
Hoe raak 
dit jou?

Veranderinge  
in aftree- 
hervorming

Vestigende 
lidaandeel

Nie- 
vestigende 
lidaandeel 

As jy op  
1 Maart 2021 55 jaar of  

ouer is, word jy nie deur  
enige van die nuwe reëls  

geraak nie – solank as wat  
jy by dieselfde voorsorg-  
of voorsorgbewarings- 

fonds bly.

Wat 
jy 
moet 
weet

 
Die regering het die 

afgelope paar jaar die wette 
wat die aftreefondsbedryf beheer, 
hersien en verander. Die doel van 

hierdie aftreehervormings is om seker 
te maak dat jy genoeg vir jou  

aftrede spaar en dat jou spaargeld 
beskerm word.  

Sekere veranderinge wat in Maart 2015 sou 
plaasvind tree nou op 1 Maart 2021 in werking.

Dit staan as “T-Dag” bekend.  

1  
Maart 
2021

• T-dag-reëls is slegs van toepassing op hoe jou aftreevoordele  
 volgens jou voorsorgfonds of voorsorgbewaringsfonds betaal  
 word. 

• Niks verander as jy voor aftrede uit die fonds onttrek nie – jy  
 kan steeds al jou spaargeld in kontant neem.

• Die aftreevoordele van voorsorgfondse of voorsorgbe- 
 waringsfondse is vanaf 1 Maart 2021 aan dieselfde reëls as  
 pensioenfondse onderworpe.

• Jou lidaandeel bestaan uit 
 twee gedeeltes:



2

’n  
“Nie-vestigende” 

lidaandeel  
(nie-vestigende regte)

Jy het ‘n  
“Vestigende” 

lidaandeel 
 (vestigende regte)

Hoe raak T-Dag jou aftreevoordeel 
vanaf 1 Maart 2021?

Kyk watter van die sirkels op jou van 
toepassing is en lees dan net  

daardie gedeelte

• Al jou spaargeld soos 
op 28 Februarie 2021 
(plus groei daarop) 
sal in hierdie gedeelte 
wees. 

• Jy kan hierdie gedeelte 
in kontant neem 
wanneer jy aftree.

Jy het ’n  
“Vestigende” 

lidaandeel 
 (vestigende regte)

’n  
“Nie-vestigende” 

lidaandeel  
(nie-vestigende regte)

• Al jou spaargeld (en groei 
daarop) is vanaf 1 Maart 
2021 in hierdie gedeelte.

• As hierdie gedeelte R247 
500 of minder is, kan jy 
hierdie gedeelte in kon-
tant neem wanneer jy 
aftree.

• As hierdie gedeelte meer 
as R247 500 is, kan jy een 
derde hiervan in kontant 
neem wanneer jy aftree. 
Jy moet die oorblywende 
twee derdes gebruik om 
‘n pensioen aan te koop.

Jy het ’n  
“Vestigende” 

lidaandeel 
 (vestigende regte)

• Al jou spaargeld soos op 
die oordragdatum /  
wat jy in die ou fonds 
gespaar het (plus  
groei daarop), is in  
hierdie gedeelte.

• Jy kan hierdie gedeelte  
in kontant neem  
wanneer jy aftree.

• Al jou spaargeld (plus groei 
daarop) in die nuwe fonds sal in 
hierdie gedeelte wees.

• As hierdie gedeelte R247 500 of 
minder is, kan jy hierdie gedeelte 
in kontant neem wanneer jy aftree.

• As hierdie gedeelte meer as R247 
500 is, kan jy een derde hiervan in 
kontant neem wanneer jy aftree. 
Jy moet dan die oorblywende 
twee derdes gebruik om ’n 
pensioen aan te koop.

• Jy kan al jou 
spaargeld in hierdie 
gedeelte, plus groei 
daarop, in kontant 
neem wanneer jy 
aftree.

Vat al 
jou spaargeld

in kontant  
wanneer jy aftree

groei  
daarop

• Al jou spaargeld 
soos op  
28 Februarie 2021 
(plus groei daarop), 
en al jou spaargeld 
vanaf 1 Maart 2021 
(plus groei daarop) 
sal in hierdie 
gedeelte wees. 

Jy is op  
1 Maart 2021 jonger as  

55 jaar, en 

Jy spaar in ’n  
voorsorgfonds of 

voorsorgbewaringsfonds 

Jy is  
55 jaar of ouer op  
1 Maart 2021, en 

Jy spaar in ’n voorsorgfonds 
of voorsorgbewaringsfonds, 

en 

Jy bly in dieselfde fonds  
tot jy aftree

Jy is 55 jaar of 
ouer op  

1 Maart 2021, en 

Jy spaar in ‘n 
voorsorgfonds of 

voorsorgbewaringsfonds, 
en 

Jy dra jou geld ná  
1 Maart 2021 oor na 

’n nuwe fonds
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