake kom, is die reg om met jou geld 
te maak wat jy wil -  vandaar die begrip persoonlike finansies. Ons is reeds 
geleer dat ons moet mik na finansiële onafhanklikheid ná aftrede en hoe min 
mense dié doelwit bereik. Elke individu is en bly steeds geregtig daarop om 
gedurende sy/haar lewe na goeddunke met swaarverdiende geld/kapitaal te 
handel.

In hierdie bespreking gaan ons kyk na die finansiële sowel as nie-finansiële 
redes waarom ons 'n woning moet koop of huur. Die doel van 'n belegging in 
'n eie woning word hopelik in perspektief geplaas. Let daarop dat ons nie hier 
van 'n belegging in 'n tweede woning praat nie, maar van 'n eie woning -  
waarin jy bly.

Waaroor gaan die argument?

Ewe skielik skilder mense 'n prentjie wat talle van ons laat wonder of ons nou 
eintlik ons lewens gemors het. Op talle plekke in die media lees ons (en ons 
hoor dit by talle makelaars) dat dit meer winsgewend is om 'n woonhuis te 
huur en jou geld in effektetrusts of aandele te belê. Ja, verkoop jou huis en gaan 
huur dadelik 'n goedkoper woning. Belê nou jou 'wins' winsgewend. Net so 
word diegene wat daaraan dink om 'n eerste woning te koop aangeraai om 
liewer vir altyd te huur en nooit te koop nie. Belê dan die verskil tussen jou 
huurgeld en die hoër bedrag wat jy aan 'n eie woning sou bestee, in effek- 
tetrusts of aandele.

Maar voel almal van ons só oor geld en opbrengs en word almal van ons deur 
geld gemotiveer en in dieselfde mate gemotiveer? O nee, baie beslis nie, anders



sou die meeste van ons dieselfde studies voltooi het, dieselfde werk doen, 'n 
enkelkamer gehuur het en al ons daaglikse en lewensaktiwiteite net in 
opbrengs op ons beleggings meet. Navorsing en duisende opvoedkundige en 
bestuursboeke toon juis dat ons as mens deur verskillende dinge gemotiveer 
word. Net so buig sommiges deurgaans baie laag voor Mammon, ander net 
soms, en Godvresende mense glad nie. Almal reageer gevolglik nie dieselfde in 
die teenwoordigheid van geld nie.

Wat van jou ander besittings?

Sou ons 'n argument ten gunste van 'n huurwoning aanvoer, sou dit ook 
beteken dat ons meubels, ringe, duur vakansies (almal is eintlik duur), sosiale 
aktiwiteite, privaatskole, ens, ook in terme van die huidige opbrengs op ons 
geld (belegging daarin) moet meet. Moet dus nie iets besit waarop jy eerder 'n 
opbrengs elders kan verdien nie -  so lui die argument ten gunste van die huur 
van 'n woning.

Hiervolgens moet jy natuurlik jou motor verkoop en die verkoopsom belê. 
Net so moet diegene wat 'n eerste voertuig wil koop eerder die paaiemente 
belê. Almal maak nou van 'goedkoop' openbare vervoer gebruik -  busgeld 
beloop deesdae sowat R110,50 per maand. Ongelukkig werk dit nie só nie. 
Ingevolge die markmeganisme (die werking van die mark -  vraag en aanbod 
dus) sal die geweldige vraag na busvervoer dan die maandelikse busgeld 
opstoot (vanweë die hoë buspryse) na byvoorbeeld R1000 of R2 000 per maand. 
Teen dié tariewe kan jy maar jou motor eenmalig afbetaal en daarna alle 
toekomstige 'busgeldpaaiemente' elders belê of anders aanwend.

Finansiële oorwegings as jy huur

Soos jy sal sien, geld dieselfde argument as ons die huur van 'n woonhuis in 
plaas van die koop daarvan oorweeg. Sou mens 'n woning huur, maak jy 
eerstens van jou eie geld gebruik. Daar is gevolglik nie sprake van 'n verband 
nie. Jou eie geld is juis duur wanneer jy nie van 'hefboomfinansiering' gebruik 
maak nie. Hoe minder 'n mens van jou eie geld in 'n woning (of besigheid) 
steek, hoe hoër is die opbrengs op jou eie geld (in die normale gang van sake). 
Net so kan jy nie so 'n groot woning (wat duur is) huur as jy slegs jou eie geld 
moet gebruik nie.

Verder weet jy ook nie altyd wanneer die huur verhoog gaan word en met



hoeveel nie. Jy is ook nie seker of die woning wat jy huur verkoop gaan word 
en jy moet trek omdat jy nie 'n nuwe huurkontrak met die nuwe eienaar (wat 
self daar wil kom woon) kan sluit nie.

'n Persoon wat huur het nie gemoedsrus oor sy/haar blyplek nie. Gestel so 
'n persoon het die oorblywende geld (wat nooit daar sal wees nie vanweë die 
werking van die markmeganisme) op die Beurs belê op 'n stadium van lae aan- 
delepryse. So 'n persoon sal sommer baie gou die aandele verkoop en 'n eie 
woning koop vir eie gemoedsrus.

Maar onthou, sou almal huur, sal die huur so hoog styg dat niemand wil 
huur nie. Almal sal 'n woning wil koop om te verhuur vanweë die hoë huur- 
geld oftewel die hoë opbrengs uit 'n belegging in wooneiendom (residensiële 
eiendom).

Na baie jare se huur sal jy egter nog steeds soos 'n immigrant of skolier voel 
wat ook eintlik maar net op 'n plek kan sit, slaap en eet.

Sou ons egter na die opbrengs op 'n woonhuis kyk, dan sien ons dat dit oor 
die afgelope 15 jaar hoër was as dié van aandele. Jy kan wel geld leen om 'n 
huis te koop met die huis as sekuriteit, maar finansiële instellings sal nie mak- 
lik geld aan jou leen vir aandelebelegging sonder jou eie sekuriteit nie.

As jy huur, sal jy na 'n leeftyd niks hê om te wys nie. Daarenteen kan jy as jy 
gekoop het, 'n woning hê wat bykans of meer as 'n miljoen rand werd is (veral 
in die stad in selfs 'n gemiddelde buurt).

Afgetredenes en baie ou of siek persone wat nie meer fisies of finansieel in 
staat is om 'n eie woning in stand te hou nie, kan

• ófhuur
• óf voltitel-/deeltitel-/groepbehuising-/aftreeskema-eiendom koop wat

namens hulle onderhou word

Nie die tegnologie of die 21ste eeu gaan die feit verander dat elkeen van ons 
graag 'n eie woning wil hê nie. Ons wil minstens beheer hê oor hierdie aspek 
van ons lewe. Selfs die hoë rentekoerse wat ons in die tweede helfte van 1998 
in Suid-Afrika beleef het, verander niks aan die argument teen huur of ten gun- 
ste van koop nie -  veral nie op die lang termyn en oor 'n leeftyd nie.

Wanneer jy 'n woning huur, loop jy wel die risiko dat jy dalk nie 'n blyplek 
gaan hê aan die einde van van die maand nie (om watter rede ook al), maar jy 
hoef geen instandhoudingskoste, versekering, of erfbelasting te betaal nie, en 
daar is geen boedelbelastingimplikasies, ens, nie. As die huur te hoog raak, dan
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trek jy maar net weer. 'n Eie woning hou ook 'n magdom finansiële huishoude- 
like risiko's in. In die geval van 'n gehuurde woning is hierdie moontlike koste 
afwesig of minimaal.

Baie mense bly jare lank in 'n gehuurde woning. As jy boonop goed oor die 
weg kom met die eienaar, kan jy wel finansieel daarby baat (bv jy sorg vir die 
tuin en betaal 'n verminderde huur; jy het die eerste opsie om te koop, ens).

Finansiële oorwegings as jy koop

Huiseienaarskap begin meestal op die ouderdom 25 en die meeste mense besit 
'n woning op ouderdom 45. Die feit dat jy jou huis met geleende geld kan koop 
help jou om 'n groter woning te koop en min van jou eie geld te gebruik 
(meestal slegs die deposito). Die opbrengs op jou eie geld verhoog sodoende. 
Inflasie verhoog verder die waarde van jou huis, al word die huis ouer. Die 
waarde van die erf verhoog meestal voortdurend namate die aanbod (beskik- 
baarheid) van grond/erwe al hoe minder word.

Sou ons daaraan dink dat opgegroeide kinders deesdae vir 'n hele paar jaar 
ná skool nog by hulle ouers woon (sonder om elders of selfs tuis huur te moet 
betaal), hou huiseienaarskap sommer baie finansiële en nie-finansiële voordele 
in -  veral waar kinders boonop werkloos is en ouers in elk geval hierdie huur 
sou moes betaal.

Die feit dat mense byvoorbeeld 'n huis in Clifton gekoop het, het hulle só ryk 
gemaak dat ander mense bykans nie eens kan begryp hoe 'n mens 'n woning in 
só 'n duur buurt kan bekom nie. Net so maak die subsidie van jou werkgewer 
huiseienaarskap nog voordeliger. Deur nie van hierdie geleentheid gebruik te 
maak nie, het jy byvoorbeeld in die eerste kwartaal van 1999 ná belasting 
ongeveer R500 per maand verloor. Om hierdie bedrag maandeliks vir ongeveer 
20 jaar of langer te ontvang is 'n geweldige finansiële voordeel.

'n Woning kan as sekuriteit vir verdere lenings gebruik word en 'n afbetaalde 
huisverband (ook gedeeltelik afbetaal) kan as 'n lewenslange noodfonds dien. 
As jy vandag 'n woonhuis koop in 'n 'gemiddelde' woonbuurt kan dit oor 20 
jaar 'n miljoen rand werd wees. Daarby het jy boonop die nie-finansiële 
voordele geniet en geniet jy dit steeds.

Die pluspunt is wel dat die woning aan die einde van die betaalperiode joune 
word, maar jy sit finansieel meer in die woning in wat betref verhogings in 
rentekoerse, instandhouding, erfbelasting, aanbou/opgradering/herstelwerk,



ens. Die verhoging van rentekoerse of skielike werkloosheid, byvoorbeeld, kan 
ook beteken dat jy nie meer die maandelikse paaiemente kan bekostig nie en 
dus die eie woning kan verloor (dit word dan op 'n veiling verkoop) en ook 
alles wat jy finansieel aan die woning bestee het. Die uitkoms daarvan teenoor 
huur is dat jy dan ook 'met niks sit' en ook moontlik in 'n slegter finansiële 
posisie is as wanneer jy sou gehuur het. Ook as jou werk jou sou verplaas na 'n 
ander omgewing en jy genoodsaak is om jou eie woning te verkoop, verloor jy 
dalk ook 'n groot persentasie van jou geld, veral wanneer jy nie die woning teen 
die gewaardeerde prys kan verkoop kry nie en dus die verkoopprys moet ver- 
minder. Dis ook die geval wanneer die buurt waarin jou woning gebou is nie 
meer as 'elite' beskou word nie en dit die waarde van die eie woning beinvloed. 
Die verkoopmark kan ook 'n negatiewe invloed hê op jou belegging. 'n 
Opbetaalde woning het veral voordele vir erfgename -  dit is 'n voet in die deur 
in terme van sekuriteit en kredietwaardigheid.

Waarom koop mens 'n eie woning?

Niemand koop op byvoorbeeld 25-jarige ouderdom 'n eerste woonhuis omdat 
jy 'n bepaalde hoë opbrengs op jou geld gaan/kan kry nie. Nee, jy verlaat jou 
ouerhuis om eendag op jou eie voete te kan staan, wat hopelik eienaarskap van 
'n eie blyplek sal insluit. Net soos jy graag eendag jou eie ryding wil besit, net 
so wil jy ook jou eie blyplek besit. Opbrengs is nie die motiveerder of rede 
waarom jy 'n eie woning wil koop nie.

Die volgende redes kan geïdentifiseer word waarom mense 'n woning 
koop:

Self- en gesinsgeoriënteerde behoeftes

Onderliggend aan self- en gesinsgeoriënteerde behoeftes is sielkundige en 
ekonomiese motiverings. 'n Aantal sielkundige motiverings by die koop van 'n 
huis is:

• dit is 'n vesting (een of ander blyplek)
• die veiligheid van die gesin ('n veilige plek om te bly)
• onafhanklikheid en vryheid ('n eie huis en stukkie grond met plek vir die 

groei van die gesin)
• kreatiwiteit (die ontwerp en gebruik van 'n huis)
• avontuur (die vind van die regte huis)



• die uitbreiding van kennis (leer aangaande kontrakte en finansiering)
• gemoedsrus (geen styging in huurgeld nie)
• emosioneel (liefde in 'n huis en verblyf in 'n bepaalde woonbuurt)

Ekonomiese motiverings

• kopers se kredietposisie (beter leenterme, verbeterde kredietterme)
• amortisasie (terugbetaling van lening)
• appresiasie (eiendom styg in waarde)
• gemoedsrus (finansiële sekuriteit).

Groepgeoriënteerde behoeftes

Groepgeoriënteerde behoeftes wat betref die koop van 'n woonhuis wentel 
hoofsaaklik om 'n persoon se plek in die gemeenskap. As huiseienaar

• is hy/sy 'n verantwoordelike inwoner (verleen 'n element van stabiliteit in 
die woonbuurt)

• het hy/sy 'n aandeel aan die belang van die gemeenskap (die onderhoud 
van die gemeenskap)

• het hy/sy 'n positiewe instelling teenoor die woonbuurt (het 'n belang in die 
verbetering daarvan)

Politieke deelname deur 'n huiseienaar 

Dit kan tot die volgende aanleiding gee:

• deelname in landsbelang (eienaar stel belang in 'n stabiele regering)
• publieke ondersteuning (hy/sy dra by tot nasionale welvaart deur in 'n huis 

te belê)

Watter nie-finansiële voordele hou huiseienaarskap in?

Kom ons vergeet vir 'n oomblik die finansiële redes of motiverings van 'n eie, 
vol-opbetaalde woonhuis gedurende of ná 'n lewe se harde werk. Kom ons 
staan vir 'n oomblik stil by die lewe en die rol wat 'n eie woning daarin speel. 
Diegene wat doodgelukkig in hul woning en woonbuurt is, sal nooit, veral na 
baie jare op dieselfde plek, hul woning vir meer geld verruil nie. Nee, daar is 
trots in 'n eie woning wat nie in randwaarde vervang kan word nie.
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A1 daardie harde werk in die tuin, met die plante wat nou groot is, die bou 
van 'n eie braaiplek (volgens eie behoeftes), die onthaalarea, familieswembad, 
kamers vir kinders en/of kleinkinders, die snoekertafel, sauna, borrelbad, 
daardie kaggel in die hoofslaapkamer en/of familiekamer -  dit is alles daar om 
jou behoeftes en selfs meer te bevredig in 'n lewe waarvan jy maar net een het.

'n Huurwoning kan nooit dieselfde trots en lewensvreugde skep nie! Nee, 
daardie dinge wat jy met jou geld by jou woning doen, al sou ander dit as 
oorkapitalisasie beskou, kan nie met 'n opbrengs op ander beleggings vergelyk 
word nie. Sou ons dit doen, het ons baie verloor rondom dit waarom die lewe 
gaan.

Gevolgtrekking

Die mens het ander hoërordebehoeftes as net die maksimum opbrengs op kapi- 
taal. Sou die lewe te alle tye om opbrengs op kapitaal ('n hoër opbrengskoers) 
gaan, sal ons die meeste van ons besittings (veral motors en meubels) met beter 
beleggings moet vervang. Net so sou dit beteken dat ons nooit, ook nie ná 
aftrede nie, 'n belegging kan gebruik vir byvoorbeeld rondreis, na die buiteland 
gaan, kinders of kleinkinders, of vakansies nie, omdat ons dan die opbrengs op 
die verdere belegging daarvan sal verloor. Ons koop nie 'n woning om in te bly 
ten einde 'n opbrengs op ons geld te kry nie, maar om 'n eie plek te hê. Ons kies 
wel die beste woning met ons beskikbare geld (eie deposito en finansiering). 
Belê gerus in 'n woning. Ja, geniet u eie woning!

SLAGGAT 2: WANPERSEPSIE OOR 'N BELEGGING IN 'N 
LEWENSPOLIS

'n Tweede slaggat en beleggingsfout van ons tyd is die wanpersepsie oor 'n 
belegging in 'n lewenspolis, want sien, aandele lewer 'n hoër opbrengs. Moenie 
die doelwitte (redes) waarom jy belê en ook die finansiële behoeftes waarin jy 
moet voorsien (as gevolg van bepaalde risiko's) met die opbrengs op daardie 
belegging (lewenspolis of 'n ander belegging -  bv aandele) verwar nie. Kom 
ons kyk na hierdie argument.

Talle individue beskou 'n lewenspolis as iets wat op die een of ander tydstip 
in hul lewe deur 'n 'polissmous' aan hulle opgedwing is. Dit is egter seker die 
mees oningeligte siening wat enigiemand oor die besit van 'n lewenspolis kan 
hê. Daar is geen menslike skepping of belegging wat in meer behoeftes en doel-
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witte van die mens kan voorsien as juis 'n lewenspolis nie.
'n Lewenspolis is 'n bate net soos 'n huis of woonstelblok. Benewens die 

poliskontrak is 'n lewenspolis 'n nie-tasbare belegging wat die mens in staat 
stel om sy grootste finansiële risiko's aan 'n versekeringsmaatskappy oor te dra. 
As vergoeding vir maandelikse premies kry die polishouer, benewens ge- 
moedsrus, 'n aanvaarbare opbrengs op 'n belegging met 'n baie lae risiko.

Die primêre doelwit van elke individu se persoonlike finansiële strewe is om 
finansiële onafhanklikheid ná aftrede te bereik. 'n Lewenspolis (selfs twee of drie) 
kan dié doelwit help bereik soos geen ander belegging dit kan doen nie. Die besit 
van 'n lewenspolis hou gevolglik verreikende finansiële implikasies in vir die 
polishouer, sy familie en/of naasbestaandes in geval van die polishouer se dood.

Persoonlike finansiële beplanning behels verskillende beplanningsterreine. 
Die rol van 'n lewenspolis in enkele van dié beplanningsgebiede word vervol- 
gens kortliks aangetoon.

Loopbaanbeplanning

'n Lewenspolis kan gebruik word om voorsiening te maak vir 'n kind wat oor 
agtien jaar moontlik universiteitskoste sal hê. Dit kan gedoen word deur die 
polis na agtien jaar te laat uitkeer (veral waar ouers oor verskeie lewenspolisse 
beskik). Enige lewenspolis het 'n uitkeerwaarde na drie jaar en dié uitkeer- 
waarde is belastingvry ná vyf jaar (voorheen tien jaar). Hoewel mens 'n uit- 
keerpolis sou kon gebruik, kan 'n lewenspolis ook noodgedwonge gebruik 
word vir die koop van 'n student (kind) se motor.

Kredietbeplanning

In die geval van skuld kan 'n gebeurtenis soos die dood tot gevolg hê dat die 
individu se boedel gesekwestreer moet word sou hy/sy nie 'n polis met 
lewensdekking aan daardie skuld gekoppel hê nie. Hier kan gedink word aan 
motorskuld en veral 'n huisverband.

Sou die polishouer die termyn oorleef vir die afbetaling van die motor en/of 
huis, kan die lewenspolis gebruik word vir die delging van boedelkoste en selfs 
as 'n erflating. 'n Lewenspolis kan as sekuriteit dien vir die leen van geld, met 
die gevolg dat 'n motor, leë erf of huis nie as sekuriteit aangebied hoef te word 
nie. Dit word ook dikwels deur ouers aangebied as sekuriteit vir studentele- 
nings vir hul kinders.
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In geval van nood kan 'n lewenspolis afgekoop word, dus te gelde gemaak 
word. In só 'n geval verloor die polishouer egter 'n groot deel van die beleg- 

ging-

Beleggingsbeplanning

'n Lewenspolis verteenwoordig die eerste belegging wat 'n skoolverlater (met 
'n werk) behoort te maak. Net so behels dit die eerste belegging wat die 
getroude paartjie vir hul kinders behoort te maak. In die individu se middeljare 
en selfs ná aftrede is 'n verdere lewenspolis 'n ideale nie-riskante belegging. Die 
potensiële belegger kan veral die moeite doen om 'n lewenspolis met ander 
beleggingsaltematiewe te vergelyk. Hiervoor kan die verskillende beleggings- 
kriteria gebruik word. (Sien tabel 6.1.)

Tabel 6.1 'n Lewenspolis versus beleggingskriteria

Beleggingskriteria Lewenspolis

Risiko Laag
Opbrengs Aanvaarbaar
Bedrag belê Baie laag (per maand) -  afhangend van jou gesondheid
Termyn Drie jaar vir afkoopwaarde; ná drie jaar kan dit in ’n uitkeerpolis 

omskep word
Gemak van bestuur Word aan versekeringsmaatskappy oorgelaat
Vereiste kennisvlak Geen: agent kan jou inlig
Veiligheid van kapitaal 100% veilig -  word gewaarborg
Kapitaalgroei Aanvaarbare kapitaalgroei
Likiditeit Baie likied na drie jaar
Belasbaarheid Opbrengs is belastingvry na vyf jaar (voorheen tien jaar)
Buigsaamheid Baie buigsaam -  inhoud kan aangepas word
Transaksiekoste Aanvaarbaar. Tabel 6.2 wys op verdere huishoudelike en sake- 

risiko’s wat met behulp van ’n lewenspolis gedek kan word 
(ongeag die opbrengs op die belegging)

Tydsberekening Speel nie ’n rol nie -  die beste tyd om ’n polis uit te neem, is altyd 
dadelik

Diversifikasie Risiko van ’n portefeulje kan verlaag word deur ’n polis uit te neem
Beskerming teen inflasie Premies kan jaarliks met tot 20% verhoog word om voorsiening 

vir inflasie te maak
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Aftredebeplanning

'n Lewenspolis kan verder gebruik word om voorsiening vir aftrede te maak. 
Daar kan gevra word dat die polis moet uitkeer. Só 'n strategie behoort slegs in 
geval van nood gevolg te word of waar daar alternatiewe voorsiening vir 
aftrede en boedelskuld gemaak is.

Dieselfde kan gedoen word waar die individu se boedel relatief klein is en/of 
daar geen erfgename is nie. Die verskansing teen inflasie en kapitaalgroei wat 
'n lewenspolis bied, maak dit juis geskik as moontlike voorsiening vir aftrede, 
terwyl talle risiko's gedek word ('n huisverband wat dan afbetaal is).

Beskermingsbeplanning

Dit is veral op die gebied van beskerming teen moontlike risiko's en toekom- 
stige gebeure waar 'n belegging in 'n lewenspolis geen gelyke het nie.

'n Basiese behoefte van elke individu is om hom-/haarself en sy/haar besit- 
tings te beskerm. Die rede is hoofsaaklik omdat daar altyd 'n kans bestaan 
(risiko) dat mens jou besittings kan verloor vanweë omstandighede binne of 
buite jou beheer.

Onsekerheid en risiko vorm van die vroegste tye af deel van die mens se 
omgewing. Om van dié las ontslae te raak, word die risiko's aan 'n verseke- 
ringsmaatskappy oorgedra wat bereid is om dit teen 'n bepaalde vergoeding te 
dra.

Boedelbeplanning

'n Lewenspolis kan nuttig gebruik word om boedeladministrasie te help betaal. 
Net so kan 'n lewenspolis op 'n kind se lewe uitgeneem word (bo 14 jaar). As 
onvoldoende voorsiening vir sy of haar ouer se boedeladministrasie gemaak is, 
kan 'n kind die polisopbrengs gebruik om dié verpligtinge te help nakom. 'n 
Lewenspolis is veral geskik vir die betaling van boedelbelasting ná 'n persoon 
se dood asook vir die betaling van hereregte waar vaste bates na 'n natuurlike 
of regspersoon oorgedra moet word.

Gevolgtrekking

'n Lewenspolis kan gebruik word op verskeie beplanningsterreine binne per- 
soonlike finansiële beplanning. As beleggingsaltematief is dit seker die buig- 
saamste belegging as daar na die talle gebruiksmoontlikhede van 'n lewenspo-



lis gekyk word. Die individu, hetsy arm, ryk, 'n salaristrekker of 'n sakeman/ 
-vrou, kan 'n lewenspolis vir seker 90% van al sy of haar risiko's gebruik.

In die lig van Suid-Afrika se politieke en ekonomiese onsekerheid en onrus, 
is daar gemoedsrus in 'n lewenspolis te verkry. 'n Lewenspolis kan nie net slegs 
ná die dood van die polishouer gebruik word nie, maar ook gedurende sy/haar 
lewe.

Alle risiko's wat in tabel 6.2 aangedui is, kan met behulp van 'n lewenspolis 
gedek word.

Tabel 6.2 Risikodekking met behulp van 'n lewenspolis

Tipe risiko Versekering

1 Persoonlike risiko
Verlies aan inkomste as gevolg van dood Lewenspolis

2 Eiendomsrisiko
Huis met ’n verband Lewenspolis

3 Besigheidsrisiko’s
(a) Koop- en verkoopooreenkomste Lewenspolis
(b) Vennootskapsversekering Individuele lewenspolis

(c) Eiendomsbeperktemaatskappy-versekering

Gesamentlike lewenspolis
Lewe-van-’n-ander-polis
Lewenspolis

(d) Beslote korporasie Lewenspolis
(e) Professionele ingelyfde maatskappye Lewenspolis
(f) Polisse tot voordeel van die werkgewer

(i) Sleutelpersoonversekering Lewenspolis
(II) Oortrokke bankrekening Lewenspolis
(iii) Om ’n persoonlike waarborg te dek Lewenspolis
(iv) Om ’n aandeelhouer se leningsrekening te dek Lewenspolis
(v) Om ’n verbandlening te dek Lewenspolis
(vi) Om ’n kontantreserwe te voorsien Lewenspolis

(g) Polisse tot voordeel van die werknemer
(i) Uitgesteldevergoeding-skema Lewenspolis

4 Boedelbelastingaanspreeklikheid Lewenspolis
5 Boedeladministrasiekoste

(a) Eksekuteursfooi Lewenspolis
(b) Oordragkoste Lewenspolis
(c) Koste vir verkoop van bates Lewenspolis

6 Hereregte Lewenspolis



SLAGGAT 3: ONDERSKAT NEGATIEWE INVLOED VAN INFLASIE

'n Derde groot beleggingslaggat waarin beleggers trap, is om die negatiewe 
invloed van inflasie op voorsiening vir aftrede te onderskat.

Inflasie is diegene wat oor voldoende eiendom beskik (veral op die regte 
plek) se beste vriend. Daarenteen is inflasie 'n monster vir individue wat

• nie oor voldoende voorsiening vir aftrede beskik nie
• slegs oor beleggings beskik wat 'n inkomste lewer (waarvan hulle afhanklik 

is)
• nie oor beleggings beskik wat kapitaalgroei lewer nie
• ná aftrede 'n woonplek moet huur teen markverwante huur (sonder om self 

eiendom te besit of voldoende ander beleggings met die nodige kapitaal- 
groei)

• nie polisse jaarliks laat aanpas het vir inflasie nie, veral waar daar op hierdie 
polisse gesteim is/word vir aftreevoorsiening

Vir bogenoemde groep persone is inflasie die onvermydelike monster wat hulle 
bietjie voorsiening vir aftrede onmiddellik ná aftrede soos 'n kanker begin ver- 
teer.

Vir talle Suid-Afrikaners wag daar moeilike finansiële situasies ná aftrede -  
veral as hulle baie jare ná aftrede leef en/of sieklik is sonder 'n mediese fonds.

Figuur 6.1 Inkomstetekort ná aftrede

Inkomste ná aftrede as persentasie van inkomste 
gedurende werksjare
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Die inflasietempo

Die invloed van inflasie word bereken deur van die faktor 72-formule gebruik 
te maak. Gestel die inflasiekoers is 12%. Inflasie sal nou die waarde van 'n 
belegging elke ses jaar halveer (72 -r 12 = 6). Dit beteken dat 'n belegging van 
R50000 (as dit nie kapitaalgroei teen inflasie lewer nie) oor ses jaar slegs 
R25 000 in vandag se geldterme werd sal wees.

Die invloed van inflasie word gevolglik teengewerk as 'n belegging 'n na- 
belaste opbrengs lewer (waar die belegging 'n inkomste lewer waarop belasting 
betaal moet word) wat hoër is as die inflasiekoers.

Toekomstige inflasiekoers

Ná 1960 was die styging in die inflasiekoers drasties en het dit skerp toege- 
neem. Die inkomstetekort ná aftrede word onder aftredebeplanningslaggate 
(afdeling 6.4) toegelig.

Die histogram in figuur 6.1 beklemtoon dié tekort in die geval van dood, 
vroeë aftrede vanweë mediese ongeskiktheid, en aftrede op 55 en 60. Die huidi- 
ge lewenstandaard van elke individu word as 100% (of die standaard ná aftre- 
de) gestel. Die histogram sal vir elke individu verskil -  net so die verreikende 
finansiële implikasies as gevolg van inflasie ná aftrede.

Vir diegene met onvoldoende beleggings vir aftrede sal inflasie die inkom- 
stetekort in elk van die vier gevalle vergroot. As die individu baie lank leef, sal 
inflasie uiteindelik die koopkrag van geld tot onder die broodlyn verminder. 
Dit is dan wanneer aftrede 'n wedloop tussen inflasie en die dood word. 
Meestal is die dood genadiger.

WEN DIE WEDLOOP!

Beleggings met kapitaalgroei oor so 'n lang tydperk as moontlik is die enigste 
antwoord. Afgetrede persone of diegene wat pakkette naby aan aftrede belê, 
moet beleggings met kapitaalgroei so lank moontlik laat groei en die verkry- 
ging van inkomste uit beleggings so lank moontlik uitstel. Deur dit te doen, laat 
jy saamgestelde rente, oftewel rente op rente, vir jou werk.

SLAGGAT 4: DRA NIE KENNIS VAN BELEGGINGSBEGINSELS NIE

Beleggers dra nie kennis van beleggingsbeginsels nie. 'n Basiese beleggingsbe- 
ginsel is dat beleggings met 'n hoër opbrengs meer riskant is as beleggings met
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'n laer opbrengs. Natuurlik het goeie fondsbestuurders 'n geweldige invloed op 
laasgenoemde beginsel. Dié gevolg is dat ons by effektetrusts vind dat

• 'n hoër opbrengs met 'n laer risiko gepaard kan gaan
• 'n laer opbrengs met 'n hoër risiko gepaard kan gaan

SLAGGAT 5: IS NIE OP HOOGTE VAN BELEGGINGSKRITERIA 
NIE

Daarmee saam gaan die probleem dat beleggers nie op hoogte van die verskil- 
lende beleggingskriteria is nie. Hierdie beleggingskriteria moet met jou finan- 
siële doelwitte en hulpbronne vergelyk word voordat jy een of meer beleggings 
kies. Die keuse van 'n spesifieke belegging sal onder meer deur 'n kombinasie 
van enkele van die volgende beleggingskriteria bepaal word:

• inkomste (benodig jy dit?)
• kapitaalgroei (benodig jy dit?)
• veiligheid van die beleggingsbedrag (wil jy 'n waarborg hê dat jou bedrag 

aan jou uitbetaal sal word of wil jy daarmee spekuleer en die kans vat om dit 
te verloor of net 'n gedeelte daarvan terug te kry?)

• buigsaamheid (soek jy die moontlikheid om die belegging na 'n ander 
oor/om te skakel vanweë bepaalde toekomstige behoeftes?)

• likiditeit (benodig jy dalk die belegging binne 'n week of dag?)
• belasbaarheid van die belegging (betaal jy reeds die maksimum belasting en 

wil jy jou belegging belastingvry belê?)
• gemak van bestuur (wil jy self jou belegging bestuur of wil jy dit in die hande 

van 'n fondsbestuurder laat?)
• risiko (hou jy van risiko's?)
• opbrengs (watter opbrengs verlang jy?)
• bedrag (het jy 'n enkelbedrag om te belê en hoe 'n groot bedrag benodig jy 

vir die spesifieke belegging wat jy beoog?)
• termyn van belegging (vir hoe lank wil jy belê of wanneer gaan jy weer jou 

beleggingsbedrag benodig?)
• jou marginale belastingkoers (is jy reeds op die maksimum koers?)
• transaksiekoste (wat kos die belegging? Het jy fondse daarvoor of wil jy 

liewer elders belê vanweë die hoë koste?)
• tydsberekening (lees hoofstuk 5 oor die ekonomiese siklus en bepaalde be- 

drywe)
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• diversifikasie (versprei jou beleggings om jou risiko te verlaag)
• beheer (hoeveel beheer wil jy oor jou belegging of die aanwending daarna hê

-  onthou die bespreking oor pensioen- versus voorsorgfondse)
• kennis/bestuursvereistes ('n belegging in aandele of 'n vakansieoord gaan 

sowel kennis as bepaalde bestuursvereistes van jou verg)
» inflasie (beskerm jou daarteen tydens die kies van 'n belegging -  belê vir 

kapitaalgroei)
« jou beleggersdoelwitte (die belangrikste kriterium van almal)

NÓG SLAGGATE

• Talle individue ken nie die verskil tussen belegging en dobbel nie. As jy geld vir 
'n baie kort periode belê en dit moontlik kan verloor, dan het jy gedobbel en dit 
beslis nie belê of daarmee gespekuleer nie. Verder bepaal die beleggingsperiode 
of jy spaar, dobbel, spekuleer of belê. By dobbel is die periode meestal baie kort, 
by spekulasie (waar jy belê met die oog om uit fluktuasies in die mark geld te 
maak -  aandele) langer, en by belegging baie langer. Natuurlik beteken laasge- 
noemde nie dat jy gedobbel het as jy jou effektetrusts na net een maand oproep 
nie. Dit gaan oor die doel wat jy vooraf met die belegging het.

• Dit is gevaarlik om te belê voordat jy onder meer die volgende weet:

-  jou persoonlike finansiële situasie
-  al jou huishoudelike risiko's en of jy reeds daarvoor voorsiening gemaak 

het
-  jou risikoprofiel (hoeveel risiko jy wil aanvaar of vermy)
-  jou kort-, medium- en langtermyn- finansiële doelwitte

• Enige Jan Rap en sy maat word dikwels as makelaar gekies sonder om eers 
uit te vind hoe 'n mens 'n makelaar kies en waarom.

• Die beleggingsbesluit word dikwels los van inkomstebelasting-, boedel- en 
aftredebeplanning geneem.

• Die beleggingsbesluit word geneem sonder om by die fase in jou lewensiklus 
te pas, met ander woorde jou huidige lewenstandaard asook jou ouderdom 
en huwelikstatus (lewenstyl). 'n Jonger persoon (ongetroud, sonder kinders) 
moet 'n aggressiewe beleggingsportefeulje kies, 'n jong gesin 'n groeiporte- 
feulje, 'n finansieel gevestigde persoon 'n gebalanseerde portefeulje, en 'n 
afgetrede persoon 'n konserwatiewe portefeulje ('n minder aggressiewe be- 
leggingstrategie dus).
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• Talle persone het nie 'n beleggingstrategie nie. Hiermee word bedoel dat jy 
bepaalde strategieë moet volg ten einde jou beleggingsopbrengs te verhoog 
(te optimaliseer, met ander woorde te maksimeer in verhouding tot jou risiko 
of jou risiko te minimeer in verhouding tot jou opbrengs).

• Om die lewe deur te gaan sonder om jouself op die gebied van persoonlike 
finansies te bemagtig (op te voed, dus).

• 'n Pakket word dikwels belê sonder dat 'n finansiële spesialis geraadpleeg is.
• 'n Beleggingsbesluit word dikwels geneem sonder om die rol/plek van die 

belegging in die persoonlike finansiële beplanningsproses te ken. Maak dus 
seker waarom jy die belegging maak en waar dit in jou persoonlike finansiële 
beplanning inpas.

• Talle mense wil 'n belegging maak omdat hulle ryk vriende of kennisse dit 
gedoen het. Moet jou nie met ander vergelyk nie. Jou belegging het niks met 
hulle te maak nie. Belê met jou eie doelwitte, beperkinge en finansiële situa- 
sie in gedagte.

• Moet nie dat glanswoorde soos 'aandele' jou verwar en 'n oorhaastige beleg- 
gingskeuse laat maak nie. Daar is baie beleggingsmoontlikhede wat jou 
finansiële onafhanklikheid ná aftrede kan laat bereik. Daar is baie maniere 
om voorsiening vir aftrede te maak.

• Onthou, jy moet jou inkomste beskerm, inflasie beveg, jou kapitaal beskerm 
en die risiko en opbrengs balanseer met jou persoonlike risikoprofiel.

• Talle persone belê sonder 'n langtermyndoelwit in gedagte. Dink gevolglik 
strategies as jy dink aan die belegging van jou pakket.

• Moenie dat vrees jou tipe belegging bepaal nie. Vrees vir 'n tekort aan aftre- 
devoorsiening moet jou nie blindelings in aandele vir hoë opbrengs laat belê 
nie. Net so moet jy ook nie dat die vrees dat jy alles op die Beurs kan verloor 
jou dwing om nooit op die Beurs te belê nie.

• Moet nie dat hebsug jou beleggings stuur nie. Laat eerder toe dat doelgerigte 
beplanning gegrond op die nodige professionele advies jou beleggings stuur.

• Moenie dat massahisterie (hoë rentekoerse, lae aandeelpryse, ens) veroor- 
saak dat jy jou beleggings oproep, byvoorbeeld aandele verkoop in 'n swak 
mark (lae aandelepryse) nie. Hou dit tot die Beurs weer herstel, anders ver- 
ander jy jou papierverlies (soos dit bekend staan) in 'n werklike finansiële 
verlies.
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6.2 INKOMSTEBELASTINGSLAGGATE EN HOE OM DITTE 
VERMY

Inkomstebelastingaanspreeklikheid is een van die lang lys beleggingskriteria 
wat beleggers moet oorweeg tydens die kies van 'n belegging. Natuurlik moet 
jy probeer om so min as moontlik belasting te betaal. Daar bestaan dan ook ver- 
skillende maniere om belasting te vermy en hulle is almal wettig. Belas- 
tingontduiking daarenteen is onwettig.

Metodes om belasting te vermy behels onder meer die volgende:

• Moenie geld wat jy nou net belastingvry ontvang het, dadelik weer belasbaar 
maak nie. Jy het byvoorbeeld klaar daarop belasting betaal toe jy jou pakket 
ontvang het en nou belê jy dit in 'n annuïteit (jy gaan belasting op die inkom- 
ste betaal). As jy die inkomste moet ontvang sodat jy kan lewe, is dit 'n ander 
saak, maar andersins moet jy so lank moontlik vir kapitaalgroei belê en 
belasting vermy.

• Waar jy jou pakket na 'n nuwe aftreefonds van 'n werkgewer moet oorplaas 
of in elk geval in 'n bewaringsfonds wil laat, moet jy dit direk van jou 
werkgewer se aftreefonds daarin oorplaas. Sou jy dit eers in jou bankreken- 
ing plaas, gaan jy beslis belasting daarop betaal.

• Belê belastingvry in jou huisverband deur dit af te betaal.
• Uit enige rente-inkomste wat jy gaan verdien is R2 000 per persoon per jaar 

belastingvry -  R4 000 vir 'n man en 
vrou.

• Dividende is tans belastingvry.
• Jou belegging is geheel en al belas- 

tingvry as jy dit in kapitaalgroei-be- 
leggings plaas.

• As jy in vaste eiendom belê (erf by 
die see) is die kapitaalwins wat jy 
oor drie of tien jaar gaan maak sou jy 
die eiendom verkoop, belastingvry.

• By enige belegging in inkomstepro- 
duserende eiendom (eiendom wat jy 
koop en dit verhuur) is die volgende 
koste-items aftrekbaar van belas- 
ting:
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-  rente op jou verband
-  die onderhoudskoste van die eiendom
-  erfbelasting, water en elektrisiteit, of die heffing
-  korttermynversekeringspremies
-  administrasiekoste

• Wanneer jy in 'n annuïteit belê, moet jou boekhouer die nodige belasting- 
aftrekking doen.

• Sou jy fondse uit 'n uitgesteldevergoeding-skema ontvang, is 'n bedrag van 
R30 000 belastingvry. Dit het niks te doen met die eenmalige R120 000 wat jy 
as 'n enkelbedrag kan aftrek nie.

• In die geval van 'n voorsorgfonds is daar 'n R24000-belastingaftrekking sou 
die totale bedrag wat jy ontvang groter wees as die R24000.

• Sou jy 'n trust stig, kan die inkomstebelastingaanspreeklikheid tussen die 
stigter van die trust, die trustees en die trust self verdeel word. Sodoende 
word minder belasting betaal, omdat die inkomste verskuif kan word na die 
persoon(e) wat die minste inkomste ontvang en gevolglik die minste belas- 
ting sal moet betaal.

• Enige belegging in harde bates (diamante, Krugerrande, Persiese tapyte) sal 
belastingvry bly, tensy jy daarmee begin handel dryf.

• Indien jy jou pakket na 'n nuwe werkgewer oordra (omdat jy daar gaan 
werk), moet jy seker maak dat jy (of 'n belastingkundige of -instelling) jou 
vergoedingspakket so struktureer dat jy so min moontlik belasting moet 
betaal. Kyk veral of die werkgewer bepaalde bydraes/betalings namens jou 
kan maak ten einde jou belastingaanspreeklikheid te verlaag.

• Jy kan R25000 per jaar aan 'n gade/kind/iemand/trust/instelling skenk 
sonder om geskenkbelasting te moet betaal. Getroudes kan dus R50 000 per 
jaar skenk.

• Verkoop vaste bates aan erfgename/trusts of koop dit in hulle name en leen 
die koopsom aan hulle. Bemaak nou hierdie rentevrye lenings (as jy dit so 
verkies) aan hulle in jou testament. Skenk boonop R25 000 per jaar aan hulle 
(óf uit die lening óf bo en behalwe die lening).

• Betaal minder boedelbelasting deur onder meer die volgende te doen:

-  koop bates in 'n trust/kind se naam
-  verkoop bates aan 'n kind/trust
-  doen beleggings in 'n trust/kind se naam
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-  maak in jou testament voorsiening vir die oprigting van 'n testamentêre 
trust (ná jou dood)

-  maak (in jou testament) die langslewende gade en daama 'n kind (of twee) 
die eksekuteur(s) van jou boedel ná jou dood

-  bemaak alles aan jou eglid (man/vrou)

• Maak seker dat jy die maksimum belastingvrye enkelbedrag uit jou pen- 
sioen-, voorsorg- en/of uittree-annuïteitsfonds ontvang. Laat 'n boekhouer/ 
belastingkundige jou hiermee help, veral waar jy gelyktydig aan meer as een 
van hierdie fondse behoort het. Daar sal veral vanuit die Inkomstebelas- 
tingkantoor na die jare van gelyktydige lidmaatskap gekyk word, asook na 
die spesifieke fonds wat jy vir doeleindes van hierdie berekening kies.

» Dit is moontlik dat jy jou pakket gaan belê met die doel om daama handel te 
dryf met byvoorbeeld genoteerde aandele of effektetrustkoppelings. Die wet 
laat jou nou toe om beleggingskoste vir doeleindes van belasting af te trek, 
onder meer:

-  makelaarskoste (fooie en/of kommissie)
-  koste van boeke, tydskrifte en koerante
-  'n rekenaar(s)
-  rekenaar- en aandeleprogrammatuur
-  Internetkoste
-  koste verbonde aan die bestuur van jou besigheid en kantoor (al is dit uit 

jou woning). Raadpleeg weereens 'n belastingkundige.

• Open 'n bank- en/of beleggingsrekening vir kinders sodat hulle op die in- 
komste uit jóú beleggings belas word.

• Leen eerder by jou gade geld (of uit sy of haar belegging) sodat die gade die 
rente wat jy moet betaal as inkomste kan verdien (veral waar hy of sy 'n baie 
laer inkomste ontvang). Jy kan nou die rentebetaling as aftrekking vir inkom- 
stebelastingdoeleindes gebruik.

• Belê 'n deel van jou pakket in 'n opvoedkundige tmst vir jou kinders. Hulle 
gaan minder belasting betaal, terwyl jou boedel verklein.

• Maak meer gebruik van beleggings waar jy dividende in plaas van rente ont- 
vang, omdat eersgenoemde belastingvry en laasgenoemde belasbaar is.

» Betrek deurgaans jou kinders in jou besigheid ten einde die inkomstebelas- 
tingaanspreeklikheid te verdeel en te verlaag.

• Verdeel soveel inkomste moontlik tussen jou en jou gade.
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• Sorg dat jy so laat moontlik in jou lewe eers van inkomste vanuit finansiële 
beleggings gebruik moet maak. Sodoende stel jy die betaling van belasting 
uit, groei jou beleggings, en ontvang jy heel moontlik eers daardie inkomste 
in jare wanneer inkomste uit ander bronne afgeneem het -  en dus minder 
belasting betaalbaar is.

DUS

-  Vermy belasting (betaal so min moontlik).
-  Belê belastingvry (vir kapitaalgroei).
-  Stel die betaling van belasting so lank moontlik uit.

6.3 BOEDELBEPLANNINGSLAG6ATE EN HOE OM DITTE 
VERMY

Die begrip boedelbeplanning verwys na die oordrag van 'n persoon se bates na 
erfgename (wat natuurlike of regspersone kan wees) tydens sy lewe of ná sy 
dood. Die volgende finansiële doelwitte word veral gedurende die oordrag van 
'n boedel (dws die somtotaal van jou besittings) nagestreef:

• die minimering van oordragskoste (veral boedelbelasting, boedelberedde- 
ringskoste en die koste verbonde aan die oordrag van vaste eiendom na erf- 
gename, instansies of trusts)

• die beskerming (behoud) van bates
• die voorsiening van voldoende fondse (likiede middele) om die oordrag van 

besittings (bates) moontlik te maak.

O N T H O U  HIERDIE BOEDELBEPLANNINGSDOELWITTE AS 
J Y J O U  PAKKETG AAN BELÊ

Doen gevolglik die nodige boedelbeplanning terwyl jy nog lewe. Ná jou dood 
kan jy niks meer daaraan doen nie en sal die eksekuteur van jou boedel 
ingevolge spesifieke wetgewing met jou goed handel tydens die boedelbered- 
deringsproses (dit is die proses waartydens die oordrag van die boedel plaas- 
vind).

Pasop vir die volgende slaggate:
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SLAGGAT 1: GEEN BOEDELBEPLANNING NIE 
(JOU TESTAMENT)

Hiermee word nie bedoel dat jy 
gedurende jou lewe geen besittings/ 
bates bymekaargemaak het nie, maar 
wel dat jy nie voorsiening gemaak het 
vir die oordrag van jou boedel na per- 
sone (afhanklikes of erfgename) of ins- 
tansies ná jou dood nie. A1 is jou boedel 
baie klein, behoort jy nogtans elemen- 
têre boedelbeplanning te doen, met 
ander woorde jy moet minstens oor 'n 
geldige en opgedateerde testament 
beskik. Dit help niks om 'n pakket te 
belê en ongewenste persone erf jou geld 

nie. Dit gebeur wanneer jy sonder 'n geldige testament sterf en jou boedel (al 
jou goed) volgens regsreëls intestaat vererf.

Vervolgens kyk ons na die eenvoudigste vorm van 'n testament. Jy sal 
opmerk dat daar ook na 'n trust verwys word. Dit word tydens omvattende 
boedelbeplanning gebruik.

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 ver- 
houding.

Wie mag 'n testament hê?

Elke persoon van 16 jaar en ouer mag 'n wettige testament besit.

Wie mag dit opstel?

Enige persoon of instansie mag jou testament opstel, ook jy self.
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Dit moet aan sekere wetsvereistes voldoen

Die persoon(e) wie se testament dit is, met ander woorde die testateur (man) of 
testatrise (vrou), moet elke 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/testa- 
trise 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 of haar wense bekend. In 'n gesamentlike testament maak 
meer as een individu hul wense bekend. 'n Wederkerige testament is 'n gesa- 
mentlike testament (van hoofsaaklik twee persone) van individue wat mekaar 
wedersyds bevoordeel.

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)/testatrise(s) word 
hier verlang.

Kanselleer vorige testamente

Alle vorige testamente en kodisille moet herroep word as 'n nuwe testament 
opgestel word.
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Erfgename/begunstigdes

Enige persoon of instansie wat in die toekoms voordele van die testateur/ 
testatrise gaan ontvang, moet benoem word. Daar behoort ook presies aange- 
dui te word watter begunstigde(s) watter 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 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 ekseku- 
teur '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 persentasieverdeling, soos onderling deur hulle 
bepaal word.

Stel die eksekuteur vry van sekerheidstelling

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 sekerheidstelling aan die Meester.
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Trusts en 'n administrateur

'n Testateur/testatrise benoem 'n administrateur as sy/haar boedel of deel 
daarv'an aan 'n trust oorgedra moet word. Aspekte wat hier van belang is, is 
onder meer 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.

Gelyktydige dood

'n Testament moet vir verskillende scenario's (situasies of gebeure wat mag 
opduik) voorsiening maak. In die geval van enige testament moet altematiewe 
(in geval van dood) begunstigdes, eksekuteurs, administrateurs (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.

Erfporsies en toekomstige huwelike

Die testateur moet ook alle erflatings uitsluit van erfgename se huweliksgoede- 
rebedelings. 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
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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 geldige 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 nie, dalk 
jou goed kan erf.

Verskeie afskrifte

Hou verskeie oorspronklike afskrifte van jou testament in veilige bewaring in 
jou huis, by jou ouers of by 'n prokureur.

SLAGGAT 2: NIE VOLDOENDE BOEDELBEPLANNING NIE

Sodra jou bates meer word, soos ná die ontvangs van 'n pakket, behoort jy te 
dink aan omvattende boedelbeplanning. Dit behels veel meer as die opstel van 
'n eenvoudige testament en behels onder meer die oprigting van 'n trust (vóór 
of ná jou dood) en die stigting van 'n beslote korporasie of maatskappy.

Omvattende boedelbeplanning vereis kennis van 'n aantal gespesialiseerde 
terreine soos die reg, beleggings, belasting en versekering. Daar word gevolglik 
aanbeveel dat professionele persone geraadpleeg moet word ten einde die 
boedeleienaar (jy) behulpsaam te wees, byvoorbeeld 'n spesialiskenner van 
persoonlike geldsake, 'n regsgeleerde, 'n rekenmeester en 'n versekeringsadvi- 
seur (natuurlik ook die instansies waaraan hulle behoort). Kom ons kyk kort- 
liks na 'n trust.

Wanneer moet ek 'n trust stig?

Individue wonder dikwels wat presies 'n trust is, hoe dit funksioneer en watter 
tipe trust om te stig.

Daar is hoofsaaklik twee soorte trusts wat as boedelbeplanningstegnieke 
gebruik kan word, naamhk die testamentêre trust en die trust inter vivos. Dit is 
belangrik om te let op die doelwitte van elke trust, asook die finansiële imph- 
kasies vir die stigter en begunstigdes. Verder is dit noodsaaklik dat daar baie
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noukeurig beplan word aan die inhoud van die trustakte, omdat dit wetlik af- 
dwingbaar is op alle besluite rondom onder meer die aanwending van trust- 
bates (kapitaal) en inkomste uit die trust. Individue wat dit oorweeg om 'n trust 
te stig, moet hulself vergewis van die wetsvereistes waaraan 'n trust moet vol- 
doen.

Wat is 'n trust?

'n Trust is 'n onafhanklike entiteit, net soos 'n maatskappy of beslote korpo- 
rasie. 'n Trust word hoofsaaklik tydens boedelbeplanning gebruik om bepaalde 
doelwitte te bereik, asook om een of meer boedelbeplanningsprobleme op te 
los.

'n Trust kan soos volg gebruik word:

• Gestel 'n persoon besit 'n groot aantal aandele en effektetrusts waarvan hy 
die bestuur (belegging, verkoop, omskepping) self hanteer. Sy enigste kind 
en erfgenaam (naas sy vrou) is 30 jaar oud en verstaan hoegenaamd niks van 
enige belegging of die Aandelebeurs nie. Hy/sy toon ook geen belang- 
stelling in sodanige beleggings nie en weier om enigsins te leer.

Die pa kan nou 'n trust stig (verkieslik in sy testament) om dié beleggings 
ná sy dood vir die seun te bewaar. Hy kan verder 'n makelaar in sy testament 
aanwys om die aandele-portefeulje namens sy seun te bestuur.

Die voordele waarop die seun geregtig mag wees, hetsy inkomste en/ of 
kapitaal, word in die testament aangedui as deel van die inhoud van die te- 
stigte trust se trustakte. Die trustakte is die dokument waarin presies aange- 
dui word (deur die pa) hoe die trust sal funksioneer. Die pa sal die inhoud 
van so 'n trustakte gevolglik reeds in sy testament aandui.

Die seun is die begunstigde in die trust (volgens die pa se testament) en sy 
gebrek aan bestuurs- en beleggingservaring word gevolglik deur die oprig- 
ting van 'n trust uitgeskakel.

• 'n Man woon in Sandton en het vyf jong erfgename. Sy enigste bate is die 
spoghuis en hy weet nie hoe om dit aan sy erfgename te bemaak nie, omdat 
dit nie verdeel kan word nie. Hy kan nou in sy testament 'n testamentêre 
trust stig waarin hy die woonhuis plaas. Aangesien sy oudste kind 10 jaar 
oud is, kan hy byvoorbeeld in sy testament bepaal dat almal in die huis mag 
woon tot ouderdom 25. Daarna moet die huis verkoop en die opbrengs 
gelykop onder die oorlewendes van sy kinders verdeel word. Hy kan die-
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selfde doen as hy 'n plaas besit. Die probleem van moeilik verdeelbare bates 
word sodoende opgelos.

• 'n Vrou besit 'n groot aantal eiendomme wat onder meer twee huise, 'n 
vakansiehuis, 'n woonstelblok, 'n plaas en verskeie sake-eiendomme insluit. 
Sy besef dat sy 'n groot boedelbeplanningsprobleem het (om nie van haar 
erfgename te praat nie!), naamlik boedelbelasting. Geslag na geslag sal haar 
erfgename die grootste deel (of 'n groot deel, mits daar voldoende voorsie- 
ning vir boedelbelasting is) van hul bates verloor. 'n Trust is hier die oplos- 
sing en sy moet al haar bates in 'n testamentêre trust plaas. Daar sal gevolg- 
lik slegs een keer boedelbelasting betaal moet word, naamlik deur haar. 
Intussen kan sy wel haar boedel verklein deur boedelbeplanningstegnieke. 
Die erfgename moet sover moontlik as inkomstebegunstigdes in die ewig- 
durende testamentêre trust benoem word. Die kapitaalgroei vind gevolglik 
in die trust plaas en erfgename hoef nie weer boedelbelasting te betaal nie.

• 'n Trust kan in 'n testament opgerig word vir byvoorbeeld 'n minderjarige 
kind. Die ouer kan byvoorbeeld die opbrengs op 'n lewenspolis (van die 
ouer) of bates in die trust plaas en bepaal dat die kind die kapitaal en/of 
inkomste by mondigwording ontvang.

• Sou individue 'n verstandelik gestremde erfgenaam hê (bv 'n kind wat aan 
Down-sindroom ly), kan 'n trust vir so 'n kind geskep word, omdat die kind 
nooit met bates sal kan werk nie. Die kind moet dan as inkomstebegunstigde 
(ontvang maandelikse inkomste vir onderhoud) en as kapitaalbegunstigde 
in die testament aangewys word. Verseker egter in die bewoording van die 
testament vir 'n testamentêre trust dat oneerlike familie (bv deur bedrog, lik- 
widasies wat gereeld voorkom) nooit die inkomste namens die onbeholpe 
kind mag ontvang of bestee nie. Hulle mag ook nooit as administrateur, 
trustees of begunstigdes vir so 'n trust dien nie (natuurhk ook nie vir 'n 
ander trust nie).

• 'n Geldbedrag kan byvoorbeeld in 'n trust geplaas word vir die opvoeding 
van kinders of kleinkinders. Beskerm die inkomste of kapitaal deur die 
bewoording 'totdat die begunstigdes dit nodig het'.

• 'n Kinderlose egpaar kan 'n testamentêre trust stig met 'n godsdienstige, hef- 
dadigheids- of politieke organisasie as begunstigde(s), tensy hulle verkies 
om alles wat hulle besit uit te leef en liewer 'n hoër lewenstandaard te hand- 
haaf. So 'n trust sal tot gevolg hê dat individue nie boedelbelasting hoef te 
betaal nie, vanweë die bepaalde begunstigde(s).
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• Gestel 'n man en vrou het vyf eiendomme en vyf erfgename. Daar kan vir 
elke erfgenaam 'n afsonderlike trust geskep word, met sy of haar eiendom as 
trustbate.

Vervolgens word daar 'n onderskeid getref tussen 'n testamentêre trust en 'n 
trust inter vivos.

Testamentêre trust

As 'n individu 'n trust in sy of haar testament 'stig', word dit 'n testamentêre 
trust genoem. Dié trust, waarvan die inhoud en bepalings uit sy/haar testa- 
ment afgelei kan word, word gestig ná die stigter se dood.

Die testamentêre trust behels 'n testamentêre reëling tussen 'n testateur of 
testatrise (die oprigter of boedeleienaar) en trustees tot voordeel van 'n derde 
party(e), die begunstigde(s).

Trust inter vivos

Indien 'n individu 'n trust stig terwyl hy/sy nog leef, word dit 'n trust inter 
vivos genoem. Die doel van 'n trust inter vivos is om sekere bates aan 'n trust oor 
te dra, maar om steeds beheer oor die bates te behou.

Watter trust?

Met die geweldige hoë hereregte wat betaal moet word by die oordrag van 
vaste bates, is dit vandag te duur om vaste bates waarvoor die individu reeds 
beskik na 'n trust inter vivos oor te dra. Die koste beloop ongeveer R20000 vir 
elke vaste bate van R500000. Die wet het 'n likiditeitsprobleem geskep vir indi- 
vidue wat slegs te bowe gekom kan word deur die skepping van 'n testamen- 
têre trust. Vir 'n testamentêre trust moet daar egter voldoende lewensdekking 
('n lewenspolis, of meer as een) wees om boedelbelasting te kan betaal, nie 
slegs groepsdekking of annuïteite wat nie deel van 'n boedel is nie.

Sou 'n individu reeds oor heelwat vaste bates beskik, word aanbeveel dat 
nuwe vaste bates wel in die naam van 'n trust inter vivos (ook 'n maatskappy of 
beslote korporasie) gekoop word. Sodoende word die betaling van dubbele 
hereregte voorkom en boedelbelasting bespaar.

Noukeurige beplanning met behulp van 'n prokureur en/of geoktrooieerde 
rekenmeester behoort die oprigting van enige trust vooraf te gaan.
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'n Buitelandse trust

Sou jy daaraan dink om op een of ander stadium te emigreer, moet jy veral dink 
aan 'n buitelandse trust -  neem dus die toelaatbare deel van jou pakket en belê 
dit in 'n buitelandse trust. Dit is veral nodig waar jy kinders of kleinkinders het 
wat dalk sal emigreer of in die buiteland gaan studeer of werk.

Sedert 1 Julie 1997 hou 'n buitelandse trust bepaalde voordele vir Suid- 
Afrikaners in. Dit is veral 'n teenvoeter vir belastingwetgewing se vemieti- 
gende aanslag op elke individu se swaarverdiende bates.

Wat is 'n buitelandse trust?

'n Tmst word 'n buitelandse tmst genoem as dit in een van die wêreld se 'belas- 
tingvriendelike' lande ('tax havens') geregistreer is, byvoorbeeld Jersey, die Isle 
of Man, Guemsey, Luxemburg, Monaco, Liechtenstein en die Nassau-eilande.

Voordele van 'n buitelandse trust

• 'n Buitelandse trust is 'n plaasvervanger vir die opstel van 'n buitelandse tes- 
tament. In die geval van 'n testament (plaaslik en buitelands) word die tes- 
tateur se bates eintlik aan almal bekend gemaak. By 'n buitelandse tmst 
word geen bates aan ander individue (derde partye) bekend gemaak nie. 
Vertroulikheid word eerste gestel.

• Jou bates word beskerm teen plaaslike wetlike en politieke verwikkelings, 
omdat dié bates aan 'n buitelandse trust behoort en nie direk beinvloed word 
nie. Nuwe wetgewing raak dus nie jou bates in 'n buitelandse trust nie.

• Bates in dié trust is beskerm teen huidige boedelbelasting asook 'n verhoging 
in die koers (tans 25% bo R1000000) en/of 'n verlaging in die korting (tans 
R1000 000).

• Waar buitelandse bates in 'n buitelandse tmst is, kan dit maklik deur beguns- 
tigdes opgespoor word.

• Bates kan maklik tussen kapitaalbegunstigdes verdeel word.
• Intemasionale belastingvoordele word bekom in dié uiters belastingvriende- 

like lande.
• Internasionale fondsbestuurders is in 'n ideale posisie om dié buitelandse 

bates te bestuur -  dus beleggings en herbeleggings te maak. Dié fondsbe- 
stuurders geniet meer vryheid as hul eweknieë in Suid-Afrika.
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• Buitelandse trustbates geniet beskerming teen die sekwestrasie van die 
oprigter van die trust. Dieselfde geld vir toekomstige aanspreeklikhede.

• Inkomstebelastingvoordele word bekom in dié 'vriendelike' lande -  dit is 
immers wat hulle is, want hulle beskerm diegene wat daar belê.

Diegene wat nog steeds hul R500000 na die buiteland wil neem, moet mooi 
dink aan die voordele wat 'n buitelandse trust bied.

Sou amnestie verleen word aan persone wat geld en bates 'onwettig' in die 
buiteland het, kan hulle ook van 'n buitelandse trust se verdere (toekomstige) 
beskerming gebruik maak.

SLAGGAT 3: GEEN VERMINDERING VAN DIE
OORDRAGKOSTE VAN JOU BOEDEL NIE

Waarom sou jy jou swaarverdiende pakket in jou boedel sit, net om dit weer op 
'n later stadium aan boedelbelasting weg te gee?

Beskerm en bewaar jou boedel

Baie min boedels is geheel en al onbelas. Daar is bykans altyd die een of ander 
skuld wat nog uitstaande is ten tye van die dood van die boedeleienaar. 'n 
Woonhuis het dikwels nog 'n verbandlening daarop of huurkooppaaiemente 
op 'n motor moet nog afgelos word. Vele ander voorbeelde soos 'n oortrokke 
bankrekening kan bygevoeg word voordat daar nog by die boedelbelasting- 
aanspreeklikheid en ander boedelkoste uitgekom word.

Alle uitstaande lenings en rekenings (krediteure) moet gelys word en die 
bedrae bymekaargetel word. Hierdie bedrag word afgetrek van die bruto boe- 
delwaarde. Sekere kortings word ook afgetrek ten einde die netto waarde van 
die boedel te bepaal. Op grond van hierdie netto boedelwaarde word die per- 
soon se boedelbelastingaanspreeklikheid bereken.

Dit is belangrik om daarop te let dat 'n persoon se huweliksgoederebedeling 
'n groot invloed op die waarde en veral die netto waarde van sy/haar boedel 
kan hê.

Toelaatbare aftrekkings

Nadat die boedellaste (skulde) van die boedelbates afgetrek is, is daar sekere 
toelaatbare aftrekkings. Hierdie aftrekkings is die volgende:
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• begrafnis- en sterfbedonkoste
• skuld aan persone binne die RSA
• administratiewe en likwidasiekoste
• bemakings aan liefdadigheids-, opvoedkundige en godsdienstige instansies
« bemakings aan politieke partye
• die bedrag gelykstaande aan die aanwas van die eggenoot(e) van die 

oorledene, waar hulle ingevolge die insluiting van die aanwasbedeling 
getroud is

» alle koste wat aangegaan is tydens die administrasie (bereddering) en likwi- 
dasie van die boedel

• die onderhoudskoste van bates (wat te gelde gemaak moet word) vanaf die 
sterfdatum tot die datum van likwidasie

» voedsel en weidingskoste van diere of vee wat deel vorm van die boedel en 
verkoop moet word

• eksekuteursfooie (hetsy testamentêr bepaal of ingevolge bepaalde wetlike 
tariewe)

« verbeterings deur 'n naasbestaande aangebring ten opsigte van eiendom van 
die oorledene (met laasgenoemde se toestemming) wat in die aanwas val

• verbeterings deur 'n naasbestaande (wat die belang in die eiendom erf) ten 
opsigte van die oorledene (met laasgenoemde se toestemming) wat die 
waarde van die belang daarin verhoog, het tot gevolg dat die verhoging in 
die belang afgetrek kan word van die boedelwaarde van die oorledene

• die waarde van die kunswerke, boeke en prente wat aan die staat geleen is 
vir opvoedkundige doeleindes

Skat boedelaanspreeklikheid

Boedelbelasting is betaalbaar op die netto waarde van die boedel. Die boedel- 
belastingskaal is tans 25% van die netto of belasbare waarde van die boedel. 
Hierdie belastingskaal geld vir alle persone wat op of ná 14 Maart 1996 te ster- 
we gekom het. Geskenke is vroeër teruggetel by die waarde van die boedel 
waaruit dit geskenk is ten einde boedelbelasting daarop te hef. Tans word dit 
nie meer gedoen nie, omdat die skenker 25% geskenkbelasting moet betaal ten 
tye van die skenking.

Boedelbelasting is slegs betaalbaar indien die netto waarde van die boedel 
R1 miljoen oorskry.



Skat ander boedelkoste

'n Boedel word nie kosteloos afgehandel nie, want administrasiekoste ontstaan
in die proses. Administrasiekoste kan onder meer die volgende koste-items
insluit:

• Die koste van sekerheidstelling: Die eksekuteur van 'n boedel word meestal in 
die testament van sekerheidstelling vrygestel. Gebeur dit nie, moet die 
eksekuteur aan die Meester van die Hooggeregshof sekerheidstelling verskaf 
vir die uitvoering van sy/haar pligte. Die boedel sal uiteindelik hierdie 
sekerheidstelling moet betaal, wat honderde en selfs duisende rande kan 
beloop.

• Advertensiekoste: Die eksekuteur moet meer as een keer 'n advertensie raken- 
de die oorledene se boedel plaas. Skuldeisers moet onder meer genooi word 
om vorderings teen die oorledene se boedel in te dien.

• Hereregte en oordragkoste van onroerende eiendom: Onroerende eiendom word 
aan 'n natuurlike of regspersoon oorgedra. Hereregte en oordragkoste is 
gevolglik betaalbaar en die boedel is ook daarvoor verantwoordelik.

• Koste by die likundering van bates: Bates wat verkoop moet word (gewoonlik op 
'n veiling), moet geadverteer word. Advertensiekoste en afslaerkommissie 
ontstaan sodoende en is uit die boedel betaalbaar. 'n Verdere koste-item wat 
kan ontstaan, naamlik eksekuteursvergoeding, word bereken op die bruto 
opbrengs van verkoopte bates (dit is bo en behalwe die 3,5% op die bruto 
waarde van die boedel).

• Meestersgeld: Alle boedels met 'n bruto waarde van meer as R15000 (1999) 
moet geld aan die Meester betaal. Waar die oorledene buite gemeenskap van 
goed getroud is, is meestersgeld slegs op die oorledene se boedel betaalbaar. 
In die geval van 'n gemeenskaplike boedel (binne gemeenskap van goed) 
word meestersgeld op die gemeenskaplike boedel gehef. Meestersgeld word 
op die bruto waarde van die boedel gehef, maar is nie betaalbaar op inkom- 
ste wat ná die oorledene se sterfdatum ontvang is nie.

• Eksekuteursvergoeding: Hierdie vergoeding is betaalbaar aan die persoon of 
instelling wat die oorledene se boedel moet administreer. Die eksekuteur 
word gewoonlik in die testament aangewys en dikwels word die vergoeding 
ook testamentêr bepaal. In die afwesigheid van laasgenoemde testamentêre 
reëling beloop die eksekuteur se vergoeding 3,5% van die bruto waarde van 
die boedel. 'n Verdere kommissie word ontvang ingevolge die bruto waarde



van alle bates wat te gelde gemaak moes word, asook vir huurinvorderinge. 

Ontleed likiditeit van bates

'n Boedel moet oor voldoende geld beskik om die boedelkoste te dek. In die 
afwesigheid van sodanige geld moet bates te gelde gemaak word. 'n Boedel 
beskik egter selde oor voldoende likiede bates, met die gevolg dat die enigste 
vaste bate (bv 'n woonhuis) dikwels verkoop moet word. Erfgename moet 
soms selfs toekyk hoe die familie se sakeonderneming of plaas verkoop word 
ten einde die boedelkoste te kan delg.

Doeltreffende boedelbeplanning kan 'n tekort aan fondse verhoed deur by- 
voorbeeld een of meer lewens- of besigheidsversekeringspolisse uit te neem. 
Sodoende bly die boedel behoue vir erfgename volgens die boedeleienaar se 
wense.

'n Mens is geneig om bates na willekeur oor te dra ten einde minder boedel- 
belasting te betaal. Onthou die koste-implikasies, omdat dit die grootte van jou 
pakket aansienlik kan verklein.

Koste by die oordrag van bates

Voordat bates oorgedra word, behoort die koste-aspekte eers behoorlik in 
berekening gebring te word. Talle mense moes al tot hul spyt uitvind dat hul 
bates nie sonder meer na 'n persoon of instansie oorgedra kan word nie. Daar 
is groot koste aan verbonde, hetsy in die geval van roerende goed ('n motor, 
woonwa) of onroerende goed (enige soort vaste eiendom -  'n onbeboude erf, 
woonstel, meenthuis, woonhuis, sake-eiendom).

Hier word kortliks na enkele koste-items by die oordrag van sowel roerende 
as onroerende goed gekyk. Daar word verder 'n onderskeid getref tussen 
skenkings en verkooptransaksies. Net so word daar gekyk na koste-aspekte by 
die oprigting en administrasie van 'n trust.

'n Skenking

Elke belastingpligtige kan jaarliks goed ter waarde van R25000 (1999) skenk 
sonder om geskenkbelasting te betaal. Geskenkbelasting word gehef teen 25% 
op die bedrag waarmee die waarde van die geskenk R25000 oorskry. Waar 'n 
skenking uit 'n gesamentlike boedel plaasvind, skenk elke gade dus eintlik 
R12 500.
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Vir sowel roerende as onroerende goed beloop die geskenkbelastingkoers 
25% bo R25 000. In die geval van onroerende goed is daar boonop hereregte en 
oordragkoste betaalbaar deur óf die ontvanger óf die skenker (soos ooreenge- 
kom).

Vir 'n natuurlike persoon beloop hereregte 1% tot op R70 000; 5% op R70 001 
tot R250 000; en 8% op R250 001 en hoër. Regspersone (maatskappye en trusts) 
betaal 10% hereregte. Geskenkbelasting op aandele beloop ook 25% bo R25 000. 
Handelseffektebelasting beloop 0,25% van die markwaarde van die skenkings 
op die totale bedrag/waarde.

'n Verkooptransaksie

Waar roerende goed verkoop word, is daar behalwe die koopprys ook nog 
BTW teen 14% betaalbaar. By die verkoop van onroerende eiendom is óf here- 
regte óf BTW deur die koper betaalbaar. Albei se koerse is soos voorheen aange- 
dui.

'n Trust

Bates word dikwels aan 'n trust geskenk of verkoop vir doeleindes van boedel- 
beplanning en om boedelbelasting hok te slaan. Regskoste vir die oprigting van 
die trust (opstel van trustakte) beloop tussen R1 500 en R2 500. Die trustee moet 
die kapitaal aanvaar teen 'n koste van ongeveer 1,5% van die kapitaal plus BTW 
op die koste.

Kommissie is betaalbaar op die inkomste wat vir die trust (trust-beguns- 
tigdes) ingesamel word, wat 2,5-7,5% van die bruto inkomste kan beloop. 'n 
Bestuursfooi kan verder gevra word, asook administrasiekoste.

Die administrateur van die trust moet twee belastingopgawes indien wat 
R300-R400 kan beloop. Sou die trust tot 'n einde kom (bates verdeel word), 
word 'n verdere verdelingsfooi gevra (wat tot 2% van die kapitaalwaarde plus 
BTW kan beloop).

Dit is belangrik vir beleggings-, inkomstebelasting-, boedel- en aftrede-be- 
planning dat die koste by die oordrag van bates in ag geneem word. Die koste- 
aspek is van groot belang vir die likiditeitsposisie (kontantvloei) van die oor- 
draggewer (skenker/verkoper) én die oordragnemer (ontvanger of koper).
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SLAGGAT 4: ONVOLDOENDE LIKIEDE BATES (FONDSE) OM 
BOEDELOORDRAG TE BEWERKSTELLIG

Maak seker dat daar voldoende fondse in jou boedel is om die boedelbered- 
deringsproses af te handel. Hier word veral aan finansiële beleggings soos 'n 
lewenspolis gedink.

SLAGGAT 5: HOU AAN OM BOEDEL TE VERGROOT SONDER 
DEURLOPENDE BOEDELBEPLANNING

Jy as persoon moet op grond van jou persoonlike finansiële situasie (veral as jy 
die pakket moet belê of herbelê) doelbewuste pogings aanwend en spesifieke 
strategieë volg om die waarde van jou boedel (ná jou dood) te verklein. Enkele 
strategieë is onder meer die volgende:

• Eiendom kan aan erfgename verkoop word terwyl die koopbedrag aan hulle 
geleen word. Bemaak nou hierdie lening in jou testament aan dié erfgename.

• Daar kan jaarliks 'n bedrag van R25 000 aan elke kind geskenk word. Trek 
gevolglik jaarliks 'n bedrag van R25 000 af van die erfgenaam se lening wat 
in elk geval aan hom/haar bemaak is (net vir ingeval wetgewing verander).

• Individue kan die aanwasbedeling (wat nie aanbeveel word nie) by hulle 
huweliksvoorwaardekontrak (HVK) insluit. Oorweeg egter slegs so 'n stap 
waar skoonfamilie eerlik is en 'n eggenoot nie die helfte wat ontvang word sal 
vervreem nie. Sodoende word die groei in die grootste boedel deur twee gedeel 
en val een deel die eienaar van die kleiner boedel toe. Verander vroegtydig jou 
HVK in die hof sou enige finansiële wandade (bedrog) bespeur word.

• Individue met 'n groot boedel wat verwag om baie boedelbelasting te betaal 
moenie hulle lewenspolisse aan individue (erfgename) bemaak nie. Die 
opbrengs moet na die boedel gaan.

• Koop vaste bates met hoë verwagte kapitaalgroei in die naam van 'n trust.
• Neem onmiddelik 'n lewenspolis uit sodra 'n vaste bate gekoop is en pas die 

polis jaarliks aan vir inflasie.
• Koop verdere vaste bates in erfgename of trusts se name. In geval van 'n kind 

moet 'n borgverband teenoor die kind en 'n vrywaringsverband teenoor die 
ouer uitgeneem word, omdat laasgenoemde borg staan vir die kind se skuld.

• Moenie dat jou afgetrede pa of ma 'n polis op hulle naam uitneem nie (behal- 
we vir boedelkoste). Neem dit liewer op die kind (jy) se naam (as aansoeker)



maar op die ouer se lewe uit.
• Onthou dat 'n groot aantal polisse (vanweë te veel vaste bates) jou lewen- 

standaard verlaag. Stig eerder 'n trust, maatskappy of beslote korporasie en 
spaar miljoene rande.

• 'n Individu wat nie voorsiening vir boedelkoste kan maak nie (vanweë bv 
mediese ongeskiktheid), moet vroegtydig van sy/haar vaste bates te gelde 
maak terwyl hy/sy nog self besluite kan neem en in beheer van sy/haar sake 
staan.

• Skenk jaarliks R25 000 (dit geld vir beide egliede/gades) aan 'n kind, gade of 
trust.

• 'n Man en vrou kan gesamentlik R50 000 per jaar aan 'n trust skenk. Die vol- 
gende jaar kan hulle nou die R50 000 by die trust leen en dit weer aan die 
trust skenk, dit is nou in dieselfde jaar. Ná vyf jaar is hulle finansiële posisie 
soos volg:

-  Hulle boedel is met R250 000 verklein.
-  Daar is R200 000 (4 x R50 000) by die trust in die daaropvolgende vier jaar 

geleen en gevolglik skuld hulle die trust R200 000 -  hulle boedel is eintlik 
nou reeds R450000 (R250000 skenking en R200000 lening) kleiner vir 
boedelbelastingdoeleindes. Onthou, daar is boonop 'n R1 miljoen-korting. 
Indien die boedel kleiner as R1 miljoen is, is daar in elk geval nie boedel- 
belasting betaalbaar nie. Boonop het die gade (langslewende) ook byvoor- 
beeld nog 'n 50%-aandeel by 'n gesamentlike boedel. Waar die hele boedel 
aan die langslewende gade bemaak word, is daar in elk geval nie sprake 
van boedelbelasting nie.

-  Die waarde van die bates in die trust (aanvanklik R250000) het reeds 
gegroei tot byvoorbeeld R350000. Die boedelgroei vind gevolglik in die 
trust plaas en nie in jóú boedel nie.

JA, JY HOEF NIE BOEDELBELASTING TE BETAAL NIE -  BELÊ 
JOU PAKKET M ET BOEDELBEPLANNINÚ IN GEDAGTE

6.4 AFTREDEBEPLANNINGSLAGGATE EN HOE OM DITTE 
VERMY

Teen hierdie tyd is die meeste mense reeds bewus van die inkomstegaping wat
ná aftrede ontstaan asook die talle redes wat daarvoor verantwoordelik was,
onder meer:
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• jy het te laat begin belê vir aftrede
• foutiewe beleggings (sonder kapitaalgroei)
• te min beleggings (geen of swak finansiële dissipline)
• lewensrampe (egskeiding, insolvensie, werkloosheid)
• jy wou 'n te hoë lewenstandaard handhaaf
• duur motors en vakansies was veel belangriker as beleggings vir aftrede 

(kapitaalgroei)

As bogenoemde op jou van toepassing is, sal jy deel vorm van die meer as 9 uit 
10 persone (ongeveer 94%) wat nie finansieel onafhanklik kan aftree nie. Jy sal 
gevolglik van die staat, vriende of familie afhanklik wees vir 'n voortbestaan en 
moet aanhou werk.

Wat is tans die grootste slaggat of probleem rondom jou huidige of toekom- 
stige aftrede?

JOU AFTREDE W ORD OPNUUT BEDREIG

Talle bedreigings bestaan rondom aftrede. Seker die jongste daarvan is werk- 
lose kinders wat vir enkele jare ná skool of universiteit noodgedwonge by hul 
ouers moet woon. Ouers moet gevolglik 'n geweldige finansiële las met nood- 
lottige finansiële gevolge dra. Hoe langer die periode is wat ouers hierdie las 
moet dra, hoe rampspoediger die gevolge ná aftrede.

Koste-items wat sodanige ouers moet dra is onder meer kos, klere, vervoer, 
deposito vir 'n eie motor, motoronderhoud en -versekering, studies, huwelik 
(kinders wat wil/moet trou), kleinkinders, deposito vir eie woning, en skei. 
Spanning en stres in ouerhuise vererger vanweë hierdie finansiële druk op die 
huishoudelike begroting. Daar is gevolglik nie fondse of voldoende fondse vir 
ouers om vir ander doeleindes/behoeftes met die oog op aftrede te belê nie.

Kinders/jongmense se persoonlike finansiële opvoeding/bemagtiging het 
seker die beste belegging vir ouers in Suid-Afrika geword. Die eintlike pro- 
bleem ontstaan juis op skool en veral daarna waar duisende oningeligte jong- 
mense die lewe betree sonder om ingelig te word oor geldsake. Finansieel onin- 
gehgte jongmense word nou hul ouers se probleem. Net so het hul ouers van- 
weë ons kultuur en opvoedingstelsel ook nooit opleiding oor persoonlike fi- 
nansiële beplanning ontvang nie.

Die oplossing lê in die betrekking van sowel ouers as kinders in die proses 
van persoonlike finansiële opvoeding. Sodoende sal
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• die finansiële gedrag van jongmense positief be'invloed en verander word
• jongmense strewe en gelei word na eie finansiële onafhanklikheid
• jongmense self verantwoordelikheid vir hul eie geldsake aanvaar
• geldsake aan die jeug bekend wees
• jongmense finansieel kan oorleef
• finansiële wenners geskep kan word
• ouers self finansieel onafhanklik kan aftree
• ouers besef dat hulle finansiële toekoms belemmer word deur finansieel 

oningeligte kinders

WATTER JONGMENSE BENODIG PERSOONLIKE FINANSIËLE 
OPVOEDING?

Skoliere in graad 10,11 en 12 (ou standerd 8 ,9  en 10), jongmense met of sonder 
werk, studente, jongmense wat wil trou, jong getroude persone met of sonder 
kinders, voomemende entrepreneurs, asook jongmense en ouer persone wat 
saamwoon. Mense met kinders word aangeraai om hulle kinders te help met 
hierdie opvoedingsproses ten einde ook hulself te help.

WATTER PERSOONLIKE FINANSIËLE KENNIS EN OPVOEDING 
HET JONGMENSE DAN NODIG?

Jongmense behoort persoonlike finansiële opvoeding te ontvang en sodanig 
bemagtig te word op die gebied van persoonlike geldsake dat hulle self ver- 
antwoordelikheid vir hulle finansiële toekoms sal aanvaar. Om self jou geld- 
sake te kan behartig is seker een van die belangrikste lewensvaardighede waar- 
oor die mens kan beskik. In die geval van jongmense is dit nog veel belangriker, 
juis omdat vroegtydige en ingeligte persoonlike finansiële beplanning hul 
toekoms vir altyd positief kan verander.

Die groot probleem in Suid-Afrika is tans juis dat ouers nooit persoonlike 
finansiële bestuur geleer is nie. Dieselfde geld vir hul kinders. Almal moet hulle 
dus maar op die media verlaat. Die honderde artikels is soos 'n nimmereindi- 
gende legkaart wat nooit voltooi kan word nie, vanweë die nuuswaardigheid 
daarvan en die totale afwesigheid van enige opvoedkundige struktuur.

Jongmense behoort ingelig te word oor die onsekere finansiële toekoms wat 
op hulle wag. A1 weet hulle dit, kan sekere syfers hulle die positiewe en nega- 
hewe werklikhede wys. Die leeftyd wat oënskynlik so lank is, behoort in terme
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U KAN GERUS DIE VOLGENDE BOEKIE VIR U KINDERS 
EN/OF KLEINKINDERS KOOP

Hoe om jo u  geldsake ná skool en unlversiteit te beplan: Nico Swart vertel hoe jong
mense finansiële wenners kan word en verduidelik wat skoliere, skoolverlaters en stu-
dente behoort te weet omtrent hul persoonlike geldsake.
Hieruit leer jong mense hoe om
• te beplan vir ’n onsekere finansiële toekoms
• finansiële dissipline oor hul hele lewensiklus toe te pas
• persoonlike finansiële beplanning te doen
• hul studies en loopbaan as werknemer of werkgewer te beplan
• lewensbelangrike persoonlike finansiële riglyne toe te pas
• ’n motor te koop vir maksimum welvaart
• 'n woning te waardeer, al die koste-items te bepaal, die koopkontrak op te stel en 

die aankoop te finansier
• hul eie testament op te stel
• beleggings te vergelyk en te kies, asook om ’n makelaar te kies
• hul huweliksvoorwaardekontrak op te stel
• te beplan as hulle met iemand saamwoon
• hul inkomstebelastingaanspreeklikheid te bereken
Beskikbaar by alle goeie boekhandelaars, of van Unisa Uitgewers, Posbus 392, 0003
Pretoria. (Tel (012) 429-3448).

van die lewensiklus van die mens asook beplanning in die verskillende stadia 
verduidelik te word. Laasgenoemde sluit loopbaankeuses sowel as die nodige 
beleggings in. Vroegtydige beplanning via die beplanningsproses is 'n verdere 
noodsaaklikheid. Beroepskeuse met die klem op studies, werknemer- of entre- 
preneurskap moet verduidelik word.

Beplanningsriglyne oor die verskillende beplanningsareas is belangrik. 
Jongmense moet besef dat 'n mens nie 'n motor bo 'n eie woning kies nie, asook 
hoe om beide te bekom. Elke jongmens behoort 'n testament te hê asook ingelig 
te word oor die belangrikste dokument in hul lewe -  hulle huweliksvoor- 
waardekontrak. Net so moet hulle hul eie kinders van jongs af leer oor geldsake. 
Diegene wat saamwoon moet weet hoe belangrik 'n saamwoon-ooreenkoms is.

Ouers en die 'opvoedkundige' stelsel kan kinders se finansiële gedrag vir 
altyd positief beinvloed -  indien hulle genoeg belangstel in hul kinders en die 
jeug se finansiële toekoms.
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WAT IS DIE BESTE LEWENSVAARDIGHEID EN 
BELEGGING VIR AFTREDE?

Daar bestaan talle sienings rakende die beste lewensvaardigheid wat Suid- 
Afrikaners tans behoort aan te leer. Natuurlik is dit belangrik om te weet waar- 
oor die lewe nou eintlik gaan, naamlik om vrede in jou hart met God te kan hê. 
Daama moet 'n mens uitvind hoe jy teenoor ander mense moet optree, asook 
hoe om aan die lewe deel te neem. Ons moet ook werk om te kan eet. Met die 
inkomste wat ons verdien, maak ons bates (aardse goed) bymekaar, ons 
beskerm hierdie bates teen allerhande risiko's en ná ons dood gaan dit na ons 
erfgename.

Ten einde rustiger (in ons gemoed in elk geval) en meer doelgerig te kan 
lewe, is dit baie belangrik dat ons moet weet hoe om ons aardse besittings en 
inkomste te bestuur. Ja, dit noem ek persoonlike finansiële bestuur, wat baie 
wyer strek as net kennis oor die aandelemark of versekering. Dit raak 'n wye 
veld en strek oor elke aspek van die mens se lewe wat in geld- of finansiële 
terme uitgedmk kan word.

Of 'n mens nou min of baie besit, jonk of oud is, jy moet weet hoe om jou 
geldsake te hanteer. Elke mens moet weet watter faktore of gebeure in sy lewe 
'n positiewe of negatiewe invloed op sy geldsake kan/gaan hê. Sodoende kan 
jy die nodige beplanning doen om bepaalde finansiële gevolge te verkry of te 
vermy. Finansiële beplanning kring wyd, omdat jy aan jou gesin, die mense en 
instansies om jou, die keiser ( of die belastinggaarder) asook aan God (ons ont- 
vang om te kan gee) deur middel van onder meer geld 'verbind' is.

In die nuwe Suid-Afrika moet miljoene mense geleer word hoe om met geld 
te werk, veral diegene wat reeds oor 'n werk beskik. Dieselfde geld vir persone 
met 'n eie besigheid of die wat nog 'n besigheid wil begin. Dit beteken immers 
net mooi niks as jy geld verdien sonder om te weet wat jy daarmee moet maak, 
asook waarom jy dit op sekere wyses behoort aan te wend nie. Ja, almal moet 
selfs geleer word wat met hulle goed gebeur ná hulle dood.

Individue moet weet watter finansiële gevolge die inhoud van 'n huwe- 
hksvoorwaardekontrak (HVK) op hulle toekoms kan hê, sowel by hul dood of 
indien hulle sou skei. Almal gaan dood en ongeveer een uit elke twee mense sal 
skei. Net so is baie mense bewus van die nadelige finansiële gevolge wat saam- 
woon vir hulle of hul kinders kan inhou. Ouers behoort saam met hul kinders 
advies in te win oor dit wat eintlik in hul kinders se huweliksvoorwaardekon-
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trak behoort te staan wanneer 'n kind gaan trou. Indien nie, kan die negatiewe 
finansiële gevolge hulle ook raak indien die kinders sou skei.

Maar kom ons kyk 'n bietjie verder. Persoonlike finansiële kennis (bemagti- 
ging) hou verder die moontlikheid van werkgeleenthede in. So 'n persoon kan 
óf in die makelaarsberoep opgeneem word óf deur finansiële instellings. Dit is 
dus moontlik vir mense en veral jongmense om werk te bekom omdat hulle 
kennis oor persoonlike geldsake besit. Sulke persone sal ook meer suksesvol 
wees indien hulle 'n eie besigheid sou begin.

Ja, kennis omtrent persoonlike geldsake is dié lewensvaardigheid wat ons vir 
die nuwe Suid-Afrika moet leer. Die opvoedkundige stelsel moet hiervoor plek 
maak ten einde jongmense die lewe in te stuur wat gemotiveerd, vol selfver- 
troue is, 'n goeie selfbeeld en 'n positiewe ingesteldheid ten opsigte van hul 
finansiële toekoms het.

Kom ons maak seker dat ons eie kinders onder laasgenoemde groep jong- 
mense tel. Sodoende gee ons hulle 'n kans om op grond van hul finansiële 
bemagtiging in hul finansiële toekoms te glo.


