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Die Nasionale Kredietreguleerder
sal verseker dat die kredietindustrie
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Die wyse waarop kreditietverskaffers
adverteer, bemark en kwoteer sal 

gereguleer word as beskerming van 
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Rentekoerse en ander fooie
sal gereguleer en beheer word. 

NKW

KREDIETBURO’S

Daar sal groter beheer wees
oor die akkuraatheid van
informasie wat verskaf 

word deur kredietburo’s.

VERBRUIKERSTRIBUNAAL

As ‘n kredietverskaffer die wet
oortree kan u ‘n klag by die

tribunaal gaan indien.

SKULDBERADER
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As u nie u skuld kanbetaal nie, 
kan ‘n skuldberader u help 
om u probleme op te los.

BESKERMING

Die NKR gee u meer beskerming
wanneer u geld leen, goedere op

krediet aankoop of u bates finansier.

ROEKELOSE VERLENING

Kredietverskaffers sal nie toegelaat
word om aan u krediet te verskaf

wat u nie kan bekostig nie.
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Volg die maklike stappe wat in hierdie boek uiteengesit word en leer 
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“Do not follow where the path may lead.  
Go instead where there is no path and leave a trail.”
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VOORWOORD

Geagte Leser

Wat ’n voorreg om by te dra tot u finansiële welstand en opvoeding.

’n Baie wyse man, ons eie Nelson Mandela, 
het die volgende gesê:

Our deepest fear is not that we are inadequate.
Our deepest fear is that we are powerful beyond measure

It is our light not our darkness, that most frightens us.
We ask ourselves, 

“Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?”
Actually who are you not to be?

You are a child of God. Your playing small does not service the world.
There is nothing enlightened about shrinking, 

so that other people won’t feel insecure around you.
We are born to manifest the glory of God that is within us.

It’s not just in some of us – 
it’s in everyone and as we let our own light shine,

we unconsciously give other people permission to do the same.
As we’re liberated from our own fear, 

our presence automatically liberates others.

Vriendelike groete,

Ina Wilken
Verbruikerskonsultant
Nie-uitvoerende Direkteur: Finbond Mutual Bank

1 Maart 2017
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INLEIDING

- 1 -

Hoe kry mense finansiële onafhanklikheid en vryheid? 
Hoe word mense welaf? 

Dit is selde geluk, ’n erfporsie, gevorderde grade of selfs intelligensie wat mense 
help om hulle fortuine te bou. Finansiële onafhanklikheid en rykdom is 
gewoonlik die vrugte van ’n lewenswyse van harde werk, uithouvermoë, 
beplanning en self-dissipline.

’n Wyse persoon het eenkeer gesê dat baie mense doodgaan aan ’n gebrek aan 
kennis. Dit geld ook vir persoonlike begroting en geldbestuur. Baie mense se 
geldsake klop nie omdat hulle nie begroot en beplan nie.
 
Hierdie boek help jou om presies dit te doen – om behoorlik te beplan.  
 

“Believe that you are bigger than your difficulties, 
for you are, indeed.”

NORMAN VINCENT PEALE

“We can’t solve problems by using the same
kind of thinking we used when we created them.”

ALBERT EINSTEIN
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DEEL 1 - BEGROTING

1.1   NEEM BEHEER VAN JOU GELDSAKE!
Baie mense het ‘n geldelike probleem van een of ander aard. Inkomste hou nie 
tred met stygende pryse nie, iemand in die gesin word afgelê, daar is 
onvoorsiene gebeure soos siekte of hospitalisasie, en party van ons oorbestee.

Dit is egter so maklik om krediet te verkry, dat die risiko bestaan dat die 
verbruiker in ‘n lokval van skuldlas kan beland.
Daar is verskillende vorme van krediet:
Lenings by banke
Mikrolenings van mikro-uitleners
Rekeninge by kettingwinkels, dokters, aptekers
Huurkoop of kredietooreenkomste.

Dit is aanvaarbaar om krediet te gebruik om ’n tydelike probleem op te los of om 
groot aankope te doen en in maandelikse paaiemente daarvoor te betaal – as jy 
die paaiemente kan bekostig. Jy kan egter nie maand na maand aanhou leen of 
lenings uitneem wat jy nie kan betaal nie, want dit sal jou finansiële situasie net 
laat versleg.

JY MOET BEHEER NEEM VAN JOU GELDSAKE!

•
•
•
•

He who is good at making excuses is seldom good at anything else.
BENJAMIN FRANKLIN

Hoe neem jy beheer?

Kyk na MANIERE OM GELD TE SPAAR. 

As jy steeds nie genoeg geld het vir al 
jou verpligtinge nie, sal jy jou moet 
wend na ALTERNATIEWE VORME VAN 
INKOMSTE.

- 2 -
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1.2   PERSOONLIKE BEGROTING
Baie mense is te bang om te gaan sit en ’n begroting op te stel. Hulle is bang vir 
die uitslag – soos party mense bang is vir ’n mediese ondersoek.

Die self-dissipline om te begroot is die eerste stap na finansiële 
onafhanklikheid.

Begroting klink ingewikkeld en word dikwels gesien as iets wat slegs besighede 
en baie ryk mense doen. Dit is egter eenvoudig en baie belangrik vir ons almal. 
Sonder ’n behoorlike begroting, weet jy nie regtig wat met jou geld gebeur nie 
en jou probleme sal net groter word. As jy nie behoorlik begroot nie is die 
moontlikheid van spaar gering.
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Oefening 1

Bereken jou inkomste

NETTO INKOMSTE

Ander bronne van inkomste

Salaris
1
2
3

1
2
3

R
R
R

R
R
R

R
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1.3   VYF EENVOUDIGE STAPPE OM JOU EIE BEGROTING OP TE STEL:

Stap 1
Jou inkomste
Bereken die totale netto inkomste wat die 
Huishouding elke maand inbring:

“Netto inkomste” beteken die bedrag geld wat jy huistoe neem na al die 
aftrekkings van jou basiese of bruto inkomste afgetrek is.

Bereken jou totale netto inkomste uit deur jou salaris en die van jou 
huweliksmaat (man of vrou of lewensmaat) en enige ander inkomste wat jy kry, 
dalk uit ‘n deeltydse werk of besigheid, bymekaar te tel. As ‘n vriend of familielid 
by jou woon en deel van die huishouding se uitgawes betaal of jou kinders 
woon by jou en hulle het deeltydse werke, moet jy dit insluit onder 
gesinsinkomste.

Werk altyd op die bedrag wat inkom na belasting en ander aftrekkings 
reeds afgetrek is. 

Slegs hierdie nettobedrag is beskikbaar om te spandeer elke maand.
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Vaste uitgawes

Oefening 2

Huur/Huisverband
Fooie en belasting
Versekering: huis/motor
Vervoerkoste (taxi/bus/trein)
Huurkoop/huur
Klererekeninge
Skoolgelde
Lenings
Lisensies
Ander

TOTALE VASTE BETALINGS

R
R
R
R

R

R
R
R

R
R
R
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Stap 2
Vaste betalings
Elke maand is daar sekere vaste betalings wat jy moet maak, anders sal jy 
ernstige probleme kry. Byvoorbeeld, as jy nie die huur betaal nie, kan jy gedwing 
word om die huis te ontruim, as jy nie die paaiement op jou meubels betaal nie, 
kan dit teruggeneem word; as jy nie die geld wat jy geleen het terugbetaal nie, 
kan jy ’n vonnis teen jou naam kry. Maak op ’n aparte bladsy ’n lys van al hierdie 
vaste maandelikse uitgawes – wie en wat betaal moet word, en wat die 
maandelikse paaiement is.

Maak ook ‘n lys van al die betalings wat jy moet maak wat nie op ’n maandelikse 
basis gebeur nie – (sien bladsy 5, 6 & 7), soos die lisensies vir jou motor en TV, 
skoolboeke, verjaarsdagpartytjies en ander. Oorweeg dit om bietjie geld opsy te 
sit elke maand – dit sal jou help om ’n spaarplan te begin sodat jy in ’n posisie is 
om hierdie uitgawes aan te spreek soos nodig.

Probeer altyd om hierdie soort uitgawes tot ‘n 
minimum te beperk. As jy ‘n finansiële 
probleem het, moenie enige verdere 
verbintenisse aangaan tot dinge verbeter nie.

Sluit onder “lenings” die bedrag plus die rente in wat jy tans aan die mikro-
uitlener, die termynuitlener, of aan die bank waarvan jy geleen het, skuld in. 
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Oefening 3

- 6 -

Vervoer

Kruideniersware

Vleis

Elektrisiteit

Telefoon

Herstelwerk aan huis en toestelle

Apteek

Dokter/Tandarts

Bankkoste/Mikro-uitlenerfooie

Ander

TOTALE VARIEËRBARE UITGAWES

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Uitgawes wat varieër

Stap 3
Betalings wat varieer
Anders as die vaste betalings waar jy presies 
weet wat om elke maand opsy te sit, is daar 
sekere betalings wat jy moet maak, maar waar 
jy ’n mate van beheer het oor hoe hoog of laag 
hulle is. Jy moet eet en drink, maar jy hoef nie 
elke dag duur vleis te eet en wyn te drink nie. 

Jy het nodig om telefoonoproepe te maak, maar jy kan die hoeveelheid oproepe 
wat jy elke maand maak beperk. Jy het water en elektrisiteit nodig, maar jy kan 
beheer hoeveel jy gebruik. Jy weet dalk nie presies hoeveel jy op hierdie items 
spandeer nie. Indien dit die geval is, hou ’n gedetailleerde rekord vir ’n maand of 
twee tot jy presies weet hoeveel van jou hardverdiende geld jy hierop spandeer.
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Oefening 4

Klere

Haarkapper/Haarprodukte

Velprodukte

Alkohol

Sigarette

Vermaak

Vakansies

Verjaardagpartytjies

Geskenke

Koerante/boeke/tydskrifte

Troeteldiere

Stokperdjies/Sport

Kerk

Ander

TOTALE DISKRESIONÊRE BETALINGS

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Diskresionêre betalings 
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Stap 4
Diskresionêre betalings
Willekeurige betalings is vir items waarop jy graag wil geld spandeer, maar jy 
hoef dit nie te doen nie. Dit is waar jy die grootste geleentheid het om uit die 
moeilikheid te kom of om geld te spaar. Baie rokers is byvoorbeeld verbaas as 
hulle gaan sit en uitwerk hoeveel geld hulle aan hulle rookgewoonte spandeer. 
Ons wil almal graag mooi aantrek, maar wat is die punt van mooi klere en 
skoene as ons nie ’n huis het om in te woon nie.
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Stap 5
Jou persoonlike begroting
Daar is op bladsy 9 ’n dokument waarmee jy kan bepaal hoe jou finansies 
werklik daarna uitsien.

Deurdink hierdie dokument goed wanneer jy dit voltooi het. As jou totale 
betalings jou totale inkomste oorskry, sê dit vir jou dat jy NOU MOET OPTREE om 
weer beheer oor jou finansiële sake te kry.

Die opsies beskikbaar:

Verminder die hoeveelheid wat jy spandeer

of

Vermeerder jou inkomste
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PERSOONLIKE BEGROTINGSTAAT

TOTALE NETTO INKOMSTE

TOTALE BETALINGS [b] + [c] + [d] = 

VERSKIL [a] – [e] = 

a     R

VASTE BETALINGS
Besonderhede
1.
2.
3.
4.

Bedrag

b     R

BETALINGS WAT VERANDERLIK IS
Besonderhede
1.
2.
3.
4.

Bedrag

c     R

DISKRESIONÊRE BETALINGS
Besonderhede
1.
2.
3.
4.

Bedrag

d     R

e     R

f      R

- 9 -
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DEEL 2 - LEEN OORDEELKUNDIG

- 10 -

2.1   LEEN MOET SLEGS PER GELEENTHEID GEBEUR
Meeste Suid-Afrikaners dink aan leen as ’n noodsaaklikheid. Vanweë hierdie 
houding hou hulle aan leen. In Amerika is dit dieselfde geval. In 1990 het die 
gemiddelde Amerikaanse gesin byna $150 000 spandeer aan slegs die rente op 
motorlenings oor ‘n leeftyd. Meeste Amerikaners kan aftree met wat hulle 
spandeer op motorlenings. Dit is nie nodig om elke tweede jaar ’n nuwe motor 
te koop nie. Dit is belangrik om slegs krediet te gebruik om tydelike probleme te 

oorkom of om groot aankope te maak deur in 
maandelikse paaiemente daarvoor te betaal – 
as jy die paaiemente kan bekostig. As jy 
aanhou om maand na maand te leen sal jou 
finansiële vryheid en onafhanklikheid ‘n mite 
bly. 

Onthou om altyd onder jou vermoë te leef. Dit 
beteken jy moet minder uitgee as wat jy inkry. 
As jy R2 000.00 per maand inkry moet jy niks 
meer as R1 950.00 spandeer nie sodat jy kan 
SPAAR.

2.2   LEEN MOET SLEGS VIR NOOD WEES
Dit is belangrik dat ons slegs moet leen as ons regtig nood het. Moenie geld leen 
om items te koop wat jy nie regtig nodig het en waarsonder jy kan klaarkom nie. 
Jy sal baie ryker wees as jy daarvoor spaar en dit koop wanneer jy die kontant 
het, want as jy op krediet koop, betaal jy rente op die geld (wat elke dag op die 
balans gehef word) – jy betaal dus meer, en spaar minder!

2.3   LEEN KAN ONNODIGE DRUK SKEP
Dit is baie meer stresvol om met skuld te lewe as binne jou begroting.

Dit kan frustrerend wees as jy nie alles kan koop wat jy wil hê of alles kan doen 
wat jy wil omdat jy nie die geld het nie. Om te leef met die swaard oor jou kop 
dat jy jou meubels of jou huis kan verloor of nie kos op die tafel gaan hê nie is 
egter nog meer frustrerend en stresvol en dit is die begin van ‘n konstante 
opdraande stryd. Dit veroorsaak weer onnodige probleme in ’n verhouding, wat 
jou daaglikse lewe beïnvloed.
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2.4   WEES ’N SLIM VERBRUIKER
Verbruikerswenke
KRY DIE MEESTE WAARDE VIR JOU GELD
VOOR JY AANKOPE DOEN OF GELD LEEN:
Dink aan die produkte of dienste wat jy benodig.
Vergelyk pryse. As jy geld leen, vergelyk rentekoerse. Vra jou vriende vir 
aanbevelings en kyk na formele vergelykende verslae. Vind uit hoekom mense 
met ’n sekere maatskappy sake doen, wat hulle betaal daarvoor en neem ‘n 
oordeelkundige besluit.
Vergelyk winkels. Wees op die uitkyk vir winkels met  goeie reputasies en beplan 
vooruit.
Hou jou oë oop vir ekstra kostes soos afleweringsfooie, installasie en diensfooie. 
In die geval van mikrolenings is dit belangrik om te kyk wat die rentekoers is en 
versigtig te wees vir verborge onkostes.
Lees waarborge sodat jy verstaan wat jy en die verskaffer moet doen as jy 'n 
probleem het.
Lees kontrakvoorwaardes versigtig. Maak seker alle oop spasies is ingevul voor 
jy teken en maak seker jy verstaan die ooreenkoms.
Vra die verkoopspersoon om die winkel se teruggee- of omruilbeleid te 
verduidelik.
Moenie aanneem ‘n item is ‘n winskoop net omdat dit as een geadverteer word 
nie.

NA JOU AANKOOP OF GELDLEENTRANSAKSIE:
Lees en volg die instruksies oor hoe om die produk of diens te gebruik of 
wanneer paaiemente betaal moet word ingevolge die voorwaardes van die 
leningsooreenkoms.
Hou die advertensies, brosjures en handleidings wat jy gekry het toe jy die 
aankoop gedoen het. Inspekteer die produk versigtig by aflewering.
Gebruik die produk slegs soos wat die vervaardiger aanbeveel in die 
instruksieboekie/pamflet.
Lees en verstaan die waarborg.
Hou alle kontrakte, aankoopstrokies, waarborge en instruksies.
As daar moeilikheid kom, meld die probleem so vinnig as moontlik aan. Pogings 
om die produk self reg te maak kan die waarborg kanselleer.
Hou rekord van jou pogings om die probleem op te los. Dit moet die name van 
individue waarmee jy gepraat het, die datum, tyd en uitkoms van die gesprek 
insluit.
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Hou kopieë van al die briewe wat jy stuur en die terugvoer wat jy ontvang. Skryf 
die name van al die besighede en mense vir wie jy kopieë van die briewe gestuur 
het, neer.
Noem die modelnommer, reeksnommer en handelsnaam van die produk.

ONTHOU:
Kontak eerste die verkoper of diensverskaffer as jy ’n klagte het.
As dit nie jou probleem oplos nie, kontak die maatskappy se hoofkantoor. As jou 
probleem steeds onopgelos bly, nader die Suid-Afrikaanse Verbruikersunie 
gratis vir inligting oor wie die gepaste organisasie is om te nader.
Om regstappe te neem moet die laaste uitweg wees.

KONTRAKTE
Moet nooit iets teken wat jy nie ten volle verstaan of deeglik gelees het nie. As jy 
nie die kontrak verstaan nie, vra iemand wat jy ken om jou te help.
Moet nooit ’n kontrak teken as ’n uitlener of kleinhandelaar jou nie wil toelaat 
om dit eers te sien nie.
Maak seker dat alle verbale beloftes ingesluit is by die geskrewe kontrak. Jy sal 
nie kan aandring op wat die verkoopspersoon gesê het as dit nie in die kontrak 
geskryf staan nie.
Moet nooit ’n kontrak met oop spasies teken nie. Trek lyntjies deur die oop 
spasies.
Maak seker om vir ’n kopie van die kontrak te vra nadat jy dit geteken het en 
bêre dit op ‘n veilige plek.
Neem net kontrakte uit met organisasies wat ‘n goeie naam het. In die geval van 
mikro-uitleners, vergelyk rentekoerse en maak seker die mikro-uitleners is 
geregistreer by die Nasionale Kredietreguleerder. 
Tel: 0860 627 627 of 0860 NCR NCR. 

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
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VERSEKERING EN BELEGGINGS
Baie verbruikers word genader deur verskeie versekeringsmakelaars oor 
begrafnisplanne, pensioenfondse, lewensversekering en eiendomsversekering. 
Beleggingsbestuurders bied ook hulle dienste aan verbruikers.

Die Wet op Finansiële Advies- en Tussengangersdienste (FATD-wet [FAIS]) 
beskerm verbruikers wat finansiële produkte koop of daarin belê.
Die advies wat deur ’n produkverskaffer (byvoorbeeld ’n versekeraar), ’n 
versekeringsmakelaar of ’n beleggingsbestuurder gegee word en die lewering 
van tussengangersdienste word deur hierdie wet ondervang.
Indien hulle kwalifiseer, moet persone wat by hierdie aktiwiteite betrokke is 
gelisensieer word deur die Finansiële Diensteraad (FDR). Hulle markoptrede 
(met ander woorde die manier waarop hulle met verbruikers werk) word deur 
die Wet gereguleer.
Verbruikers moet in die toekoms seker maak hulle doen slegs besigheid met 
gelisensieerde diensverskaffers of hulle verteenwoordigers.

Die Wet maak ook voorsiening vir ’n ombudskantoor (die FATD/FAIS Ombud) 
om verbruikersklagtes teen finansiële diensverskaffers of hulle 
verteenwoordigers te hanteer. Die Ombud moet klagtes vinnig en informeel 
oplos met geen onkostes aan die verbruiker nie.

•

•

•

•
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DEEL 3 - VEREFFEN JOU SKULD
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3.1   REGSGEVOLGE VAN WANBETALING VAN SKULDVERPLIGTINGE
As jy enige probleme ondervind met die terugbetaling van jou skuld, kontak 
dadelik jou krediteur. As jy nie ’n alternatiewe betalingsreëling met jou krediteur 
kan maak nie, kan hulle die saak oorhandig aan ’n skuldinvorderaar of 
prokureur wat regsaksie teen jou kan instel om die geld wat jy skuld in te vorder. 

Indien dit gebeur 
betaal jy op die ou end baie meer vir die skuld as gevolg van ekstra rente en 
regskoste; en
dit kan ‘n slegte invloed op jou kredietrekord hê.

Baie verbruikers vind die ervaring van regsbriewe en -dokumente en besoeke 
van die balju en skuldinvorderaars vreesaanjaend en verwarrend. Die proses wat 
gevolg word wanneer ’n verbruiker versuim om skuld te betaal of om ‘n reëling 
te maak met die krediteur word vervolgens bespreek. Dit sal jou bemagtig om te 
verstaan wat jou verpligtinge in hierdie verband is. Die gedeelte bespreek ook 
die veranderinge aan die regsproses wat wet geword het in Junie 2007 toe 
die Nasional Kredietwet (NKW) van krag geword het. Hierdie veranderinge 
het ten doel om verbruikers te beskerm deur hulle byvoorbeeld aan te moedig 
om hulp te kry van ’n skuldberader as hulle ’n te groot skuldlas het. Hierdie roete 
is ‘n onnodige verdere skuldlas. Tref jou eie reëlings met jou krediteure en hou 
daarby. 

3.2   EERSTE STAPPE – TELEFOONOPROEPE, AANMANINGS, 
        ONDERTEKENING VAN DOKUMENTE OF ONTVANGS VAN ’N VONNIS
Party maatskappye sal jou bel as jy nie betaal nie – maak hiervan gebruik en bied 
aan om soveel te betaal as wat jy kan. Maak seker dat jy betaal wat jy belowe – 
dit sal verhoed dat jou rekening oorgegee word aan die hofproses.
Jy kan ook ’n brief ontvang wat betaling eis of die maatskappy kan ’n agent 
stuur na jou huis of werksplek om ’n aanmaningsbrief af te lewer. Tref die 
nodige reëlings.
Wanneer iemand u besoek, sal u gewoonlik gevra word om: 

•
•

•

•

•

– ’n Artikel 57-skulderkenning te onderteken – hier tekenjy dat jy weet dat jy 
die bedrag skuld (die bedrag sal gegee word), en dat jy belowe om die 
voorgestelde maandelikse paaiemente te betaal. Jy sal ook teken dat as jy 
weer enige van die ooreengekome paaiemente nie betaal nie, die krediteur 
die dokumente wat jy onderteken het hof toe kan neem, ’n vonnis teen jou 
kan kry, en moontlik ’n beslagleggingsbevel teen jou salaris kan kry (sien 
volgende bladsy); OF
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•

•

–

–
–

–

–

–

’n Artikel 58-toestemming tot vonnis waarin jy instem dat vonnis in die hof 
geneem kan word en dat ’n aftrekking teen jou salaris gemaak kan word. 
Wees bedag hierop.

Het jy vyf (5) werksdae om kennis te gee dat jy die saak wil verdedig. 
As jy wel die geld skuld is daar geen punt om die saak te verdedig nie – die 
beste reaksie is om die prokureur te bel en ’n reëling te maak om ’n 
maandelikse paaiement te betaal. Vra dat hulle nie ‘n vonnis kry nie 
aangesien jy nie weer sal versuim om te betaal nie – en hou dan by die 
reëling. Plaas dit op skrif en stuur ‘n kopie aan alle partye.
As jy nie die geld skuld nie, of nie saamstem met die bedrag wat hulle sê jy 
skuld nie, gee kennis dat jy die saak wil verdedig. ’n Kennis van Voorneme 
om te Verdedig is aan die agterkant van die vonnis/dagvaarding aangeheg. 
Jy sal dit moet voltooi en na die adres wat verskaf word moet neem en 
sodra die strokie onderteken is, moet jy die oorspronklike en ’n kopie wat 
deur die krediteur geteken is na die Klerk van die Hof neem.
Op hierdie tydstip moet jy die krediteur kontak en probeer om die saak op 
te los, of jy moet ’n prokureur kry om jou by te staan – jy sal ‘n datum kry 
waarop die saak in die hof gehoor sal word. Dit kan duur wees en die beste 
oplossing is altyd om eers te onderhandel oor ‘n skikking of ‘n 
ooreenkoms.
Ingevolge die nuwe NKW, kan verbruikers wat te veel skuld het en wat nie 
al hulle betalings kan bybring nie, na ’n skuldberader gaan om hulle te 
help om ’n betalingsprogram uit te werk nog voor bostaande wetlike 
proses gevolg word – dit sal beteken dat jy sodra jy ’n 
aanmaningsbrief/kennisgewing kry dat jou rekening agterstallig is, dadelik 
na jou krediteure of na die skuldberader gaan.

Die verskil tussen ’n artikel 57 en 58 is dat jy met artikel 57 ’n tweede kans 
het – daar is geen vonnis indien jy by die afbetalingsooreenkoms hou nie. 
Met artikel 58, stem jy onmiddellik in tot ’n vonnisoplegging.
Die skuldinvorderaar/prokureur kan ook nadat hulle vir jou ’n aanmaningsbrief 
gestuur het, ’n balju stuur om ‘n dagvaarding op jou te beteken in plaas daarvan 
om ‘n agent te stuur om jou te besoek of om jou ‘n artikel 57/58 te laat teken – 
gewoonlik by die werk of by die huis of die adres wat jy voorsien het in die 
kontrak toe jy die ooreenkoms geteken het (dit word ’n “domicilium” genoem).
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•
3.3   VONNISSE EN ANDER HOFBEVELE
As jy ’n artikel 57 onderteken en nie betaal nie, of ‘n artikel 58 onderteken, en 
nie reageer op ‘n dagvaarding nie, kan die hof ‘n vonnis teen jou bring vir ‘n 
bedrag met rente en koste.

• Die hof kan ook nadat ’n vonnis toegestaan is, enige van die volgende bevele 
goedkeur:

–

–

*

*

’n Lasbrief vir beslaglegging van jou eiendom 

’n Salarisbeslagbevel

’n Balju sal na jou huis gestuur word en al die goedere wat jy besit 
opteken (bv. meubels, kombuistoerusting, motor, ens.). Hierdie 
goedere – tot en met die bedrag wat jy skuld – sal op ’n veiling verkoop 
word tensy jy die geld wat geëis word beskikbaar het en dit alles kan 
betaal. Die balju mag nie beslag lê op beddens, beddegoed of klere 
nie.
Nadat die items verkoop is en die balju betaal is, word die balans na die 
krediteur gestuur. As die verkope nie genoeg lewer om die skuld te 
delg nie en jy besit ’n huis, kan jou huis ook verkoop word. As daar ’n 
balans is na die verkope, kan die krediteur die hof vra vir ’n 
salarisbeslagleggingsbevel ook.

Dit is een van die algemeenste maniere waarop skuld ingevorder word 
nadat vonnis toegestaan is. Hier beveel die hof jou werkgewer om die 
skuld van jou salaris af te trek in spesifieke paaiemente. Dit word soms 
verkeerdelik ’n skuldbeslagbevel genoem. Dit is onwettig vir u 
werkgewer om te weier om die geld af te trek, aangesien die bevel van 
die hof af kom.

–

*

’n Skuldbeslagbevel

Hier beveel die hof iemand (gewoonlik jou bank) wat jou geld skuld om 
eerder die geld aan die krediteur te betaal as aan jou. So as jy 
byvoorbeeld R5 000.00 in jou bankrekening het en jy skuld die 
krediteur R3 000.00, kan die hof die bank beveel om die R3 000.00 uit 
jou rekening aan die  krediteur te betaal.

3.4   DIE  EKSTRA  KOSTE  VERBONDE  AAN  SKULD  A.G.V.  ’N  VONNIS 
Jy kan uit die bogemelde sien dat dit baie duur is as jou rekening oorhandig 
word in die geregtelike invorderingsomgewing – jy moet nie net die 
oorspronklike skuld betaal nie, maar jy kan ook ekstra rente betaal (dit kan jou 
langer neem om te betaal en rente word elke dag gehef), ekstra 
prokureurskoste, koste van skuldinvorderaars en die balju. 

*

‘n GIDS VIR FINANSIËLE BEPLANNING VIR ALLE SUID-AFRIKANERS



•

•
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R  7 200.00
R     809.21
R     800.00
R  1 169.64

R     540.00
R  3 318.85
R10 518.85 (R600.00 x 18)

Neem ook kennis dat indien die rentekoers hoër was, bv. 22% of 
30%, sou u veel meer in rente en ander kostes betaal vir ‘n langer 
periode.

Kapitaal verskuldig per vonnis
Rente teen 15.5% oor 18 maande
Regskoste - regsproses - kommissie
(10% plus BTW) R64.98 x 18
Werkgewer se aftrekkings
(5% van elke paaiement) = R30.00 x 18
Totale koste betaalbaar
TOTAAL BETAALBAAR (insluitende kapitaal)
Sommige prokureurs hef ook addisionele koste vir elke 
telefoonoproep en brief op leêr en dit kan ook ‘n groot 
bedrag word (pasop dat u nie te veel betaal aan die 
prokureurs nie - dit kan gebeur!)

- 17 -

Klein skuld kan ’n baie groot las word.

Hier is ’n voorbeeld van die koste en rente wat gehef word waar ’n vonnis 
geneem is vir R7 200.00 en waar die hof rente bepaal het teen 15.5% per jaar 
(die skulde word in gelyke paaiemente oor 18 maande betaal).

Wanneer ’n lasbrief uitgereik word, sal die balju se veiling ook veroorsaak dat 
die goedere verkoop word vir baie minder as wat dit werd is en nadat die balju sy 
fooie geneem het, sal jy gewoonlik nog heelwat geld skuld – sonder jou meubels 
en ander items.
Dit is dus in jou belang om die krediteur of prokureur te kontak om reëlings te 
tref vir terugbetaling.
As u dit nie self kan doen nie, kry iemand wat jou kan help of kontak ’n 
verbruikersadvieskantoor wat gratis raad kan verskaf. 

Dit is belangrik dat jy gratis raad soek aangesien daar baie persone 
daarbuite is wat sal aanbied om te help, maar hulle vra ’n fooi en dit sit jou 
in 'n slegter posisie as vantevore. 

‘n GIDS VIR FINANSIËLE BEPLANNING VIR ALLE SUID-AFRIKANERS



•

•

•

•

•

•
•

Daar is baie stories van verbruikers wat sleg behandel is deur skuldinvorderaars 
wat hulle dreig as hulle nie betaal nie, van aftrekkings van salarisse wat die 
verbruiker met byna niks los om te oorleef nie, en balju’s wat goedere verkoop 
en nog steeds daarna die verbruiker los om die meeste van die skuld te betaal. 
Ons bied hier algemene riglyne en sê vir jou watter regsmiddele jy het in sulke 
situasies, maar op die ou end moet jy – die verbruiker – opstaan vir jou 
verbruikersregte.

4.1   ALGEMENE RIGLYNE
As jy geld skuld, maak altyd een of ander betaling, hoe klein ook al. Betaal soveel 
as wat jy kan bekostig, moet nooit heeltemal niks betaal nie – hoe meer jy 
betaal, hoe minder rente sal jy oor die lange duur betaal.
Moet veral nie die houding hê dat die balans verkeerd is en jy daarom niks betaal 
nie. As jy enigsins geld skuld sal daar rente gehef word elke dag tot die skuld ten 
volle vereffen is.
Moet nooit enige dokument onderteken wat oop spasies het nie. As jy gevra 
word om ’n artikel 57 of 58 te onderteken, maak seker dat al die inligting ingevul 
is – die bedrag verskuldig, rentekoers wat gevra word, die maandelikse 
paaiement, wanneer betaling ‘n aanvang neem.
Moet nooit ’n dokument teken waarmee jy nie saamstem nie – wat jy teken is 
bindend en sal gevolge hê.
Maak seker jy kry ’n kopie van wat jy onderteken – dit is ‘n bewys van jou 
verpligtinge.
Spreek ’n probleem aan en kry hulp as jy nie self kan onderhandel nie.
Kontak altyd die kredietverskaffer en prokureur voor jy enige regsaksie neem 
(vanweë die koste) en hou altyd rekord van wie jy mee gepraat het, die tyd en 
wat bespreek is. Die belangrikste is: hou ’n skriftelike rekord van wat gesê is en 
stuur vir hulle ’n brief of e-pos (hou bewyse hiervan aangesien jy dit in die 
toekoms kan benodig om die saak op te los).

4.2   VERDEDIGING – VERJARING EN “IN DUPLUM”
Verbruikers het twee verwere in die algemene reg volgens die Nasionale 
Kredietwet en jy kan dit gebruik as jy deur ’n krediteur gedagvaar word vir ‘n 
bedrag geld. Dit beteken dat die krediteur geregtig is daarop om jou te dagvaar 
vir die geld, maar jy het die reg om jouself in die hof te verdedig en jy kan 
suksesvol wees as die volgende van toepassing is:

- 18 -

DEEL 4 - VERBRUIKERSREGTE EN OPLOSSINGS
              TYDENS GEREGTELIKE SKULDAKSIE
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4.3   SKULDINVORDERAARSREËLS
As ’n skuldinvorderaar geld vra vir sy/haar dienste, moet hulle geregistreer wees 
by die Skuldinvorderaarsraad en is die volgende nie van toelaatbaar nie:
om geweld te gebruik of te dreig om geweld teen jou of jou gesin te gebruik 
nie/jou of jou gesin fisies dreig nie;
om inligting aan jou werkgewer te gee wat jou geleenthede as werknemer kan 
affekteer of dreig om dit te doen nie;
om jou te bedien met enige valse regsdokumente nie;
om hulleself voor te stel as polisie, balju’s of die amptenare van die hof nie;
om enige vals inligting oor jou kredietwaardigheid te versprei of dreig om dit te 
versprei nie;
om meer te vra as die tariewe of fooi wat deur die hof uiteengesit word nie. 
Indien jy ongelukkig is oor die wyse waarop die skuldinvorderaar jou behandel 
het, of as jy glo hulle verhaal te veel, dien ‘n klagte in by die Raad vir 
Skuldinvorderaars. Telefoonnommer: 012 804 9808/8483.

4.4   WANNEER EN HOE OM ’N VONNIS TERSYDE TE LAAT STEL
As dit blyk dat ’n vonnis nie behoorlik uitgereik is nie kan jy by die hof aansoek 
doen om die vonnis ter syde te laat stel (te kanselleer). Die hof sal net ’n vonnis 
ter syde stel as:
die vonnis verkry is sonder dat jy in die hof teenwoordig was (m.a.w. dit was ‘n 
verstekvonnis); en  
jy doen aansoek vir die tersydestelling binne twintig (20) dae nadat jy bewus 
geraak het dat die vonnis geneem is; en
jy jouself wil verdedig en duidelik in ‘n beëdigde verklaring kan stel waarom jy 
nie die saak oorspronklik verdedig het nie en wat jou verdediging teen die eis is.

•

•

•
•
•

•
•
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–

–

In die algemeen, as die laaste keer wat jy geld op die rekening moes betaal 
meer as drie (3) jaar terug is, kan jy jouself verdedig deur aan te voer dat die 
eis verjaar het. As jy hierdie verdediging opper (en dit is waar), sal jy die 
skuld glad nie hoef te betaal nie (Dit is nie van toepassing as daar reeds 
vonnis geneem is nie).
As die rente, fooie en kostes op ‘n rekening meer is as die balans ten tyde 
van jou eerste wanbetaling, kan jy eis dat van die rente, fooie en kostes 
afgeskryf moet word volgens die in-duplum-beginsel.

•

•

•
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4.5  SALARISBESLAGBEVEL

WAT IS DIT? 
As jy nie die geld wat jy 
skuld betaal nie, kan die 
hof jou werkgewer beveel 
om ‘n deel van jou salaris 
aan jou krediteur te betaal. 
Dit word ’n salarisbeslag-
bevel genoem.

WAT IS DIE GEVOLGE? 
Jy betaal op die ou end 
meer geld as die 
oorspronklike skuld. 
Dit is omdat jy rente op 
die skuld betaal plus 
fooie aan prokureurs.

WAT IS JOU REGTE? 
Jy kan by die hof aansoek 
doen om die salarisbeslag-
bevel tersyde te stel as jy 
voel dit is onwettig of jy 
kan die volle bedrag laat 
verminder as die paaiement 
wat jy moet betaal meer is 
as wat jy kan bekostig.
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Die hof stel ook vonnisse tersyde as jy kan wys dat jy die betalings gemaak het en 
’n brief het van die krediteure wat bevestig dat jou skuld gedelg is en dat hulle 
geen besware het as die vonnis tersyde gestel word nie.

Gewoonlik word so ’n aansoek namens jou deur ’n prokureur gedoen. As jy op 
hierdie kostes wil spaar, kan jy dit self doen.

4.6   AANSOEK BY ‘N HOF OM ’N SALARISBESLAGBEVEL TER SYDE GESTEL 
        OF VERANDER TE KRY
Salarisbeslagbevele (salaris/loon) word soms onwettig bekom, bv. wanneer jy ’n 
ooreenkoms onderteken het om hierdie aftrekking van jou salaris te laat doen 
terselftertyd as wat jy by die bank aansoek doen vir ’n lening. Die hofbevel kan 
ook onregverdig wees as jy nie die paaiement kan bykom nie.

Jy kan dan by die hof aansoek doen om die bevel ter syde gestel/verander te kry. 
Jou aansoek moet ’n dokument hê wat ’n “kennisgewing” van ’n mosie genoem 
word en waarin jy stel wat jy wil hê. Jy moet ook ’n beëdigde verklaring indien. 
Dit sal die besonderhede van die saak stel. As jy nie die betalings kan bekostig 
nie, moet jy uiteensit wat jy elke maand kan bekostig en jy sal die volle 
besonderhede moet gee van jou inkomste en uitgawes met bewyse aangeheg 
(bv. rekeningstate, kwitansies, salarisadvies). Die hof sal dan kyk na jou 
rekeninge en bepaal wat redelik is om te betaal.

Dit is in jou belang om soveel as moontlik te betaal omdat jy meer rente betaal 
hoe minder die paaiement is.

4.7   HOFAANSOEK OM DIE VERKOOP VAN GOEDERE TE KEER
As ’n balju by jou huis opdaag na vonnis en beslag lê op jou roerende eiendom 
(sien bladsy 16), kan jy by die hof aansoek doen om die uitsetting op te skort.

Die hof sal dit slegs toestaan as jy kan bewys dat jy kan bekostig om redelike en 
gereelde paaiemente te maak en/of instem om ’n salarisbeslagbevel te laat 
instel teen jou. Jy sal weereens hierdie gereelde betalings moet maak of die 
bevel sal heringestel word en jou goedere sal verkoop word. As die 
beslaglegging onwettig of verkeerd is, kan jy ook aansoek doen om die bevel ter 
syde gestel te kry.

- 21 -
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4.8   ONGELUKKIG MET DIE PROKUREUR SE FOOIE EN KOSTES?
        LAAT DIE REKENING EVALUEER
Daar is baie klagtes van verbruikers dat prokureurskoste baie hoog is en dat 
hulle nie weet wat prokureurs kan vra of hoe om fooie te betwis nie.
Krediteure kan net die tariewe wat deur die Hof neergelê word, eis. 
Daar is twee algemene tariewe vir regskostes – ’n standaardtarief en ’n hoër 
tarief wat slegs van toepassing is as die verbruiker instem of die hof dit so 
beveel. Wanneer jy jou kontrak teken, sal daar altyd ’n klousule wees wat stel dat 
as jy wanbetaal, die saak oorhandig sal word aan prokureurs en jy die 
prokureurskoste sal moet dra op die “prokureur en kliënt” skaal. Dit laat die 
krediteur toe om vir meer items geld te vra, maar die hoeveelheid wat hulle kan 
invorder word steeds gereguleer.
As jy dink dat jy te veel gevra word, vra vir ’n volle uiteensettingstaat en as jy nie 
gelukkig is nie, vra dat die rekening deur die hof geevalueer word (onderhandel 
terwyl jy hiervoor betaal).
Die uitdaging hiermee is dat dit moeilik is vir ’n verbruiker om op sy/haar eie op 
te tree aangesien kundigheid nodig is om die rekening te betwis as dit nie ’n 
bedrag is wat duidelik verkeerd is nie.
Jy kan die aangeleentheid by die Prokureursorde aanmeld. Dit is ‘n vereniging vir 
prokureurs in al die provinsies. Hulle is egter nie onafhanklik nie en dit is beter 
om jou probleem by ‘n Advieskantoor of Regskliniek aan te meld. Dit is gratis. 

4.9   ONDER ADMINISTRASIE SONDER OM UIT SKULD TE KOM?
’n Groot probleem is die maklike verkryging van skuld. Daar is baie instansies 
daarbuite wat adverteer en wat aan verbruikers oplossings probeer bied om uit 
skuld te kom. Baie verbruikers het al hulle vingers verbrand deur onder 
administrasie te gaan en aan die administrateur ‘n bedrag elke maand te betaal 
sodat hy/sy die geld kan verdeel onder die verskillende krediteure. Eerstens vra 
die administrateurs ’n fooi vir hulle dienste en slegs ’n gedeelte van wat jy hulle 
betaal gaan na die krediteure toe. Terselfdertyd hou jy aan rente betaal en die 
balans op jou skulde kan selfs vermeerder in plaas van verminder omdat die 
krediteure minder ontvang as die rente wat gehef word.

Jy moet altyd vir die administrateur ’n staat van jou verdelingsrekening vra en by 
die krediteure nagaan om te sien wat betaal word. Dit is jou 
verantwoordelikheid. 

•
•

•

•
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As jy jouself in ’n onbehulpsame situasie bevind wanneer jy op een van hierdie 
winsgedrewe skuldbemiddelaars gesteun het, kontak jou krediteure om te sien 
of jy reëlings kan maak en gaan dan hof toe om die administrasiebevel tersyde te 
laat stel – as jy hulp nodig het, vind ’n verbruikersadvieskantoor of die 
kredietombud om jou te help. Dit is gratis.

DIE GOUE REËL
Praat eerlik met jou skuldeisers voor ’n probleem opduik – 

meeste van hulle sal na jou luister!

4.10 TE VEEL SKULD? 
        KRY HULP OM ’N TERUGBETALINGSPLAN UIT TE WERK
Die Nasionale Kredietwet gee aan verbruikers watte veel skuld het die 
geleentheid om hulp te kry, byvoorbeeld as jy nie al jou kredietverpligtinge 
betyds kan nakom nie. Dit sal beteken dat jy ’n terugbetalingsplan uitwerk wat 
’n hofbevel gemaak sal word en wat sal help verseker dat jy kan bekostig om jou 
maandelikse paaiemente te betaal. Jy kan egter self so ‘n ooreenkoms met jou 
krediteure aangaan wat jou dan vrywaar van geen verdere krediet. 

Dit sal ook beteken dat
Jy spesiaal gelys word by die buro (wat verwyder word wanneer jy jou 
verpligtinge nagekom het)
JY NIE VERDER KREDIET KAN UITNEEM VOOR JY AL JOU SKULD VEREFFEN 
HET NIE. 

Dit is hoe die proses werk:
As jy te veel skuld het, kan jy hulp kry met ’n terugbetalingsplan deur

•

•
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•

•

Een van jou krediteure wat aanbied om jou informeel te help met ’n 
terugbetalingsplan (maak seker dat dit ’n gratis diens is); OF
’n skuldberader of dispuutoplossingsagent of ’n verbruikershof, wat jou 
formeel help met so ’n plan (sommiges is winsgedrewe en sal jou ’n 
voorgeskrewe fooi vra, ander is nie-winsgewend en jy sal dalk net ’n klein 
bedrag betaal – so maak seker jy weet wat die fooie is); 
OF

–

–

Wanneer jy ’n brief ontvang van die krediteur wat jou inlig dat jy 
agterstallig is met jou rekening, moet hulle jou adviseer dat jy hulp kan soek by 
’n skuldberader as jy enige dispute het of ’n terugbetalingsplan benodig. 
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•
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’n Skuldeiser kan slegs die hof vir ’n vonnis nader as jy nie gereageer het nie of 
nie ‘n skuldberadingsaansoek ingedien het binne tien (10) werksdae (en meer as 
twintig (20) dae na jy agterstallig geraak het) nie; OF
wanneer jou saak by die hof dien en die magistraat jou situasie hersien, kan die 
magistraat aanbeveel dat jou saak deur ‘n skuldberader hersien moet word voor 
vonnis geneem word.

Wanneer jy met jou skuldberader vergader, sal jy ’n standaard aansoekvorm 
invul wat die besonderhede van jou inkomste, skuld en uitgawes insluit. Die 
berader sal dan al jou skuldeisers inlig en hulle sal nie by magte wees om enige 
regsaksie te neem tot meer as sestig (60) dae verby gegaan het nie (selfs dan kan 
die magistraat die skuldhersieningsproses laat voortgaan).

Die berader sal dan, na ’n analise van die inligting, bepaal:
of enige van die lenings/krediet roekeloos toegestaan is Bv. of die skuldeiser op 
enige tydstip toe jy aansoek gedoen het vir krediet, versuim het om behoorlik te 
assesseer of jy kan bekostig om die skuld te betaal (dit neem in ag of al die 
inligting wat jy gegee het oor jou uitgawes korrek was - as jy nie al die inligting 
eerlik weergegee het nie, sal die krediet nie beskou word as roekeloos nie).

As die lening roekeloos toegestaan is, sal die berader ‘n aanbeveling maak aan 
die hof in hierdie verband en die magistraat sal ’n aanbeveling maak oor 
terugbetaling van hierdie skuld, bv. verminderde rente/opgeskorte 
betaling/tersydestelling van sommige van die verbruiker se verpligtinge. 
Onthou: Jy sal altyd die bedrag wat aan jou geleen is moet terugbetaal!

As jy finansiële probleme het, berei ’n terugbetalingsplan voor sodat jy jou 
maandelikse betalings kan bestuur.

As die krediteure die plan goedkeur, kan die berader ’n TOESTEMMINGSBRIEF 
van die hof verkry. As die skuldeisers nie die plan aanvaar nie, sal die 
skuldberader die aansoek na die hof neem en die magistraat sal dan besluit of 
die voorstel aanvaar moet word of nie (jou krediteure sal die reg hê om in die hof 
te verskyn en die voorstel teen te staan as hulle wil).

•

•

•

•
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Jy kan verwag om betalings aan skuldeisers te maak deur middel van ’n 
betalingsagentskap - weer eens moet jy kyk of daar fooie gehef word daarvoor.

Wanneer jy met mense of organisasies te doen kry wat jou help met 
skuldbeplanning en die terugbetaling van jou skuld, wees altyd versigtig wat 
hulle jou vra vir hulle dienste – aangesien dit altyd bydra tot die skuld wat jy 
reeds het. Vra hulle om hulle kostes en fooie op skrif te verskaf. Bepaal die kostes 
en fooie vooraf en neem ‘n ingeligte besluit. 

Gebruik die opsie wat die goedkoopste is (natuurlik moet hulle bekwaam wees 
en weet wat hulle doen). As ’n skuldberader daar is om jou gratis by te staan of 
teen ‘n baie lae koste, is dit die beste opsie aangesien hulle slegs belangstel om 
jou te help en nie om vir hulleself ook geld te maak nie (kyk vir gratis 
adviessentrums of NRO’s wat nie vir wins werk nie). Sommige krediteure kan 
dalk 'n gratis skuldterugbetalingsdiens aanbied, en dit is ook 'n goeie opsie, 
maar kyk of dit wat hulle voorstel regverdig en redelik is. Laastens, as jy nie een 
van hierdie twee opsies kan vind nie, soek ’n berader wat geld vra – maar wees 
baie versigtig vir die fooie en monitor of hulle doen wat hulle veronderstel is om 
te doen. Onthou jy kan dit self ook doen – dit hou minder koste in en verg slegs 
volhoubaarheid. 

Vir ’n skuldberader in jou area, of as jy ’n skuldberader het maar nie tevrede is 
met die diens nie en jy wil kla, kontak die Nasionale Kredietreguleerder by: 
0860 627 627 of 0860 NCR NCR.

4.11 TERUGNEEM VAN GOEDERE WAT OP KREDIET GEKOOP IS
Die Nasionale Kredietwet bied ook ekstra beskerming vir verbruikers wie hulle 
goedere op skuld gekoop het en nie hulle kredietooreenkomste nagekom het 
nie. 

Sedert Junie 2007 mag jy die goedere aan die kredietverskaffer terugneem 
binne 5 werksdae indien jy skriftelik kennis gegee het dat jy die ooreenkoms 
kanselleer. Die kredietverskaffer moet binne 10 werksdae aan jou ’n geskrewe 
skatting van die waarde van die goedere gee. Jy kan dan besluit om met die 
kontrak voort te gaan of om die skuldeiser toe te laat om die goedere vir die 
beste moontlike prys te verkoop. Wanneer die goedere verkoop is, sal jy 
skriftelik kennis kry van die besonderhede van die verkope en die bedrag wat jy 
nog skuld as daar ‘n tekort is. Die tekort moet betaal word, anders kan die 
skuldeiser ’n vonnis aanvra. As jy ongelukkig is oor die verkope, kan jy die 
skuldeiser nader of die hulp van ’n bemiddelaar kry of die provinsiale 
verbruikershof nader.

- 25 -
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’n Negatiewe gevolg van versuim om jou rekeninge te betaal en wat verbruikers 
die minste van hou, is dat al hierdie inligting by die kredietburo’s 
gedokumenteer word en baie verbruikers vind dit dan moeilik om weer krediet 
te kry. Hier beskryf ons hoe die buro’s funksioneer.

5.1   HOE FUNKSIONEER DIE BURO’S?
Die nuwe Nasionale Kredietwet vereis dat alle krediteure alle besonderhede van 
krediet wat toegestaan word by een van die groot kredietburo’s/registers 
registreer. Hierdie organisasies deel inligting. Sodoende word alle  
besonderhede van jou kredietrekords by die buro’s aangeteken.
Hierdie besonderhede toon jou naam, identiteitsnommer, adres en 
betalingsprofiel (of jy paaiemente elke maand betaal of nie), enige 
wanbetalingsinligting en vonnisse, administrasiebevele en sekwestrasie 
(bankrotskap).
Alle krediteure word deur die wet verplig om vas te stel of ’n verbruiker kan 
bekostig om krediet uit te neem en om seker te maak dat die verbruiker nie 
oorverskuldig sal raak met die nuwe toegestaande krediet nie, so hulle sal 
waarskynlik na ‘n buro kyk om te sien:

Meeste mense is by ’n buro op rekord – party het positiewe rekords en ander 
het negatiewe rekords. Dit is wanneer verbruikers negatiewe rekords het wat 
mense praat van iemand wat “geswartlys” is.

5.2   VERBRUIKERSBESORGDHEID
Wanneer jy ’n wanbetaling of ander negatiewe inskrywing het en jy betaal die 
skuld, moet daar ’n “TEN VOLLE BETAAL” status by die buro staan – moenie val 
vir beloftes om “swartlysinskrywings te verwyder” nie, aangesien die bostaande 
reëls gevolg moet word.
Sou jy krediet geweier word a.g.v. ’n negatiewe inskrywing by ‘n kredietburo, 
het jy die reg:
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DEEL 5 - KREDIETBURO’S

–

–

–

–

of jou rekord positief is, jy jou skuld elke maand betaal en genoeg geld oor 
het, en of jy verdere krediet kan bekostig;
of jy negatiewe inligting het (hetsy wanbetalings of ‘n vonnis of 
administrasiebevel), ‘n krediteur kan weier om jou krediet te gee vanweë ‘n 
negatiewe rekord. 

•

•

•

•

•

•

om ingelig te word watter buro jou gelys het en om hulle 
kontakbesonderhede te kry;
om te vra om jou kredietrekords te sien.
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–

–

Die buro is veronderstel om jou privaatheid te beskerm (nie jou rekord vir 
ander te wys sonder toestemming nie), akkuraat rekord te hou (dit is die 
verantwoordelikheid van die kredietverskaffers wat die inligting aan die 
kredietburo deurgee) en om oop en deursigtig met jou te wees. Jy is 
geregtig op een (1) gratis kopie van jou kredietrekord elke jaar of jy kan ‘n 
afskrif koop by www.credit4life.co.za teen R14,99.
Die buro sal geen inligting oor die foon gee nie en jy moet jou 
identiteitsdokument toon – dit is om jou privaatheid te beskerm. Kontak 
TRANSUNION: Tel 0861 482 482 of Experian Bureau: Tel 0861 105 665.

–
–
–
–

Indien die inligting verkeerd is.
Wanneer die vasgestelde periode verby is – dit gebeur outomaties.
Wanneer ’n vonnis in die hof nietig verklaar is.
Wanneer die maatskappy wat die inskrywing versoek het die buro vra om 
die inligting te verwyder of uit te wis omdat hulle ‘n fout begaan het.

Hoe om ’n afskrif van jou kredietrekord te kry
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•

• Verwydering van negatiewe inligting van die kredietburo
Negatiewe inligting op jou kredietrekords kan slegs verwyder word:

Sou een van die bostaande op jou van toepassing wees, kan negatiewe inligting 
teen jou naam gratis verwyder word.

5.3   WAT JOU TE DOEN STAAN INDIEN JY VERKEERDELIK GELYS IS
Kla eers by die skuldeiser wat jou verkeerdelik gelys het, en indien jy nie regkom 
nie, gaan na die buro self. As hulle jou nie van hulp kan wees nie, verwys jou 
klagte na die Kredietinligtingsombud by 0861 662 837. Hierdie 
ombudskantoor bied ’n gratis diens aan verbruikers wat probleme het met die 
data by die buro. Dit is dus onnodig om te betaal vir ’n prokureur of ‘n 
maatskappy wat help met die verwydering van swartlysinskrywings nie, jy hoef 
slegs van hulle gebruik te maak om ‘n vonnis nietig te laat verklaar.

Baie mense word geswartlys omdat hulle 
nie hulle persoonlike begroting nagekom 
het nie. As jy korrek beplan en jou 
krediteure betyds betaal, sal jy goeie 
kredietrekords opbou.  Volg die  
begrotingsbeginsels wat in hierdie boek 
uiteengesit word noukeurig en jou 
finansiële situasie sal verseker verbeter.
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Die doel van hierdie kommunikasie is om die media en die publiek bewus te 
maak van ‘n skuldlokval en die reg wat verbruikers het ten opsigte van inligting 
aangaande hulle opsies, die koste verbonde aan administrasie en die koste van 
saamgestelde rente.

6.1   WAT IS ‘N SKULDLOKVAL? 
Leners moet bewus wees van die gevolge van te veel skuld en die risiko’s en 
koste van skuldadministrasie. Die implikasies van te veel skuld en die misbruik 
van skuldadministrasie kan nie oorbeklemtoon word nie. 

Ongelukkig sien sommige gewetenslose mense te veel skuld as ’n 
geldmaakgeleentheid en lok hulle niksvermoedende oorbelaaide verbruikers 
met beloftes van vinnige oplossings “om ontslae te raak van hulle skuld”. 

6.2   WAT OM TE DOEN AS JY NIE JOU SKULDVERPLIGTINGE KAN NAKOM NIE
Kontantbetaling (of die gebruik van ’n debietkaart) is die goedkoopste opsie 
aangesien geen rente by die verkoopsprys gevoeg word nie;
Beding afslag; 
Doen navorsing vir die beste prys.

6.3   ANDER FINANSIËLE REGSMIDDELE TOT DIE BESKIKKING VAN DIE 
        VERBRUIKER
Artikel 74 van die Wet op Landroshowe maak voorsiening dat mense sonder 
tasbare bates en skuld van tot R50 000.00 kan aansoek doen by die hof vir ’n 
administrasiebevel. Dié bevel beskerm skuldenaars (verbruikers) tydelik van 
hulle skuldeisers en dwing ’n terugbetalingsplan af wat leners in staat stel om 
hulle skulde te betaal en steeds geld oor te hê vir uitgawes. 

DEEL 6 - SKULDLOKVAL EN ADMINISTRASIE

•

•
•

Verbruikers moet bewus wees dat dit ’n duur 
alternatief is aangesien dit tot R1 200.00 kan 
kos om die administrasiebevel te bekom. 
Administrateurs neem dan 12,5% van die 
maandelikse paaiemente vir hulle dienste 
terwyl die verbruiker se werkgewer nog ’n 5% 
“bestuursfooi” neem aangesien hulle die 
administrateursfooi elke maand moet betaal. 
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Voorbeeld:
Skuld van R13 650.00 kan op twee maniere betaal word: teen die jaarlikse 
rentekoers (28%) of onder administrasie deur 'n hofbevel. 

•
•

•

Onder administrasie

Onder administrasie is die paaiement:

Bedrag verskuldig: R13 650.00
Regsfooie vir administrasiebevel: R14 850.00
Nuwe paaiement: R450 p/m
Minder as 5% na die werkgewer: R22.50 p/m
Minder as 12.5% na die administrateur: R53.43 p/m
Betaling aan krediteure: R375.00 p/m
Betalingsperiode: 109 maande (oor nege jaar). 
Totale bedrag wat terugbetaal word: R49 050.00

Jaarlikse rentekoers

Teen 28% rente is die paaiement:

Bedrag verskuldig - R13 650.00 
(teen 28% p/m)
Betalingsperiode: 12 maande
Maandelikse paaiement: R1 317.00
Totale bedrag terugbetaal: R15 807.00

6.4   WAT BETEKEN DIT OM ONDER ADMINISTRASIE GEPLAAS TE WORD?
’n Administrasiebevel is ’n goeie opsie om verbruikers te beskerm en te help om 
hulle skulde ordelik en bekostigbaar terug te betaal en om hulle in staat te stel 
om die ekonomie met waardigheid te herbetree na vrystelling. Dit plaas die 
bestuur van hulle finansiële sake in die hande van skuldadministrateurs. 

Die administrateur ontvang inkomste en, na die aftrekking van ’n bedrag om 
leefkoste te dek, word die res proporsioneel onder die krediteure verdeel. Die 
administrateur kan in gevolge die Wet op Landroshowe ’n maksimum fooi van 
12,5% van die bedrag wat onder die skuldeisers verdeel word hef. Sommige 
administrateurs hou nie by hierdie bepaling nie en hef baie meer as R1 200.00 
om die administrasiebevel te verkry en 22,5% en selfs meer as die maandelikse 
diensfooi. 

Sommige administrateurs betaal nie die geld oor aan die skuldeisers 
nie en dit lei tot stygende skuld wat nooit afgehandel word nie.

6.5   WEES VERSIGTING VIR ADMINISTRASIEBEVELE!
Administrasiebevele los nie jou probleme op nie maar maak dit meer!
Jy is outomaties geswartlys.
Jy moet steeds al jou skuld betaal plus die addisionele koste van die 
administrateur.
Jou goeie kredietrekord en kredietwaardigheid is vir altyd verlore.

WAARSKUWING!

WAARSKUWING!

WAARSKUWING!PAS OP!
PAS OP!
PAS OP!
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Jy sal nie in staat wees om krediet te kry of ’n bankrekening te open by enige plek 
nie.
Jy oortree die wet as jy aansoek doen of ’n lening aangaan terwyl jy onder 
administrasie is.
Jy sal min of geen sê hê oor jou persoonlike inkomste en finansies nie.

DIE REGTE DING OM TE DOEN IS OM MET JOU LENER TE PRAAT, 
WIE JOU SAL ADVISEER OOR HOE JY JOU PROBLEME 

OP DIE BESTE MOONTLIKE WYSE KAN OORKOM.

6.6   WATTER REGTE EN VERANTWOORDELIKHEDE HET VERBRUIKERS?
Verbruikers word aangemoedig om alle alternatiewe te ondersoek voor hulle 
aansoek doen om onder administrasie geplaas te word. 
As jy te veel skuld het, is die beste opsie om direk met jou skuldeiser/s te praat, 
eerlik te wees en direkte terugbetalingsreëlings te maak. Dit verhoog die 
skuldeisers se kanse om hulle geld terug te kry en help skuldenaars om regsaksie 
en slegte kredietrekords te vermy. 
Sou administrasie jou beste opsie wees, maak seker dat jy na ’n geloofwaardige 
persoon toe gaan en dat jy die wetlik voorgeskrewe fooie gevra word.  

6.7   WATTER STAPPE KAN JY NEEM?  
Verbruikers wat te veel skuld het en diegene wat onder administrasie geplaas is 
of wat dit oorweeg om onder administrasie te gaan, kan die 
skuldberadingadviseurs wat geregistreer is by die NKR nader. Onthou dat daar 
koste aan verbonde is. 

•

•

•

•

•

•

6.8   WAT GEBEUR AS JY NA ’N SKULDBERADER GAAN?

Jy sal steeds al jou skuld moet betaal plus ekstra kostes wat deur die berader 
gehef word, tesame met sekere regsonkostes. Sulke kostes sluit in ’n 
aansoekfooi van tot R50, ‘n herstruktureringsfooi tot by ‘n maksimum van       
R3 000, sowel as ’n maandelikse fooi teen 5% van die maandelikse paaiement 
van die skuldverdelingsplan.

Jou goeie kredietrekords en kredietwaardigheid sal verlore 
wees en jy sal nie by magte wees om krediet te kry om ’n 
bankrekening oop te maak voor jou skuld nie terugbetaal is nie.

•

•

WAARSKUWING!

WAARSKUWING!

WAARSKUWING!PAS OP!
PAS OP!
PAS OP!
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Addisionele koste sal afgetrek word in die eerste maand voor 
enige skuld gedelg word.
Terwyl ’n persoon onder skuldhersiening is mag hulle nie aansoek doen vir enige 
verdere krediet nie.
Die kliënt moet hou by die instruksies wat die skuldberader gee.
As die kliënt buite die instruksies optree, kan sy skuldhersiening getermineer 
word.
Indien skuldhersiening getermineer word, verloor die verbruiker die beskerming 
van die Wet.
Neem beheer van jou finansiële sake en praat eerder met jou kredietverskaffers 
aangesien hulle jou sal bystaan met reëlings om jou skuld terug te betaal – gratis 
– en hou dan by die reëlings.

6.9   WEES VERSIGTING VIR VRYSTELLINGSKLOUSULES IN KONTRAKTE
        WAT IS ’N KONTRAK? 
’n Kontrak is ’n reëling tussen twee of meer partye. Wanneer die partye ’n 
kontrak teken; word dit wetlik bindend en afdwingbaar. Dit beteken dat die 
partye instem met die bepalings en voorwaardes van 'n getekende kontrak. 
Voor jy ’n kontrak onderteken, moet jy dit eers lees en elke bepaling en 
voorwaarde daarin verstaan. Die oomblik wanneer ’n verbruiker nie iets in ’n 
kontrak verstaan nie, moet hy/sy vrae vra en duidelikheid kry. Die kontrak moet 
in maklik verstaanbare taal beskikbaar wees.  

WAT IS VRYSTELLINGSKLOUSULES? 
’n Vrystellingsklousule is ‘n klousule in ‘n kontrak wat die ander party onthef van 
enige aanspreeklikheid indien hy/sy nie hou by die ooreenkoms of wanneer die 
produk waaroor ooreengekom is nie die doel dien waarvoor dit aangekoop is 
nie. 

IS VRYSTELLINGSKLOUSULES ONWETTIG?
Vrystellingsklousules is nie onwettig nie; dit is deel van ’n wettige kontrak. In 
omstandighede waar ’n verbruiker hom/haarself vrystel en dan nalatig word, 
kan hy/sy aanspreeklik gehou word. In omstandighede waar die diensverskaffer 
deur ’n hof nalatig bevind word, sal die vrystellingsklousule nie afdwingbaar 
wees nie. 

•

•

•
•

•

•

WAARSKUWING!

WAARSKUWING!

WAARSKUWING!PAS OP!
PAS OP!
PAS OP!
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6.10 WATTER STAPPE KAN JY AS VERBRUIKER NEEM?
As verbruiker moet jy verseker dat jy verantwoordelik optree en die bepalings en 
voorwaardes LEES EN VERSTAAN voor jy ‘n kontrak teken. Onthou: as jy eers 
geteken het, is die kontrak wetlik bindend – jy het met die bepalings en 
voorwaardes saamgestem. Indien jy enige verdere inligting of duidelikheid 
nodig het, kontak die Opleidingsafdeling van die verbruikerskontaksentrum by 
Tel: 0861 843 384 (vra vir die verbruikershulplyn) of faks 0861 843 888 
OF
kontak die Departement Handel en Nywerheid (DHN): 
Telefoon
Vir algemene navrae, kontak die DHN se verbruikerskontaksentrum se 
Nasionale nommer: 0861 843 384
Internasionale oproepe: +27(0)12 394 9500

Navrae per e-pos: 
contactus@thedti.gov.za

Faks:
Nasionale fakse: stuur na 0861 843 888
Internasionale fakse: stuur na +27 (0)12 394 9501

Fisiese adres:
Die Departement Handel en Nywerheid 
Meintjiesstraat 77, Sunnyside, 
Pretoria, Gauteng, 0002

Posadres: 
Die Departement Handel en Nywerheid 
Privaatsak X84, Pretoria,
Gauteng, 0001 
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DEEL 7 - DIE VERBRUIKER SE REG TOT AANSPRAAK

Die Verbruikersbeskermingswet no 68 van 2008 het op 1 April 2011 in werking 
getree. Dit gee beskerming aan verbruikers wanneer hulle goedere en dienste 
aankoop.

VERBRUIKERSREGTE
(Dit is gebaseer op die Verenigde Nasies se riglyne vir verbruikersbeskerming (1985) en 
die verbruikersregte wat saamgestel is deur Verbruikers Internasionaal en aanvaar is 
deur die Verenigde Nasies in 1996.)

Die reg tot gelykheid
Die reg tot privaatheid
Die reg tot regverdige waarde, goeie kwaliteit en veiligheid
Die reg om te kies
Die reg om ingelig te wees (bekendmaking van inligting)
Die reg tot regverdige en verantwoordelike bemarking
Die reg tot regverdige en eerlike transaksies
Die reg tot eerlike, regverdige en redelike voorwaardes
Die reg tot die herstel van aanspreeklikheid van verbruikers.

Dit is die verantwoordelikheid van die 
individuele verbruikers om seker te maak 
hulle regte word toegepas.

7.1   DIE REG TOT GELYKHEID 
        (OM GEHOOR TE WORD) 
Alle verbruikers moet gelyk behandel word. Jy 
het ’n reg om aangehoor te word. Wanneer jy 
nie tevrede is met ’n produk of diens nie, gaan 
spreek die eienaar/bestuurder met jou klagte.

7.2   DIE REG TOT PRIVAATHEID
Direkte bemarking mag nie op Sondae en openbare vakansiedae 
plaasvind of buite die ure van 09:00 - 12:00 gedurende
Saterdae of 08:00 – 18:00 gedurende weeksdae nie.  
(Hierdie ure word deur regulasies bepaal, 
en kan verander). 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jy kan direkte bemarking vermy deur die Direkte 
Bemarkingsassosiasie in kennis te stel.
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7.3   DIE REG TOT REGVERDIGE WAARDE, 
        GOEIE KWALITEIT EN VEILIGHEID
Verbruikers moet beskerm word teen foute of 
verborge gevare in produkte wat hulle koop of die 
dienste wat hulle gebruik. Hulle het ook die reg tot 
fisiese veiligheid. Verbruikers is die oë van die 
gemeenskap en moet op die uitkyk wees vir enige 
moontlike gevaarlike situasies. 

Verbruikers moet al le plaasl ike owerhede en die toepasl ike 
regeringsdepartemente bewus maak van hulle probleme en van onveilige 
produkte.

7.4   DIE REG OM TE KIES
Verbruikers moet aandring op ’n 
verskeidenheid produkte en goedere om 
van te kies op grond van persoonlike 
smaak, kwaliteit of prys. Kompetisie in 
die mark laat jou toe om te koop wat by 
jou persoonlike omstandighede pas. Jy is 
geregtig daarop om besprekings of 
bestellings te kanselleer sonder om 
onredelike kansellasiefooie te betaal.

7.5   DIE REG TOT OPENBAARMAKING 
        EN INLIGTING
Kennisgewings, bepalings en ooreenkomste 
moet leesbaar en in eenvoudige taal wees.

As verbruikers nie regstelling eis vir swak 
produkte en dienste nie, sal verskaffers nie 
weet dat daar ’n probleem met die 
produk/diens is nie en sal hulle nie die situasie 
kan regstel nie.
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7.7   DIE REG TOT REGVERDIGE EN EERLIKE TRANSAKSIES
Vervaardigers moenie leuens kwytraak, verbloem, oordryf of jou op enige ander 
wyse mislei ten opsigte van hulle goedere en dienste nie. 

7.9   DIE REG TOT DIE AANSPREEKLIKHEID 
        VAN VERBRUIKERS 

Wanneer daar ‘n minderwaardige produk 
of diens aan jou verkoop word, het jy die 
reg om terug te gaan na die verkoper om 
'n vervanging of terugbetaling te eis. Die 
nie-uitbetaalde deel van voorafbetaalde 
sertifikate, krediete of koopbewyse (bv. 
geskenkbewyse) is aflosbaar vir ten 
minste drie jaar na uitreiking.

7.6  DIE REG TOT REGVERDIGE BEMARKING 

Vervaardigers mag nie goedere of dienste op 
’n valse of misleidende wyse bemark nie. 
Aasbemarking is verbode (bv. om ‘n produk 
wat nie beskikbaar is nie te adverteer of ‘n 
produk te adverteer teen goedkoper as wat in 
werklikheid gevra word).  

- 35 -

7.8   DIE REG TOT EERLIKE, REGVERDIGE 
        EN REDELIKE VOORWAARDES

Eensydige kontrakte wat net die 
vervaardigers bevoordeel of wat die 
vervaardigers van aanspreeklikheid kwyt-
skeld, is nie toelaatbaar nie. 
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DEEL 8 - VERBRUIKERSBESKERMING

Die Nasionale Kredietwet het in Junie 2007 in werking getree en die Nasionale 
Kred ietwys ig ingswet  van 2014 het  d ie  Woekerwet  en d ie  
Kredietooreenkomstewet vervang. Daar is nou een raamwerk vir alle aspekte 
van krediet. Alle kredietverskaffers moet hierdie wet gehoorsaam. 

8.1.1 ’N PUIK KREDIETWAGHOND – 
          DIE NASIONALE KREDIETREGULEERDER
Die Nasionale Kredietreguleerder (NKR) hou toesig oor die hele kredietindustrie. 
Hierdie liggaam het die taak om verbruikers in te lig en seker te maak dat die 
kredietindustrie die Nasionale Kredietwet nakom. Hulle taak is dus ook om:

•

•

8.1   NASIONALE KREDIETWET
In 2006 is ’n nuwe wet in die parlement bekragtig, 
naamlik die Nasionale Kredietwet (NKW). 

Hierdie wet gee aan verbruikers meer beskerming 
– wanneer jy geld leen,
– goedere op krediet koop soos meubels, of 
– finansiering kry vir ’n bate, bv. ’n huis of ’n kar. 

Dit beskerm selfs verbruikers tydens kontant 
transaksies wanneer rekeninge agterstallig raak.

Klagtes te ontvang, wetsoortreding te ondersoek 
en oudits te doen op kredietverskaffers, 
navorsing te doen, praktyke te monitor en aan 
die minister te rapporteer oor sake soos 
markoptrede en verbruikerskuld.
Verbruikerbewustheid te skep deur middel van 
onderrig en die bekendmaak van inligting.

Alle kredietverskaffers, kredietburo’s, skuldberaders en 
alle kredietooreenkomste moet by die NKR geregistreer word. 
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‘n GIDS VIR FINANSIËLE BEPLANNING VIR ALLE SUID-AFRIKANERS



KATEGORIE MAKSIMUM 
RENTE

1
2
3
4

5
6
7

Verbande
Kredietkaarte/fasiliteite
Ongesekureerde krediettransaksies
Korttermyn krediettransaksies
(lenings wat nie meer as R8 000.00 
is nie en betaalbaar binne 6 maande 
of minder)
Ontwikkelingskredietooreenkomste
Ander kredietooreenkomste
Toevallige kredietooreenkomste 
(bv. kontanttransaksies wat agter-
stallig raak, bv. doktersrekeninge/ 
klererekeninge, ens.)

[(RR) + 12%] p.j.
[(RR) + 14%] p.j.
[(RR) + 21%] p.j.
5% per maand
(60% p.j.)

[(RR) + 27%] p.j.
[(RR) + 17%] p.j.
2% per maand
(24% p.j.)

VOORBEELD: 
FORMULE

19% p.j.
21% p.j.
28% p.j.

34% p.j.
24% p.j.

•

•

•

•
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*NB: Die Repokoers in hierdie tabel is soos dit vasgestel is 
op 01/02/17. Verbruikers moet uitvind wat die Repokoers 
is wanneer hulle aansoek doen.

As die Repo-
koers 7% is*

GEKONTROLEERDE

GEKONTROLEERDE

GEKONTROLEERDERENTEKOERSE

RENTEKOERSE

RENTEKOERSE

8.1.2  VERBRUIKERSREGTE  TEN  OPSIGTE  VAN  KREDIETTRANSAKSIES 
Die NKW beskerm verbruikers op verskeie maniere.

Byvoorbeeld:
Sommige praktyke om lenings te werf deur 
middel van agente is nou onwettig en beperk, 
bv. deur-tot-deur verkope, werwing by 
werksplekke en huise sonder uitnodiging. 
Bemarkingspraktyke en advertensies is ook 
meer gereguleer om verbruikers te beskerm, 
bv. kredietfasi l i teit l imiete mag nie 

outomaties verhoog word nie, en negatiewe opsie bemarking is onwettig (“as jy 
dit nie van die hand wys nie, sal ons aanneem jy stem in”).
Verbruikers moet ’n kwotasie gegee word wat geldig is vir vyf (5) dae met al die 
besonderhede van die lening sodat verbruikers verkenning kan doen en pryse 
vergelyk.

8.1.3  RENTEKOERSE, ANDER FOOIE EN GELDE word gekontroleer deur die 
Suid-Afrikaanse Reserwebank Terugkoopkoers (Repokoers) met behulp van ‘n 
formule. 

Verskillende kategorieë van krediet het 
verskillende maksimum rentekoerse en 
fooibeperkings, byvoorbeeld: 
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•

•

•

•
•

•
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Behalwe vir die bogenoemde rentekoerse, word ander gereguleerde kostes 
ook toegelaat (gereguleer), bv. aanvangsfooie, diensfooie, wanbetalingsfooie 
en invorderingsfooie.
Versekeringsdekking op lenings word toegelaat, maar die fooi moet redelik 
wees en die verbruiker kan ’n bestaande polis gebruik as dekking eerder as om 
spesiale dekking vir die lening uit te neem. Rente moet maandeliks gehef word 
(behalwe as dit ’n groot kredietooreenkoms is, bv. meer as R250 000.00). 
Die kontrakte wat onderteken word moet in eenvoudige taal wees, moet 
beskikbaar wees in ten minste twee tale en verbruikers moet ’n kopie kry.
Verbruikers is geregtig op ’n rede wanneer krediet geweier word.
Alle kredietverskaffers moet assesseer of ’n verbruiker ’n lening kan bekostig, en 
alle lenings word op ’n register aangeteken – die doel daarvan is om seker te 
maak dat ’n verbruiker nie te veel skuld het nie.

8.1.4  ROEKELOSE UITLEENPRAKTYKE
Enige kredietverskaffer wat krediet gee sonder om  oorweging te skenk 
aan of die kliënt dit kan bekostig is skuldig aan roekelose uitleenpraktyke – 
daar is swaar boetes hiervoor en die kredietverskaffer kan selfs die reg om die 
geld terug te win verloor.

Baie belangrik: ‘n Verbruiker sal geen beskerming geniet as hy/sy nie al sy 
skuld en uitgawes bekend maak nie. Die kredietgewer sal in sulke gevalle 
nie skuldig bevind word aan roekelose uitleenpraktyke nie.

8.1.5  SKULDBERADING
Wanneer verbruikers nie hulle skulde kan betaal nie, sal hulle die reg hê om 
na ’n skuldberader te gaan, wat verbruikers sal help om hulle probleme op te 
los, bv. die herstrukturering/herverdeling van hulle skuldterugbetalings. Hierdie 
reëling kan ’n hofbevel word.
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KATEGORIEË

1

2

3

4

5

6

7

Navrae

Betalingsprofiel

Ongunstige inligting

Skuldherindeling

Sekwestrasies

Vonnisse

Administrasiebevele

BESKRYWING

Navrae wat gedoen is oor ’n persoon 
se rekord
Feitelike inligting oor die betalingsrekord/
profiel van ’n verbruiker
Negatiewe inligting oor ’n verbruiker se 
wanbetaling van paaiemente
’n Ooreenkoms waar alle skuld 
herstruktureer word

TYDSDUUR VAN INLIGTING 
WAT BY DIE BURO GELYS IS

2 jaar

5 jaar

1 jaar

Tot wanneer ’n ontslagbewys uitgereik word 
(wanneer alle betalings betaal is soos ooreengekom)

Die vroegste van 5 jaar vanaf die tyd 
wat die vonnis herroep is/die krediteur die 
vonnis laat vaar of wanneer die skuld op-
betaal is en ’n kredietverskaffer die buro 
van ’n opbetalingskennisgewing voorsien.
Die vroegste van 10 jaar of wanneer 
die bevel deur die hof herroep word.
Die vroegste van 10 jaar of wanneer 
die hof ’n rehabilitasiebevel toegestaan het.

•
•
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Verbruikers onthou: As julle toegestem het tot skuldberading, 
sal julle nie in staat wees om vir krediet aansoek te doen 

tot julle skuld afbetaal is nie.

Kredietverskaffers moet aan ’n verbruiker ‘n 
kennisgewing stuur as hy/sy nie betaal het nie 
en hulle adviseer dat hulle die reg het om ‘n 
kredietberader te konsulteer. As daar geen 
reaksie op ’n kennisgewing is na tien (10) dae 
nie, of die kredietverskaffer aanvaar nie die 
voorstel van die verbruiker of die skuldberader 
nie, kan hulle die hof nader vir ’n vonnis.

 
8.1.6  REGISTRASIE VAN KREDIETVERSKAFFERS
Alle kredietverskaffers moet registreer by die Nasionale Kredietreguleerder 
(NKR). As ’n kredietverskaffer nie geregistreer is by die NKR nie, kan hulle nie ’n 
eis teen ’n verbruiker instel vir nie-betaling nie.

8.1.7  KREDIETBURO’S  word streng beheer: 
Om seker te maak inligting is akkuraat
Om seker te maak dat inligting wat nie korrek is nie onmiddellik 
verwyder word sonder enige koste vir die verbruiker sou die verbruiker 
‘n klagte indien. 
Die tyd waarvoor ’n wanbetaling op rekord bly is soos volg beperk:
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•

•

•

•

•

•

•

•
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8.1.8 ’N VERBRUIKERSKREDIETHOF - DIE VERBRUIKERSTRIBUNAAL
Die reguleerder en verbruikers kan klagtes oor oortredings van die NKW na ’n 
spesiale hof neem, naamlik die Verbruikerstribunaal.
Verbruikers se regte is nou beskerm en hulle het 'n hof om na toe te gaan as die 
kredietverskaffer nie die wet nakom nie en nie die verbruiker se klagte 
aanspreek nie.

Onthou dat daar ook baie ander ombuds-
kantore en organisasies is waarheen 
verbruikers hulle kan wend met klagtes (sien 
Kontaknommers in Deel 9).

8.1.9  WEES BEDAG OP NEGATIEWE INSKRYWINGS BY KREDIETBURO’S
Maak altyd seker dat jy op datum is met jou kredietbetalings of dat jy ’n reëling 
met jou krediteur gemaak het.
Besighede skryf in by kredietburo’s wat hulle van alle kredietinligting voorsien 
en aandui of dit positief of negatief is. Wanneer jy vir nuwe krediet aansoek 
doen, kan jou aansoek geweier word indien jou rekord negatief is (wys dat jy te 
veel bestaande skuld het).
Jy kan ‘n kredietrekord wat deur so ‘n buro uitgereik is betwis. Elke persoon is 
geregtig op een gratis kopie van hulle kredietrekord per jaar, maar geen 
inligting sal telefonies aan jou verskaf word nie. Daar sal van jou verwag word 

om ’n bewys van identiteit te verskaf.
Jy kan TRANSUNION: Tel 0861 482 482 of 
Experian Bureau: Tel 0861 105 665 nader.
As jy wil weet hoe lank ’n inskrywing by die 
kredietburo sal bly, bv. vonnisse, administrasie, 
sekwestrasie, skuldherindeling of negatiewe 
inskrywings, kyk na die tabel op bladsy 39.

8.1.10  MIKROLENINGS
Maak seker dat jy met besighede werk wat hulle sertifikate van registrasie by die 
Nasionale Kredietreguleerder (NKR) in hulle kantore toon. In die geval van 
mikro-uitleners, vergelyk rentekoerse en maak seker die mikro-uitlener is 
geregistreer by die Nasionale Kredietreguleerder – Tel: 011 554 2600, Gedeelde 
tol: 0860 627 627 of e-pos: info@ncr.org.za



•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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8.1.11  KREDIETKAARTE  
Hou ‘n lys van jou kredietkaartnommers, vervaldatums en die foonnommer van 
elke kaartverskaffer in ‘n veilige plek.
Wanneer jy ’n kaart kies, vergelyk die bepalings wat verskillende 
kaartverskaffers bied en vind die kaart wat jou behoeftes die beste pas.
Hou jou kaart dop as jy dit aan ’n winkelklerk gee. Neem jou kaart dadelik terug 
na die klerk klaargemaak het daarmee en maak seker dit is joune.
Vernietig enige verkeerde kwitansies.
Moet nooit ’n blanko kwitansie teken nie. Trek ’n streep deur enige blanko 
spasies bo die totaal wanneer jy jou kwitansies teken.
Maak kredietkaartstate oop en vergelyk dit met jou kwitansies om te kontroleer 
vir ongemagtigde kostes en foute.
Rapporteer kostes wat jy bevraagteken vinnig en op skrif aan die 
kaartverskaffer. 
Geskrewe navrae moet nie by jou betaling bygevoeg word nie. Kyk na die staat 
vir die korrekte adres waar jy geskrewe navrae kan rig. Die navraag moet op skrif 
wees.
Moet nooit jou kredietkaartnommer oor die foon vir iemand gee nie, behalwe as 
jy die oproep gemaak het.
Moet nooit jou kaartnommer op ’n poskaart of op die buitekant van ’n koevert 
skryf nie.
Teken nuwe kaarte die oomblik wanneer hulle arriveer. Knip kaarte wat verval 
het op en gooi dit dadelik weg. Knip kaarte wat jy nie wil hê nie op en stuur dit 
terug na die verskaffer.

Los kaarte wat jy min gebruik op ’n veilige 
plek.
As enige van jou kredietkaarte wegraak of 
gesteel word, rapporteer dit so vinnig 
moontlik aan die kaartverskaffer. Vir jou eie 
beskerming, volg telefoonoproepe op met 
’n brief aan elke verskaffer. Die brief moet 
jou kaartnommer, die datum waarop die 
kaart weggeraak het en die datum waarop 
jy dit telefonies aangemeld het, insluit.
Reël vir kredietkaartmisbruik- en verlies-
versekering met die uitreiker van die 
kredietkaart.
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8.2   VERBRUIKERSBESKERMINGSWET
8.2.1 Die Verbruikersbeskermingswet, No. 68 van 2008 is op 24 
April 2009 geteken en is op 1 April 2011 uitgevaardig.

Dié wet beoog om:
’n regverdige, toeganklike en onderhoubare markplein vir 
verbruikersprodukte en -dienste te bevorder;
nasionale norme en standaarde te vestig om verbruikersbeskerming te 
verseker;
voorsiening te maak vir verbeterde standaarde van verbruikersinligting 
en om onregverdige bemarkings- en besigheidspraktyke te verbied;
die daarstelling van nasionale norme en standaarde om 
verbruikersbeskerming te vestig;
verantwoordelike verbruikersoptrede te bevorder;
’n konsekwente wetlike en toepassingsraamwerk ten opsigte van 
verbruikerstransaksies en -ooreenkomste te bevorder, en
die Nasionale Verbruikerskommissie te vestig.

Wie mag verbruikersklagtes bring?  
enige individu;
’n gemagtigde persoon wat namens ’n ander optree;
’n persoon wat optree as ’n lid of in die belang van ’n groep of klas wat 
geraak word of
’n persoon wat in die openbare belang optree.

•

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•



•

•

•
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Die Verbruikersbeskermingswet is van toepassing op die volgende:
Elke transaksie wat binne die Republiek van Suid-Afrika plaasvind;
Die bemarking of verskaffing van enige goedere en dienste binne die 
Republiek; en
Goedere of dienste wat binne die Republiek verskaf of gelewer word 
met betrekking tot transaksies wat in die Wet beskryf word.

Die Wet is nie van toepassing op die volgende nie: 
Goedere of dienste wat bemark of verskaf word deur die Staat
Industrie-wye kwytskelding wat aan regulerende owerhede gegee 
word;
Dienste onder dienskontrakte;
Ooreenkomste wat lei tot kollektiewe bedingingskontrakte en wat 
verbeterde standaarde van verbruikersinligting bevorder.
Ooreenkomste wat bedingingsooreenkomste van krag maak (Deel 213 
van die arbeidsverhoudingewet) of sekere onregverdige bemarking en 
besighede verbied.

Wie is die ‘Verbruiker’?
Verbruikers is persone aan wie goedere en dienste bemark word, wat 
transaksies aangaan met verskaffers, gebruikers van goedere of 
ontvangers van dienste.

•
•

•
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•
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8.2.2  Wat is verbruikersregte? 
Verbruikersregte word wêreldwyd erken en is as volg:
Die reg tot verbruikeropleiding
Verbruikers moet in staat wees om die nodige kennis en vaardighede te 
bekom om ingeligte keuses oor goedere en dienste te maak met 
bewustheid van hulle basiese verbruikersregte en verpligtinge en hoe 
om daarop te reageer.
Die reg tot openbaarmaking en inligting
Verbruikers moet voorsien word van feite ten einde ingeligte keuses te 
maak en om hulle te beskerm teen oneerlike of misleidende advertensie 
en etikette.
Die reg om te kies
Verbruikers moet ‘n keuse kan uitoefen uit ’n verskeidenheid produkte 
of dienste wat teen kompeterende pryse aangebied word, met die 
sekerheid van kwaliteit.
Die reg tot verteenwoordiging
Verbruikersbelange moet aangespreek word in die formulering en 
uitvoer van regeringsbeleid en die ontwikkeling van produkte en 
dienste.
Die reg om aangehoor te word
Verbruikers moet regverdige skikking ontvang vir geregverdigde eise, 
insluitende kompensasie vir wanvoorstelling of swak goedere of 
dienste.
Die reg tot veiligheid
Van ’n handel en industrieperspektief moet verbruikers beskerming 
geniet teen produksieprosesse en produkte en dienste wat gevaarlik is 
vir hulle gesondheid en/of lewe.
Die reg tot ’n gesonde omgewing
Verbruikers is geregtig op ’n omgewing wat nie hulle welstand of 
huidige of toekomstige geslagte bedreig nie.
Die reg tot toegang tot basiese benodighede en dienste
Verbruikers behoort toegang te hê tot basiese goedere en dienste, soos 
onder andere genoeg kos, klere, behuising, gesondheidsorg, onderrig, 
skoon water en sanitasie.
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Life is a grindstone. 
But whether it grinds us down or polishes us up depends on us.

L THOMAS HOLDCROFT 



8.2.3 Waar om te kla
Die Verbruikersbeskermingswet het ten doel om verbruikersaktivisme te 
bevorder deur voorsiening te maak vir die akkreditasie van 
verbruikersgroepe wat klagtes hanteer namens verbruikers. Die wet 
voorsien ook ondersteuning vir verbruikersadvies, -opleiding, 
publikasies, navorsing en alternatiewe dispuutoplossing deur 
bemiddeling of versoening.

Die Wet het uitgeloop op die vestiging van die Nasionale 
Verbruikerskommissie, ’n liggaam wat verbruikersklagtes moet 
ondersoek, en die Nasionale Verbruikerstribunaal, wat deur die 
Nasionale Kredietwet in September 2006 tot stand gebring is. 
Laasgenoemde is verantwoordelik vir die oorweging van oortredings 
van die Nasionale Kredietwet en die Verbruikersbeskermingswet.

8.2.4 Verbruikershulplyne
Die Departement van Handel en Nywerheid Verbruikerskontaksentrum: 

0861 843 384

Die Departement van Handel en Nywerheid Kantoor vir 

Verbruikersbeskerming (KVB): 012 394 1436/1558/1076

Departement van Handel en Nywerheid e-pos: contactus@thedti.gov.za

Die DHN webblad: www.thedti.gov.za

Die Nasionale Verbruikerstribunaal (NVT): 012 683 8140

NVT e-pos: Registry@thenct.org.za

NVT webblad: www.thenct.org.za

Die Nasionale Verbruikerskommissie (NVK): 012 428 7000

NVK inbelsentrum: 086 758 4990

NVK webblad: www.thencc.org.za
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BANKOMBUD
Posbus 87056, Houghton, 2041
Tel:  011 712 1800
Gedeelde tol:  0860 800 900
Faks:  011 483 3212 of 086 676 6320
E-pos:  info@obssa.co.za

OMBUD VIR LANGTERMYN VERSEKERING
Privaatsak X45, Claremont, Kaapstad, 7735 
Tel:  021 657 5000
Gedeelde tol:  0860 103 236
Faks:  021 674 0951 
E-pos:  info@ombud.co.za 
www.ombud.co.za

OMBUD VIR KORTTERMYN VERSEKERING
Sunnyside Office Park, 5de vloer, Gebou D, 
32 Princess of Wales Terrace, Parktown 
Tel:  011 726 8900
Gedeelde tol:  0860 726 890 
Faks:  011 726 5501 
E-pos:  info@osti.co.za 
www.osti.co.za

FAIS OMBUD 
Sussex Office Park, Grondvloer, Blok B, 
Lynnwoodweg 473, Lynnwood 0081 
Tel:  012 470 9080
Faks:  012 348 3447
E-pos:  info@faisombud.co.za 
www.faisombud.co.za

MOTORINDUSTRIE OMBUD
Suite 156, Privaatsak X025, Lynnwoodrif, 0040 
Tel:  0861 1 MIOSA (0861 1 64672) 
Faks:  086 630 6141
E-pos:  info@miosa.co.za

DEEL 9 - KONTAKNOMMERS
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KANTOOR VAN DIE OPENBARE BESKERMER
Privaatsak X677, Pretoria, 0001 
Tel:  012 336 7000
Faks:  012 362 3473
Tolvry:  0800 11 20 40 (Klagtes) 
E-pos:  customerservices@pprotect.org

KREDIET OMBUD
Posbus 805, Pinegowrie, 2123
Inbelsentrum:  0861 OMBUDS (0861 662 837)
Faks:  086 674 7414
E-pos:  ombud@creditombud.org.za 
www.creditombud.org.za

NASIONALE KRIEDETREGULEERDER (NKR)
Posbus 209, Halfway House, 1685
Tel:  011 554 2700 of 0860 627 627 
Faks:  011 805 4905 
E-pos:  complaints@ncr.org.za 
www.ncr.org.za

DIE NASIONALE VERBRUIKERSTRIBUNAAL (NVT)
Privaatsak X110, Centurion, 0046 
Tel:  012 683 8140 /012 742 9900 
Faks:  012 663 5693
E-pos:  registry@thenct.org.za 
www.thenct.org.za

DIE NASIONALE VERBRUIKERSKOMMISSIE (NVK)
Tel:  012 428 7000 
Inbelsentrum:  086 758 4990 
E-pos:  complaints@thencc.org.za
www.thencc.org.za

VERBRUIKERSGOEDERE EN DIENSTE OMBUD
Posbus 3815, Randburg, 2125 
Tel:  0860 000 272
Faks:  086 206 1999 
E-pos:  info@cgso.org.za 
Www.cgso.org.za
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DEEL 10 - LESSE VAN MILJOENÊRS

Follow your dreams, believe in yourself,
and don’t give up.

RACHEL CORRIE
 

In ’n omvattende studie in die VSA onder Amerikaanse miljoenêrs is 
bevind dat hulle die volgende in gemeen het:

Hulle lewe onder hulle vermoë.

Hulle spandeer tyd, energie en geld effektief.

Hulle glo dat finansiële onafhanklikheid belangrik is.

Hulle ouers het hulle nie onderhou nadat hulle uit die huis is nie.

Hulle volwasse kinders is self-onderhoudend.

Hulle is goed daarmee om geleenthede te sien.

Hulle het die regte beroep gekies.
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OOR DIE OUTEUR: INA WILKEN 

Ina Wilken is tans ’n verbruikerskonsultant en nie-
uitvoerende direkteur van Finbond Groep Bpk en Finbond 
Mutual Bank. Sy is ook tans die voorsitter van die Suid-
Afrikaanse Nasionale Verbruikersunie. Sy tree al vir jare op 
as ‘n “verbruikersaktivis” en praat in die belang van die 
man op straat waar sy verbruikers op verskeie komitees en 
rade dien. Sedert Ina as direkteur van die eertydse SA 
Verbruikersraad gewerk het tot 1995, is sy ook betrokke by 
verskeie liggame en maatskappye. 

Van hierdie sluit o.a. in:
•  Oliesade Advieskommissie (Uitvoerende lid)
•  Gedroogte Vrugte Tegniese Dienste (Trustee)
•  Pretorium Trust (Direkteur)
•  Olie en Proteïensaad Ontwikkelingstrust (Ondervoorsitter)
•  Pretoria Kamer van Handel en Nywerheid (Vise-president)
•  Internasionale Opleiding en Kommunikasie (President: Klub III)
•  SA Farmaseutiese Raad  (Raadslid)
•  Suid-Afrikaanse MLA  (Direkteur)
•  SA Bank Ombud (Direkteur)
•  Skuldinvorderaarsraad (Ondervoorsitter)
•  Finbond Property Finance Ltd (Uitvoerende direkteur)
•  Landbou Navorsingsraad  (Lid)
•  SABS Consumer Sector Board (Voorsitter)
•  Lethimvula Investment Ltd (Direkteur)
•  Finansiële Diensteraad: Verbruikersadviespaneel (Lid)
•  Netpartner Investments  (Direkteur)
•  Estate Agency Affairs Board (Voorsitter)
•  SABS: Standaarde Komitee (Voorsitter)
•  SA Katoenraad (Direkteur)
•  Dairy Standard Agency Board (Direkteur)
•  Agricultural Agents Produce Council (Lid)

Ina was en is nog steeds baie betrokke by verbruikers deurdat sy die afgelope 28 jaar by baie 
forums, studiegroepe, gehore en internasionale konferensies as spreker optree oor 
verbruikersdruk en hoe om geld meer effektief te spandeer. Sy is verbind tot die opheffing van 
verbruikers op alle lewensterreine en sy spandeer baie ure aan hierdie saak. Sy is in 2005 deur 
die Departement van Handel en Nywerheid aangewys as “Individual Consumer Champion” in 
Suid-Afrika.

Verbruikers het regte, maar moet altyd onthou hulle het ’n groot verantwoordelikheid om toe 
te sien dat hulle regte gerespekteer word en deur verantwoordelik op te tree die stem van 
verbruikers versterk.

Ina Wilken
B.Com (Hon.) UNISA 

Verbruikerskonsultant
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