
 

 

 

 

 

Mediaverklaring 

Dryf dié uittog die onderwysstelsel tot rommelstatus? 

2019/02/19 

‘n Uittog van ervare onderwysers dreig opnuut ná Cosatu se plan dat R250-miljard uit die 

Pensioenfonds vir Staatsamptenare (GEPF) geneem word om Eskom se skuld te help delg. Soos ander 

staatsamptenare, is onderwysers bekommerd dat hierdie plan sal veroorsaak dat daar oor ’n paar jaar 

niks van hul pensioen oor sal wees nie. 

Solidariteit waarsku dat onderwysers meer gaan verloor deur vroeg op pensioen te gaan as wat hulle 

potensieel kan verloor indien die GEPF geld aan ESKOM leen wat moontlik afgeskryf kan word. 

Connie Mulder, hoof van die Solidariteit se Navorsingsinstituut, sê onderwysers moet definitief nie 

oorhaastige besluite neem sonder om te dink aan die gevolge daarvan nie. “Deur vervroegde pensioen 

te neem, verbeur jy die eksponensiële groei wat gedurende die laaste 10 jaar sou plaasvind.”  

 

 

Die GEPF baseer die bedrag wat ŉ lid as pensioen ontvang op die individu se finale salaris (gemiddeld 

oor die 24 maande voor aftrede). Die berekening word gedoen volgens ‘n formule wat die aantal jare 

gewerk en ouderdom van aftrede in ag neem. Mulder voeg by dat die finale besluite rondom die gebruik 

van GEPF-fondse uiteindelik by die raadslede en die trustees lê en dat hulle nie deur politieke 

ooreenkomste of ander mandate beïnvloed mag word nie. Die proses sal ook nie ‘n vinnige een wees 

nie, dus sal daar genoegsame waarskuwing wees voor daar uiteindelik ’n besluit geneem word. 



 

 

 

Die Skoleondersteuningsentrum (SOS) doen ŉ beroep op onderwysers om die nodige inligting in te win 

voordat hulle drastiese besluite neem. Melanie Buys, hoof van Ontwikkeling by die SOS sê: “Die 

onderwysstelsel is reeds onder geweldige druk. Die bedanking en vroeë aftrede van ervare onderwysers 

sal lei tot ŉ tekort aan kundigheid en bestuurservaring wat moeilik vervang kan word.” Buys voeg by 

dat die onstabiliteit wat veroorsaak word deur die uittog van onderwysers, ook emosionele en 

sielkundige gevolge inhou vir leerders, wat negatief is vir ’n gesonde leeromgewing.  

Die Openbare Beleggingskorporasie (OBK) het reeds twee keer deur middel van ŉ mediaverklaring 

bevestig dat niemand nog die OBK oor die voorgestelde oplossing genader het nie. Die GEPF is een van 

die OBK se kliënte. Volgens Abel Sithole, uitvoerende hoof van die GEPF, sal hulle nie voorgeskryf word 

wanneer dit kom by so ŉ belangrike saak nie. President Cyril Ramaphosa het tydens sy toespraak by 

vanjaar se SONA ook onderneem dat dié voorgestelde plan nie uitgevoer sal word nie. 

Dr. Dirk Hermann, bestuurshoof van Solidariteit het verlede Woensdag gesê dat daar, indien nodig, 

regstappe sal volg om die kaping van staatsamptenare se pensioene te keer: “Dit is nie werkers se 

verantwoordelikheid om bankrot staatsondernemings te befonds nie. Pensioenkaping kan nie die skade 

van staatskaping regstel nie. ʼn Groot fout kan nie deur nog ʼn groot fout reggestel word nie.” Kommer 

bestaan dat die gebruik van pensioengeld om sukkelende staatsondernemings te help, die begin van ŉ 

gevaarlike nuwe tendens kan word. 

Daar is baie faktore wat in aanmerking geneem moet word wanneer dit kom by die keuse vir of teen 

vroeë aftrede. Die SOS beveel dit ten sterkste aan dat 'n professionele finansiële adviseur geraadpleeg 

word wat faktore soos lewenstyl, skuld, gesondheid, afhanklikes en toekomstige planne sal oorweeg en 

so kan help om 'n ingeligte besluit te neem en 'n finansiële plan op te stel wat spesifiek vir die individu 

se behoeftes ontwerp is. Elkeen se omstandighede verskil en om bloot die keuses van ’n buurman, 

vriend of kollega na te volg of te neem, is onwys.  

 

Medianavrae kan gerig word aan: 

 

 


