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Dié vlak van Absa se aankopebe-
stuurdersindeks (PMI) vir Augustus 
is 8 punte laer as Julie se lesing toe 
die indeks nog bo 50 punte was en 
op uitbreiding gedui het.

Dit is ook die laagste vlak die af-
gelope 13 maande, sê Absa in ’n ver-
klaring.

Die lae vlak word grootliks toege-
skryf aan ’n skerp afname in bestel-
lings en in sakebedrywighede.

Absa meen aankopebestuurders 
se reaksie is waarskynlik beïnvloed 
deur die gronddebat. Dit is ook on-
rusbarend dat aankopebestuurders 
al hoe mismoediger is oor saketoe-
stande in die volgende ses maande.

Die subindeks het in Augustus vir 
die sesde agtereenvolgende maand 
gedaal. Dit staan nou op 44,6 punte 
en is die laagste vlak sedert vroeg 
2016. – Riana de Lange

Dié onttrekkingsvlak deur houers 
van lewende annuïteite is die afgelo-
pe twee jaar feitlik onveranderd on-
danks die skerp styging in lewens-
koste, sê die Vereniging vir Spaar en 
Belegging in Suid-Afrika (Asisa).

Luidens Asisa se 2017-opname 
oor lewende annuïteite het houers 
daarvan verlede jaar gemiddeld 
6,64% van hul kapitaal as inkomste 
onttrek, vergeleke met 6,62% in 
2016.

Taryn Hirsch, ’n senior beleidsad-
viseur van Asisa, sê in ’n verklaring  
toe die vereniging gekonsolideerde 
statistieke oor Suid-Afrika se lewen-
de-annuïteitsboek in 2011 begin in-
samel het, was die gemiddelde ont-
trekkingsvlak 6,99%.

Sy sê pensioentrekkers en hul ad-
viseurs moet geprys word omdat 
hulle ingekort het eerder as om hul 
onttrekkingsvlakke te verhoog. 
– Riana de Lange
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Dít is hoeveel bykomende finansie-
ringshulp vir Afrika Xi Jinping, die 
Chinese president, Maandag beloof 
het, terwyl hy ook armer Afrikalan-
de se skuld afgeskryf het.

Xi het met die opening van die fo-
rum vir samewerking tussen Afrika 
en China in Beijing die hulp beloof 
en bygevoeg dit moet vir groen en 
volhoubare ontwikkelings gebruik 
word.

Die belofte kom nadat Xi ook drie 
jaar gelede op ’n beraad in Suid-
Afrika hulp van $60 miljard aange-
kondig het.

Die nuwe bedrag behels onder 
meer $15 miljard se hulp, rentevrye 
lenings en konsessielenings, krediet 
van $20 miljard en $10 miljard in ’n 
spesiale China-Afrika-ontwikkelings-
fonds. – Reuters 

$60 miljard

Wouter Fourie

Aftrede is ’n tyd vir rus, om kleinkinders 
te bederf, jou gholf-voorgee te verbeter 
of ’n stokperdjie te beoefen. Dit is nie die 
beste tyd om veranderings in mediese-
fonds-reëls en -tariewe te bestudeer nie.

Ongelukkig bestee ons die meeste tyd 
en geld aan dokters en medisyne nadat 
ons afgetree het. Sommige ontleders sê 
ons bestee tot 60% van ons lewenslange 
mediese uitgawes in ons aftreejare – en 
dis nie ongewoon om 30% van ons 
maandelikse pensioen aan mediese kos-
te en mediese fondse te bestee nie.

Aangesien mediese koste so ’n groot 
deel van ons uitgawes uitmaak en juis 
omdat mediese fondse deesdae so kom-
pleks raak, is dit belangrik om soveel 
aandag as moontlik aan jou mediese 

uitgawes (R3 720 per jaar teen die huidi-
ge koers vir die hooflid en eerste afhank-
like) van belasting kan terugeis. Daar is 
ook voorsiening vir afgetredenes en “ou-
er” afgetredenes ouer as 65 jaar of afge-
tredenes wat ’n fisieke gebrek het. Vra 
jou belastingkenner hieroor uit.

Dit is ook ’n goeie idee, veral indien jy 
nog nie afgetree het nie, om jou werkge-
wer te vra wat sy bydrae vir jou mediese 
fonds is en of dié bydrae ná aftrede 
voortgaan. Baie werkgewers verminder 
hul bydrae stelselmatig.

Oorweeg ook die gebruik van oorbrug-
gingsdekking. Dit is ’n vorm van verseke-
ring wat jou die verskil tussen jou medie-
sefondsbydrae tot ’n uitgawe en die 
werklike koste daarvan kan laat eis. Daar 
is perke op die bedrag wat jy kan eis.

Dit is ook lonend om met ’n onafhank-

like finansiële raadgewer te gesels. Hoe-
wel hulle geld vra vir hul advies en tyd, 
beteken dit hulle word nie gedwing om 
’n spesifieke produk of polis aan jou te 
verkoop om kommissie te verdien nie. 
Kyk veral vir die CFP-kenteken van ’n ge-
sertifiseerde finansiële beplanner. So ’n 
raadgewer kan jou help om vir onvoor-
siene mediese uitgawes te spaar in ’n af-
sonderlike produk of noodfonds.
■ Dié artikel is geskoei op die hoofstuk 
“Health Care in Retirement” in die boek 
The Ultimate Guide to Retirement in 
South Africa, deur Wouter Fourie en Bruce 
Cameron. Fourie is die 2015-’16 FPI Finan-
siële Beplanner van die Jaar, ’n direkteur 
van die FPI, hoof van Ascor Independent 
Wealth Managers en ’n gekwalifiseerde 
onafhanklike finansiële beplanner, reken-
meester en boedelbeplanner.

Aftrede: Mediese koste kan baie duur raak
Ontleding

Die meeste dokters per 10 000 inwoners is in 
Gauteng en die Wes-Kaap. Landelike provinsies 
soos Limpopo en Mpumalanga het nie net min-
der algemene praktisyns nie, maar spesialiste is 
baie skaars. Die staat het ook in verhouding tot 
die bevolking baie minder gesondheidswerkers 
as die private sektor.

Maar prof. Alex van den Heever, ’n kenner 
van gesondheidstelsels aan die Universiteit van 
die Witwatersrand, sê die RGF se 
navorsing is swak en bevat min 
data. “Dit lyk vir my meer na ’n 
propagandastuk, amper of daar 
’n verhouding is met mense bin-
ne die departement en die depar-
tement die RGF gevra het om dit 
te skep. Ek kan my nie voorstel 
dat die meeste rolspelers in die 
mediesefondsbedryf die stand-
punt huldig nie.”

Van den Heever sê dis irrasio-
neel om aan mediese praktisyns 
voor te skryf waar hulle mag 
werk.

Hy reken dit sal nie die toets 
van grondwetlikheid kan deurstaan nie.

Wetgewing wat die regering in staat sal stel 
om ’n stelsel van behoeftesertifikate in te stel, 
bestaan reeds. Dit kan egter nie geïmplementeer 
word voordat die departement van gesondheid 
regulasies vir die toekenning van die sertifikate 
gereed het nie.

Die konstitusionele hof het in 2015 ’n stokkie 
gesteek voor die departement se plan om die 
stelsel te implementeer omdat die regulasies nie 
gereed was nie. Dit is nou egter weer op hande 
omdat dit ingesluit is in die staat se NGV-plan.

Van den Heever sê dit kan wel sin hê om voor 

te skryf waar ’n behoefte bestaan vir gesond-
heidsgeriewe soos hospitale en klinieke. Maar 
om te dink die staat kan elke enkele gesond-
heidsorgpraktisyn in die land op dié manier be-
heer, is absurd.

Om dwang as ’n eerste beleidsopsie te kies, is 
’n teken van onbeholpenheid. Daar moet eerder 
’n omgewing geskep word om medici te lok na 
gebiede waar hulle nodig is, sê hy.

Dr. Chris Archer, nie-uitvoerende 
voorsitter van die Suid-Afrikaanse 
Forum vir Algemene Praktisyns 
(SAPPF), sê hy het nie die RGF-ver-
slag gesien nie, maar in die alge-
meen beskou hy die CON as ’n 
stomp instrument om probleme in 
die gesondheidsorgstelsel aan te 
pak.

Private praktisyns werk in sekere 
gebiede omdat daar genoeg werk 
is. Hulle kan nie net so ontwortel 
word om na afgeleë gebiede te trek 
nie. As hulle gedwing word om dit 
te doen, sal baie dokters eerder die 
land verlaat, waarsku Archer.

Die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging (Sa-
ma) het vroeër in ’n aanbieding aan die mede-
dingingspaneel gesê die sertifikate het ten doel 
om gesondheidsorgpraktisyns en -geriewe ewe-
rediger te versprei, maar dit sal nie werk as dit 
nie saamval met algehele belegging in landelike 
infrastruktuur nie.

Van den Heever sê die land se gesondheid-
sorgstelsel moet verander, maar die departe-
ment moet fokus op ’n behoorlike bestuurs-
raamwerk vir die openbare gesondheidsorgstel-
sel. Politici behoort nie operasionele besluite te 
neem nie en reguleerders moet onafhanklik bly.

‘‘Dis irrasioneel 
om aan mediese 
praktisyns voor 
te skryf waar hul-
le mag werk.

fonds se reëls en voordele te skenk.
Een van die belangrikste oorwegings 

is die vlak van dekking wat jou fonds 
bied. Neem in ag dat as ’n fonds sê hy 
dek 100%, beteken dit hy dek 
100% van die tariewe wat op 
die verwysingslys van die 
Nasionale Gesondheids-
raad verskyn; nie 100% 
van die totale koste nie.

As voorbeeld: Indien 
die dokter dubbel soveel 
kos as die voorgeskrewe 
prys van die raad se verwy-
singsprys, is die fonds se bybetaling 
slegs 50% van die totale koste.

Nog ’n belangrike oorweging is watter 
kwale en siektes jou fonds dek. Die wet 
skryf 270 soorte siektes, nood- mediese 
hulp en 27 chroniese toestande voor wat 

alle mediese fondse móét dek. Dit sê 
boonop dat geen oop mediese fonds ie-
mand kan verbied om aan te sluit nie.

Dit beteken nie dat alle mediese fond-
se dieselfde dekking vir die wetlik 

voorgeskrewe siektes bied nie. 
Die meeste mediese fondse ge-

bruik die wet se minimum 
voorgeskrewe voordele 
(MVV) as hul verwysing en 
dek soms net dieselfde be-

handeling as wat jy in ’n 
staatshospitaal sou kry.
Onthou om spesifiek oor jou 

mediese fonds se dekking van kanker- 
en dialisebehandeling te vra. Maak seker 
jy het mediese dekking as kanker of nier-
versaking by jou gediagnoseer word.

Op ’n meer positiewe noot moet jy 
onthou dat jy ’n deel van jou mediese 

Bekyk vóór 
die tyd al 
die opsies

Plan vir 
medici 
absurd, 
sê kenner
Regering se ‘sertifikate van 
behoefte’ sal hulle verjaag

Jeanne-Marié Versluis

’n Pretoriase sakeman kan ná ’n stryd van twee 
jaar uiteindelik weer rustig slaap nadat die hof ’n 
verstekvonnis vir R3,7 miljoen se belasting teen 
hom tersyde gestel het.

Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) het 
Evan Richter se onderneming, Engigyn, vir dié 
skuld gedagvaar gegrond op syfers wat sy ouditeur 
volgens Richter “uit haar duim gesuig het”.

Die eerste wat Richter van die verstekvonnis ge-
hoor het, was in Junie 2016 toe die SAID gedreig 
het om die balju te stuur om op sy bates beslag te 
lê. Omdat die dagvaarding by ’n verkeerde adres 
afgelewer is, was Richter onbewus van die hofsaak 
teen hom en kon hy homself nie daarteen verweer 
nie. Richter het daarna ’n groot stryd gehad om 
die SAID en die balju van sy deur weg te hou.

Terwyl hy by sy vrou, Diana, in die hospitaal 
was met die geboorte van hul kind, het personeel 
van die SAID Richter 24 keer gebel om te sê as hy 
nie die vonnisbedrag betaal nie, stuur hulle die 
balju, sê Mercades Schoeman, sy prokureur.

Engigyn het ’n aansoek by die hooggeregshof in 
Pretoria ingedien om die vonnis van R3 730 839 
tersyde gestel te kry. Die hof het dit verlede 
maand tersyde gestel en Jan Taks beveel om En-
gigyn se regskoste te betaal. Die hof het bevind 
Engigyn het nooit die SAID se “finale aanmaning” 
of enige aanslag, korrespondensie of dagvaarding 
ontvang voordat die verstekvonnis bekom is nie.

Schoeman sê Engigyn se probleme het begin toe 
die ouditeur wat die maatskappy se boekhouding 
gedoen het, verkeerde bedrae vir drie boekjare se 
opgawes by die SAID ingedien het. “Dit was ge-
skatte syfers wat uit die duim gesuig is,” sê sy. Die 
SAID het op grond van die ouditeur se syfers Engi-
gyn toe aangeslaan vir R3,7 miljoen se BTW.

’n Onafhanklike ouditeur het later na dié oudi-
teur se huis gegaan om Engigyn se dokumente te 
gaan haal. Volgens Schoeman is die dokumente 
van meer as 1 000 bladsye toe “in kombuiskaste 
tussen die borde gekry”. Volgens Schoeman toon 
’n herberekening dat Engigyn in werklikheid nie 
meer as R1 miljoen se BTW skuld nie.

Schoeman sê: “Die SAID se houding is dat jy 
hulle nie kan teregwys nie. Hulle wil nie na rede 
luister nie. Hulle is slimmer as almal.” Die herbe-
rekende opgawes gaan in die volgende paar weke 
weer aan die SAID voorgelê word. Só gaan daar 
hopelik met ’n skoon lei begin word, sê sy.

Sakeman haal 
weer asem ná 
stryd oor taks

Riana de Lange

Wrywing is aan die oplaai oor ’n voorstel 
dat private gesondheidsorgpraktisyns 
in die toekoms net sal kan praktiseer 

waar daar volgens die staat ’n behoefte aan hul 
dienste is.

Die omstrede sertifikate van behoefte (die so-
genaamde Certificate of Need of CON) is deel 
van die regering se plan vir nasionale gesond-
heidsversekering (NGV). Die plan is dat dokters 
net op ’n plek mag praktiseer as die staat so ’n 
sertifikaat aan hulle uitgereik het wat wys dat 
daar op dié plek ’n dokter nodig is. Dis veron-
derstel om ’n ewerediger verspreiding van ge-
sondheidspraktisyns in alle dele van die land te 
verseker.

Die mededingingspaneel wat koste in die pri-
vate gesondheidsorgbedryf ondersoek het, het 
vroeër vanjaar sy steun vir so ’n voorstel gegee, 
maar in die private gesondheidsektor was daar 
tot dusver relatiewe eenstemmigheid dat dit on-
wenslik sal wees. Die vernaamste argument téén 
so ’n stelsel is dat dokters en ander gesond-
heidswerkers die beroep of die land sal verlaat.

Maar nou het die Raad op Gesondheidsfinan-
siers (RGF), wat van die grootste mediese fondse 
en administrateurs in die land verteenwoordig, 
gesê hulle steun die regering se voorstel vir die 
CON. Die RGF sê sy eie ondersoek na die ver-
spreiding van gesondheidsorgdiensverskaffers in 

die private en 
openbare sektore 
het getoon daar is 
’n oneweredige 
verspreiding van 
diensverskaffers in 
die land.


