
DIE BEREGTER VIR PENSIOENFONDSE 

Wat u moet weet oor die voorlegging van ‘n klag 

1. Wat die Beregter doen

Die Kantoor van die Beregter vir Pensioenfondse is gestig met inwerkingtreding van 1
Januarie 1998 om ondersoek in te stel na en besluite te neem oor klagtes wat kragtens die
Wet op Pensioenfondse voorgelê is.  Die woord Pensioenfonds in die Wet sluit ‘n
Voorsorg- en Uittredingsannuïteitsfonds in.

2. Wie mag ‘n klag by die Beregter voorlê

Om ‘n klag voor te lê, moet ‘n klaer ‘n lid of voormalige lid van ‘n pensioenfonds, ‘n
begunstigde of voormalige begunstigde, of ‘n werkgewer wat aan ‘n fonds deelneem,
wees.

Daarby mag die Bestuursraad van ‘n fonds of ‘n lid van die raad ook ‘n klag voorlê.

Die Beregter vir Pensioenfondse beskik egter nie oor regsbevoegdheid oor fondse waartoe
die staat finansieel bydra, soos die Staatsdienswerkers-pensioenfonds, die maatskaplike
bystand pensioenskema en die AIPF nie, aangesien daar nie kragtens die Wet op
Pensioenfondse van hierdie fondse vereis word om te registreer nie.  U werkgewer se
personeeldepartement of die hoofbeampte van u fonds sal vir u kan sê of u fonds kragtens
die Wet geregistreer is al dan nie.

3. Waaroor mag u ‘n klag voorlê

Kragtens die Wet moet u klag verband hou met die administrasie van ‘n pensioenfonds,
die belegging van die fonds se bates of die toepassing van die fonds se reëls.

Daarby moet die klag een of meer van die volgende bewerings maak:

• dat die fonds ‘n besluit geneem het wat buite sy bevoegdhede lê
• dat die klaer benadeel is as gevolg van wan-administrasie deur die fonds
• dat ‘n feite- of regsdispuut ten opsigte van ‘n fonds tussen die fonds of enige

persoon en die klaer onstaan het; of
• dat ‘n werkgewer wat aan die fonds deelneem nie sy pligte kragtens die reëls van

die fonds nagekom het nie.

Wanneer sulke aantygings teen die fonds gemaak word, behoort u die feite ter 
ondersteuning van die aantygings en die afleidings wat u daaruit maak, uiteen te sit. 
Met ander woorde, sê wat werklik gebeur het en hoekom u van mening is dat sulke 
optrede gelykstaande is aan wan-administrasie, oorskryding van magte, ‘n regs- of 
feitedispuut, of pligsversuim deur die werkgewer.  

4. Wanneer kan u ‘n klag by die Beregter voorlê

Die Wet plaas ‘n beperking op die tydperk waarin u ‘n klag kan voorlê.  Die Beregter
mag nie ondersoek instel na ‘n klag indien die voorval waarmee die klag verband hou
meer as drie jaar voor die voorlegging van die klag plaasgevind het nie, tensy hy goeie
rede kan vind waarom die tydperk verleng moet word.
Die Beregter kan slegs ‘n verlenging oorweeg indien u ‘n sterk saak het en indien u
daartoe instaat is om goeie redes te verskaf waarom u nie u klag binne die drie-jaar
voorgeskrewe tydperk voorgelê het nie. Indien u byvoorbeeld nie bewus was van die



bestaan van ‘n voordeel nie, sou dit rede vir ‘n verlenging kon wees.  U sal egter u klag 
moet voorlê binne drie jaar vanaf die datum waarop u van die voordeel bewus geraak het.  

5. Wat u moet doen voor u ‘n klag by die Beregter voorlê

Voor u ‘n klag by die Beregter voorlê, moet u u klag skriftelik by die fonds of u
werkgewer voorlê.  Die fonds of werkgewer moet dan u klag oorweeg en binne 30 dae
van die ontvangs van u klag skriftelik antwoord gee.  U mag slegs ‘n klag by die Beregter
voorlê indien u nie met die verslag wat u ontvang het tevrede is nie, of indien die fonds of
werkgewer versuim het om binne 30 dae na die ontvangs van u klag te reageer.

Dispute kan dikwels op ‘n vriendelike wyse tussen partye opgelos word sonder dat die
Beregter hoegenaamd betrokke hoef te raak.  Die Wet op Pensioenfondse moedig dit
inderdaad aan. Dit is dus belangrik dat u eers die klag met u werkgewer en die fonds,
miskien deur middel van die adminstrateur van die fonds, bespreek om te sien of hulle u
kan help om die probleem op te los.

6. Hoe u u klag by die Beregter moet voorlê

Enige klag wat by die Beregter voorgelê word, moet skriftelik wees (getik indien
moontlik). Die Beregter vir Pensioenfondse sal nie klagtes per telefoon of in persoon in
sy kantoor aanhoor nie, en hy sal nie in gesprek tree met ‘n persoon wat nie ‘n skriftelike
klag voorgelê het nie.

7. Wat u vir die Beregter in u klag moet sê

Klagtes wat by die Beregter voorgelê word, moet ten minste die volgende inligting bevat:

(i) Volledige persoonlike besonderhede, insluitend u naam, posadres, ID-nommer, 
sowel as u telefoon- en faksnommer en e-posadres indien van toepassing. 

(ii) Die geskiedenis van u indiensneming en lidmaatskap van die betrokke fonds, 
saam met die datum waarop u by die werkgewer en die fonds aangesluit het en 
die datum waarop u uit diens getree of u lidmaatskap van die fonds beeïndig het 
waar van toepassing.    

(iii) Volle besonderhede van die fonds en die werkgewer, insluitend naam, adres, 
telefoonnommer.  Faksnommer en e-posadres behoort ook verskaf te word 
indien u daaroor beskik.   

(iv) Volle besonderhede van die klag met spesifieke verwysing na die definisie van 
‘n klag soos in 3 hierbo uiteengesit. 

(v) Volle besonderhede van die herstel wat u wil hê die Beregter moet beveel. Hoe 
kan hy die probleem oplos wat daartoe aanleiding gegee het dat u ‘n klag 
voorgelê het?   

(vi) Bewys dat die klag by die fonds of werkgewer voorgelê is. Hierdie bewyse 
behoort byvoorbeeld gewoonlik in die vorm van ‘n geregistreerde briefstrokie of 
‘n faksbevestigingsblad te wees.   

(vii) ‘n Afskrif van die klag wat by die fonds of werkgewer voorgelê is, saam met ‘n 
afskrif van enige antwoord wat van hulle ontvang is, behoort ook aan die 
Beregter gestuur te word.  

Die klag behoort ook afskrifte van alle korrespondensie wat u ten opsigte van die dispuut 
gehad het en afskrifte van enige toepaslike dokumente soos lidmaatskapsetifikate, 
voordeelstate en omsendbriewe van die fonds of die werkgewer wat direk verband hou 



met u klag, in te sluit.  ‘n Eenvoudige inligtingskontrolelys is aangeheg om u in 
hierdie verband by te staan.   

Let asseblief daarop dat u klag gedetaileerd moet wees, maar dat dit streng tot 
relevante aangeleenthede beperk moet wees. Toevallige opmerkings en uitsprake 
doen niks om u saak te versterk nie en kan inderdaad selfs die aangeleentheid 
verwarrend maak. Bepaal u eerder by die feite en sluit slegs inligting in wat direk 
verband hou met die voorval waaroor die klag handel. Moenie vergeet om vir die 
Beregter te sê watter regstellende stappe u verlang nie.  Dit sal wees wat u van hom 
verwag om te doen om die saak reg te stel.   

Dit is belangrik dat die Beregter ‘n duidelike prentjie kry van wat op die spel is. 
Onthou dat die Beregter niks weet buiten dit wat u vir hom sê nie. 

8. Wat gebeur met u klag wanneer die Beregter dit ontvang het

Wanneer die Beregter skriftelike voorleggings van beide die klaer en die pensioenfonds
ontvang het, asook enige ander betrokke party, sal ‘n assistant-beregter die klag
ondersoek deur telefonies of skriftelik vir die fonds/werkgewer of vir u om meer inligting
te vra, indien nodig. Afskrifte van enige verdere skriftelike reaksies word aan alle partye
gestuur sodat hulle kommentaar daarop kan lewer.

Die Beregter sal bepaal watter wet op die saak van toepassing is, dit op die feite laat geld,
en ‘n besluit neem.

U sal die besluit in die vorm van ‘n beslissing of ‘n brief met redes vir die bevinding
ontvang.

‘n Appél teen die beslissing van die Beregter kan binne ses weke van die besluit by die
Hooggeregshof aangeteken word

9. Algemene inligting

Daar is geen koste verbonde aan die voorlegging van ‘n klag by die Beregter vir
Pensioenfondse nie.

Daar is geen voorgeskrewe formaat wat u moet volg om u klag uiteen te sit nie.  Dit
is egter belangrik dat alle vereiste inligting duidelik en stelselmatig uiteengesit word,
asof u die verhaal vir die heel eerste keer vertel.

‘n Voorbeeld van ‘n toepaslike manier om u klag uiteen te sit, word aangeheg.  Onthou
egter dat dit slegs ‘n gids is. U moet alle feite oor u klag neerskryf en al u persoonlike- 
en indiensnemingsgeskiedenis verskaf, maar u kan die styl en uitleg van die voorbeeld
gebruik om u te help.

Belangrik: u klag moet skriftelik voorgelê word (verkieslik getik) en moet eers by die
fonds of die werkgewer voorgelê word voordat dit deur die Beregter ondersoek kan
word.

Stuur asseblief u klag aan Die Beregter vir Pensioenfondse. Posbus 580, MENLYN,        
0063, of faks dit na 086 693 7472 of per e-pos aan enquiries@pfa.org.za.



HOE OM U KLAG TE SKRYF 

Dit is ‘n voorbeeld om vir u te wys hoe om u klag te skryf.  Dit sal u help om seker te maak 
dat ons al die inligting ontvang wat ons nodig het.  Dan kan ons u klag vinniger hanteer. 

U kan die manier waarop die klag geskryf is, naboots.  U moet egter alles in die gestippelde 
blokkies verander en u eie besonderhede daarin sit, sowel as die besonderhede van u fonds 
of werkgewer.  As daar iets in die voorbeeld is wat nie op u van toepassing is nie, moet u dit 
uitlaat. 

U is die klaer.  Die pensioenfonds of werkgewer is die respondente.  U klag is dus teen die 
respondente. 

In die klag tussen: 

U naam Klaer 

en 

Die Pensioenfonds Eerste Respondent 

Die werkgewer Tweede Respondent 

(die werkgewer – slegs indien nodig) 

KLAG KRAGTENS ARTIKEL 30A VAN DIE WET OP 
PENSIOENFONDSE 24 VAN 1956 

1. Ek is die klaer.  My naam is ….. Ek is ‘n volwasse
man, woonagtig te (u adres) en my telefoon-en faxnommers is …….

2. Die eerste respondent is (u pensioenfonds),
by adres (u pensioenfonds se adres).  Die hoofbeampte van die
pensioenfonds is (hoofbeampte se naam).  Die telefoon- en faksnommers
van die fonds is ……

3. Die tweede respondent is (werkgewer se naam), ‘n maatskappy
met sy hoofkantoor te (werkgewer se adres).  Die telefoon-en faxnommers
van die  tweede respondent is ………..



4. Ek het ‘n geskrewe klag aan die pensioenfonds/werkgewer kragtens Artikel
30A van die Wet op (vul datum in) gestuur.  Ek sluit ‘n afskrif van die klag,
gemerk “A”, in. Die respondent het op (vul datum in) teruggeskryf om te sê
dat (vertel ons wat hulle gesê het). Ek sluit ‘n afskrif van hulle antwoord,
gemerk “B”, in.

OF 

5. Ek het geen verdere inligting of antwoord van die eerste respondent ontvang
nie en aangesien die respondent nie binne 30 dae op die klag gereageer het
nie, beskik die Beregter vir Pensioenfondse nou oor die regsbevoegdheid om
die saak te hanteer.

BESONDERHEDE VAN DIE KLAG 

Onder hierdie hoof moet u u storie vertel. 

Die wet bepaal dat u ‘n klag kan voorlê oor 

• hoe die pensioenfonds bestuur word
• hoe die geld belê word
• die reëls van die pensioenfonds

U moet vir ons sê of u van mening is dat 

• die pensioenfonds iets gedoen het wat nie toelaatbaar is nie
• u geld verloor het as gevolg van iets wat die pensioenfonds gedoen het
• u nie saamstem met die pensioenfonds oor iets wat gebeur het of oor die reëls

nie
• die werkgewer nie sy pensioenfondsverpligtinge nagekom het nie

U moet vir ons sê wat gebeur het en ook hoekom u van mening is dat die 
pensioenfonds iets gedoen het wat hulle nie veronderstel was om te doen nie, 
of hoekom u dink dat die pensioenfonds veroorsaak het dat u geld verloor het, 
of waaroor u met die pensioenfonds verskil, of hoekom u dink die werkgewer 
nie sy pligte uitgevoer het nie. 

U moet vir ons soveel as moontlik besonderhede oor die geval gee.  Onthou, 
ons het nog nooit van u gehoor nie. Ons weet absoluut niks van u of u klag af 
nie.  Vertel asseblief van begin tot einde presies wat gebeur het. Ons het al die 
feite nodig. 

Wanneer u die storie vertel, moet u vir ons die geskiedenis van u werk met 
daardie werkgewer en u lidmaatskap van die pensioenfonds gee. 

Byvoorbeeld: 

1. Ek het op (datum) as ‘n bode vir die tweede respondent begin werk. Ek het
op (datum) afgetree. Die hele tyd dat ek vir die tweede respondent gewerk
het, was ek ‘n lid van die pensioenfonds.  Ek het deur middel van aftrekkings
van my lone/salaris gereelde bydraes tot my pensioen gemaak.



Alternatiewelik kan u sê: 

2. Ek het op (datum) ‘n annuïteit by die Uittredingsannuïteitsfonds wat deur die
(naam van die versekeringsmaatskappy) geadministreer word, gekoop en het
maandeliks (bedrag) hiertoe bygedra.   Op die datum waarop ek uitgetree het,
het ek besluit om ‘n 1/3 kontantbedrag te neem.  Ek het die res van my
uitredingsvoordele as ‘n maandelikse pensioen geneem, ens.

Skryf al die agtergrond besonderhede neer.  Skryf dan oor die probleem. 

Onthou:  ONS WEET NIKS VAN U KLAG AF NIE.  VERTEL VIR ONS ALLES 
WAT ONS MOET WEET EN STUUR VIR ONS AFSKRIFTE VAN AL DIE 
DOKUMENTE EN KORRESPONDENSIE WAT U TEN OPSIGTE VAN U KLAG 
HET.       

As u vir ons die feite gegee het, moet u dan vir ons u redenasie gee oor hoekom u dink 
die fonds verkeerd was.  Sê vir ons hoekom u dink dat u reg is. 

HERSTEL 

Baie klaers vergeet om vir ons te sê wat, volgens hulle, met die probleem sal help of 
dit sal oplos. Dit staan as herstel bekend. Skryf asseblief neer wat u wil hê die 
Beregter vir Pensioenfondse  moet doen, of wat gedoen moet word om u probleem op 
te los. 

Sluit die klag as volg af: 

Geteken te (u dorp) op die  …………..  dag van  ………….  2002. 

Klaer:  …………………………………. 

Adres: ……………………………………… 
………………………………………. 
………………………………………. 

Tel. Nr.:  …………………………….. 

Faks Nr:  ……………………………. 

ONTHOU OM ‘N AFSKRIF VAN DIE KLAG AAN DIE RESPONDENTE TE 
STUUR SODAT HULLE IN BESIT VAN DIESELFDE DOKUMENTE KAN 
WEES AS WAT U VIR ONS GESTUUR HET.  



DIE BEREGTER VIR PENSIOENFONDSE 

Klagte inligtingskontrolelys 

ONTHOU : U moet ten minste 30 dae voordat u u klag by die Beregter kan voorlê ‘n skriftelike klag 
by u fonds of werkgewer voorlê. 

Maak asseblief seker dat die volgende inligting ingesluit is wanneer u u klag by die Beregter vir 
Pensioenfondse voorlê.  (Items gemerk * word slegs vereis indien dit verband hou met die klag) 

U besonderhede (die klaer) Naam  
ID Nommer 
Adres 
Telefoonnommer 
Faksnommer (opsioneel) 
E-posadres (opsioneel) 

Is u ‘n lid of ‘n begunstigde  of ander klaer.  (Noem asseblief) 
(Indien u ‘n begunstigde is, gee asseblief die naam van die lid as gevolg van wie u ‘n begunstigde 
is.) 

Indiensnemingsbesonderhede Volle naam en adres van werkgewer 
Telefoonnommer 
Faksnommer (opsioneel) 
E-posadres (opsioneel) 

Wanneer in diens geneem Datum vanaf …. tot …. 
(meld asseblief indien u steeds daar werk) 

Besonderhede van fonds Naam van die fonds 
Adres 
Naam van hoofbeampte (indien bekend) 
Telefoonnommer 
Faksnommer (opsioneel) 
E-posadres (opsioneel) 

Tipe Fonds Pensioenfonds, Voorsorgfonds, Uittredingsannuïteitfonds, 
of ander (meld asseblief) 

Sluit asseblief in Bewys dat klag aan fonds/werkgewer gestuur is 
Afskrif van klagbrief gestuur 
Afskrif van enige antwoord ontvang 
Afskrif van toepaslike dokumente 
bv. *lidmaatskapsertifikaat

*voordelestaat
*betalingsadvies wat pensioenaftrekkings toon
*dokumente oor die klag
*ander korrespondensie met fonds/werkgewer

Onthou asseblief om volledige maar bondige besonderhede van u klag te gee en vertel die Beregter wat 
u graag wil hê hy moet doen om die situasie reg te stel. 

Wanneer u u klag aan die Beregter stuur, stuur ook ‘n identiese afskrif aan die respondente sodat hulle 
weet dat u ‘n klag by ons voorgelê het en kan presies sien wat die klag sê.  






