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Vroulike Finansiële 
Beplanning
Die Brenthurst giDs oor hoe om ‘n 
finansiële-onafhanklike vrou te worD.
Deur Michelle Burger, CFP® (vertaal deur Annamarie Fourie).

Ons vier Nasionale Vrouedag in Augustus en dit gee aan ons by Brenthurst  
die ideale geleentheid om bewustheid te skep rondom finansiële onafhanklikheid 
vir vroue. Brenthurst besef dat finansiële beplanning vir mans en vroue verskillende 
benaderings vra; nie net in terme van die verskille in hul omstandighede en prioriteite 
in die lewe nie, maar ook as gevolg van hul unieke emosionele response en 
instinktiewe gedrag wanneer dit kom by geld en beleggings. Dit is ’n alombekende 
feit dat vroue oor die hele wêreld dit baie moeiliker vind om vir aftrede te spaar 
as mans. Ons wil vroue bemagtig om uitdagings soos dié te oorkom deur ’n paar 
interessante gedragspatrone met betrekking tot geld uit te lig en deur dan ‘n ideale 
beleggingstrategie te verskaf wat ’n vrou se unieke omstandighede in ag neem.

In ’n studie gedoen deur Prudential (VSA) in 2013, het dit aan die lig gekom dat 
terwyl dit vir mans topprioriteit is om hul “lewenskwaliteit in aftrede te behou”, 
dit vir vroue is om “nie ’n finansiële las vir geliefdes te word nie”. Hierdie twee 
stellings gee ons ’n baie duidelike perspektief op ’n groot probleem. Vroue fokus 
oor die algemeen eers op die behoeftes van hul gesinne en geliefdes, voordat 
hulle op hul eie finansiële welvaart fokus - dikwels dit tot hul eie skade.

Om ‘n balans te vind tussen gesinsverantwoordelikhede en persoonlike finansies 
is ’n groter uitdaging vir vroue. Hulle staar ook ’n klomp ander uitdagings in  
die gesig wat beplanning vir hul aftrede nog meer van ‘n opdraande stryd maak. 
Baie voel dat voordat geld opsy gesit kan word vir aftrede of beleggings, daar net 
te veel uitgawes is wat gedek moet word, onder andere die dag tot dag uitgawes 
om ’n huishouding aan die gang te hou en om vir die kinders se opvoeding te 
voorsien. Wanneer vroue aftree-ouderdom bereik, en in baie gevalle al hul man 
aan die dood afgestaan het, staar hulle dikwels geldelike probleme in die gesig  
en moet dan lank na aftrede aanhou werk of op hulle kinders staatmaak vir  
geldelike bystand.
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Die feit dat vroue oor die algemeen minder geld verdien 
as mans het ’n noemenswaardige impak op hoeveel 
hulle kan spaar. Die gemiddelde vrou verlaat boonop 
die arbeidsmark vir tot 12 jaar om kinders groot te 
maak. In hierdie tyd verdien hulle min of niks en moet 
dan later weer begin werk teen ’n laer besoldiging 
omdat hulle soveel jaar ervaring “verloor” het. Vroue 
moet in so ’n geval ná aftree-ouderdom aanhou werk 
en ’n groter persentasie van hul salaris spaar net om 
die koers waarteen hul manlike eweknieë spaar te 
ewenaar. en omdat die gemiddelde vrou langer leef, 
moet daar boonop ekstra voorsiening gemaak word vir 
die laaste paar jaar van hul lewe.

’n Vrou kan ook nie bloot op haar man staatmaak om vir 
haar te sorg nie – dink maar hoeveel egskeidings daar 
is. Alhoewel egskeidings finansieel moeilik kan wees 
vir beide partye, moet vroue ’n veel groter finansiële 
las dra, veral as sy toesig oor die kinders verkry (wat 
meestal die geval is). Dit het ook ’n negatiewe impak 
op haar voorsiening vir aftrede. Selfs wanneer daar 
geen kinders betrokke is nie, kan die gevolge sleg 
wees. ‘n nie-werkende huisvrou wat nog nooit ’n 
inkomste verdien het nie, kan skielik dakloos wees, 
omdat sy maar min sal kan doen met die “helfte” van 
die opbrengs nadat ’n klein huis verkoop is.

daar word beraam dat 85-90% van vroue die een 
of ander tyd in hul lewe finansieel op hulself 
aangewese sal wees – óf deur nooit te trou nie óf 
na egskeiding óf deur hul eggenote te oorleef. dit 
beteken dat, maak nie saak in watter stadium van 
haar lewe sy haar bevind nie, dit noodsaaklik is 
dat ’n vrou goeie finansiële onderrig moet ontvang 
en die hulp van ‘n finansiële adviseur moet inwin. 
Finansiële beplanning is die mees effektiewe 
risikobestuur wat gedoen kan word.

Elizabeth Cady Stanton het reeds in 1892 geskryf: 
“No matter how much women prefer to lean, to be 
protected and supported, nor how much men prefer 
to have them do so, they must make the voyage of life 
alone, and for safety in an emergency they must know 
something of the laws of navigation.” 

Veral wanneer iets gebeur, soos egskeiding of die dood 
van ’n eggenoot, is dit baie belangrik dat vroue die 
basiese beginsels van geld verstaan. As iemand nie 
finansieel op so ’n gebeurtenis voorbereid is nie, word 
’n reeds moeilike situasie nog meer angswekkend en 
spanningsvol.

’n Interessante feit, wat die belangstelling van enige 
finansiële adviseur moet prikkel, is dat meer as 70% van 
vroue nie meer van hul bestaande finansiële adviseur 
se dienste gebruik maak nadat hul eggenoot oorlede 
is nie. Dit beteken dat vroue die adviseur verlaat met 
wie haar man ’n verhouding opgebou het, omdat sy 
nie daardie selfde lojaliteit teenoor die persoon voel 
nie. Paartjies gaan dikwels saam na ’n finansiële 
adviseur, maar die gesprek word hoofsaaklik met die 
man gevoer. Dit kan die vrou laat voel asof sy nie deel 
is van die proses nie. Finansiële adviseurs moet besef 
dat mans en vroue dikwels verskillende sieninge oor 
en verskillende benaderings tot beleggings het.

Dit is natuurlik glad nie ’n slegte idee dat die vrou 
haar man vergesel na ’n afspraak met ’n finansiële 
adviseur nie, maar dit mag dalk nodig wees dat die 
vrou later ’n eie ontmoeting met die adviseur moet hê. 
Sy sal heel moontlik ’n unieke benadering hê tot die 
huishouding se geldsake en dikwels baie meer vrae 
en bekommernisse opper. Die hele verloop van die 
gesprek sal waarskynlik anders wees. Dit mag dalk 
vir ‘n vrou ongemaklik wees om vrae te vra soos “wat 
gebeur as my man sterf?” of “wat gebeur as my man 
wegloop met ’n ander vrou?” wanneer haar man langs 
haar sit. ‘n Afsonderlike ontmoeting met die finansiële 
adviseur wat die fokus op háár finansiële behoeftes 
laat val, kan ’n reuse bydrae maak om bekommernisse 
aan te spreek.

mans fokus gewoonlik op winste en verliese en hoe 
om probleme “reg te maak”. Vroue wil nie noodwendig 
dadelik syfers praat nie. Vir haar is die bou van ’n 
verhouding met die finansiële adviseur belangrik. Sy 
wil gemaklik wees met dié professionele persoon wat 
vir haar moet “sorg” in die geval van egskeiding (wat 
die rede hiervoor ookal mag wees) of die dood van 
haar eggenoot.

Wat die benadering tot beleggings betref, aanvaar 
vroue nie maklik risiko’s nie en sal eerder belangstel in 
veiliger, lae risiko beleggings as in produkte waaraan 
daar hoë risiko’s verbonde is of enige aggressiewe 
belegging. Daar is egter ’n prys om te betaal vir sulke 
versigtigheid: die opbrengs op so ’n belegging sal 
nie inflasie klop nie. mans weer, verkies om meer 
riskante beleggings te maak. Ons moedig natuurlik 
glad nie ’n waaghalsige houding teenoor beleggings 
aan nie, maar voel tog dat ’n beleggingsportefeulje ’n 
gebalanseerde hoeveelheid risiko moet bevat. So kan 
voldoende groei behaal word, sodat ’n mens steeds ’n 
voldoende inkomste sal hê wanneer mens nie meer in 
staat is om te werk nie.

Vroue is ook meer geneig om ’n bestendige, soliede 
beleggingsopbrengs oor ’n tydperk te wil hê. Hulle 
verkies met ander woorde ’n meer organiese 
proses, in teenstelling met die “ek wil vinnig ryk 
word”- benadering wat mans dikwels het. Vroue is 
banger om alles te verloor en daarom is beheer en 
die veiligheid van hul geld prioriteit.

Die proses word aansienlik makliker sodra ’n vrou 
die basiese beleggingsbeginsels verstaan (soos 
die konsep van risiko versus opbrengs) asook 
haar vrese en ingebore psigologiese response met 
betrekking tot geld. Finansiële onderrig was nog 
altyd ’n groot prioriteit vir ons by Brenthurst en 
ons poog voortdurend om ons kliënte die “hoe” 
en “waarom” van beleggings te leer, eerder as om 
net ’n finansiële produk aan hulle te verkoop. Dit 
is vir ons ongelooflik belangrik dat vroue beheer 
sal neem van hul finansies. Vroue moet hulself 
bemagtig deur te besin oor hoe hulle finansiële 
keuses maak en seker te maak dat hulle duur 
beleggingsfoute vermy, soos om nie voorsiening 
vir aftrede te prioritiseer nie.
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• Maak ’n afspraak met ’n finansiële adviseur van  
jou keuse. Indien jy en jou eggenoot reeds ’n  adviseur het, 
gaan spreek daardie persoon op jou eie en maak seker dat die 
adviseur daardie hele uur aan jóú finansiële behoeftes wy. Vra 
die vrae wat dalk moeilik is om te vra wanneer jou eggenoot in 
die vertrek is. Onthou: Brenthurst sal jou vrae konfidensieel han-
teer en nooit enige van jou persoonlike inligting aan enigiemand 
openbaar nie. ’n Finansiële adviseur sal jou kan bystaan met die 
stappe wat hieronder genoem word.

• sorg vir jouself vanuit ’n finansiële oogpunt en  
prioritiseer jou eie finansiële vryheid. Sit ’n nesei-
ertjie vir jouself weg, voordat jy enige opofferings maak vir jou  
huishouding of geliefdes. Hierdie neseiertjie moet apart gehou 
word van die ander gesins- of familielede se finansies.

• sodra jy gewoond is daaraan om vir jouself geld 
opsy te sit, neem die volgende stap en belê daardie 
geld, sodat jy kan sien hoe dit groei. Jy kan óf ’n maan-
delikse debietorder instel, óf ad hoc lomp som betalings maak.

• as jy getroud is, maak seker dat jy en jou eggenoot 
elkeen ’n geldige testament het, en dat jou eggenoot 
voldoende lewensdekking vir jou en jou kinders uit-
neem. In die geval van egskeiding, maak seker dat die lewens-
polisse steeds na jou kinders sal gaan en verseker dat die 
egskeidingbepalings jou in staat sal stel om jou lewenstyl min 
of meer te handhaaf. Ongelukkig is ons nie bevoeg om enige  
wetlike advies te gee rondom egskeidingsbepalings nie, maar 
ons kan saam met jou egskeidingsprokureur werk om te versek-
er dat jy ’n regverdige en genoegsame verdeling van enige po-
tensiële pensioenvoordele of polisse van jou eggenoot ontvang.

• wáár jy jou spaargeld belê is uiters belangrik – 
’n geldmark rekening by die bank gaan nie jou  
finansiële vryheid vir eendag waarborg nie! Die rede  
hiervoor is dat inflasie en belasting op die rente die koopkrag 
van jou geld inderwaarheid vinniger wegvreet as wat jy dit kan 
uitgee. lae risiko en veiligheid van beleggings is belangrike  
oorwegings vir vroulike beleggers, maar ’n gebalanseerde  
hoeveelheid risiko in jou belegging sal opbrengste behaal wat 
inflasie kan klop. 

• Jy moet meer as een beleggingsproduk hê: een wat 
ten volle likied is en waar jy in ’n noodgeval toegang 
sal hê tot jou geld, en een ander beleggingsproduk 
soos ’n aftree-annuïteit wat jy nie kan gebruik voor 
jy 55 jaar oud is nie. laasgenoemde dwing jou om te spaar 
en te belê vir jou oudag en bydraes tot ’n Aftree-Annuïteit kan 
ook ’n effektiewe meganisme wees om belasting te verminder.

• Die ideale belegging vir ’n konserwatiewe vrou-
like belegger, afhangende van jou persoonlike om-
standighede natuurlik, sal gebalanseerde effek-
tetrustfondse insluit met die goeie kombinasie van  
verskillende finansiële instrumente – staatseffek-
te, kontant, eiendom en definitief ook ’n blootstel-
ling aan aandele (ook bekend as ekwiteite). Deur jou  
belegging te diversifiseer, word risiko geminimaliseer, en is 
dit waarskynliker dat jy opbrengste sal ontvang wat inflasie 
volgehou sal kan klop. Daar is ’n klein risiko vir verlies aan  
kapitaal, maar dit sal slegs op die korttermyn ’n invloed hê en dit  
behoort jou nie af te skrik daarvan om ’n gebalanseerde  
beleggingsportefeulje te hê nie.

soos reeds genoem, begin deur ’n afspraak met 
’n finansiële adviseur te maak wat jou sal help 
om te besluit watter bedrag belê moet word, om 
die ideale portefeulje saam te stel, om die regte 
beleggingsprodukte te kies en seker te maak dat 
alle ander behoeftes aangespreek word – soos  
eiendoms- en risikobeplanning.

ter Viering Van Vrouedag

hier is ’n paar praktiese wenke
eksklusief vir vroulike Beleggers:

ter viering van Vrouedag hierdie maand, wil Brenthurst alle voornemende vroue-kliënte  
aanmoedig om ’n afspraak met ons te maak deur om u te herinner dat u eerste konsultasie   
gratis sal wees! en as u ons gedurende augustus of september maand kontak, sal ons die  
finansiële voorleggingskoste laat vaar, ongeag of u by Brenthurst ŉ belegging oopmaak of nie.

Moet asseBlieF nie aarsel oM enige Van ons Hoogs gekwaliFiseerDe Finansiële  
aDViseurs te skakel en ’n aFspraak te Maak nie. Moenie uitstel nie! 
kontakBesonDerHeDe worD HieronDer VerskaF.



Brenthurst Wealth Management (PTY) LTD FSP No. 7833 
Bladsy 4 
Augustus 2014 | uitgawe 235

Brenthurst wealth 
gesertiFiseerde Finansiële Beplanners:

VRYSTELLING: Brenthurst Wealth Management is ‘n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste Reg no. 2004/012998/07, FSP no. 7833. 
Enige inligting in hierdie dokument moet nie gesien word as beleggingsadvies nie omdat elke individuele belegger anders is met verskillende beleggingsbehoeftes. 
Raadpleeg asseblief enige een van ons hoogs gekwalifiseerde beleggingsadviseurs voordat u op die raad en aanbevelings in hierdie nuusbrief optree.  
Kontak asseblief BMW vir ‘n afspraak by enige van ons kantore landwyd. 

Magnus HeYstek  email: magnus@heystek.co.za tel: +27 (0)83 692 8635
Magnus is ‘n direkteur van Brenthurst Wealth en is in beheer van die belegging strategieë, navorsing en kliënte kommunikasie.

Brian ButCHart CFp®  email: brian@brenthurstwealth.co.za  tel: +27 (0)82 335 5117
Brian is hoof van die Kaapse kantoor en ŉ direkteur van Brenthurst Wealth.

JoHaN Burger CFp®  email: johan@brenthurstwealth.co.za tel: +27 (0)82 732 8655
Johan is hoof van die Pretoria kantoor en ŉ direkteur van Brenthurst Wealth.

RENEE EAGAR CFP® EmAil: renee@brenthurstwealth.co.za TEl: +27 (0)83 233 9373

SONiA DU PlESSiS CFP® EmAil: sonia@brenthurstwealth.co.za TEl: +27 (0)83 260 4055

mAGNUS l HEYSTEK CFP® EmAil: magnus1@brenthurstwealth.co.za TEl: +27 (0)72 071 5567

RiCHUS NEl ACCA EmAil: richus@brenthurstwealth.co.za TEl: +27 (0)78 260 4013

SUZEAN HAUmANN RFPTm EmAil: suzean@brenthurstwealth.co.za TEl: +27 (0)21 914 9646

“oM langterMYnwelVaart te skep Moet ‘n Mens ‘n sekere Mate Van risiko aanVaar. die grootste risiko 

is oM geen risiko te neeM nie. die grootste BYdrae wat ons kan Maak as BeleggingsadViseurs is oM te 

proBeer oM die hoogste Moontlike opBrengs te Bereik Met die laagste Moontlike risiko.”

Direkteur en HooF Van BeMarking: Sue HeyStek 
sue@brenthurstwealth.co.za

testaMente en BoeDels: rOZAnne HeyStek-POtgIeter 
rozanne@brenthurstwealth.co.za

Belasting en Finansiële aFDeling: gAVIn ButCHArt 
gavinb@brenthurstwealth.co.za

kliënte-koMMunikasie: mICHelle Burger 
michelle@brenthurstwealth.co.za

Al ons finansiële beplanners is gekwalifiseerde CFP® professionele lede van die FPI wat hoogs gekwalifiseerd is om 
raad te lewer op enige beleggingsonderwerpe. 

kliëntedienste en uitVoerende assistente:

JOHANNESBURG

Tel:  +27 (0)11 799 8100
Fax:  +27 (0)11 799 8101

Unit 2B, Cedar Office Estate,  
Cedar Road, Fourways, SA

PO Box 10150, Fourways East, 
2055, Gauteng, SA

PRETORiA

Tel:  +27 (0)12 347 8240
Fax:  +27 (0)12 347 0601

494A Lois Avenue, Erasmuskloof 
X3, Pretoria, SA

PO Box 32593, Waverley,  
Pretoria, 0135, SA

CAPE TOWN 
(DE WATERKANT)

Tel:  +27 (0) 21 418 1236
Fax:  +27 (0) 21 418 1304 

29 Chiappini Street, De Waterkant, 
Cape Town, 8001, SA

Postnet Suite 275, Box X22, 
Tygervalley, 7536, Cape Town, SA

BEllvillE
(Tygervalley) 

Tel:  +27 (0)21 914 9646
Fax:  +27 (0)21 914 6515 

Tyger Waterfront Terraces Block 2, Carl 
Cronje Drive, Tygervalley, Bellville, sa

Postnet Suite 275 P/Bag X22, 
Tygervalley, 7536, Cape Town, SA
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