
REPUBLIC
OF

SOUTH AFRICA

REPUBLIEK
VAN

SUID-AFRIKA

<3* C, Z &

Government Gazette 
Staatskoerant

Selling price • Verkoopprys 
(GST excluded • AVB uitgesluit)

Local 80c Plaaslik
Registered at the Post Office as a Newspaper Other countries R1,10 Buitelands As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer

Post free • Posvry

Vol. 315 PR ETO R IA , 27  SE P TE M B E R  1991 No. 13543

GOEWERMENTSKENNISGEWING

DEPARTEMENT VAN POS- EN TELEKOMMUNIKASIEWESE
No. 2383 27 September 1991

STATUTE VAN DIE TELKOMPENSIOENFONDS
Ek, Dawid Jacobus de Villiers, Minister vir Ekonomiese Koordinering en Openbare Ondernemings, hande- 

lende kragtens artikel 10 van die Poswet, No. 44 van 1958, soos gewysig, publiseer hierby die Statute van die 
Telkompensioenfonds.

D. J. DE VILLIERS,
Minister vir Ekonomiese Koordinering en Openbare Ondernemings.

INHOUDSOPGAWE

1 . W O O RD BEPALIN G S
1.1 Algemene bepalings
1.2 Woordomskrywings

2 . INLEIDING
2.1 Naam
2.2 Oogmerke
2.3 Regsbevoegdheid
2.4 Geregistreerde kantoor

3. L idm aatskap
3.1 Aanneembaarheid en toetrede
3.2 Beeindiging
3.3 Tydelike afwesigheid

4 . VO O R D ELE EN BYDRAES: A -LE D E
4.1 Voordele by aftrede by bereiking van die statutere aftree-ouderdom
4.2 Voordele by aftrede na bereiking van die statutere aftree-ouderdom
4.3 Voordele by aftrede voor bereiking van die statutere aftree-ouderdom
4.4 Voordele by ongeskiktheid 

8 7 0  — A 13543 — 1



STA A TSK O ER A N T, 27  S E P TE M B E R  1991 No. 13543 2

4.5 Voordele by afsterwe van lid
4.6 Voordele by afsterwe van pensioentrekker
4.7 Voordele by herorganisasie/afskaffing van pos

4.8 Voordele by bedanking/ontslag
4.9 Bydraes deur A-lede

4.10 Dienskoop deur A-lede

5. V o o r d e le  en  b y d r a e s : B-lede
5.1 Voordele by aftrede by bereiking van die statutere aftree-ouderdom
5.2 Voordele by aftrede na bereiking van die statutere aftree-ouderdom
5.3 Voordele by aftrede voor bereiking van die statutere aftree-ouderdom

5.4 Voordele by ongeskiktheid
5.5 Voordele by afsterwe van lid
5.6 Voordele by afsterwe van pensioentrekker

5.7 Voordele by herorganisasie/afskaffing van pos

5.8 Voordele by bedanking/ontslag

5.9 Bydraes deur B-lede
5.10 Dienskoop deur B-lede

6. V o o r d e le  en b y d r a e s : C -lede
6.1 Voordele by aftrede by bereiking van die statutere aftree-ouderdom
6.2 Voordele by aftrede na bereiking van die statutere aftree-ouderdom

6.3 Voordele by aftrede voor bereiking van die statutere aftree-ouderdom

6.4 Voordele by ongeskiktheid
6.5 Voordele by afsterwe van lid
6.6 Voordele by afsterwe van pensioentrekker
6.7 Voordele by herorganisasie/afskaffing van pos

6.8 Voordele by bedanking/ontslag

6.9 Bydraes deur C-lede

6.10 Dienskoop deur C-lede

7. D iv e r s e  bepalin g s  o o r  v o o r d e le  en  b ydraes
7.1 Betaling van voordele
7.2 Betaling van jaargelde aan kwalifiserende weduwees, kwalifiserende gades en kwalifiserende 

kinders
7.3 Kommutasie van jaargelde
7.4 Betaling andersins as voorgeskryf

7.5 Beperking
7.6 Onopgeeiste gelde
7.7 Groter voordele en toename in voordele
7.8 Oordragte tussen fondse

7.8 (1) Oordragte van vorige staatsfondse
7.8 (2) Oordragte van of na erkende fondse
7.8 (3) Oordragte van of na ander fondse

7.9 Werkgewerbydraes
7.10 Betaling van bydraes
7.11 Gelde sal nie na werkgewer terugval nie



STA A TSK O ER A N T, 27  S E P TE M B E R  1991 No. 13543 3

7.12 Aanpassing van besoldiging

7.13 Verandering in werkstatus
7.14 Verhaling van belasting
7.15 Betaalmiddel
7.16 Retensiereg op voordele

8 .  Be s tu u r  van  d ie  Fo n d s
8.1 Raad van T rustees
8.2 Diskwalifikasie en ampstermyn

8.3 Raadsvergaderings
8.4 Bevoegdhede van die Raad
8.5 Hoofbeampte
8.6 Ouditeur

8.7 Rekenings
8.8 Aktuaris
8.9 Aktuariele waardering
8.10 Bankrekening
8.11 Rekords en veilige bewaring van sekuriteite

8.12 Ondertekening van dokumente
8.13 Vrywaring
8.14 Getrouheidsversekering
8.15 Onkoste

9. A lg em een
9.1 Bewys van ouderdom en besonderhede
9.2 Lede is uitgestelde krediteure
9.3 Diensvoorwaardes onveranderd
9.4 Registrasie en goedkeuring
9.5 Wysigings aan die Statute
9.6 Lede mag afskrifte van dokumente bekom
9.7 Bindende krag van die Statute
9.8 Dispute
9.9 Toetrede van bykomende werkgewers
9.10 Ontbinding van die Fonds
9.11 Onttrekking van ’n werkgewer
9.12 Oorplasing of samesmelting
9.13 Nuwe fonds of skema

BYLAE A 
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1. W O O R D B E P A L IN G S

A l g e m e n e  BEPALINGS
1.1 In hierdie Statute, tensy uit die samehang anders blyk—

het woorde en uitdrukkings wat een geslag aandui ook op die ander geslag betrekking; 
het woorde en uitdrukkings in die enkelvoud ook op die meervoud betrekking, en omgekeerd;
is die opskrifte slegs bedoel vir verwysingsdoeleindes en word dit nie in die uitleg van die Statute in 
aanmerking geneem nie; en
het die woorde en uitdrukkings in klousule 1.2 hierna die betekenisse wat daaraan toegeken is.
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W O O R D O M SK R Y W IN G S
1.2 Aanvullende jaargeldbedrag: ’njaarliksebedraggeiykaan—

(i) R360 in geval van ’n A-lid;
(ii) R300 in geval van ’n B-lid;

of sodanige ander bedrag as wat die Raad van tyd tot tyd mag bepaal;

afhankiike: ’n persoon teenoor wie ’n lid of pensioentrekker ten tye van daardie lid of pensioentrekker 
se afsterwe—

(i) , regtens vir onderhoud aanspreeklik was;
(ii) nie regtens vir onderhoud aanspreeklik was nie indien sodanige persoon—

(a) na die oordee! van die Raad, inderdaad van die lid of pensioentrekker vir onderhoud 
afhanklik was;

(b) ’n party was tot 'n erkende huweliksverbintenis met die lid of pensioentrekker;
(iii) regtens vir onderhoud aanspreeklik sou geword het indien die lid of pensioentrekker nie 

gesterf het nie;
aktuaris: die aktuaris van die Fonds aangestel kragtens klousule 8.8 (2);
A-lid: ’n beampte of ’n werknemer wat ingevolge klousule 3.1 (1) of (2) ’n A-!id geword het;
beampte: ’n persoon wat onmiddeliik voor 1 Oktober 1991 ’n beampte was soos omskryf in artikel 1 van 
die Poskantoordienswet, No. 66 van 1974, soos gewysig;
benoemde: ’n ander persoon as 'n afhankiike, wat skriftelik deur ’n lid of pensioentrekker genomineer is 
om op die sterftevoordeel of deel daarvan soos in die Statute omskryf, geregtig te word;

B-lid: ’n werknemer wat ingevolge klousule 3.1 (2) ’n B-lid geword het;
C-lid: ’n personeellid wat ingevolge klousule 3.1 (3) ’n C-lid geword het;
erkende huweliksverbintenis: ’n wettige huwelik of ’n gebruiklike verbinding volgens inheemse reg en 
gewoonte of ’n verbintenis wat volgens die leerstellings van enige Asiatiese godsdiens as ’n huwelik 
erken word, of ’n samewoning of enige ander verbintenis tussen ’n lid of pensioentrekker en ’n ander 
persoon, wat deur die Raad in sy uitsluitlike diskresie as ’n erkende huweliksverbintenis beskou word; 
met dien verstande dat 'n erkende huweliksverbintenis, na die oordeel van die Raad, ’n erkende 
huweliksverbintenis mag insluit wat ontbind is, maar waar die ander persoon steeds in een of ander mate 
finansieel van die lid of pensioentrekker afhanklik is;

erkende vakvereniging: ’n organisasie wat deur die hoofwerkgewer as ’n .vakvereniging erken word 
kragtens ’n amptelike ooreenkoms gesluit tussen die hoofwerkgewer en sodanige organisasie; met dien 
verstande dat sodanige organisasie persone verteenwoordig wat lede van die Fonds is;
Fonds: die Telkompensioenfonds gestig ingevolge artikel 9 (1) van die Poswet; 
fondsverjaardag: 31 Maart 1992 en daarna jaarliks op 31 Maart;
gemiddelde eindsalaris: die gemiddelde van die lid se pensioengewende besoldiging oor die laaste—

(i) ses-en-dertig maande van sy pensioengewende dienstydperk in geval van ’n A- of B-lid; 
en

(ii) vier-en-twintig maande van sy pensioengewende dienstydperk in gevai van ’n C-lid;
met dien verstande dat, indien die tydperk van pensioengewende diens korter as onderskeidelik ses-en- 
dertig en vier-en-twintig maande is, “ gemiddelde eindsalaris”  die gemiddelde jaariikse pensioen
gewende besoldiging gedurende sodanige korter tydperk is;

goedgekeurde pensioenfonds: ’n fonds wat as ’n pensioenfonds ingevolge die Pensioenwet 
geregistreer is en as sulks ingevolge die Inkomstebelastingwet goedgekeur is, asook ’n pensioenfonds 
wat by wet ingestel is;

gratifikasie: ’n eenmalige voordeelbedrag wat ingevolge die Statute betaalbaar is; 

hoofwerkgewer: Telkom Suid-Afrika Beperk;

inkomstebelastingwet: die Inkomstebelastingwet, No. 58 van 1962, soos gewysig;
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jaargeld: ’n jaarlikse voordeelbedrag betaalbaar ingevolge die Statute;

kontrakwerknemer: ’n B-lid van die Fends wat ingevolge sy dienskontrak net vir ’n bepaalde termyn in 
diens geneem is;

kwalifiserende diens: die tydperk van ononderbroke diens gelewer tot en met die lid se statutere 
aftreedatum, met uitsluiting van ander diens wat ingevolge die Statute as pensioengewende diens erken
is;

kwalifiserende gade: die oorlewende gade van !n C-lid of ’n pensioentrekker wat ’n C-lid en ’n party tot 
’ri erkende huweliksverbintenis was wat ten tye van die afsterwe van die lid of pensioentrekker bestaan 
het; met dien verstande dat in geval van die afsterwe van ’n pensioentrekker, sodanige erkende 
huweliksverbintenis op die vroegste van die lid se statutere aftreedatum of sy werklike aftreedatum moes 
bestaan het;

kwalifiserende kind: in geval van ’n afgestorwe C-lid of pensioentrekker wat 'n C-lid was—

(i) ’n kind, onder die ouderdom van 18 jaar en ongetroud, asook ’n buite-egtelike of ’n wettig 
aangenome kind

of

(ii) ’n stiefkind, onder die ouderdom van 18 jaar en ongetroud, wat na die mening van die Raad 
wesenlik afhanklik van die lid of pensioentrekker by sy afsterwe was

metinbegripvan—

(a) ’n kind soos in subklousules (i) of (ii) hierbo omskryf, maar wat ouer as 18 jaar en jonger as 
25 jaar is, waar sodanige kind voltyds studeer of liggaamlik of geestelik gestremd is; met 
dien verstande dat indien sodanige kind vir verpligte militere diens opgeroep word, hy nie 
as ’n kwalifiserende kind beskou word gedurende die tydperk van sodanige militere diens 
nie, maar dat hy wel as ’n kwalifiserende kind beskou word terwyl hy na bereiking van 
ouderdom 25 ’n voltydse student is vir ’n tydperk hoogstens gelyk aan die tydperk van 
verpligte militere diens wat hy voor ouderdom 25 verrig het;

(b) ’n kind gebore na die dood van die lid of pensioentrekker, wat ingevolge subklousules (i) of 
(ii) hierbo ’n kwalifiserende kind sou gewees het, was dit nie vir sodanige afsterwe nie;

maar sal ’n kind soos in subklousules (i) of (ii) hierbo omskryf, uitsluit wat aangeneem is of ’n 
stiefkind geword het na die lid se statutere aftreedatum of die datum van die lid se werklike aftrede, 
wat ook al die vroegste is; met dien verstande dat waar twyfel bestaan die Raad, in sy uitsluitlike 
diskresie, sal besluit of ’n kind ’n kwalifiserende kind is, al dan nie; met dien verstande verder dat 
die Raad die maksimum ouderdom van 25 jaar wat hierbo gemeld is, in ’n bepaalde geval kan 
verhoog, mils die werkgewer sodanige addisionele bedrae as wat die aktuaris nodig ag om die 
betrokke voordeel te voorsien, tot die Fonds bydra;

kwalifiserende weduwee: die oorlewende eggenote van ’n manlike A- of B-lid of van ’n manlike pen
sioentrekker wat ’n A- of B-lid en ’n party tot ’n erkende huweliksverbintenis was wat ten tye van die 
afsterwe van die lid of pensioentrekker bestaan het;

lid: 'n A-lid, ’n B-lid of ’n C-lid;

Minister: die Minister van Vervoer en van Pos- en Telekommunikasiewese;

ongeskiktheid: ongeskiktheid van ’n lid wat ontstaan as gevolg van ’n ongeluk, siekte of ongesteldheid 
wat nie deur die lid se eie toedoen veroorsaak is nie en wat die lid totaal en permanent verhinder om sy 
eie beroep of ’n ander beroep waarvoor hy redelikerwys gekwalifiseer is op grond van sy opvoeding,
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opleiding en ondervinding, te volg en het “ ongeskik”  ’n ooreenkomstige betekenis. Die Raad besluit in 
sy eie diskresie of ’n lid ongeskik is vir doeleindes van die Statute; met dien verstande dat in die geval 
van ’n C-lid, ongeskiktheid vir sodanige doeleindes onderworpe is aan die volgende verdere voor- 
waardes:

(i) Dat die lid gereeld mediese behandeling deur ’n geneesheer, of ander behandeling deur ’n 
bekwame persoon ondergaan, waar daar redelike vooruitsigte bestaan dat sodanige 
behandeling die lid se toestand kan verbeter.

(ii) Dat die lid tot bevrediging van die Raad bewys lewer dat hy ’n werklike verlies aan inkomste 
uit eie werksaamhede ondervind.

(iii) Dat die lid tot bevrediging van die Raad bewys lewer van sy ongeskiktheid en gereeld 
daarna van die voortduring van sy ongeskiktheid tot en met bereiking van sy statutere 
aftree-ouderdom.

ononderbroke diens: aaneenlopende diens as ’n lid van die Fonds of 'n vorige staatsfonds vanwaar 'n 
oordrag na die Fonds gemaak is ingevolge klousule 7.8 (1); met dien verstande dat die volgende 
tydperke ook as ononderbroke diens beskou word:

(i) ’n Tydperk van tydelike afwesigheid ingevolge klousule 3.3.

(ii) ’n Verplasing van ’n lid van een werkgewer na ’n ander een;

pensioengewende besoldiging: die lid se basiese jaarlikse besoldiging asook enige ander bedrae van 
'n gereelde aard wat deur die Raad, op versoek van die werkgewer en na raadpleging met die aktuaris, 
as pensioengewend beskou word, onderworpe aan die bepalings van klousules 3.3 (1), (2) en (3), 7.12 
en 7.13;

pensioengewende diens: die tydperk van ononderbroke diens van ’n lid asook enige ander tydperk 
wat deur die Raad as pensioengewend beskou word en ten opsigte waarvan bydraes ooreenkomstig die 
Statute gemaak is; met dien verstande dat die tydperk van pensioengewende diens uitgedruk word in 
jare en gedeeltes van ’n jaar. Gedeeltes van ’n jaar word bereken volgens die verhouding waarin die 
aantal dae in bedoelde gedeelte van ’n jaar tot drie honderd vyf-en-sestig dae staan, afgerond tot die 
naaste derde desimale syfer;

pensioentrekker: ’n lid wie se diens beeindig is en wat uit hoofde daarvan ’n jaargeld ontvang; 

pensioenvoordeel: ’n gratifikasie en/of ’n jaargeld, na gelang van die geval;

Pensioenwet: die Wet op Pensioenfondse, No. 24 van 1956, soos gewysig, en die regulasies wat 
daarkragtens uitgevaardig is;

personeellid: ’n persoon, uitgesonderd ’n beampte of werknemer, wat op of na 1 Oktober 1991 by die 
werkgewer in diens tree, met inbegrip van ’n voltydse uitvoerende direkteur wat besoldiging sowel as 
direkteursgelde ontvang, maar met uitsluiting van enige persoon wie se dienste toevallig of slegs vir ’n 
beperkte termyn is; met dien verstande dat die werkgewer kan versoek dat gemelde uitsluiting in ’n 
bepaalde geval kwytgeskeld word;

personeelregulasies: die toepaslike diensvoorwaardes deur die hoofwerkgewer goedgekeur om per- 
soneelaangeleenthede tussen die werkgewer en persone in sy diens te reguleer;

Poswet: die Poswet, No. 44 van 1958, soos gewysig;

Raad: die Raad van Trustees verkies of aangestel ooreenkomstig klousule 8 om die Fonds te beheer en 
bestuur;
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2.

2.1

2.2

2.3

2.4

3.

3.1

rente: saamgestelde rente teen ’n koers soos van tyd tot tyd deur die Raad bepaal; met dien verstande 
dat verskillende rentekoerse ten opsigte van verskillende klousules van die Statute vasgestel kan word;
Statute: hierdie Statute soos van tyd tot tyd gewysig;
statutere aftreedatum: die laaste dag van die maand waarin ’n lid sy statutere aftree-ouderdom bereik, 
of in die geval van ’n lid wat sy statutere aftree-ouderdom op die eerste dag van ’n maand bereik, daardie 
dag;
statutere aftree-ouderdom: die ouderdom van sestig jaar in geval van ’n B-lid en vyf-en-sestig jaar in 
die geval van ’n A- en C-lid;
verwagte jaargeld: die jaargeld wat aan ’n lid op sy statutere aftreedatum betaalbaar sou wees indien 
sy pensioengewende besoldiging vanaf datum van werklike aftrede of afsterwe tot en met bereiking van 
sy statutere aftreedatum onveranderd sou bly;
voordeelgeregtigde: enige persoon, insluitend ’n benoemde, wat kragtens hierdie Statute op voordele 
geregtig is;
vorige staatsfonds: die Regeringsdienspensioenfonds ingestel by die Regeringsdienspensioenwet, 
No. 57 van 1973, soos gewysig, of die Pensioenfonds vir Tydelike Werknemers ingestel by die Wet op 
die Pensioenfonds vir Tydelike Werknemers, No. 75 van 1979, soos gewysig, na gelang van die geval; 
werkgewer: die hoofwerkgewer of ’n filiaalmaatskappy soos bedoel in artikel 4 (9) van die Poswet, of 
verwante maatskappye of organisasies by wie ’n lid in diens is en wat ingevolge klousule 9.9 aan die 
Fonds deelneem; met dien verstande dat enige werkgewer wat horn kragtens klousule 9.11 aan die 
Fonds onttrek, gelyktydig ophou om ’n werkgewer te wees vir doeleindes van die Statute; in verband 
met enige lid beteken “ werkgewer”  die werkgewer in wie se diens hy is;
werknemer: ’n persoon wat onmiddellik voor 1 Oktober 1991 ’n werknemer was soos omskryf in artikel 
1 van die Poskantoordienswet, No. 66 van 1974, soos gewysig.

IN LE ID IN G
N a a m

Die naam van die Fonds is die Telkompensioenfonds wat ingevolge artikel 9 (1) van die Poswet ingestel 
is.

O O G M E R K E
Die oogmerke van die Fonds is om vanaf 1 Oktober 1991 voordele aan lede en gewese lede van die 
Fonds en aan hul afhanklikes te voorsien soos in die Statute omskryf.

R e g s b e v o e g d h e id

Die Fonds is ’n onafhanklike regspersoon ingevolge artikel 9 (2) van die Poswet.

G e r e g i s t r e e r d e  k a n t o o r

Die geregistreerde kantoor van die Fonds is in die Hoofkantoorgebou, Vermeulenstraat 178, Pretoria, 
gelee of by sodanige ander adres soos deur die Raad van tyd tot tyd bepaal.

L ID M A A TS K A P
A a n n e e m b a a r h e id  EN TO ETREDE

(1) ’n Beampte wat voor 1 Oktober 1992 die keuse uitoefen om in die diens van die werkgewer te 
tree, word ’n A-lid van die Fonds.

(2) ’n Werknemer wat voor 1 Oktober 1992 die keuse uitoefen om in die diens van die werkgewer te 
tree, word ’n B-lid van die Fonds; met dien verstande dat ’n werknemer wat jonger as 65 jaar is 
en voor 1 Oktober 1992 permanent in diens van die werkgewer tree, ’n eenmalige, onherroeplike 
keuse kry om binne negentig dae nadat hy ’n lid geword het, ’n A-lid te word.

(3) ’n Personeellid word op die dag waarop hy by die werkgewer in diens tree, ’n C-lid van die Fonds.
(4) As ’n C-lid se gesondheidstoestand by toetrede na die mening van die Raad nie bevredigend is 

nie, is hy geregtig op voordele ingevolge die Statute; met dien verstande dat indien hy voor
voltooiing van tien jaar kwalifiserende diens en terwyl hy in diens van die werkgewer is, te sterwe 
kom of ongeskik word (tensy sodanige sterfte of ongeskiktheid direk aan onnatuurlike oorsake te 
wyte is) hy slegs geregtig sal wees op voordele asof sy dienste by die werkgewer uit eie keuse 
beeindig is.

(5) As 'n C-lid wie se voordele ingevolge subklousule (4) beperk is voor voltooiing van tien jaar 
kwalifiserende diens, op eie koste bewys tot die Raad se bevrediging lewer dat sy 
gesondheidstoestand bevredigend is, mag die Raad die gemelde beperking wysig of ophef.
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B e e in d ig in g

3.2 Geen lid mag sy lidmaatskap van die Fonds opse terwyl hy in die diens van die werkgewer is nie, en sy 
lidmaatskap eindig by beeindiging van sy diens, tensy anders in die Statute bepaal.

T y d e l ik e  a f w e s ig h e id

3.3 (1) Totenmet120dae

Wanneer ’n lid tot ’n maksimum van 120 aaneenlopende kalenderdae van diens afwesig is, word sy 
lidmaatskap van die Fonds in geen opsig geraak nie. Gedurende sodanige tydperk van afwesigheid 
bly die lid geregtig op voordele ingevolge die Statute en word bydraes tot die Fonds gemaak, 
gebaseer op sy pensioengewende besoldiging van tyd tot tyd.

(2) Meeras120dae

(i) Wanneer ’n lid vir meer as 120 aaneenlopende kalenderdae met voile of verminderde besol
diging van diens afwesig is, is die bepalings van subklousule (1) hierbo van toepassing.

(ii) Wanneer ’n lid vir meer as 120 aaneenlopende kalenderdae sonder besoldiging van diens 
afwesig is, kan die lid kies om sy lidmaatskap van die Fonds voort te sit op die grondslag soos 
in subklousule (1) hierbo omskryf. Indien die lid nie gemelde keuse uitoefen nie, bly hy ’n lid 
van die Fonds op die volgende grondslag:

(a) Geen verdere bydraes word deur die lid of deur die werkgewer ten opsigte van die lid 
gemaak nie.

(b) Die tydperk van afwesigheid waartydens geen bydraes gemaak word nie, stel nie pen
sioengewende diens vir doeleindes van die Statute daar nie.

(c) Die lid bly geregtig op voordele ingevolge die Statute, gebaseer op sy pensioengewende 
besoldiging op die laaste datum waarop hy tot die Fonds bygedra het.

(3) Sekondering deur werkgewer

Vir die doeleindes van die Statute word ’n lid wat deur die werkgewer na ’n instansie gesekondeer 
word wat nie aan die Fonds deelneem nie, nie geag afwesig van sy diens te wees nie. Die lid bly ’n 
lid van die Fonds gebaseer op sy pensioengewende besoldiging gedurende die tydperk van soda
nige sekondering.

(4) Gekondoneerde onderbreking van lidmaatskap

As 'n lid die diens van die werkgewer verlaat en binne twaalf maande daarna weer ’n lid word, kan 
die diensonderbreking op versoek van die lid en met die goedkeuring van die Raad, gekondoneer 
word. Indien sodanige lid uit hoofde van gemelde diensbeeindiging 'n gratifikasie ontvang het, word 
die gratifikasie met rente in ’n enkelbedrag of paaiemente soos deur die Raad bepaal, aan die 
Fonds terugbetaal.

4. V O O R D E LE  EN B Y D R A E S : A -L E D E

V o o r d e l e  b y  a f t r e d e

4.1 Aftrede by bereiking van die statutere aftree-ouderdom

’n A-lid wat sy statutere aftree-ouderdom bereik, tree op sy statutere aftreedatum met die volgende 
pensioenvoordele af:

(1) ’n Gratifikasie van 6,72 persent van sy pensioengewende besoldiging by aftrede vermenigvuldig
met die tydperk van sy pensioengewende diens

(2) ’n Jaargeld van 1/55ste van sy pensioengewende besoldiging by aftrede vermenigvuldig met die 
tydperk van sy pensioengewende diens, plus  die aanvullende jaargeldbedrag

4.2 Aftrede na bereiking van die statutere aftree-ouderdom
Indien ’n A-lid wat sy statutere aftree-ouderdom bereik deur die werkgewer versoek word om in sy diens 
aan te bly, en die A-lid stem daartoe in, bly hy ’n A-lid van die Fonds en word verdere bydraes deur en vir 
horn tot die Fonds gemaak. Sodanige lid tree op die laatste by bereiking van die ouderdom van sewentig 
jaar af, met voordele bereken ingevolge klousule 4.1, gebaseer op sy pensioengewende besoldiging en 
pensioengewende diens op die datum van sy werklike aftrede.
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4.3 Aftrede voor bereiking van die statutere aftree-ouderdom
’n A-lid wat minstens tien jaar kwalifiserende diens voltooi het, kan voor die bereiking van sy statutere
aftree-ouderdom aftree onderworpe aan die volgende voorwaardes:

(1) ’n Vroulike A-lid wat voor 24 Junie 1955 as beampte aangestel en as sulks lid van die Regerings- 
dienspensioenfonds geword het, kan—

(i) indien sy die ouderdom van vyf-en-vyftig jaar bereik het, aftree met pensioenvoordele soos in 
klousule4.1 omskryf;

(ii) indien sy die ouderdom van vyftig jaar bereik het, aftree met pensioenvoordele soos in klou- 
sule 4.1 omskryf, maar verminder met een derde van een persent vir elke voile maand tussen 
haar werklike aftreedatum en ’n datum tien jaar voor haar statutere aftreedatum; en

(iii) indien sy die ouderdom van vyf-en-veertig jaar bereik het, met die goedkeuring van die 
werkgewer aftree met pensioenvoordele soos in subklousule (ii) omskryf.

(2) ’n Manlike A-lid wat voor 24 Junie 1955 as beampte aangestel en as sulks lid van die Regerings- 
dienspensioenfonds geword het, kan—

(i) indien hy die ouderdom van sestig jaar bereik het, aftree met pensioenvoordele soos in 
klousule4.1 omskryf;

(ii) indien hy die ouderdom van vyf-en-vyftig jaar bereik het, aftree met pensioenvoordele soos in 
klousule 4.1 omskryf, maar verminder met een derde van een persent vir elke voile maand 
tussen sy werklike aftreedatum en ’n datum vyf jaar voor sy statutere aftreedatum; en

(iii) indien hy die ouderdom van vyftig jaar bereik het, met die goedkeuring van die werkgewer 
aftree met pensioenvoordele soos in subklousule (ii) omskryf.

(3) Enige ander A-lid wat die ouderdom van sestig jaar bereik het, is geregtig om af te tree, en indien hy 
die ouderdom van vyf-en-vyftig jaar bereik het, kan hy met die goedkeuring van die werkgewer 
aftree, met pensioenvoordele soos omskryf in klousule 4.1, in beide gevalle verminder met een 
derde van een persent vir elke voile maand tussen die datum waarop hy aftree en sy statutere 
aftreedatum.

(4) Die voordele van ’n A-lid wat ingevolge hierdie klousule aftree, word bereken met verwysing na sy 
aftreedatum; met dien verstande dat—

(i) die vroegste datum waarop hy mag aftree die einde van die maand is waarin hy die ouderdom 
bereik wat horn daarop geregtig maak of waarin die werkgewer goedkeuring aan horn verleen 
om voor bereiking van sy statutere aftree-ouderdom af te tree, of indien hy daardie ouderdom 
op die eerste dag van die maand bereik, met ingang vanaf daardie datum;

(ii) hy andersins aan die einde van ’n maand aftree.

V o o r d e l e  b y  o n g e s k i k t h e i d

4.4 (1) Behoudens die bepalings van subklousule (2), tree ’n A-lid wat ongeskik word, af met voordele
soos omskryf in klousule 4.1; met dien verstande dat sy pensioengewende diens vir die doel 
verhoog word met die kortste van die volgende tydperke:

(i) Een derde van die lid se werklike tydperk van pensioengewende diens op die datum van sy 
aftrede weens ongeskiktheid.

(ii) Die tydperk tussen die datum van sy aftrede weens ongeskiktheid en sy statutere aftree
datum.

(iii) Vyf jaar.

(2) ’n A-lid wat ongeskik word as gevolg van ’n besering wat uit en in die loop van sy diens ontstaan 
het, tree af met voordele soos in klousule 4.1 omskryf; met dien verstande dat die lid se pen
sioengewende diens verhoog word met die tydperk soos in klousule 4.4 (1) (ii) bedoel; met dien 
verstande verder dat die Raad tevrede is dat die waarde van sodanige voordele nie minder is as die 
waarde van die voordele wat in so 'n geval op 30 September 1991 op die lid van toepassing sou 
gewees het nie, maar gebaseer op sy pensioengewende besoldiging en pensioengewende diens 
op die datum van sy aftrede.
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4.5

(3) ’n A-lid wat weens ongeskiktheid aftree, word ’n pensioentrekker vir doeleindes van die Statute en 
is geregtig op die voordele en onderworpe aan die voorwaardes van toepassing op pensioentrek- 
kers van die Fonds.

V o o r d e l e  b y  a f s t e r w e  v a n  l id

(1) Behoudens die bepalings van subklousule (2), betaal die Fonds die volgende voordele indien ’n A- 
lid voor bereiking van sy statutere aftree-ouderdom te sterwe kom:
(i) ’n Gratifikasie van—

(a) een maal die lid se pensioengewende besoldiging by afsterwe indien hy minder as tien 
jaar pensioengewende diens het en ’n afhanklike nalaat;

(b) die lid se voordeel kragtens klousule 4.8 (1) indien hy minder as tien jaar pensioen
gewende diens heten nie ’n afhanklike nalaat nie;

(c) die som van die gratifikasie en vyf maal die jaargeld bereken ingevolge klousule 4.4 (1), 
met uitsluiting van die aanvullende jaargeldbedrag, indien hy minstens tien jaar 
pensioengewende diens het.

(ii) ’n Jaargeld aan ’n kwalifiserende weduwee van die helfte van sowel sy verwagte jaargeld as 
die aanvullende jaargeldbedrag.

(2) Indien ’n A-lid voor bereiking van sy statutere aftree-ouderdom te sterwe kom as gevolg van ’n 
besering wat uit en in die loop van sy diens ontstaan het, betaal die Fonds die volgende voordele:
(i) ’n Gratifikasie van die som van die gratifikasie en vyf maal die jaargeld bereken ingevolge 

klousule 4.4 (2), met uitsluiting van die aanvullende jaargeldbedrag;
(ii) ’n jaargeld aan ’n kwalifiserende weduwee van die helfte van sowel sy verwagte jaargeld as 

die aanvullende jaargeldbedrag;
met dien verstande dat die Raad tevrede is dat die waarde van sodanige voordele nie minder is as 
die waarde van die voordele wat in so ’n geval op 30 September 1991 op die lid van toepassing sou 
gewees het nie, maar gebaseer op sy pensioengewende besoldiging en pensioengewende diens 
op die datum van sy afsterwe.

(3) Indien ’n A-lid na bereiking van sy statutere aftree-ouderdom, maar voordat hy ingevolge klousule
4.2 aftree, te sterwe kom, word die voordele betaal asof die lid op die dag voor sy afsterwe inge
volge klousule 4.2 afgetree het.

4.6

4.7

V o o r d e l e  b y  a f s t e r w e  v a n  p e n s io e n t r e k k e r

Indien ’n pensioentrekker wat by sy aftrede ’n A-lid was, te sterwe kom, word die volgende voordele
betaal:
(1) Indien sodanige afsterwe plaasvind binne sestig maande nadat betaling van sy jaargeld ’n aanvang 

geneem het: ’n Gratifikasie van die som van alle uitstaande jaargeldbetalings wat gemaak sou word 
tot verstryking van gemelde sestigmaandetydperk, gebaseer op die bedrag van sy jaargeld op die 
datum van sy afsterwe.

(2) ’n Jaargeld aan ’n kwalifiserende weduwee gelyk aan die helfte van die jaargeld wat aan die 
pensioentrekker betaal is by sy afsterwe.

V o o r d e l e  b y  h e r o r g a n i s a s ie /a f s k a f f in g  v a n  p o s

(1) Indien ’n A-lid se dienste deur die werkgewer beeindig word as gevolg van die afskaffing van sy pos 
of ’n herorganisasie van die werkgewer se bedrywighede, word die volgende voordele aan die lid 
betaal:
(i) Indien sodanige lid se tydperk van pensioengewende diens minder as tien jaar is: ’n Gratifika

sie bereken teen 20,67 persent in geval van ’n manlike A-lid, en 15,33 persent in geval van ’n 
vroulike A-lid, van die lid se pensioengewende besoldiging in daardie stadium vermenigvuldig 
met die tydperk van sy pensioengewende diens.

(ii) Indien sodanige lid se tydperk van pensioengewende diens tien jaar of meer is: ’n Jaargeld en 
gratifikasie bereken soos in klousule 4.4 (1). Die lid word op die datum van sy diensbeeindi- 
ging ’n pensioentrekker vir doeleindes van die Statute en is geregtig op die voordele en 
onderworpe aan die voorwaardes van toepassing op pensioentrekkers van die Fonds.

(2) In die geval van subklousule (ii) hierbo, vergoed die werkgewer die Fonds soos volg:
(i) ’n Gedeelte van die gratifikasie, soos deur die aktuaris bepaal.
(ii) Alle jaargeldbetalings wat aan die lid gemaak word tot en met bereiking van sy statutere 

aftreedatum. Die werkgewer kan in plaas van gemelde jaargeldpaaiemente die verdiskon- 
teerde waarde daarvan, soos deur die aktuaris bepaal, aan die Fonds betaal.
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(3) Indien ’n A-lid se dienste deur die werkgewer ingevolge hierdie klousule beeindig word, kart die 
Raad, met die goedkeuring van die lid, ’n reeling tref om gemelde diensbeeindigingsvoordele na ’n 
alternatiewe aftreeskema oor te plaas, waarna die Fonds geen verdere verpligting teenoor die lid 
sal he nie.

VO O R D E LE  BY BEDANKING/ONTSLAG

4.8 (1) As ’n A-lid bedank of sy diens by sy werkgewer beeindig word en hy nie geregtig word op voordele
elders in die Statute voorsien nie, ontvang hy ’n gratifikasie wat die grootste is van die bedrae wat 
op een van die volgende wyses bereken word:

(i) [R(1) x N(1) + R(2) x  N(2)] x Z x D, verhoog met 2,5 persent van bedoelde bedrag vir iedere
voltooide jaar van kwalifiserende diens, plus enige bydraes wat deur die lid tot die Fonds 
gemaak is ingevolge klousule 4.10, waar—

R(1) die koers van 8 persent in geval van ’n manlike A-lid en 6 persent in geval van ’n 
vroulike A-lid is;

R(2) die koers van 7,5 persent in geval van ’n manlike A-lid en 6 persent in geval van ’n 
vroulike A-lid is;

N(1) die lid se tydperk van kwalifiserende diens in ’n vorige staatsfonds is;

N(2) die lid se tydperk van kwalifiserende diens in die Fonds is;

Z die lid se gemiddelde eindsalaris op sy laaste dag van diens is;

D bepaal word deur ’n getal bereken ooreenkomstig onderstaande tabel van 10 000 af te 
trek en die resultaat deur 10 000 te verdeel:

TABEL

Voltooide maande van 
kwalifiserende diens

Berekening van getal

0 tot 36....

37 tot 120.

121 tot 240... 

241 tot 360... 

361 tot 480... 

481 en meer.

0;

0 plus 26 vir elke voltooide maand kwalifiserende diens bo 
36 maande;

2 184 plus 17 vir elke voltooide maand van sodanige diens bo 
120 maande;

4 224 plus 11 vir elke voltooide maand van sodanige diens bo 
240 maande;

5 544 plus 7 vir elke voltooide maand van sodanige diens bo 
360 maande;

6 384 plus 5 vir elke voltooide maand van sodanige diens bo 
480 maande.

(ii) [R(1) x N(1) + R(2) x  N(2)] x  Z x D, verhoog met 2,5 persent van bedoelde bedrag vir iedere 
voltooide jaar van pensioengewende diens, waar die gemelde simbole dieselfde betekenisse 
het soos in subklousule (i) omskryf, behalwe dat in die geval van N(1), N(2) en D, die verwy- 
sing na kwalifiserende diens ’n verwysing moet wees na pensioengewende diens, maar be- 
houdens die bepalings van klousule 4.10 (7).

(2) ’n Vroulike A-lid wat minstens vyf jaar kwalifiserende diens voltooi het, en wat bedank om ’n 
erkende huweliksverbintenis aan te gaan en binne negentig dae na sodanige bedanking sodanige 
erkende huweliksverbintenis aangaan, ontvang ’n gratifikasie wat die grootste is van die bedrae wat
op een van die volgende wyses bereken word:

(i) N x  F(N) plus enige bydraes wat deur die lid tot die Fonds gemaak is ingevolge klousule 4.10 

waar—

N die lid se tydperk van kwalifiserende diens is tot en met die datum waarop sy die 
erkende huweliksverbintenis aangaan;



4.9

4.10

F(N) die hiernagenoemde persentasie van die lid se gemiddelde eindsalaris is:
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N F(N)
5 7,5
6 7,8
7 8,1
8 8,4
9 8,7
10en meer 9,0

(ii) N x F(N) waar die gemelde simbole dieselfde betekenisse het soos in subklousule (i) omskryf, 
behalwe dat in die geval van N die verwysing na kwalifiserende diens ’n verwysing na pen- 
sioengewende diens moet wees.

(3) Indien ’n vroulike A-lid bedoel in subklousule (2) hierbo bedank nadat sy ’n erkende huweliksver- 
bintenis aangegaan het, word sy op voordele volgens subklousule (2) geregtig vir die tydperk van 
haar kwalifiserende diens tot en met die datum waarop sy die erkende huweliksverbintenis aange
gaan het, plus die voordele volgens subklousule (1) vir die tydperk vanaf die dag wat volg op die 
dag waarop sy die erkende huweliksverbintenis aangegaan het tot en met die datum waarop sy die 
diens van die werkgewer verlaat.

B y d r a e s  d e u r  A - l e d e

Elke manlike A-lid dra tot die Fonds by teen ’n koers van 7,5 persent van sy pensioengewende besoldi-
ging en elke vroulike A-lid teen ’n koers van 6,0 persent van haar pensioengewende besoldiging.

D ie n s k o o p  d e u r  A - l e d e

(1) ’n A-lid is geregtig om die tydperk van sy pensioengewende diens aan te vul deur bykomende 
bydraes tot die Fonds te maak; met dien verstande dat ’n A-lid se pensioengewende diens, na 
aanvulling daarvan volgens hierdie klousule, nie tot gevolg sal he dat sy pensioengewende 
dienstydperk voor die ouderdom van agtien jaar ’n aanvang neem nie.

(2) Die enkelbedragkoste verbonde aan die aankoop van pensioengewende diens volgens subklou
sule (1), word soos volg op die datum van aansoek bepaal:

N x  S x F(X) 

waar—
N die tydperk van pensioengewende diens is wat aangekoop word;
S die lid se pensioengewende besoldiging is op die datum van aansoek;
F(X) volgens die hiernagenoemde tabel bepaal word:

Ouderdom van lid op sy volgende verjaardag soos op 
datum van aansoek om diens aan te koop (X)

jaar
19 tot 45 0,250
46 en 47 0,251
48 en 49 0,252
50 0,253
51 0,255
52 0,257
53 0,259
54 0,261
55 0,263
56 0,265
57 0,268
58 0,270
59 0,273
60 0,275
61 0,279
62 0,285
63 0,293
64 0,302
65 0,312
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5.

5.1

5.2

5.4

(3) Die A-lid kan, met die goedkeuring van die Raad, die enkelbedragkoste in subklousule (2) in 
paaiemente delg oor ’n tydperk wat nie later as sy statutere aftreedatum strek nie. Rente word by 
uitstaande skuldbedrae gevoeg teen ’n koers soos die Raad van tyd tot tyd, in oorleg met die 
aktuaris, bepaal.

(4) Enige tydperk of gedeelte van ’n tydperk van pensioengewende diens ten opsigte waarvan ’n A-lid 
tot ’n vorige staatsfonds bygedra het en ten opsigte waarvan ’n ander voordeel as 'n aftreevoordeel 
aan horn uitbetaal is, kan op die skriftelike versoek van die lid en na goeddunke van die Raad, as 
pensioengewende diens erken word, mits die lid sodanige dokumentere bewys as wat die Raad 
mag vereis, van sodanige vorige pensioengewende diens en die bedrag van sodanige voordeel 
aan die Raad voorle.

(5) ’n Lid in subklousule (4) bedoel moet ten opsigte van pensioengewende diens wat aldus erken 
word, die voordeel wat aldus aan horn uitbetaal is, aan die Fonds oorbetaal tesame met rente 
daarop bereken vanaf die datum waarop bedoelde voordeel aan horn uitbetaal is tot en met die 
datum waarop bedoelde voordeel aan die Fonds oorbetaal word.

(6) Indien ’n A-lid diens aangekoop het in ’n vorige staatsfonds en op die datum waarop hy ’n lid van 
die Fonds word nog uitstaande skuld ten opsigte van sodanige dienskoop het, word die terme 
waarteen sodanige skuld in die vorige staatsfonds gedelg sou word, onveranderd deur die Fonds 
oorgeneem.

(7) Indien ’n A-lid onder ander omstandighede as in subklousule 4.8 (1) (i) en (2) (i) gemeld, ophou om 
’n lid van die Fonds te wees alvorens sy skuld waarvolgens ten voile gedelg is, word die uitstaande 
skuldbedrag van die voordele verhaal wat aan of ten opsigte van die lid betaalbaar is.
V O O R D E L E  EN B Y D R A E S : B -L E D E

V o o r d e l e  b y  a f t r e d e

Aftrede by bereiking van die statutere aftree-ouderdom
’n B-lid wat sy statutere aftree-ouderdom bereik, tree op sy statutere aftreedatum af met ’n jaargeld 
bereken teen 1/40ste van sy pensioengewende besoldiging by aftrede vermenigvuldig met die 
tydperk van sy pensioengewende diens, plus  die aanvullende jaargeldbedrag.

Aftrede na bereiking van die statutere aftree-ouderdom
Indien ’n B-lid wat sy statutere aftree-ouderdom bereik, versoek om in die werkgewer se diens aan 
te bly, en die werkgewer stem in, bly hy ’n B-lid van die Fonds en word verdere bydraes deur en vir 
horn tot die Fonds gemaak. Sodanige lid tree op die laatste by bereiking van die ouderdom van vyf- 
en-sewentig jaar af, met voordele bereken ingevolge klousule 5.1, gebaseer op sy pensioenge
wende besoldiging en pensioengewende diens op die datum van sy werklike aftrede. In uitsonder- 
like gevalle mag die ouderdom van vyf-en-sewentig jaar verhoog word, in welke geval die ander 
bepalings van hierdie klousule mutatis mutandis sal geld.

Aftrede voor bereiking van die statutere aftree-ouderdom
(1) ’n B-lid, uitgesonderd ’n B-lid waarna in subklousule (2) verwys word, wat minstens tien jaar kwalifi- 

serende diens voltooi het en die ouderdom van vyf-en-vyftig jaar bereik het, kan met die werkgewer 
se goedkeuring voor bereiking van sy statutere aftree-ouderdom aftree. ’n B-lid wat sodanig vroeg 
aftree, word geregtig op ’n jaargeld, bereken ingevolge klousule 5.1, verminder met een derde van 
een persent vir eike voile maand tussen die datum waarop hy aftree en sy statutere aftreedatum.

(2) Indien ’n kontrakwerknemer se dienste eindig uit hoofde van—
(i) die verstryking van sy aanvanklike kontraktermyn of ’n verlenging daarvan;
(ii) die uitoefening deur horn van ’n kontraktuele reg om sy kontrak te beeindig gedurende ’n 

verlengde termyn daarvan;
(iii) enige ander rede met die instemming van die werkgewer, 
word hy op ’n jaargeld geregtig soos in klousule 5.1 omskryf.

(3) Die bepalings van klousule 4.3 (4) is mutatis mutandis van toepassing op ’n B-lid.

Voordele by ongeskiktheid

(1) Behoudens die bepalings van subklousule (2) tree ’n B-lid wat ongeskik word, af met ’n jaargeld 
bereken soos omskryf in klousule 5.1; met dien verstande dat die lid se pensioengewende diens 
vir die doel verhoog word met die kortste van die volgende tydperke:
(i) Een derde van die lid se werklike tydperk van pensioengewende diens op die datum van die 

lid se aftrede weens ongeskiktheid.



5.5

5.6

(ii) Die tydperk tussen die datum van sy aftrede weens ongeskiktheid en sy statutere aftree- 
datum.

(iii) Vyf jaar.
(2) ’n B-lid wat ongeskik word as gevolg van ’n besering wat uit en in die loop van sy diens ontstaan 

het, tree af met ’n jaargeld bereken soos in klousule 5.1; met dien verstande dat die lid se 
pensioengewende diens verhoog word met die tydperk tussen die datum van sy aftrede en ’n 
datum vyf jaar na sy statutere aftreedatum; met dien verstande verder dat die Raad tevrede is dat 
die waarde van sodanige voordele nie minder is as die waarde van die voordele wat in so ’n geval 
op 30 September 1991 op die lid van toepassing sou gewees het nie, maar gebaseer op sy 
pensioengewende besoldiging en pensioengewende diens op die datum van sy aftrede.

(3) ’n B-lid wat weens ongeskiktheid aftree, word ’n pensioentrekker vir doeleindes van die Statute en 
is geregtig op die voordele en onderworpe aan die voorwaardes van toepassing op pensioentrek- 
kers van die Fonds.

V o o r d e l e  b y  a f s t e r w e  v a n  l id

(1) Behoudens die bepalings van subklousule (2), betaal die Fonds die volgende voordele indien ’n B- 
lid voor bereiking van sy statutere aftree-ouderdom te sterwe kom:
(i) ’n Gratifikasie van—

(a) een maal die lid se pensioengewende besoldiging by afsterwe indien hy minder as tien 
jaar pensioengewende diens het en ’n afhankiike nalaat;

(b) die lid se voordeel kragtens klousule 5.8 indien hy minder as tien jaar pensioengewende 
diens het en nie ’n afhankiike nalaat nie;

(c) vyf maal die jaargeld bereken ingevolge klousule 5.4 (1) indien die lid minstens tien jaar 
pensioengewende diens het.

(ii) ’n Jaargeld aan ’n kwalifiserende weduwee van die helfte van sowel die lid se verwagte 
jaargeld as die aanvullende jaargeldbedrag.

(2) Indien ’n B-lid voor bereiking van sy statutere aftree-ouderdom te sterwe kom as gevolg van ’n 
besering wat uit en in die loop van sy diens ontstaan het, betaal die Fonds die volgende voordele:
(i) ’n Gratifikasie van die som van—

(a) vyf maal die aanvullende jaargeldbedrag; en
(b) vyf maal die jaargeld bedoel in klousule 5.4 (2), maar met uitsluiting van die aanvullende 

jaargeldbedrag; met dien verstande dat die lid se pensioengewende diens verhoog 
word met die tydperk tussen die datum van sy afsterwe en ’n datum vyf jaar na sy 
statutere aftreedatum; met dien verstande verder dat laasgenoemde tydperk met die 
faktor 1,264873 vermeerder word;

(ii) 'n Jaargeld aan ’n kwalifiserende weduwee van die helfte van die jaargeld omskryf in klousule 
5.4(2);

met dien verstande verder dat die Raad tevrede is dat die waarde van die voordele in subklousule
(i) en (ii) nie minder is as die waarde van die voordele wat in so ’n geval op 30 September 1991 op 
die lid van toepassing sou gewees het nie, maar gebaseer op sy pensioengewende besoldiging en 
pensioengewende diens op die datum van sy afsterwe.

(3) Die bepalings van subklousule (1) en (2) is mutatis mutandis van toepassing op ’n B-lid wat na 
bereiking van sy statutere aftreedatum, maar voordat hy ingevolge klousule 5.2 aftree, te sterwe 
kom.

V o o r d e l e  b y  a f s t e r w e  v a n  p e n s io e n t r e k k e r

Indien ’n pensioentrekker wat by sy aftrede ’n B-lid was, te sterwe kom, word die volgende voordele 
betaal:
(1) indien sodanige afsterwe plaasvind binne sestig maande nadat betaling van sy jaargeld 'n aanvang 

geneem het: ’n Gratifikasie van die totaal van alle uitstaande jaargeldbetalings wat gemaak sou 
word tot verstryking van gemelde sestigmaandetydperk, gebaseer op die bedrag van die jaargeid 
op die datum van sy afsterwe.

(2) ’n Jaargeld aan ’n kwalifiserende weduwee gelyk aan die helfte van die jaargeld wat aan die 
pensioentrekker betaal is by sy afsterwe. Indien die afgestorwe pensioentrekker by sy aftrede 
gekies het om ’n deel van sy jaargeld in 'n gratifikasie om te sit ingevolge klousule 7.3, word 
gemelde helfte toegepas op die jaargeld wat die pensioentrekker sou ontvang het as geen gedeelte 
daarvan by sy aftrede in ’n gratifikasie omgesit is nie.
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V O O R D E LE  BY HERO RG ANISASIE/AFSKAFFING  VAN POS
5.7 (1) Indien 'n B-lid se dienste deur die werkgewer beeindig word as gevolg van die afskaffing van sy pos

of ’n herorganisasie van die werkgewer se bedrywighede, word die volgende voordele aan die lid 
betaal:
(i) Indien sodanige lid se tydperk van pensioengewende diens minder as tien jaar is: ’n Gratifika- 

sie bereken teen 20,67 persent van die lid se pensioengewende besoldiging in daardie sta
dium vermenigvuldig met die tydperk van sy pensioengewende diens.

(ii) Indien sodanige lid se tydperk van pensioengewende diens tien jaar of meer is: ’n Jaargeld 
bereken soos in klousule 5.4 (1). Die lid word op die datum van sy diensbeeindiging ’n 
pensioentrekker vir doeleindes van die Statute en is geregtig op die voordele en onderworpe 
aan die voorwaardes van toepassing op pensioentrekkers van die Fonds.

(2) In die geval van subklousule (ii) hierbo, vergoed die werkgewer die Fonds soos volg:
(i) Indien die lid kies om 'n deel van sy jaargeld in ’n gratifikasie om te sit ingevolge klousule 7.3: 

’n Gedeelte van gemelde gratifikasie, soos deur die aktuaris bepaal.
(ii) Alle jaargeldbetalings wat aan die lid gemaak word tot en met bereiking van sy statutere 

aftreedatum. Die werkgewer kan in plaas van gemelde jaargeldpaaiemente die verdiskon- 
teerde waarde daarvan, soos deur die aktuaris bepaal, aan die Fonds betaal.

(3) Indien ’n B-lid se dienste deur die werkgewer ingevolge hierdie klousule beeindig word, kan die 
Raad, met die goedkeuring van die lid, ’n reeling tref om gemelde diensbeeindigingsvoordele na ’n 
alternatiewe aftreeskema oor te plaas, waarna die Fonds geen verdere verpligting teenoor die lid 
sal he nie.

V o o r d e l e  b y  b e d a n k in g /o n t s l a g

5.8 As ’n B-lid bedank of sy diens by sy werkgewer beeindig word en hy nie geregtig word op voordele elders 
in die Statute voorsien nie, ontvang hy ’n gratifikasie wat die grootste is van die bedrae wat op een van 
die volgende wyses bereken word:
(1) R x  Z x  N x D, verhoog met 2,5 persent van bedoelde bedrag vir iedere voltooide jaar van 

kwalifiserende diens, plus enige bydraes wat deur die lid tot die Fonds gelewer is ingevolge klou
sule 5.10, waar—
R die koers is waarteen die lid tot die Fonds bygedra het op die datum van sy diensbeeindiging; 
Z die lid se gemiddelde eindsalaris op sy laaste dag van diens is;
N die lid se tydperk van kwalifiserende diens is;
D bereken word soos in klousule 4.8 (1) uiteengesit.

(2) R x Z x N x D, verhoog met 2,5 persent van bedoelde bedrag vir iedere voltooide jaar van 
pensioengewende diens, waar die gemelde simbole dieselfde betekenisse het soos in subklousule
(1) omskryf, behalwe dat in die geval van N en D, die verwysing na kwalifiserende diens ’n verwy- 
sing na pensioengewende diens moet wees, maar behoudens die bepalings van klousule 5.10 (7).

B y d r a e s  d e u r  B - l e d e

5.9 Elke B-lid dra tot die Fonds by teen ’n koers van 5,0 persent van sy pensioengewende besoldiging.

D ie n s k o o p  d e u r  B - l e d e

5.10 (1) ’n B-lid is geregtig om die tydperk van sy pensioengewende diens aan te vul deur bykomende
bydraes tot die Fonds te maak; met dien verstande dat ’n B-lid se pensioengewende diens, na 
aanvulling daarvan volgens hierdie klousule, nie tot gevolg sal he dat sy pensioengewende 
dienstydperk voor die ouderdom van agtien jaar ’n aanvang neem nie.

(2) Die enkelbedragkoste verbonde aan die aankoop van pensioengewende diens volgens subklou
sule (1), word soos volg op die datum van aansoek bepaal:

N x s  x F(X)

waar—
N die tydperk van pensioengewende diens is wat aangekoop word;
S die lid se pensioengewende besoldiging is op die datum van aansoek;
F(X) volgens die hiernagenoemde tabel bepaal word:
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Ouderdom van lid op sy volgende verjaardag soos op 
datum van aansoek om diens aan te koop (X)

jaar

19 tot 45 0,234
46 tot 47 0,235
48 tot 49 0,236
50 0,237
51 0,239
52 0,242
53 0,247
54 0,253
55 0,259
56 0,265
57 0,270
58 0,276
59 0,281
60 0,287
61 0,295
62 0,304
63 0,312
64 0,321
65 0,330

(3) Die B-lid kan, met die goedkeuring van die Raad, die enkelbedragkoste in subklousule (2) in 
paaiemente delg oor ’n tydperk wat nie later as sy statutere aftreedatum, of ouderdom 65 jaar as 
die lid reeds sy statutere aftree-ouderdom bereik het, strek nie. Rente word by uitstaande bedrae 
gevoeg teen ’n koers soos die Raad van tyd tot tyd, in oorleg met die aktuaris, bepaal.

(4) Enige tydperk of gedeelte van ’n tydperk van pensioengewende diens ten opsigte waarvan ’n B-lid 
tot ’n vorige staatsfonds bygedra het en ten opsigte waarvan ’n ander voordeel as ’n aftreevoordeel 
aan horn betaal is, kan op skriftelike versoek van die lid en na goeddunke van die Raad, as 
pensioengewende diens erken word, mits die lid sodanige dokumentere bewys as wat die Raad 
mag vereis, van sodanige vorige pensioengewende diens en die bedrag van sodanige voordeel 
aan die Raad voorle.

(5) ’n Lid in subklousule (4) bedoel moet ten opsigte van pensioengewende diens wat aldus erken 
word, die voordeel wat aldus aan horn uitbetaal is, aan die Fonds oorbetaal tesame met rente 
daarop bereken vanaf die datum waarop bedoelde voordeel aan horn uitbetaal is tot en met die 
datum waarop bedoelde voordeel aan die Fonds oorbetaal word.

(6) Indien ’n B-lid diens aangekoop het in ’n vorige staatsfonds en op die datum waarop hy ’n lid van 
die Fonds word nog uitstaande skuld ten opsigte van sodanige dienskoop het, word die terme 
waarteen sodanige skuld in die vorige staatsfonds gedelg sou word, onveranderd deur die Fonds 
oorgeneem.

(7) Indien ’n B-lid onder ander omstandighede as in klousule 5.8 (1) gemeld, ophou om ’n lid van die 
Fonds te wees alvorens sy skuld hiervolgens ten voile gedelg is, word die uitstaande skuldbedrag 
van die voordele verhaal wat aan of ten opsigte van die lid betaalbaar is.

6. V O O R D E L E  EN B Y D R A E S : C -L E D E

V o o r d e l e  b y  a f t r e d e

6.1 Aftrede by bereiking van die statutere aftree-ouderdom
’n C-lid wat sy statutere aftree-ouderdom bereik, tree op sy statutere aftreedatum at met ’n jaargeld 
bereken teen 1/50ste van sy gemiddelde eindsalaris vermenigvuldig met die tydperk van sy pensioen
gewende diens.

6.2 Aftrede na bereiking van die statutere aftree-ouderdom
Indien ’n C-lid wat sy statutere aftree-ouderdom bereik, deur die werkgewer versoek word om in sy diens 
aan te bly en die C-lid stem daartoe in, bly hy ’n C-lid van die Fonds en word verdere bydraes deur en vir 
horn tot die Fonds gemaak. Sodanige lid tree op die laatste by bereiking van die ouderdom van sewentig 
jaar af, met 'n jaargeld soos in klousule 6.1 omskryf, gebaseer op sy gemiddelde eindsalaris en pen
sioengewende diens op die datum van sy werklike aftrede.



STA A TSK O ER A N T, 27 S E P TE M B E R  1991 No. 13543 17

6.3

6.4

6.5

6.6

Aftrede voor bereiking van die statutere aftree-ouderdom
(1) ’n C-lid wat minstens tien jaar kwalifiserende diens voltooi het en die ouderdom van sestig jaar 

bereik het, is geregtig om af te tree, en indien hy die ouderdom van vyf-en-vyftig jaar bereik het, kan 
hy met die werkgewer se goedkeuring aftree, met die voordele soos omskryf in klousule 6.1, 
verminder met een derde van een persent vir elke voile maand tussen die datum waarop hy aftree 
en sy statutere aftreedatum.

(2) Die bepalings van klousule 4.3 (4) is mutatis mutandis op ’n C-lid van toepassing.

V o o r d e l e  b y  o n g e s k i k t h e i d

(1) ’n C-lid wat ongeskik word, tree af met ’n jaargeld gelyk aan sy verwagte jaargeld op daardie 
stadium.

(2) ’n C-lid wat weens ongeskiktheid aftree, word ’n pensioentrekker vir doeleindes van die Statute en 
word geregtig op die voordele en onderworpe aan die voorwaardes van toepassing op pensioen- 
trekkers van die Fonds.

(3) Indien ’n C-lid weens ongeskiktheid afgetree het en daarna weer in die diens van die werkgewer 
tree en vir lidmaatskap van die Fonds kwalifiseer, hou hy op om ’n pensioentrekker te wees en word 
hy ’n C-lid van die Fonds. By sodanige hertoetrede word die lid geregtig op voordele van toepas
sing op C-lede; met dien verstande dat enige daaropvolgende jaargeld gebaseer word op sy voile 
tydperk van pensioengewende diens in die Fonds met uitsluiting van die tydperk waartydens hy 
ongeskik was. Indien die lid ’n deel van sy jaargeld in ’n gratifikasie omgesit het ooreenkomstig 
klousule 7.3, word die tydperk van sy pensioengewende diens met inagneming daarvan verminder 
op ’n grondslag soos deur die aktuaris bepaal.

(4) Indien ’n C-lid wat weens ongeskiktheid afgetree het, daarna sodanig herstel dat hy nie meer vir ’n 
jaargeld kwalifiseer nie, maar hy tree nie weer in die werkgewer se diens nie, word hy geregtig op ’n 
voordeel soos omskryf in klousule 6.8.

V o o r d e l e  b y  a f s t e r w e  v a n  l id

(1) Indien ’n C-lid voor bereiking van sy statutere aftree-ouderdom te sterwe kom, betaal die Fonds die 
volgende voordele:
(i) ’n Gratifikasie van twee maal die lid se pensioengewende besoldiging by afsterwe.
(ii) ’n Jaargeld aan ’n kwalifiserende gade van die helfte van die lid se verwagte jaargeld.
(iii) ’n Jaargeld aan 'n kwalifiserende kind van 15 persent van die lid se verwagte jaargeld; met 

dien verstande dat ’n jaargeld hiervolgens betaalbaar nie gelyktydig aan meer as drie kwalifi
serende kinders betaal word nie. Indien 'n jaargeld nie aan ’n kwalifiserende gade betaal word 
nie, verdubbel die jaargeld betaalbaar aan ’n kwalifiserende kind van 15 persent tot 30 per
sent van die lid se verwagte jaargeld.

(2) Indien ’n C-lid na bereiking van sy statutere aftree-ouderdom, maar voordat hy ingevolge klousule
6.2 aftree, te sterwe kom, word die voordele betaal asof die lid op die dag voor sy afsterwe inge
volge klousule 6.2 afgetree het. Vir die doel word geag dat die grootste toelaatbare deel van die C- 
lid se jaargeld in ’n gratifikasie omgesit is ooreenkomstig klousule 7.3.

V o o r d e l e  b y  a f s t e r w e  v a n  p e n s io e n t r e k k e r

Indien ’n pensioentrekker wat by sy aftrede ’n C-lid was, te sterwe kom, word die volgende voordele 
betaal:
(1) ’n Gratifikasie van —

(i) twee duisend rand; en
(ii) indien sodanige afsterwe plaasvind binne sestig maande nadat betaling van sy jaargeld ’n 

aanvang geneem het, en geen jaargeld word aan ’n kwalifiserende gade of aan ’n kwalifise
rende kind ingevolge subklousule (2) of (3) hieronder betaal nie, die totaal van alle uitstaande 
jaargeldbetalings wat gemaak sou word tot verstryking van gemelde sestigmaandetydperk, 
gebaseer op die bedrag van die jaargeld op die datum van sy afsterwe.

(2) ’n Jaargeld aan ’n kwalifiserende gade gelyk aan die helfte van die jaargeld wat aan die pensioen
trekker betaal is by sy afsterwe. Indien die afgestorwe pensioentrekker by sy aftrede gekies het om 
’n deel van sy jaargeld in ’n gratifikasie om te sit ingevolge klousule 7.3, word gemelde helfte 
toegepas op die jaargeld wat die pensioentrekker sou ontvang het as geen gedeelte daarvan by sy 
aftrede in ’n gratifikasie omgesit is nie.
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(3) ’n Jaargeld aan 'n kwalifiserende kind van 15 persent van die jaargeld wat aan die afgestorwe 
pensioentrekker betaal is by sy afsterwe; met dien verstande dat ’n jaargeld hiervolgens betaal- 
baar nie gelyktydig aan meer as drie kwalifiserende kinders betaal word nie. Indien ’n jaargeld nie 
aan ’n kwalifiserende gade betaal word nie, verdubbel die jaargeld betaalbaar aan ’n kwalifiserende 
kind van 15 persent tot 30 persent van die jaargeld omskryf in subklousule (2) hierbo. Indien die 
afgestorwe pensioentrekker by sy aftrede gekies het om ’n deel van sy jaargeld in ’n gratifikasie om 
te sit ingevolge klousule 7.3, word gemelde persentasies toegepas op die jaargeld wat die pen
sioentrekker sou ontvang het as geen gedeelte daarvan by sy aftrede in ’n gratifikasie omgesit is 
nie.

VO O R D E LE  BY HERO RG ANISASIE/AFSKAFFING  VAN POS
6.7 (1) Indien ’n C-lid se dienste deur die werkgewer beeindig word as gevolg van die afskaffing van sy pos

of 'n herorganisasie van die werkgewer se bedrywighede, word die volgende voordele aan die lid 
betaal:
(i) Indien sodanige lid se tydperk van kwalifiserende diens minder as tien jaar is: ’n Gratifikasie 

bereken teen 10 persent van sy gemiddelde eindsalaris vermenigvuldig met die tydperk van 
sy pensioengewende diens.

(ii) Indien sodanige lid minstens tien jaar kwalifiserende diens voltooi het, maar nog nie die 
ouderdom van vyf-en-vyftig jaar bereik het nie, kry die lid die keuse van ’n gratifikasie volgens 
subklousule (i) of ’n uitgestelde jaargeld bereken soos in klousule 6.1. Die volgende bepalings 
geld ten opsigte van gemelde uitgestelde jaargeld:
(a) Dit word betaalbaar wanneer die C-lid sy statutere aftreedatum bereik; met dien 

verstande dat betaling daarvan op versoek van die lid vroeer ’n aanvang kan neem, in 
welke geval klousule 6.3 mutatis mutandis van toepassing is.

(b) Dit is onderworpe aan verhogings ingevolge klousule 7.7 (2).
(c) Sodra dit betaalbaar word, is dit onderworpe aan dieselfde voorwaardes as wat sou 

gegeld het as die lid ingevolge klousule 6.1 afgetree het.
(d) Dit verval as die lid te sterwe sou kom voordat betaling daarvan ’n aanvang neem, in 

welke geval die verdiskonteerde waarde van die uitgestelde jaargeld, soos deur die 
aktuaris bereken, in die vorm van ’n gratifikasie betaal word.

(e) Dit verval indien ’n C-lid wat ingevolge hierdie klousule op ’n uitgestelde jaargeld gereg- 
tig is, weer in diens geneem word en as ’n C-lid tot die Fonds hertoetree. In so ’n geval 
sal die tydperk van pensioengewende diens wat die lid voor die datum van sy diens
beeindiging ingevolge hiervan gelewer het, as pensioengewende diens vir doeleindes 
van die Statute erken word.

(iii) Indien sodanige lid minstens tien jaar kwalifiserende diens voltooi het en reeds die ouderdom 
van vyf-en-vyftig jaar bereik het: ’n Jaargeld bereken soos in klousule 6.1. Die lid word op die 
datum van diensbeeindiging ’n pensioentrekker met voordele en onderworpe aan die voor
waardes van toepassing op pensioentrekkers van die Fonds.

(2) In die geval van subklousule (iii) hierbo, vergoed die werkgewer die Fonds soos volg:
(i) Indien die lid kies om ’n deel van sy jaargeld in ’n gratifikasie om te sit ingevolge klousule 7.3: 

’n Gedeelte van gemelde gratifikasie, soos deur die aktuaris bepaal.
(ii) Alle jaargeldbetalings wat aan die lid gemaak word tot en met bereiking van sy statutere 

aftreedatum. Die werkgewer kan in plaas van gemelde jaargeldpaaiemente die verdiskon
teerde waarde daarvan, soos deur die aktuaris bepaal, aan die Fonds betaal.

(3) Indien ’n C-lid se dienste deur die werkgewer ingevolge hierdie klousule beeindig word, kan die 
Raad, met die goedkeuring van die lid, ’n reeling tref om gemelde diensbeeindigingsvoordeie na ’n 
alternatiewe aftreeskema oor te plaas, waarna die Fonds geen verdere verpligting teenoor die lid 
sal he nie.

V o o r d e l e  b y  b e d a n k i n g /o n t s l a g

6.8 As ’n C-lid bedank of sy diens by sy werkgewer beeindig word en hy nie geregtig word op voordele elders 
in die Statute voorsien nie, ontvang hy ’n gratifikasie bereken teen 7,5 persent van sy gemiddelde 
eindsalaris by diensbeeindiging vermenigvuldig met die tydperk van sy pensioengewende diens.

B y d r a e s  d e u r  C - l e d e

Elke C-lid dra tot die Fonds by teen ’n koers van 7,5 persent van sy pensioengewende besoldiging.6.9
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D ie n s k o o p  d e u r  C - l e d e
6.10 (1) ’n C-lid is geregtig om die tydperk van sy pensioengewende diens aan te vul deur bykomende

bydraes tot die Fonds te maak. Sodanige bykomende bydraes sal onderworpe wees aan ’n maksi- 
mum van R1 800 per jaar, of sodanige ander bedrag wat in die Inkomstebelastingwet bepaal word 
as die maksimum toelaatbare bydrae deur ’n lid ten opsigte van die aanvulling van sy dienstydperk.

(2) Alle bykomende bydraes wat ’n C-lid hiervolgens maak, word met rente vir die lid geakkumuleer. 
Wanneer voordele aan of ten opsigte van ’n C-lid betaalbaar word ingevolge die Statute, word 
gemelde geakkumuleerde bydraes met rente aangewend om die lid se tydperk van pensioen
gewende diens in die Fonds aan te vul, op ’n grondslag soos deur die aktuaris bepaal.

7. D IV E R S E  B E P A L IN G S  O O R  V O O R D E L E  EN B Y D R A E S
B e t a l in g  VAN VO O RDELE

7.1 (1) Bedrae wat ten opsigte van ’n voordeelgeregtigde gedurende sy leeftyd betaalbaar is, word aan 
sodanige voordeelgeregtigde betaal, onderworpe aan die bepalings van klousule 7.4.

(2) Jaargelde is in gelyke maandelikse paaiemente betaalbaar.

(3) Die eerste jaargeldbetaling is verskuldig aan die einde van die kalendermaand wat volg op die 
maand waarin—

(i) ’n lid aftree, sy dienste beeindig word of hy te sterwe kom; of

(ii) ’n pensioentrekker te sterwe kom; en

die laaste betaling is verskuldig aan die einde van die kalendermaand waarin—

(iii) ’n pensioentrekker te sterwe kom;

(iv) ’n kwalifiserende weduwee te sterwe kom in geval van ’n jaargeld betaalbaar aan ’n kwalifise- 
rende weduwee;

(v) ’n kwalifiserende gade te sterwe kom in geval van ’n jaargeld betaalbaar aan ’n kwalifiserende 
gade;

(vi) ’n kwalifiserende kind ophou om ’n kwalifiserende kind te wees.

(4) Wanneer ’n jaargeld ’n aanvang neem, verander word of staak, word betalings wat verskuldig is 
aan die einde van die betrokke kalendermaand gemaak, gebaseer op die omstandighede wat op 
daardie tydstip geld.

(5) Die Raad is daarop geregtig om bewys tot sy bevrediging te versoek van die identiteit en reg van 
enige voordeelgeregtigde op enige voordeel voordat betaling van enige voordeel aan sodanige 
voordeelgeregtigde geskied.

(6) Wanneer ’n voordeel aan enige voordeelgeregtigde betaalbaar is, geskied betaling daarvan deur 
middel van ’n tjek of tjeks per pos gerig aan sodanige voordeelgeregtigde se posadres. Die voor
deelgeregtigde stel die Raad skriftelik in kennis van sy posadres. Die Raad mag egter instem tot 
die betaling van die voordeel op ’n ander wyse.

(7) Die Raad mag, indien daar na sy oordeel grondige rede bestaan, betaling van ’n gratifikasie 
ingevolge klousules 4.8, 5.8 en 6.8 terughou vir ’n tydperk soos wat hy mag goeddink.

(8) Die voordele betaalbaar by die afsterwe van ’n lid of pensioentrekker ingevolge klousules 4.5, 4.6, 
5.5,5.6, 6.5 en 6.6, is onderworpe aan die bepalings van Bylae A.

B e t a l in g  v a n  j a a r g e l d e  a a n  k w a l if is e r e n d e  w e d u w e e s ,
KW ALIFISERENDE G ADES EN KW ALIFISERENDE KINDERS

7.2 (1) Indien ’n afgestorwe lid of pensioentrekker meer as een kwalifiserende weduwee of kwalifiserende
gade, na gelang van die geval, nalaat, besluit die Raad aan welke van hulle en, indien aan meer as 
een, in watter verhoudings die jaargeld betaal sal word; met dien verstande dat die totaal van die 
jaargelde betaalbaar aan kwalifiserende weduwees of kwalifiserende gades, na gelang van die 
geval, gelyk sal wees aan die jaargeld wat betaalbaar sou gewees het indien daar slegs een 
kwalifiserende weduwee of kwalifiserende gade was.

(2) ’n Jaargeld ten opsigte van ’n kwalifiserende kind van ’n afgestorwe C-lid of ’n pensioentrekker wat 
’n C-lid was, word betaal aan of ten voordeel van sodanige kwalifiserende kind en in die geval van 
meer as een kwalifiserende kind, in sodanige verhoudings as wat die Raad mag besluit.
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7.3

7.5

K o m m u t a s ie  v a n  j a a r g e l d e

(1) Indien ’n B-lid se dienste beeindig word ingevolge klousules 5.1 tot 5.4 of 5.7 (1) (ii), of indien ’n C- 
lid se dienste beeindig word ingevolge klousules 6.1 tot 6.4 of 6.7 (1) (ii) of (iii), mag die Raad, op 
versoek van die lid, tot een derde van die jaargeld aan hom betaalbaar in ’n gratifikasie omsit, 
betaalbaar op die eerste dag van die maand wat onmiddellik volg op die lid se aftrede of diens- 
beeindiging. Die bedrag van die gratifikasie word deur die Raad, na raadpleging met die aktuaris, 
bepaal. Die bedrag van die jaargeld wat aan die lid betaalbaar is, word daarna proporsioneel 
verminder op ’n grondslag soos deur die aktuaris aanbeveel.

(2) Indien ’n jaargeld wat ingevolge die Statute aan ’n pensioentrekker betaalbaar is, voor enige 
kommutasie daarvan ingevolge subklousule (1), nie R600 per jaar, of sodanige ander bedrag wat in 
die verband in die Inkomstebelastingwet bepaal word oorskry nie, word die voile jaargeldbedrag 
deur die Raad in ’n gratifikasie omgesit, waarna die Fonds geen verdere verpligting teenoor soda
nige pensioentrekker het nie. Die terme van omskepping van die jaargeld word deur die Raad, na 
raadpleging met die aktuaris, bepaal.

(3) Die gratifikasie in subklousule (1) en (2) is betaalbaar op die eerste dag van die maand wat 
onmiddellik volg op die datum waarop die persoon ophou om ’n lid van die Fonds te wees.

B e t a l in g  a n d e r s in s  a s  v o o r g e s k r y f

(1) Ondanks andersluidende bepalings in die Statute, mag die Raad, om enige rede wat hy in sy 
uitsluitlike diskresie as goed en voldoende mag beskou, besluit om betaling van ’n pensioenvoor- 
deel op ’n ander wyse te maak as waarvoor elders in hierdie Statute voorsien word. In sodanige 
geval mag die voordeel op een van die volgende wyses betaal word:

(i) Aan die voordeelgeregtigde in paaiemente.
(ii) Aan ’n trustee beoog in die Trustgelde Beskermingswet, No. 34 van 1934, vir die voordeel van 

die voordeelgeregtigde.
(iii) Waar enige afhanklike of benoemde ’n minderjarige is, aan die kurator of voog van sodanige 

minderjarige, of aan ’n ander persoon deur die Meester van die Hooggeregshof of deur ’n 
landdros aangestel, vir die voordeel van sodanige minderjarige.

(iv) Op sodanige ander wyse vir die voordeel van die voordeelgeregtigde as wat die Raad mag 
bepaal, met inbegrip van die aankoop van ’n annuiteit op die lewe van die voordeelgereg
tigde.

(2) In die geval waar voordele in paaiemente ingevolge hierdie klousule betaal word, mag die Raad, 
binne sy diskresie, van tyd tot tyd rente byvoeg by die bedrag betaalbaar.

(3) Enige besluit van die Raad kragtens hierdie klousule mag van tyd tot tyd binne sy diskresie 
verander word.

(4) Enige betaling wat hierkragtens gemaak word, mag nie op ’n wyse geskied wat teenstrydig is met 
die bepalings van die Poswet of die Inkomstebelastingwet nie.

B e p e r k in g

Die bepalings hierna geld nieteenstaande die bepalings van klousules 4.4, 4.5,5.4, 5.5, 6.4 en 6.5:
(1) Die Raad mag, na raadpleging met die aktuaris, die voordele omskryf in bogemelde klousules by ’n 

versekeraar wat ingevolge die Versekeringswet, 1943, geregistreer is om lewensbesigheid te doen, 
herverseker. Die orde en metode van betaling van gemelde voordele is in so ’n geval onderworpe 
aan die voorwaardes wat deur die betrokke versekeraar opgele word en elke voordeelgeregtigde is 
slegs op sodanige voordele geregtig in die mate waartoe die betrokke lid deur die gemelde verse
keraar vir sodanige voordele aanvaar is.

(2) Enige lid wie se voordele kragtens subklousule (1) beperk is, word deur die Raad omtrent die 
omvang van sodanige beperking ingelig.

O n o p g e e is t e  g e l d e

Indien ’n voordeelgeregtigde gelde wat ingevolge die Statute ten opsigte van hom betaalbaar is nie binne 
drie jaar na die datum waarop sodanige gelde betaalbaar geword het, opeis nie, anders as in die geval 
van sterftevoordele, val sodanige gelde aan die Fonds toe en bestaan daar geen verdere eis teen die 
Fonds ten opsigte van sodanige gelde nie; met dien verstande dat die Raad, na sy goeddunke, enige 
voordele wat hierkragtens verbeur is, mag herstel.
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G r o t e r  v o o r d e l e  e n  t o e n a m e  in  v o o r d e l e

7.7 (1) Die Raad vermeerder op versoek van die werkgewer ’n voordeel betaalbaar aan of ten opsigte van
’n voordeelgeregtigde op sodanige grondslag soos bepaal na raadpleging met die aktuaris en 
onderworpe aan sodanige voorwaardes as wat hy mag stel. Die koste van sodanige groter voor
dele, soos deur die aktuaris bepaal, word deur die werkgewer aan die Fonds betaal.

(2) Die Raad mag van tyd tot tyd lopende en uitgestelde jaargelde na goeddunke verhoog. Sodanige 
verhogings geskied na raadpleging met die aktuaris, en is onderworpe aan die goedkeuring van die 
werkgewer alvorens dit deurgevoer word.

O O R D R A G T E TU S S E N  FONDSE

7.8 (1) Oordragte van vorige staatsfondse

Ten opsigte van elke beampte en werknemer wat ingevolge artikels 8 (1) (a) en 8 (3) van die 
Poswet by die Fonds aansluit, geld die volgende bepalings:

(i) ’n Oordragwaarde word van die toepaslike vorige staatsfonds na die Fonds oorgedra soos in 
artikels 8 (5) en (6) van die Poswet uiteengesit.

(ii) Die beamptes en werknemers word lede van die Fonds soos in klousules 3.1 (1) en 3.1 (2) 
omskryf; met dien verstande dat die hoofwerkgewer aanspreeklikheid aanvaar vir enige 
koste verbonde aan die erkenning van die tydperk van ’n werknemer se vorige diens as 
pensioengewende diens as ’n A-lid ingevolge klousule 3.1 (2), soos deur die aktuaris bepaal.

(iii) Geen bewys van goeie gesondheid word ten opsigte van sodanige lid met aansluiting by die 
Fonds vereis nie.

(iv) Die lid se tydperk van pensioengewende diens word geag sy tydperk van pensioengewende 
diens in ’n vorige staatsfonds te wees.

(2) Oordragte van of na erkende fondse
(i) Die Raad mag, na oorlegpleging met die aktuaris, ooreenkomste vir die wederkerige oordrag 

van opgelope pensioenregte aangaan met die volgende pensioenfondse waarna in hierdie 
subklousule as “ erkende fondse” verwys word:

(a) ’n Vorige staatsfonds.

(b) Die Poskantoorpensioenfonds, opgerig ingevolge artikel 9 (1) van die Poswet.

(c) Enige ander pensioenfonds wat by wet ingestel is of ingevolge die Pensioenwet as ’n 
“ pensioenfonds”  geregistreer is.

Waar sodanige ooreenkomste met ’n erkende fonds aangegaan is, geld die verdere bepa
lings van hierdie subklousule.

(ii) Ten opsigte van ’n persoon wat ’n lid van die Fonds was en wat binne twaalf maande na sy 
uittrede uit die Fonds ’n lid van ’n erkende fonds word, is die volgende bepalings van toepas
sing:

(a) Die Fonds betaal ten opsigte van die tydperk van sodanige lid se pensioengewende 
diens by die Fonds wat die erkende fonds as pensioengewende diens erken, aan die 
erkende fonds op datum van sy herindienstrede, ’n oordragwaarde deur die aktuaris 
bepaal, soos op die datum van diensbeeindiging van sodanige lid, tesame met rente 
daarop bereken vanaf die datum van diensbeeindiging van sodanige lid tot die datum 
van betaling.

(b) Indien ’n gratifikasie ingevolge hierdie Statute deur die Fonds aan sodanige lid betaal is, 
of indien sodanige lid aan die Fonds of die werkgewer ’n bedrag verskuldig is wat 
aftrekbaar is ingevolge die Statute, word die oordragwaarde met sodanige bedrae ver- 
minder.

(c) Indien die erkende fonds ’n kleiner bedrag as die oordragwaarde gemeld in subklou- 
sules (a) en (b) vereis vir die voile erkenning van ’n lid se pensioengewende diens by die 
erkende fonds, betaal die Fonds sodanige kleiner bedrag aan die erkende fonds.

(d) Indien die Fonds bewus is van die lid se voorgenome indiensneming deur ’n werkgewer 
wat aan die erkende fonds deelneem, weerhou die Fonds alle voordele betaalbaar aan 
sodanige lid.
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(iii) Ten opsigte van ’n persoon wat ’n lid van ’n erkende fonds was en wat binne twaalf maande 
na sy uittrede uit sodanige fonds ’n lid van die Fonds word, is die volgende bepalings van 
toepassing, mits betaling van ’n oordragwaarde deur die erkende fonds aan die Fonds 
gemaak word:

(a) Daar word nie van die lid vereis om aan die Fonds se vereistes met betrekking tot die 
bewys van goeie gesondheid te voldoen indien hy op onbeperkte voordele by die 
erkende fonds geregtig was nie.

(b) Die tydperke van diens wat deur die erkende fonds se statute/regulasies as pensioen- 
gewende diens erken is, word as pensioengewende diens en kwalifiserende diens deur 
die Fonds beskou; met dien verstande dat indien enige gedeelte van sodanige diens vir 
voordele teen minder as die voile tarief gereken moet word, die diens wat die Fonds as 
pensioengewend beskou, aan dieselfde voorwaarde onderworpe is.

(c) Die bydraes werklik betaal of geag betaal te gewees het deur die lid aan die erkende 
fonds, word beskou as bydraes deur die lid aan die Fonds betaal.

(d) Indien ’n gratifikasie aan sodanige lid deur die erkende fonds betaal is onder omstandig- 
hede soortgelyk aan die in hierdie Statute uiteengesit, of indien sodanige lid aan die 
erkende fonds of sy vorige werkgewer ’n bedrag verskuldig is wat aftrekbaar is ingevolge 
enige wet, betaal die lid aan die Fonds die bedrag waarmee die oordragwaarde vermin- 
der is as gevolg van die betaling van sodanige gratifikasie en skuld, met rente, bereken 
vanaf die datum van uitdienstreding tot die datum (of datums) van terugbetaling, in een 
bedrag of in paaiemente, soos die Raad mag besluit.

(e) Indien die oordragwaarde deur die erkende fonds betaal, minder is as die bedrag deur 
die Fonds vereis om voile erkenning van die lid se tydperk van pensioengewende diens 
in die erkende fonds te gee, betaal die betrokke lid die verskil aan die Fonds in een 
bedrag of in paaiemente soos die Raad bepaal, met rente, bereken vanaf die datum van 
uitdienstreding tot die datum (of datums) van betaling, en die bedrag aldus betaal word 
beskou as bydraes deur die lid aan die Fonds gelewer; met dien verstande dat in plaas 
daarvan om betaling ingevolge hierdie subklousule te maak, die lid die keuse het om sy 
dienstydperk wat as pensioengewende diens in die erkende fonds beskou is, te vermin- 
der sodat die bedrag ingevolge hierdie subklousule deur horn betaalbaar, verminder of 
uitgewis word.

(3) Oordragte van of na ander fondse

In geval van oordragte van of na ’n ander fonds, anders as ’n erkende fonds, mag die Raad, na 
raadpleging met die aktuaris en op voorwaardes wat deur hulle bepaal word, spesiale reelings vir 
die beskerming van ’n persoon se pensioenregte goedkeur wat, onder andere, vir die volgende 
voorsien:

(i) Ten opsigte van 'n persoon wat ’n lid van ’n ander pensioen- of voorsorgfonds was en wat ’n 
lid van die Fonds word—

(a) vir die wysiging van die voorwaardes van die Fonds met betrekking tot sodanige lid, met 
inagneming van die voorwaardes wat op sodanige lid by sodanige ander fonds van 
toepassing was; en

(b) vir die erkenning van bepaalde tydperke van vorige diens as pensioengewende diens en 
kwalifiserende diens of vir ’n bykomende pensioenvoordeel ter erkenning van enige 
vorige diens.

(ii) Ten opsigte van ’n persoon wat ’n lid van die Fonds was en wat binne twaalf maande na sy 
uittrede uit die Fonds ’n lid van ’n goedgekeurde pensioenfonds of ’n uittredingsannui'teits- 
fonds word:

(a) Dat geen gratifikasie deur die Fonds kragtens hierdie Statute, ten opsigte van sodanige 
lid betaal word nie.

(b) Vir die betaling aan sodanige ander fonds van ’n bedrag nie minder nie as die waarde 
van die gratifikasie waarop die lid andersins ingevolge die Statute geregtig sou gewees 
het, en wat nie die aanspreeklikheid van die Fonds ten opsigte van sodanige lid, soos 
deur die aktuaris bepaal, oorskry nie.
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7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

W e r k g e w e r b y d r a e s

Die werkgewer dra tot die Fonds by ’n bedrag gelyk aan die balanskoste van die voordele wat ingevolge 
die Statute betaalbaar is, na inagneming van die lede se eie bydraes tot die Fonds. Sodanige bedrag 
word van tyd tot tyd deur die Raad bepaal, na raadpleging met die aktuaris en die hoofwerkgewer.

B e t a l in g  v a n  b y d r a e s

(1) Die werkgewer verhaal ’n lid se bydraes maandeliks van sy besoldiging. Die eerste aftrekking 
geskied aan die einde van die kalendermaand waarin die persoon ’n lid van die Fonds word.

(2) Die bydraes van ’n lid wat in die loop van ’n kalendermaand by die Fonds aansluit, of wie se 
lidmaatskap in die loop van ’n maand beeindig word, word op ’n pro ra/a-grondslag verhaal.

(3) Die bydraes wat deur die lede en die werkgewer ingevolge die Statute verskuldig is, word binne 
sewe dae na die einde van die kalendermaand waarmee dit verband hou deur die werkgewer aan 
die Fonds oorbetaai.

G e l d e  s a l  n ie  n a  W e r k g e w e r  t e r u g v a l  n ie

Die werkgewer trek geen geldelike voordeel uit gelde wat aan of deur die Fonds betaal word nie en geen 
gelde word die eiendom van die werkgewer nie, tensy uitdruklike voorsiening daarvoor in die Statute 
gemaak is.

A a n p a s s in g  v a n  b e s o l d ig in g

(1) Indien die gewone diensure van ’n lid of ’n groep lede weens ekonomiese maatreels tydelik inge- 
kort word, en sodanige inkorting ’n vermindering in sy/hulle pensioengewende besoldiging tot 
gevolg het, gaan sodanige lid of lede voort om tot die Fonds by te dra teen die pensioengewende 
besoldiging waarop hulle onmiddellik voor sodanige inkorting bygedra het en word sodanige pen
sioengewende besoldiging vir doeleindes van die Statute as die lid of lede se pensioengewende 
besoldiging beskou.

(2) Indien ’n lid se pensioengewende besoldiging om ’n ander rede as in subklousule (1) gemeld 
verminder, mag hy kies om voort te gaan met bydraes tot die Fonds teen sy pensioengewende 
besoldiging onmiddellik voor sodanige vermindering, in welke geval sodanige pensioengewende 
besoldiging vir doeleindes van die Statute as die lid se pensioengewende besoldiging beskou word.

V e r a n d e r in g  in  w e r k s t a t u s

Indien ’n lid se werkstatus verander word van voltyds na deeltyds of omgekeerd of indien die werksure 
van ’n lid wat ’n deeltydse werknemer is, verander word (anders as in die geval van 'n algemene 
verandering van werksure), word die lid se tydperk van pensioengewende diens voor sodanige verander
ing gewysig na ’n tydperk wat volgens die volgende formule bereken word:

T
N = M x —

S

waar—

N die tydperk van die lid se pensioengewende diens na sodanige verandering is

M die tydperk van die lid se pensioengewende diens voor sodanige verandering is

T die lid se pensioengewende besoldiging onmiddellik voor sodanige verandering in werkstatus 
is

S die lid se pensioengewende besoldiging onmiddellik na sodanige verandering in werkstatus is

Verder word die lid se pensioengewende besoldiging vir gebruik in die berekening van gemiddelde 
eindsalaris wat voor sodanige verandering verdien is, met die verhouding S/T aangepas.

Verhaling van belasting

Nieteenstaande enige ander bepalings van die Statute, verhaal die Raad van ’n voordeelgeregtigde se 
pensioenvoordeel enige bedrag wat ingevolge die Inkomstebelastingwet van sodanige voordeel verhaal- 
baar is, alvorens sodanige voordeel aan die betrokke voordeelgeregtigde betaal word.

B e t a a l m id d e l

7.15 Voordele en bydraes is in die betaalmiddel van die Republiek van Suid-Afrika betaalbaar.
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R e t e n s ie r e g  o p  v o o r d e l e

7.16 (1) ’n Bedrag wat deur 'n A-lid of B-lid aan die werkgewer of die Fonds betaalbaar is op die datum
waarop hy ophou om ’n lid van die Fonds te wees uit hoofde van ’n skuldoorsaak wat ontstaan het 
of ’n ooreenkoms wat aangegaan is voor die datum waarop hy ’n A-lid of B-lid geword het, kan in ’n 
enkele bedrag of in paaiemente deur die Raad bepaal, afgetrek word van die jaargeld en/of gratifi- 
kasie wat aan so ’n lid of iemand ingevolge die Statute betaalbaar is.

(2) Die Raad betaal enige bedrag wat so afgetrek is aan wie ook al daarop geregtig mag wees.
(3) Om uitvoering te gee aan die bepalings van hierdie klousule mag die Raad, namens die betrokke 

voordeelgeregtigde, die reg op kommutasie uitoefen soos in klousule 7.3 voorsien.

8. BESTUUR VAN DIE FONDS
R a a d  v a n  t r u s t e e s

8.1 (1) Die beheeren bestuur van die Fonds setel in ’n Raad van Trustees wat soos volg saamgestel word:
(i) Vier verteenwoordigers aangestel deur die hoofwerkgewer uit persone in diens van die werk

gewer (hierna “ werkgewerverteenwoordigers”  genoem). Die hoofwerkgewer benoem ook ’n 
sekundus vir elke werkgewerverteenwoordiger.

(ii) Vier verteenwoordigers, en ’n sekundus vir elk, aangestel uit die onderlinge geledere van 
erkende vakverenigings (hierna “ ledeverteenwoordigers” genoem) ingevolge die bepalings 
van klousule 8.2 (8). Sodanige verteenwoordigers moet lede van die Fonds wees.

(iii) ’n Verteenwoordiger vir pensioentrekkers wat aangestel of verkies word op ’n tydstip en wyse 
soos die Raad goeddink (hierna “ pensioentrekkerverteenwoordiger”  genoem). ’n Sekundus 
vir die pensioentrekkerverteenwoordiger word op ’n soortgelyke wyse aangestel of verkies.

(iv) Drie onafhanklike persone aangestel in die uitsluitlike diskresie van die hoofwerkgewer 
(hierna “ eksterne trustees” genoem). Sodanige eksterne trustees mag nie in die werkgewer 
of ’n erkende vakvereniging se diens wees nie en mag nie lede of pensioentrekkers van die 
Fonds wees nie.

(2) Die hoofwerkgewer wys ’n Voorsitter en ’n Ondervoorsitter uit die geledere van die Raad aan vir
sodanige termyn as wat die hoofwerkgewer mag bepaal.

D is k w a l if i k a s i e  e n  a m p s t e r m y n

8.2 (1) Geeneen van die volgende persone kwalifiseer om as lid van die Raad of as sy sekundus aangestel
of verkies te word nie:
(i) ’n Minderjarige of enige persoon wat handelingsonbevoeg is; met dien verstande dat ’n 

getroude vrou wat aan haar man se maritale mag onderworpe is, wel sodanig kwalifiseer 
indien sy haar man se skriftelike toestemming tot haar aanstelling as lid van die Raad by die 
Voorsitter ingedien het.

(ii) ’n Ongerehabiliteerde insolvent.
(iii) Enige persoon wat deur ’n bevoegde hof skuldig bevind is aan diefstal, bedrog, vervalsing of 

enige ander soortgelyke oortreding.
(iv) Enige persoon wat deur ’n bevoegde hof ontslaan is uit enige vertrouensamp weens wan- 

gedrag.
(v) Enige persoon wat gevangenisstraf sonder die keuse van ’n boete opgele is.
(vi) Enige persoon wat in diens van die Fonds is.

(2) ’n Lid van die Raad en sy sekundus beklee hul amp vir ’n tydperk—
(i) soos deur die hoofwerkgewer bepaal in geval van ’n werkgewerverteenwoordiger; en
(ii) van vier en twintig maande in die geval van enige ander lid van die Raad; met dien verstande 

dat sodanige lid daarna herverkies of weer aangestel kan word.

(3) ’n Lid van die Raad of sy sekundus hou op om sy amp te beklee indien—
(i) hy uit die Raad bedank;
(ii) hy ingevolge subklousule (1) gediskwalifiseer word;
(iii) hy geestelik of liggaamlik onbekwaam raak; of
(iv) sy ampstermyn ingevolge subklousule (2) beeindig word.
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(4) Die eerste werkgewerverteenwoordigers en hul sekundi word met ingang van 1 Oktober 1991 
aangestel. Indien ’n werkgewerverteenwoordiger of sy sekundus ophou om sy amp te beklee 
ingevolge subklousule (3), benoem die hoofwerkgewer ’n plaasvervanger vir sodanige verteen- 
woordiger of sekundus vir sodanige termyn as wat die hoofwerkgewer bepaal.

(5) Indien ’n vakature ten opsigte van ’n lid van die Raad, uitgesluit ’n werkgewerverteenwoordiger of 
sy sekundus, ontstaan om ’n rede anders as die verstryking van sodanige persoon se ampstermyn, 
word—

(i) in die geval ’n lid van die Raad, sy sekundus aangestel as lid van die Raad vir die restant van 
die uittredende lid se ampstermyn;

(ii) in die geval van ’n sekundus, ’n opvolger aangestel of verkies op dieselfde wyse as wat die 
uittredende sekundus, of die sekundus wat ingevolge subklousule (i) ’n lid van die Raad word, 
aangestel of verkies was, vir die restant van sodanige sekundus se ampstermyn.

(6) Die eerste eksterne trustees word met ingang van 1 Oktober 1991 aangestel; daarna geskied die 
aanstellings op 1 Oktober van elke tweede jaar.

(7) Die pensioentrekkerverteenwoordiger en sy sekundus word op of na 1 Oktober 1991 aangestel of 
verkies soos in subklousule 8.1 (1) (iii) bepaal. Die eerste pensioentrekkerverteenwoordiger en sy 
sekundus se ampstermyn verstryk op die eerste daaropvolgende datum waarop aanstellings inge
volge subklousule (6) geskied; daarna word die pensioentrekkerverteenwoordiger en sy sekundus 
aangestel of verkies op tye wat ooreenstem met die bepalings van subklousule (6).

(8) Die ledeverteenwoordigers en hulle sekundi se aanstelling geskied op tye soos in subklousule (6) 
omskryf. Die aanstellings word soos volg gereel:

(i) Die eerste ledeverteenwoordigers en hulle sekundi is daardie persone wat met ingang vanaf 1 
Oktober 1991 deur die hoofwerkgewer aangewys word uit skriftelike benoemings voor 1 
Oktober 1991 gemaak deur die personeelverenigings wat ingevolge die Poskantoordienswet, 
No. 66 van 1974, soos gewysig, as sodanig deur die Minister erken is en op of na 1 Oktober 
1991 erkende vakverenigings vir doeleindes van die Statute geword het.

(ii) Voor of op 12 Augustus 1993, en voor of op 12 Augustus elke tweede jaar daarna, word die 
erkende vakverenigings skriftelik deur die hoofbeampte versoek om gesamentlik binne dertig 
dae hoogstens vier ledeverteenwoordigers en hul sekundi te benoem. Gemelde benoemings 
word skriftelik gesertifiseer deur al die erkende vakverenigings.

(iii) Indien benoemings volgens subklousule (ii) ontvang word, word die persone wat sodanig 
benoem is as ledeverteenwoordigers en hul sekundi aangestel.

(iv) Indien minder as vier benoemings vir onderskeidelik ledeverteenwoordigers en hul sekundi 
ontvang word, of indien die erkende vakverenigings nie kan ooreenkom op die benoeming in 
subklousule (ii) hierbo nie, rig die hoofbeampte ’n skriftelike versoek aan elke erkende vak- 
vereniging om binne sewe dae skriftelik ’n benoeming te maak vir ’n ledeverteenwoordiger en 
sy sekundus. Sodanige benoemings word voor of op 30 September van die betrokke jaar 
gedoen. Gemelde benoemings word aan die hoofwerkgewer voorgele en die hoofwerkgewer 
stel in sy eie diskresie die uitstaande ledeverteenwoordigers en hul sekundi aan uit die gele- 
dere van die benoemings hierin bedoel.

(v) indien vier ledeverteenwoordigers en hul sekundi nog nie aangestel kon word na afhandeling 
van die stappe in subklousule (i) tot (iv) hierbo nie, stel die hoofwerkgewer in sy eie diskresie 
die uitstaande ledeverteenwoordigers en hul sekundi aan.

R a a d s v e r g a d e r i n g s

8.3 (1) Die hoofwerkgewer bele die eerste Raadsvergadering voor of op 31 Oktober 1991 en daarna
vergader die Raad op sodanige tye as wat die Raad nodig ag om die sake van die Fonds af te 
handel.

(2) ’n Spesiale vergadering word ter enige tyd bele in opdrag van die Voorsitter of op skriftelike versoek 
van enige vyf lede van die Raad.

(3) Die Voorsitter is verantwoordelik vir die ordelike leiding van vergaderings van die Raad en het die 
reg om enige lid van die Raad wat opsetlik die gesag van die Voorsitter verontagsaam of wat die 
werksaamhede van die Raad belemmer, te skors of van die vergadering uit te sluit.
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(4) Indien die Voorsitter nie in staat is om ’n vergadering van die Raad by te woon nie, tree die 
Ondervoorsitter as Voorsitter van die vergadering op. Indien nog die Voorsitter, nog die Ondervoor- 
sitter in staat is om ’n Raadsvergadering by te woon, benoem die hoofwerkgewer ’n waarnemende 
Voorsitter uit die geledere van die ander Raadslede.

(5) Die meerderheid lede van die Raad maak ’n kworum vir ’n Raadsvergadering uit. Indien ’n kworum 
nie op ’n Raadsvergadering binne dertig minute na die vasgestelde tyd vir die aanvang daarvan 
teenwoordig is nie, verdaag die vergadering vir ’n tydperk van minstens een week. By sodanige 
verdaagde vergadering maak die lede van die Raad wat dan teenwoordig is, ’n kworum uit.

(6) Besluite deur die Raad word geneem deur die opsteek van hande of, indien so verlang deur enige 
lid van die Raad wat op die vergadering teenwoordig is, deur stemming per briefie. ’n Besluit van 
die meerderheid lede van die Raad wat op ’n vergadering teenwoordig is, maak ’n besluit van die 
Raad uit. In geval die stemme staak, het die Voorsitter van die vergadering, benewens sy gewone 
stem, ook ’n beslissende stem.

(7) Die Raad laat notules van al sy vergaderings neem en, indien dit deur enige persoon in sy hoeda- 
nigheid as voorsitter van die vergadering waarop dit betrekking het onderteken is, is sodanige 
notule prima facie-bewys van die verrigtinge van sodanige vergadering.

B e v o e g d h e d e  v a n  d ie  R a a d

8.4 Die Raad is bevoeg om ooreenkomstig die Statute uitvoering te gee aan die oogmerke van die Fonds en,
sonder om op enige wyse afbreuk te doen aan die algemene strekking van hierdie bepaling, besit hy die
volgende bevoegdhede:
(1) Om die gelde van die Fonds teontvang,tebeheeren aan te wend.
(2) Om in die naam van die Fonds kontrakte aan te gaan en sodanige kontrakte en ander dokumente 

namens die Fonds te onderteken, om enige regstappe in te stel en enige regsgeding deur of teen 
die Fonds te begin, deur te voer, te verdedig, te skik of te laat vaar.

(3) Om vir doeleindes van die Fonds geld, teen rente of andersins, op te neem, te leen of uit te leen; 
met dien verstande dat lenings beperk word tot tydelike lenings om onvoorsiene kontanttekorte aan 
te vul of om gunstige beleggingsmoontlikhede te benut.

(4) Om vir die gebruik van die Fonds roerende en onroerende eiendom te verkry, te besit, te vervreem 
of andersins daarmee te handel; met dien verstande dat enige eiendom wat meer as die Fonds se 
behoefte in enige stadium is, verhuur mag word.

(5) Om, onderworpe aan die bepalings van Bylae B, in onroerende eiendom te bele en om andersins 
alle gelde van die Fonds te bele, uit te leen, op rente uit te sit, op deposito te plaas, voor te skiet of 
andersins daarmee te handel teen sodanige sekuriteit en op sodanige wyse soos hy van tyd tot tyd 
mag bepaal; en in besonder om die gelde van die Fonds, of ’n deel daarvan, vir sodanige tydperk 
en op sodanige voorwaardes soos hy mag bepaal in ’n beleggingspolis deur ’n versekeraar 
geregistreer ingevolge die Versekeringswet, 1943, uitgereik, te bele; met dien verstande dat die 
Raad sy magte om beleggings van enige aard te maak, aan enige een of meer van sy lede of aan 'n 
finansiele instelling soos in die Wet op Finansiele Instellings (Belegging van Fondse), 1985, om- 
skryf of aan 'n persoon ingevolge artikel 4 (1) (f) van die Wet op Beheer van Effektebeurse, 1985, 
goedgekeur, mag delegeer en onkoste aangegaan as gevolg van sodanige delegering word uit die 
gelde van die Fonds gedelg.

(6) Om ’n lening soos beoog in Bylae B aan enige lid toe te staan; met dien verstande dat enige lening 
wat hierkragtens toegestaan word, onmiddellik by beeindiging van die lid se lidmaatskap terug- 
betaa! word.

(7) Om enige voordeel deur die Fonds aan sy lede voorsien by 'n versekeraar geregistreer ingevolge 
die Versekeringswet, 1943, om lewenssake te doen, te herverseker en om namens die Fonds en 
die lede in alle onderhandelings met sodanige versekeraar op te tree.

(8) Om enige van sy bevoegdhede en pligte aan 'n subkomitee, dagbestuur of enige ander persoon of 
liggaam te delegeer, onderworpe aan sodanige voorwaardes as wat hy bepaal.

(9) Om oor die algemeen sodanige stappe te doen as wat, na sy mening, bevorderlik is vir die ver- 
wesenliking van die oogmerke van die Fonds.

H o o f b e a m p t e

8.5 (1) Die hoofwerkgewer stel ’n hoofbeampte en, indien nodig, enige ander personeel aan, op voor
waardes soos hy mag bepaal. Enige sodanige aanstellings mag deur die hoofwerkgewer, binne sy 
uitsluitlike diskresie, verander word.
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8.6

8.7

8.9

(2) Indien die hoofbeampte vir meer as dertig dae uit die Republiek van Suid-Afrika afwesig is of 
andersins nie in staat is om sy pligte na te kom nie, stel die hoofwerkgewer ’n ander persoon aan 
om as hoofbeampte gedurende sy afwesigheid of ongeskiktheid waarte neem.

O U D ITE U R
(1) Die Raad stel ’n ouditeur aan en elke sodanige aanstelling bly van krag vir ’n tydperk van twaalf 

maande, tensy die ouditeur voor die verstryking van genoemde tydperk van twaalf maande deur die 
Raad ontslaan word of self die aanstelling beeindig.

(2) Die ouditeur het toegang tot alle boeke, bewysstukke, rekenings en ander dokumente wat op die 
Fonds betrekking het, en sertifiseer skriftelik die resultaat van elke oudit.

R e k e n in g s

(1) Die Raad sien toe dat sodanige rekenings, inskrywings, registers en rekords wat vir die behoorlike 
bestuur van die Fonds nodig is, gehou word. Die rekeningboeke word op elke fondsverjaardag 
opgemaak en die rekenings word deur die ouditeur geouditeer.

(2) Die rekenings word deur die Raad goedgekeur en ’n afskrif daarvan is teen ’n toepaslike kostehef- 
fing beskikbaar vir ondersoek deur lede van die Fonds en enige ander persoon wat ’n belang in die 
Fonds het.

(3) Na elke fondsverjaardag le die Raad aan die hoofwerkgewer die Fonds se finansiele state en ’n 
jaarverslag oor alle sake wat op die Fonds betrekking het voor. Vergoeding wat in die betrokke 
verslagtydperk aan lede van die Raad van Trustees betaal is, sal duidelik in gemelde state getoon 
word. Indien die ouditeursverslag weergee dat die Fonds in ’n ongesonde finansiele toestand 
verkeer, verwittig die Raad die hoofwerkgewer dienooreenkomstig.

A k t u a r is

(1) ’n Aktuaris (hierna genoem “ die Minister se aktuaris” ) word ingevolge artikel 10A (1) van die 
Poswet deur die Minister vir doeleindes in daardie artikel bedoel, aangestel en sodanige aanstelling 
bly van krag totdat die Minister dit herroep of sodanige aktuaris self sy aanstelling beeindig.

(2) Die Raad stel in sy eie diskresie ’n aktuaris vir doeleindes van hierdie Statute aan en sodanige 
aanstelling bly van krag totdat die Raad dit herroep of die aktuaris self sy aanstelling beeindig. Die 
aktuaris aldus deur die Raad aangestel, kan dieselfde persoon wees as die Minister se aktuaris.

A k t u a r ie l e  w a a r d e r i n g
(1) Die Raad sien toe dat sodanige registers en rekords gehou word as wat nodig mag wees om die 

Minister se aktuaris en die aktuaris in staat te stel om ’n aktuariele waardering van die Fonds te 
onderneem.

(2) Die Fonds word deur die Minister se aktuaris by tussenposes van nie meer as drie jaar nie gewaar- 
deer. Die eerste sodanige waardering word nie later nie as op die derde fondsverjaardag wat op 1 
Oktober 1991 volg, gedoen. Die Minister se aktuaris lewer binne twaalf maande na die 
waarderingsdatum ’n waarderingsverslag aan die Minister en die Minister van Finansies, welke 
verslag in alle opsigte aan die bepalings van artikel 16 van die Pensioenwet moet voldoen. ’n 
Afskrif van die waarderingsverslag of ’n opsomming daarvan word aan die werkgewer voorsien.

(3) Die bepalings van subklousule (2) is mutatis mutandis op die aktuaris van toepassing, behalwe dat 
hy sy verslag aan die Raad lewer. Die aktuaris lewer ook in sy verslag kommentaar op die toerei- 
kendheid van die bydraeskaal. Enige ontoereikendheid in die bydraeskaal mag soos volg aange- 
spreek word:

(i) ’n.Verhoging in die bydraeskaal vir die werkgewer en/of die lede;

(ii) ’n Vermindering van voordele met betrekking tot toekomstige diens; of

(iii) ’n Kombinasie van bogenoemde,

soos deur die Raad, na oorlegpleging met die aktuaris, bepaal, behoudens die bepalings van 
klousule 9.5.

(4) Die hoofwerkgewer waarborg die finansiele verpligtinge van die Fonds.

(5) Die Regering van die Republiek van Suid-Afrika waarborg die verpligting van die hoofwerkgewer 
ingevolge subklousule (4), welke waarborg beperk is tot die mate soos in artikel 10A (7) van die 
Poswet bepaal.
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8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

9.

9.1

B a n k r e k e n in g

(1) Die Raad of ’n persoon of liggaam ingevolge klousule 8.4 (8) deur horn gemagtig, open rekenings 
in die naam van die Fonds by enige geregistreerde bankinstelling en mag van tyd tottyd magtig dat 
tjeks, briewe of ander dokumente met betrekking tot sodanige rekenings en aangaande die Fonds 
deur persone soos die Raad mag goeddink onderteken en geendosseer word.

(2) Alle gelde wat deur of namens die Fonds ontvang word, word in een van hierdie rekenings inbetaal.

R e k o r d s  e n  v e il ig e  b e w a r in g  v a n  s e k u r i t e it e

(1) Die Raad sien toe dat volledige rekords gehou word van al die nodige besonderhede van die lede 
en enige ander persone wat op voordele geregtig is, en van alle ander sake noodsaaklik vir die 
doeltreffende bestuur van die Fonds.

(2) Alle verbandaktes, titelbewyse en ander sekuriteite wat aan die Fonds behoort, of deur die Fonds 
gehou word, word, tensy dit tydelik vir die doeleindes van die Fonds deur ander in bewaring gehou 
word, vir veilige bewaring in die brandkluis of brandkamer by die geregistreerde kantoor van die 
Fonds of by enige geregistreerde finansiele instelling gehou.

O n d e r t e k e n in g  v a n  d o k u m e n t e

Die Raad mag enige twee lede van die Raad magtig om enige ooreenkoms of dokument wat bindend op 
die Fonds is of wat optrede ten behoewe van die Fonds wettig, te onderteken.

V r y w a r in g

Die Raad, sy lede en enige persoon of instansie aan wie die Raad sy magte gedelegeer het, is nie 
aanspreeklik vir enigiets gedoen in die nakoming van enige pligte ingevolge die Statute nie, behalwe in 
soverre daar oneerlikheid of bedrog teenwoordig is.

G e t r o u h e i d s v e r s e k e r i n g

Die Raad vrywaar die Fonds teen verliese op een van die volgende maniere:
(1) Deur die Fonds te verseker teen verliese as gevolg van die oneerlikheid of bedrog van enige van 

die beamptes van die Fonds (met inbegrip van ’n lid van die Raad) wat gelde of ander bates van die 
Fonds ontvang of hanteer; of

(2) ’n Skriftelike onderneming van die hoofwerkgewer te versoek en te verkry dat hy die Fonds sal 
vrywaar teen enige verliese as gevolg van die oneerlikheid of bedrog van enige van die beamptes 
van die Fonds (met inbegrip van ’n lid van die Raad); of

(3) ’n Skriftelike sertifikaat te versoek en te verkry van ’n persoon of liggaam, behalwe ’n versekeraar, 
wat kragtens klousule 8.4 (8) as administrateur van die Fonds aangestel is, dat hy die Fonds sal 
vrywaar teen enige verliese as gevolg van die oneerlikheid of bedrog van enige van sy personeel 
en die Raad tevrede sal stel dat voldoende versekering om sodanige gebeurlikheid te dek, uitge- 
neem is en volgehou word.

O n k o s t e

Die koste in verband met die bestuur, beheer en administrasie van die Fonds, insluitende die koste van 
oudit, aktuariele ondersoeke en beleggings, word deur die Fonds gedra.
a l g e m e e n

B e w y s  v a n  o u d e r d o m  e n  b e s o n d e r h e d e

(1) Elke lid lewer bevredigende bewys van ouderdom aan die Raad, sowel as sodanige ander inligting 
as wat die Raad verlang. Vir die doeleindes hiervan is “ bevredigende bewys van ouderdom” —
(i) die oorspronklike of ’n gewaarmerkte afskrif van die persoon se geboortesertifikaat of ’n 

gewaarmerkte uittreksel uit die persoon se identiteitsdokument; of
(ii) enige lewenspolis wat die geboortedatum aangee en waarop die aantekening “ ouderdom 

aangeneem” verskyn.
(2) Indien ’n persoon nie die bewys in subklousule (1) hierbo kan lewer nie, mag die Raad in plaas 

daarvan 'n gewaarmerkte afskrif van ’n doopseel, of sodanige ander bewys wat hy as voldoende 
mag beskou, aanvaar.

(3) Geen voordele, behalwe voordele kragtens klousules 4.8, 5.8 of 6.8 word ten opsigte van enige lid 
betaal nie voordat sodanige bewys van ouderdom en sodanige ander inligting tot bevrediging van 
die Raad gelewer is nie.
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L e d e  is  u it g e s t e l d e  k r e d it e u r e

9.2 Die lede en ander voordeelgeregtigdes kragtens die Statute is uitgestelde skuldeiesers van die Fonds en 
hul eise in hul hoedanigheid as lede of voordeelgeregtigdes word nie vereffen nie alvorens die eise van 
gewone skuldeisers betaal is.

D ie n s v o o r w a a r d e s  o n v e r a n d e r d

9.3 (1) Niks in die Statute vervat, kort die reg van die werkgewer in om enige persoon in sy diens te
ontslaan nie, of die reg van sodanige persoon om, mits hy die voorwaardes van sy diens nakom, uit 
die diens van sy werkgewer te tree nie.

(2) Geen voordeel, reg of belang waarop ’n lid kragtens die Statute geregtig is of kon gewees het, is 
grand vir ’n eis om skadevergoeding in enige aksie ingestel deur sodanige lid teen die werkgewer of 
die Fonds nie.

(3) Niks in die Statute vervat raak op enige manier die reg van 'n lid of sy afhanklike om vergoeding of 
skadevergoeding te eis kragtens die gemenereg of enige wet met betrekking tot skadeloosstelling 
vir werksmense nie, en die voordele wat ingevolge die Statute betaalbaar is, word nie deur enige 
betaling onder enige sodanige wet gemaak, verminder nie.

R e g is t r a s ie  e n  g o e d k e u r in g

9.4 Die Statute word deur die Minister in die Staatskoerant gepubliseer en tree op 1 Oktober 1991 in werking.

W y s ig in g s  a a n  d ie  s t a t u t e

9.5 Die Raad mag te eniger tyd die Statute met ’n meerderheid van stemme wysig, onderworpe aan die 
volgende bepalings—

(1) dat indien die wysiging na die uitsluitlike mening van die aktuaris tot ’n verhoging in die werkgewer 
se bydraes tot die Fonds sal lei, hetsy onmiddellik of mettertyd, sodanige wysiging deur die hoof- 
werkgewer goedgekeur word;

(2) dat die regte en voordele van lede wat ten opsigte van hul diens voor sodanige wysiging gevestig is, 
nie deur sodanige wysiging benadeel word nie; en

(3) dat die Minister en die Minister van Finansies hul goedkeuring verleen tot sodanige wysiging;

met dien verstande dat die bepalings van subklousule (2) hierbo nie geld nie indien die aktuaris sertifi- 
seer dat die betrokke wysiging nodig is om die Fonds se finansiele gesondheid te verseker; met dien 
verstande verder dat enige wysiging aan die Statute wat die finansiele toestand van die Fonds raak, na 
die aktuaris vir sy aanbeveling verwys word voordat dit aangeneem word.

L e d e  m a g  a f s k r i f t e  v a n  d o k u m e n t e  b e k o m

9.6 Elke lid is by sy toetrede tot die Fonds, op sy versoek, teen betaling van ’n redelike heffing, geregtig op ’n 
afskrif van die Statute of op ’n opsomming daarvan. Elke lid is ook, op versoek, geregtig om die jongste 
jaarstate van die Fonds en die jongste waarderingsverslag deur die aktuaris te besigtig en afskrifte 
daarvan te verkry teen betaling van ’n redelike heffing.

B in d e n d e  k r a g  v a n  d ie  s t a t u t e

9.7 Die bepalings van die Statute bind die werkgewer, die voordeelgeregtigdes, die Fonds en sy beamptes, 
en enige persoon wat ’n eis teen die Fonds instel.

D is p u t e

9.8 Indien enige dispuut oor die uitleg van die Statute ontstaan tussen die Raad en die werkgewer of tussen 
ieder van hulle en die regsopvolgers van die ander, of tussen die Raad en ’n lid of sy voordeelgereg
tigdes of die regsverteenwoordiger van ieder van hulle wat die Fonds se aanspreeklikheid mag raak, 
word die dispuut deur die Raad na die aktuaris en die ouditeur verwys en is die aktuaris en ouditeur se 
gesamentlike besluit finaal en bindend.

T o e t r e d e  v a n  b y k o m e n d e  w e r k g e w e r s

9.9 Enige organisasie, maatskappy of liggaam wat direk of indirek aan die hoofwerkgewer verwant is en wat 
aansoek doen om aan die Fonds deel te neem, mag vir doeleindes van die Statute as ’n werkgewer 
toegelaat word, onderworpe aan die goedkeuring van die hoofwerkgewer en die Raad en op sodanige 
voorwaardes as wat hulle mag bepaal.
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9.10

9.11

O n t b in d in g  v a n  d ie  F o n d s

(1) Die Fonds mag ontbind word—

(i) deur ’n besluit van die Raad, onderworpe aan die Minister se goedkeuring; of

(ii) kragtenshofbevel;

in welke geval die Raad, onderworpe aan die Minister se goedkeuring, ’n likwidateur aanstel; of 
indien die Raad versuim om ’n likwidateur aan te stel, die Minister ’n likwidateur aanstel.

(2) Die likwidateur besluit op watter wyse die bates van die Fonds gerealiseer word en, na raadpleging 
met die aktuaris, op watter wyse die verpligtings van die Fonds, insluitend voorwaardelike verplig- 
tings, ten opsigte van lede en pensioentrekkers nagekom word. Die aktuaris neem die volgende in 
ag:

(i) Jaargelde, met insluiting van verhogings, wat betaal word aan pensioentrekkers, kwalifise- 
rende weduwees, kwalifiserende gades en kwalifiserende kinders kragtens die Statute sowel 
as enige toekomstige jaargelde aan kwalifiserende weduwees, kwalifiserende gades en kwali
fiserende kinders wat op ’n latere datum weens die dood van ’n pensioentrekker betaalbaar 
mag word.

(ii) Elke lid se opgelope belang in die Fonds soos op die datum van ontbinding sowel as enige 
bykomende bedrae oorgedra na die Fonds deur of namens ’n lid of bates in die Fonds 
ingebring deur ’n lid op die datum waarop hy as sodanig tot die Fonds toegelaat is.

(iii) Enige ander verpligtinge en aanspreeklikhede.

Die likwidateur reel, waar nodig, vir die aankoop van annui'teite by ’n versekeraar ingevolge die 
Versekeringswet, 1943, geregistreer om lewensake te doen ten opsigte van jaargelde waarna in 
subklousule (i) verwys word. Die likwidateur bele ook elke lid se opgelope belang in die Fonds in ’n 
fonds of skema waarvan die oogmerke in wese ooreenstem met die oogmerke van die Fonds.

(3) Enige bates wat in die Fonds oorbly nadat die verpligtinge waarna in subklousule (2) hierbo verwys 
is, nagekom is, word deur die likwidateur op ’n billike wyse verdeel onder die lede en pensioentrek
kers en mee gehandel soos in subklousule (2) omskryf; met dien verstande dat alle lede wat 
gedurende die onmiddellik voorafgaande twaalf maande of binne sodanige korter tydperk as wat 
die likwidateur bepaal, vrywilliglik of weens ’n inkorting of reorganisasie van personeel, diens 
verlaat het, vir die doeleindes van hierdie klousule beskou kan word asof hulle lede was op die 
datum van die ontbinding van die Fonds; met dien verstande verder dat voordele wat alreeds aan 
sodanige lede voor die verdeling van die oorblywende bates betaal is, in ag geneem word by die 
berekening van die bedrag wat aan sodanige persoon betaalbaar is.

(4) Indien die Fonds kragtens subklousule (1) (i) ontbind word, word alle gelde wat onopgeeis bly vir ’n 
tydperk van ses maande na die datum waarop die betaling van voordele na die voltooiing van al die 
nodige formaliteite begin het, deur die likwidateur tot voordeel van die betrokke lede in die Voogdy- 
fonds gestort, en daarna bestaan daar geen verdere eis teen die Fonds of die werkgewer nie. Die 
likwidateur moet in sy finale likwidasierekening die bedrag wat sodanig betaal is, aandui en terself- 
dertyd die Minister voorsien van ’n sertifikaat dat alle redelike stappe gedoen is om die persone 
geregtig op die bedrae op te spoor, ’n Ouditeur wat deur die Minister goedgekeur is, moet die 
rekening as korrek sertifiseer.

(5) Indien die Fonds ingevolge subklousule (1) (ii) ontbind word en die hofbevel nie artikel 410 van die 
Maatskappywet, 1973, uitdruklik van toepassing maak nie en geen ander voorskrif aangaande die 
aanwending van onopgeeiste gelde maak nie, geld die bepalings van subklousule (4) hierbo.

O n t t r e k k in g  VAN ’N w e r k g e w e r

(1) Onderworpe aan drie maande kennisgewing (of sodanige korter tydperk as wat deur die Raad 
aanvaar is) deur die betrokke werkgewer aan die Raad en die lede wat by daardie werkgewer 
werksaam is, mag ’n werkgewer horn aan die Fonds onttrek, in welke geval een van die volgende 
bepalings geld:

(i) Indien daar na sodanige onttrekking geen werkgewer kragtens die Statute oor is nie, word die 
Fonds ingevolge klousule 9.10 ontbind.

(ii) Indien sodanige werkgewer besluit ’n nuwe fonds of skema te stig of aan ’n ander fonds of 
skema deel te neem met die doel om aftreevoordele te voorsien vir lede wat lede daarvan is, 
geld die bepalings van klousule 9.13 ten opsigte van sodanige werkgewer.
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(iii) Andersins is die lede wat by sodanige werkgewer werksaam is, geregtig op die voordele 
ingevolge klousules 4.8, 5.8 of 6.8 na gelang van die geval; met dien verstande dat die Raad, 
na raadpleging met die aktuaris, binne sy diskresie, voorsiening mag maak vir gunstiger 
voordele as die kragtens sodanige klousules voorsien, maar in geheel nie meer in waarde nie 
as die totale netto aanspreeklikheid van die Fonds ten opsigte van sodanige lede, soos deur 
die aktuaris bereken.

(2) Met die goedkeuring van die hoofwerkgewer, of indien deur horn daartoe versoek, mag die Raad ’n 
werkgewer versoek om horn aan die Fonds te onttrek, vanaf ’n datum onderling ooreengekom, in 
welke geval die bepalings van subklousule (1) sal geld.

(3) Indien ’n werkgewer om enige rede ophou om sake te doen, word sodanige staking vir die doel- 
eindes van hierdie klousules as ’n onttrekking aan die Fonds deur sodanige werkgewer beskou, in 
welke geval subklousule (1) (i) of (iii) sal geld, na gelang van die omstandighede.

O O R PLA SIN G  OF SAM ESM ELTING
9.12 Indien ’n werkgewer se besigheid oorgeplaas word na of saamgesmelt word met enige ander organisa- 

sie, geld een van die volgende bepalings:
(1) Indien daar na sodanige oorplasing of samesmelting geen werkgewer kragtens die Statute oor is 

nie, mag sodanige ander organisasie—
(i) die plek van sodanige werkgewer in die Fonds inneem, in welke geval die Fonds nie andersins 

geraak word nie; of
(ii) besluit dat die Fonds ingevolge klousule 9.10 ontbind word.

(2) Andersins mag sodanige ander organisasie—
(i) voortgaan om tot die Fonds by te dra ten opsigte van die bestaande lede ten tye van sodanige 

oorplasing of samesmelting onderworpe aan enige voorwaardes deur die Raad na raadple
ging met die aktuaris neergele, in welke geval die Fonds nie bei'nvloed word nie behalwe dat 
“ werkgewer”  dan sodanige nuwe organisasie insluit, en die bepalings van die Statute is 
daarna van toepassing op alle werknemers van die nuwe werkgewer wat ten tye van sodanige 
oorplasing of samesmelting lede van die Fonds was; of

(ii) horn aan die Fonds onttrek, in welke geval klousule 9.11 geld.

N u w e  f o n d s  o f  s k e m a

9.13 Indien die werkgewer besluit om ’n nuwe fonds of skema te stig met die doel om voordele vir sy werkne
mers of vir sekere van sy werknemers te voorsien, of om by ’n ander fonds of skema vir hierdie doel aan 
te sluit, mag die Raad nieteenstaande enigiets tot die teendeel in die Statute vervat, die bates van die 
Fonds of die toepaslike deel daarvan aanwend om voordele vir die betrokke lede kragtens die nuwe 
fonds of skema te verkry op sodanige wyse as wat die Raad na raadpleging met die aktuaris en met die 
goedkeuring van die Minister mag besluit, op voorwaarde dat voldoende maatreels getref is ten opsigte 
van allejaargelde waarna in klousule 9.10 verwys word.

B Y LA E A
(1) Ondanks andersluidende bepalings vervat in die Statute, maak enige voordeel wat deur die Fonds ten 

opsigte van ’n gestorwe lid of pensioentrekker (in hierdie bylae na verwys as ’n “ lid” ) betaalbaar is, nie 
deel van die bates in die boedel van so ’n lid uit nie, maar word daar op die volgende wyse daarmee 
gehandel:
(i) Indien die Fonds binne twaalf maande na die dood van die lid, van ’n afhanklike of afhanklikes van 

die lid te wete kom of ’n afhanklike of afhanklikes van die lid opspoor, word die voordeel aan 
sodanige afhanklike of, in die verhoudings wat billik geag word deur die Raad, aan sodanige 
afhanklikes betaal.

(ii) Indien die Fonds nie binne twaalf maande na die dood van die lid van ’n afhanklike van die lid te 
wete kom of ’n afhanklike van die lid opspoor nie, en die lid ’n benoemde wat nie ’n afhanklike van 
die lid is nie, skriftelik by die Fonds aangewys het om die voordeel of so ’n gedeelte van die 
voordeel as wat die lid uitdruklik skriftelik aan die Fonds meegedeel het, te ontvang, word die 
voordeel of so ’n gedeelte van die voordeel aan sodanige benoemde betaal; met dien verstande 
dat waar die totale bedrag van die skulde in die boedel van die lid die totale bedrag van die bates in 
sy boedel te bowe gaan, soveel van die voordeel as wat gelyk is aan die verskil tussen bedoelde 
totale bedrag van skulde en bedoelde totale bedrag van bates in die boedel inbetaal word en die 
baians van bedoelde voordeel of die balans van so ’n gedeelte van die voordeel as wat die lid 
uitdruklik skriftelik aan die Fonds meegedeel het, aan die benoemde betaal word.
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(iii) Indien ’n lid ’n afhanklike het en die lid ook ’n benoemde skriftelik by die Fonds aangewys het om 
die voordeel of so ’n gedeelte van die voordeel wat die lid skriftelik aan die Fonds vermeld het, te 
ontvang, moet die Fonds daardie voordeel of gedeelte daarvan binne twaalf maande na die dood 
van die lid aan sodanige afhanklike of benoemde betaal in die verhouding wat die Raad billik ag.

(iv) Indien die Fonds nie binne twaalf maande na die dood van die lid van ’n afhanklike van die lid te 
wete kom of ’n afhanklike van die lid opspoor nie, en indien die lid nie ’n benoemde aangewys het 
nie, of as die lid ’n benoemde aangewys het om ’n gedeelte van die voordeel te ontvang wat die lid 
uitdruklik aan die Fonds meegedeel het, word die voordeel of die oorblywende gedeelte van die 
voordeel na betaling aan die benoemde in die boedel van die lid gestort, of indien daar nie ten 
opsigte van die lid ’n inventaris ingevolge artikel 9 van die Boedelwet, No. 66 van 1965, deur die 
Meester van die Hooggeregshof ontvang is nie, in die Voogdyfonds gestort.

(2) By die toepassing van subklousule (1) word ’n betaling deur die Fonds aan ’n afhanklike geag ’n betaling 
in te sluit wat die Fonds aan ’n trustee beoog in die Trustgelde Beskermingswet, No. 34 van 1934, maak 
tot voordeel van ’n afhanklike hierin beoog.

B Y LA E  B
(1) Die Fonds kan by wyse van belegging van sy fondse ’n lening aan ’n lid toestaan ten einde die lid in staat 

teste lom —
(i) ’n lening af te los wat deur iemand anders as die Fonds aan die lid toegestaan is teen sekuriteit van 

onroerende eiendom wat aan die lid of sy eggenote of haar eggenoot behoort en waarop ’n woning 
opgerig is of sal word wat deur die lid of ’n afhanklike van die lid bewoon word of sal word, na gelang 
van die geval;

(ii) ’n woning aan te koop, of om grand aan te koop en ’n woning daarop op te rig, vir bewoning deur die 
lid of ’n afhanklike van die lid; of

(iii) aanbouings of veranderings aan te bring aan ’n woning of ’n woning in stand te hou of te herstel wat 
aan ’n lid of sy eggenote of haar eggenoot behoort en wat deur die lid of ’n afhanklike van die lid 
bewoon word of bewoon sal word.

(2) ’n Lening in subklousule (1) beoog, word nie toegestaan nie—
(i) tensy verseker deur—

(a) ’n eerste verband op die onroerende eiendom ten opsigte waarvan dit toegestaan word; of
(b) ’n pand van die voordele waarop die lid kragtens die Statute geregtig is; of
(c) sowel daardie verband as daardie pand;

(ii) ten opsigte van ’n onroerende eiendom, indien die betrokke lid teenoor die Fonds aanspreeklik is 
ten opsigte van ’n lening aan horn toegestaan ten opsigte van ander onroerende eiendom;

(iii) teen ’n laer rentekoers as die wat van tyd tot tyd deur die Raad voorgeskryf word;
(iv) tensy die kapitaalbedrag oor ’n tydperk van hoogstens 30 jaar aflosbaar is in gelyke weeklikse of 

maandelikse paaiemente wat die rente op die uitstaande kapitaalbedrag insluit.
(3) ’n Lening in subklousule (1) beoog, oorskry nie, waar dit verseker is ooreenkomstig:

(i) subklousule (2) (i) (a), 90 persent van die markwaarde van die betrokke verhipotikeerde eiendom 
nie;

(ii) subklousule (2) (i) (b), die bedrag van die voordeel wat die lid sou ontvang indien hy sy lidmaatskap 
van die Fonds vrywillig sou beeindig of die markwaarde van die betrokke onroerende eiendom nie, 
watter bedrag ook al die kleinste is; of

(iii) subklousule (2) (i) (c), die bedrag gelykstaande aan die totaal van 90 persent van die markwaarde 
van die betrokke verhipotikeerde eiendom en die bedrag van die voordeel wat die lid sou ontvang 
indien hy sy lidmaatskap van die Fonds vrywillig sou beeindig of die markwaarde van die eiendom 
nie, watter bedrag ook al die kleinste is.
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(iii) Alternatively, the members employed by such employer shall be entitled to the benefits in 
terms of clauses 4.8, 5.8 or 6.8 as the case may be; provided that the Board, after consulta
tion with the actuary, may at its discretion provide for more favourable benefits than those 
provided for in terms of such clauses, but not exceeding in value the total net liability of the 
Fund in respect of such members as calculated by the actuary.

(2) With the approval and at the request of the principal employer, the Board may request an employer 
to withdraw from the Fund with effect from a date mutually agreed upon, in which event the provi
sions of subclause (1) shall apply.

(3) If an employer ceases to do business for any reason, such cessation shall for purposes of these 
clauses be regarded as a withdrawal from the Fund of such employer in which event subclauses 
(1 )(i) or (iii) shall apply, as the case may be.

T r a n s f e r  o r  m e r g e r

9.12 If an employer’s business is transferred to or merged with any other organisation, one of the following 
provisions shall apply:

(1) If no employer is left in terms of the Statutes after such transfer or merger, such other organisation 
may—

(i) supercede such employer in the Fund, in which event the Fund shall not otherwise be 
affected; or

(ii) decide that the Fund be dissolved in terms of clause 9.10.

(2) Alternatively, such other organisation may—

(i) continue to contribute to the Fund in respect of the current members at the time of such 
transfer or merger subject to any conditions laid down by the Board after consultation with the 
actuary, in which event the Fund shall not be affected except that “ employer" shall then 
include such new organisation, and the provisions of the Statutes shall thereafter be applica
ble to all employees of the new employer who were members of the Fund at the time of such 
transfer or merger; or

(ii) withdraw from the Fund, in which event clause 9.11 shall apply.

N e w  f u n d  o r  s c h e m e

9.13 If the employer decides to establish a new fund or scheme for the purpose of providing benefits for its 
employees or for some of his employees, or to join another fund or scheme for this purpose, the Board 
may notwithstanding anything to the contrary contained in the Statutes, utilise the assets of the Fund or 
the applicable portion thereof to secure benefits for the members in question in terms of the new fund or 
scheme in such manner as the Board, after consultation with the actuary and with the approval of the 
Minister, may decide, on condition that adequate measures have been taken in respect of all annuities 
referred to in clause 9.10.

S C H E D U L E A
(1) Notwithstanding any provisions to the contrary contained in the Statutes, no benefit payable by the Fund 

in respect of a deceased member or pensioner (in this clause referred to as a member) shall form part of 
the assets in the estate of such member, but shall be dealt with in the following manner:

(i) If the Fund within twelve months of the death of the member becomes aware of or traces a depend
ant or dependants of the member, the benefit shall be paid to such dependant, or in such propor
tions as may be deemed equitable by the Board, to such dependants.

(ii) If the Fund does not become aware of or trace any dependant of the member within twelve months 
of the death of the member, and the member has designated in writing to the Fund a nominee who 
is not a dependant of member, to receive the benefit or such portion of the benefit as is specified by 
the member in writing to the Fund, the benefit or such portion of the benefit shall be paid to such 
nominee; provided that where the aggregate amount of the debts in the estate of the member 
exceeds the aggregate amount of the assets in his estate, so much of the benefit as is equal to the 
difference between such aggregate amount of debts and such aggregate amount of assets shall be 
paid into the estate and the balance of such benefit or the balance of such portion of the benefit as 
specified by the member in writing to the Fund shall be paid to the nominee.



32 No. 13543 G O V E R N M E N T  G A ZETTE, 27 SEP TE M B E R  1 991

(iii) If a member has a dependant and the member has also designated in writing a nominee to the 
Fund to receive the benefit or such portion of the benefit as is specified by the member in writing to 
the Fund, the Fund shall within twelve months of the death of the member pay that benefit or portion 
thereof to such dependant or nominee in such proportions as the Board may deem equitable.

(iv) If the Fund does not become aware or trace any dependant of the member within twelve months of 
the death of a member or if the member has not designated a nominee or has designated a 
nominee to receive a portion of the benefit and has indicated so in writing to the Fund, the benefit or 
the remaining portion of the benefit after payment to the designated nominee, shall be paid into the 
estate of the member or, if no inventory has been received by the Master of the Supreme Court in 
respect of the member in terms of section 9 of the Estates Act, No. 66 of 1965, into the Guardian’s 
Fund.

(2) In the application of subclause (1) payment by the Fund to a dependant shall be deemed to include a
payment made by the Fund to a trustee, contemplated in the Trust Moneys Protection Act, No. 34 of
1934 for the benefit of a dependant contemplated in this clause.

S C H E D U LE  B
(1) The Fund may by way of investment of its funds grant a loan to a member to enable the member to—

(i) redeem a loan granted to the member by a person other than the Fund, against security of immov
able property which belongs to the member or his or her spouse and on which a dwelling has been 
or will be erected which is occupied or will be occupied by the member or a dependant of the 
member, as the case may be;

(ii) to purchase a dwelling, or to purchase land and erect a dwelling on it for occupation by the member 
or a dependant of the member; or

(iii) to make additions or alterations to a dwelling or to maintain or repair a dwelling which belongs to a 
member or his or her spouse and which is occupied or will be occupied by the member or a 
dependant of the member.

(2) A loan contemplated in subclause (1) shall not be granted—
(i) unless secured by—

(a) a first mortgage on the immovable property in respect of which it is granted; or
(b) a pledge of the benefits to which the member is entitled in terms of the Statutes; or
(c) both such mortgage and such pledge;

(ii) in respect of immovable property if the member in question is liable to the Fund in respect of a loan 
granted to him in respect of other immovable property;

(iii) at a lower interest rate than that prescribed by the Board from time to time;
(iv) unless the capital sum is redeemable over a period not exceeding 30 years in equal weekly or 

monthly instalments, which shall include the interest on the capital sum outstanding.
(3) A loan contemplated in subclause (1) shall not exceed where it is secured in accordance with—

(i) subclause (2) (i) (a), 90 per cent of the market value of the hypothecated property concerned; or
(ii) subclause (2) (i) (b), the amount of the benefit which the member would receive if he were to 

terminate his membership of the Fund voluntarily or the market value of the immovable property 
concerned, whichever is the lesser amount; or

(iii) subclause (2) (i) (c), the amount equal to the aggregate of 90 per cent of the market value of the 
hypothecated property concerned and the amount of the benefit which the member would receive if 
he were to terminate his membership of the Fund voluntarily or the market value of the property, 
whichever is the lesser amount.
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