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V
olgens die Wêreldbank se 
Findex-verslag is Suid-Afrika-
ners bo-aan die lys van lande 
wat in 2014 lenings aangegaan 

het en ’n verstommende 86% van Suid-
Afrikaners het volgens dié statistiek 
geld geleen.

Damon Sivitilli, die bemarkingshoof 
van DebtBusters, sê dit gebeur dikwels dat 
verbruikers in ’n roetine van skuld verval 
– en uiteindelik lenings uitneem om ander 
af te betaal. Dit is egter nie al nie. “Ander 
maniere (waarop mense in ’n skuldspiraal 
gevang word) sluit in ontslag, wanneer ’n 
eggenoot sy of haar werk verloor, maar 
ook soms wanbestuur van geldsake en 
roekelose spandering.”

Die feit is mense moet nou en dan geld 
leen. Die beskikbare opsies wanneer ’n 
mens moet geld leen, is legio. 

“Verbruikers moet net werk met skuldver-
skaffers wat by die Nasionale Kredietregu-
leerder geregistreer en geakkrediteer is,” 
sê Damon. Deel van die vereistes, vol-
gens hom, is dat hierdie verskaffers elk ’n 
praktyk nommer het wat sigbaar moet wees. 

Kontak die Nasionale Kredietreguleerder 
om uit te vind of die maatskappy wel mag-
tiging het. Damon sê dat verbruikers ook na 
die kredietkoste moet oplet, soos wat die 

leen

Alex J Coyne het meer gaan uitvind oor lenings 
in Suid-Afrika en self ’n gewilde kitslening getoets

rente en addisionele kostes van die lening 
is, voordat die geld geleen word. 

Vir persoonlike lenings, raai hy aan dat 
verbruikers doodseker maak hulle leen geld 
teen ’n wettige rentekoers. Hiervoor het die 
Nasionale Kredietreguleerder riglyne. 

In die geval van huis- of karlenings, sê 
Damon dat mense moet kyk of hul lening 
aan die prima rentekoers gekoppel is. In-
dien ja, sal jy dalk meer vir jou lening betaal 
vanweë die feit dat die repokoers en die 
prima rentekoers op- of afgaan.

Damon sê dat kits- of betaaldag lenings 
’n mens duur kan kos: “Hulle dra hoë 
rentekoerse en vereis dikwels paaiemente 
binne een maand. Hierdie laat verbruikers 
te maklik in die skuldspiraal vassit.”

Wees versigtig vir nie-geakkrediteerde 
instellings en mense wat jou sommer net 
’n lening aanbied. Dit is hier waar mense 
hulle dikwels in ’n leningshaai vasloop: Die 
persoon wat jou ID en bankkaarte opeis en 
dit hou tot die lening afbetaal is. 

“Leningshaaie gee dikwels min of geen 
dokumentasie wanneer daar vir ’n lening 
aansoek gedoen word nie en omdat hulle 
nie by die NKR geregistreer is nie, maak 
hulle ook van onwettige insamelmetodes 
gebruik. Verbruikers kan min doen, want so 
’n leningsverskaffer werk buite die wet.” 

Sókan jy

Jou krediettelling
Jou krediettelling bepaal of jy kan geld 
leen en hoeveel daarvan. Hoewel ’n 
mens se kredietrekord op verskeie 
maniere deur verskillende instellings 
uitgewerk word, sê Damon dat hulle 
oor die algemeen na jou geskiedenis 
van betaling, uitstaande skuld, asook 
die aantal kredietnavrae en wanbeta-
lings op jou naam kyk. ’n Mens kan jou 
kredietrekord verbeter deur rekeninge 
betyds of selfs vroeër te betaal. Om 
meer as die minimum paaiement te 
betaal, sal ook ’n positiewe invloed op 
jou krediettelling hê.

Wat maak ’n mens as jy nie kan 
betaal nie of as jy sien jy gaan laat 
wees met die paaiement? Damon is 
hieroor reguit: “Dit kan ’n ongelooflike 
risiko vir jou krediettelling inhou en dit 
benadeel jou kanse om in die toekoms 
weer ’n lening te kry.” 

Hy raai verbruikers aan om die in-
stelling dadelik te kontak en in te lig dat 
daar moontlik ’n probleem mag wees 
wanneer jy sien daar is geen ander 
uitweg nie. 

“Die meeste kredietverskaffers is 
gewillig om te help as jy eerlik is,” sê 
hy, maar beklemtoon dat geen krediet-
verskaffer wettiglik verplig is om dit te 
doen nie. 
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kan jy

Verjaarde skuld en jy
Ou (of verjaarde skuld), sê Damon, is 
geld wat jy wettiglik skuld, maar wat 
verval as daar geen aktiwiteit of kontak 
in verband met die lening oor ’n tydperk 
van drie opeenvolgende jare geskied nie. 
Vir dit om te geld, moet daar vir minstens 
drie jaar (vanaf die datum wat die skuld 
betaal moes word) geen erkenning van 
die skuld deur jou wees nie; en ook geen 
kontak van die kredietverskaffer vir die 
skuld binne hierdie drie jaar wees nie. 

soorte lenings
Nie alle lenings is eenders nie! Hier is van 
die verskillende leningsopsies wat beskik-
baar is:
u  ’n Persoonlike lening word gewoonlik vir 

persoonlike gebruik aangebied en word 
gewoonlik oor ’n vaste tydperk met vas-
gestelde, maandelikse paaiemente geleen. 

u  Huislenings is langtermynlenings en het 
gewoonlik vasgestelde bepalings – jou 
rentekoers kan vasgestel wees of nie.

u  Kitslenings of betaaldaglenings moet 
gewoonlik binne ’n kort tydperk afbetaal 
word en het hoë rentekoerse. 

u  Sakelenings word uitgeneem om ’n 
onderneming aan die gang te kry of te 
verbeter. Dit gaan dikwels met ’n sakeplan 
of -uitleg gepaard.

u  Karlenings het betrekking tot voertuig-
finansiering, en motorhandelaars bied 
dikwels opsies hiervoor aan hul kliënte, 
maar weeg jou opsies dikwels teenoor dié 
van die bank op. 

u  Studentelenings word vir opvoeding 
aangewend, maar kan ook vir studie-
onkostes soos verblyf gebruik word. 
Gewoonlik is dit ’n vereiste van ’n aan-
gaande studentelening dat terugvoer oor 
die studies gegee moet word.

jou skuldformules
Jy hoef nie ’n wiskundekenner te 
wees om jou skuld te verstaan nie. 
Loer na hierdie skuldformules:
Enkelvoudige rente is rente wat 
op die aanvanklike bedrag gegrond 
word.
Rente = Aanvanklike bedrag x Rente 
per jaar (as desimaal) x Tydperk (in 
jare)
Saamgestelde rente is rente wat 
bo-op homself vermeerder.
Bedrag = Aanvanklike bedrag x 1 
+ (rentekoers ÷ aantal per jaar wat 
rente saamgestel word) tyd in jare. 
Jou likwiditeitsverhouding sê vir 
jou hoe lank jy jou uitgawes sal kan 
dek met die bates wat jy het (in kon-
tant, of wat na kontant omgeskakel 
kan word). Likwiditeitsyfer = Jou 
bates ÷  jou maandelikse uitgawes

moenie dat skuld jou 
onderkry nie
u  BePLAN Jou GeLDSAKe Werk volgens 

’n begroting sodat jy nie halfpad deur 
die maand ’n persoonlike of kitslening 
benodig nie.

u  BePLAN Jou LeNiNG As jy geld moet 
leen, hetsy dit kits-, huis- of karlenings is, 
sorg dat jy beplan daarvoor: Hoeveel kan 
jy bekostig en wat is jou Plan B en C?

u  BeTAAL Jou SKuLD ALTyD BeTyDS 
As jy nie kan nie, praat eerder dadelik 
met jou leningsverskaffer – in die meeste 
gevalle kan ’n plan gemaak word.

u  BeTAAL vRoeG of meeR AS Die 
miNimum BeDRAG WANNeeR Jy KAN 
– dit laat jou krediettelling klim.

u  LeeN Die ReGTe BeDRAG – soveel as 
wat jy gaan nodig kry – en nooit meer as 
wat jy sal kan bybring nie.

Kry só hulp:

Kontak die Nasionale Kredietreguleerder 

by 011 554 2600, complaints@ncr.org.za of 

besoek www.ncr.org.za

Vind DebtBusters by www.debtbusters.co.za 

of kontak 086 112 3644 Vk

’n eksperiment in geldleen
Hoeveel skade kan ’n kitslening doen? ek 
het besluit om self ondersoek in te stel vir die 
artikel en van ’n kitslening gebruik te maak.  

vir die doel van hierdie eksperiment het 
ek een van die gewildste kitsleningopsies 
gebruik. Dit is belangrik om hier te noem 
dat nie alle kredietverskaffers vir kitslenings 
eenders is nie: Hul kriteria verskil beslis. 

Lenings word aangebied teen ’n jaarlikse 
rentekoers van 36% en vir ’n maksimum 
tydperk van ’n maand. volgens die betrokke 
maatskappy se webwerf, het ’n meningspei-
ling gewys dat 97% van hul kliënte weer van 
so ’n lening gebruik sal maak.

eerste verbruikers kan vir ’n lening van 
tot en met R3 000 aansoek doen. Hierdie 
bedrag vermeerder vir dié wat hul eerste 
lening suksesvol afbetaal het en weer van 
die diens gebruik maak.

uiteindelik het ek besluit om ’n bedrag 
van R3 600 te leen – einde van die maand 
se betalings sou sorg vir die terugbetaling. 
Die uiteindelike bedrag wat terugbetaal 
is, was R4 230,72 – R630,72 meer as die 
aanvanklike bedrag. 

Nadat ek hul aanlynaansoekvorm 
voltooi het, is ek gevra om my maandelikse 
uitgawes rofweg te verduidelik. Daarna is 

ek gevra om die afgelope drie maande se 
bankstate op te laai en my leningsaansoek 
is goedgekeur! ’n Paar uur daarna was die 
geld in my bankrekening.

maar dit was nie so maklik nie. ’n Paar 
dae voordat ek betaal moes word (die beta-
ling wat die lening moes vereffen) was daar 
probleme daarmee. 

Gelukkig het ek spaargeld gehad om ’n 
krisis af te weer; maar nie sonder om te dink 
aan die moontlike nagevolge daarvan nie: 
Wat as die lening nog groter was of ek nie 
op die spaargeld kon reken nie?

Daar is goeie en slegte aspekte van 
die kitslenings, en opsies verskil. Byvoor-
beeld, ’n kitslening, deur fNB vereis dat dit 
binne ’n maand afbetaal word – maar die 
uitstaande balans van die lening sal gevat 
word soos wat geld in daardie tydperk 
inkom, so hou dit in gedagte en maak seker 
jy is van die bepalings en voorwaardes 
bewus.

Ja, kitslenings is maklik, maar onthou om 
voorsiening te maak vir die onverwagse ná 
die onverwagse: Dalk moet jy dringend geld 
leen om die kar te herstel, maar wat gaan jy 
doen as die vrieskas ook ingee?

Die meeste 
kreDietverskaffers 

is gewillig om te 
help as jy eerlik is, 
maar is nie verplig 
om Dit te Doen nie 
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