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Die R1 000 000 000president
Sowat R1 miljard. Dít is wat pres. Jacob Zuma die SuidAfrikaanse belastingbetaler sal kos as hy vir
nog ’n termyn herkies word, skryf Gareth van Onselen.

Om die ware en totale onkoste
van pres. Jacob Zuma vir
Suid-Afrika te bepaal, is nie

’n eksakte wetenskap nie. Vir hier-
die artikel is die regstreekse voor-
dele verreken waarop Zuma krag-
tens die ministeriële handboek ge-
regtig is.

In elke geval is daar uiters kon-
serwatief gewerk; die koste kan dus
veel hoër wees. Eerstens, oor die
metodologie: Zuma is op 9 Mei 2009
ingehuldig. Vir elke onkoste het ek
die jaarlikse en vyfjaarlikse (die
lengte van ’n presidentstermyn)
kostes verreken.

Drie tipes syfers kom ter sprake:
) in die openbare domein en akku-
raat kwantifiseerbaar (byvoor-
beeld salaris);
) deels bekend en breedweg kwan-
tifiseerbaar (byvoorbeeld toelaes);
en
) onbekend en breedweg kwantifi-
seerbaar.

Ek het die ministeriële handboek
as riglyn gebruik, want hoewel die
presidensie nie daaronder ressor-
teer nie, is die presidensie op re-
kord dat op die handboek gesteun
word. Dit is weliswaar ’n onbevre-
digende bron; so vaag dat die kabi-
net al twee jaar lank beloof om dit
te verbeter om misbruik – wat ken-
nelik gereeld gebeur – te verhoed.

Ewe onbevredigend is die presi-
densie se jaarverslae, wat belangri-
ke syfers (soos die koste van die me-
vroue Zuma) in ander syfers ver-
steek.

Die ANC weier ’n parlementêre
portefeuljekomitee oor die presi-
densie; dus is daar nie oorsig nie.
Dit is trouens verstommend hoe-
veel moeite gedoen word om die
uitgawes te versteek, en dus was dit
nie ’n maklike speurtog nie.

Ek het, ten einde konserwatief te
bly in berekenings, verskeie syfers
nie inflasionêr aangepas nie. BBP-
beskerming sal byvoorbeeld, met
’n jaarlikse 5%-toename, R75 mil-
joen bedra eerder as my skatting
van R60 miljoen, en BBP-eskader-
vlugte sou R51 miljoen kon bedra
teen 2014, maklik R130 miljoen teen
2019. Hou dus in gedagte: Die ra-
mings is konserwatief.
Salaris (bekend)
Die syfer sedert 2009 kan nagegaan
word by die onafhanklike kommis-
sie vir die vergoeding van openba-
re ampsbekleërs, met die toekom-
stige verwagte bedrag wat teen ’n
lae 5%-toename per jaar aangepas
is om by die vyfjaarsyfer van
R12 315 706 uit te kom. Veral weens
die groot presidensiële salarisaan-
passing van 2008-’09 is Zuma tans
een van die 20 hoogs betaalde
staatshoofde ter wêreld, dalk selfs
een van die top-10.
Mediese fonds (bekend)
Zuma kry, benewens sy salaris,

jaarliks R1,3 miljoen as siekefonds-
bydrae. Oor vyf jaar is dit dus
R6,5 miljoen, effe meer met elke sa-
larisaanpassing.
Pensioen (bekend)
Maandeliks dra Zuma self, krag-
tens die ministeriële handboek, 5%
van sy salaris tot sy pensioen by,
en die belastingbetaler ’n verdere
17,5%. Boonop kry hy, kragtens die
Wet op die Vergoeding van Open-
bare Ampsbekleërs, ’n ronde som
(lump sum) by aftrede, wat tans
100% van sy jaarlikse vergoeding
is. Met ’n 5%-salarisaanpassing is
die geprojekteerde bedrag by Zuma
se uittrede R2 753 689.
Eggenotesteun (bekend)
Dit het luidens die presidensie se
syfers toegeneem van R4,5 miljoen
onder Thabo Mbeki tot R15 517 500
onder Zuma (sien grafika). Nadat
die toename danksy ’n DA-vraag in
die parlement bekend geraak het,
weier die presidensie om eggenote-
uitgawes afsonderlik te lys. Dit

word dus verdoesel. Kom ons hou
die jaarsyfer dieselfde (ten spyte
van inflasie en die bruid wat byge-
kom het), wat die totaal vir die kos-
te op sowat R77,6 miljoen laat.
Ampsmotors (bekend)
Kragtens die ministeriële hand-
boek is elke kabinetslid geregtig op
twee motors teen 70% van die mi-
nister se jaarlikse salaris: in Zuma
se geval dus R1 835 792 x 2 =
R3 671 584. Dit is vervangbaar ná
120 000 km of vyf jaar, en gaan glo
verminder word as die ministeriële
handboek ooit klaar hersien word.
BBPeskadervlugte (bekend)
Die weermag se BBP-eskader vlieg
Zuma binnelands en buitelands
rond. In die drie jaar tot April van-
jaar is 286 vlugte teen
R140 515 430,15 onderneem, teen ge-
middeld R491 000 per vlug. Gepro-
jekteer oor vyf jaar is die syfer
R234 192 383.
Bykomende vlugte (bekend)
Benewens die BBP-eskader ge-

bruik die president op ’n ad hoc-
grondslag ander vlugte. Toe die
presidensiële straler verlede Sep-
tember gediens is, is ’n Boeing 727,
vergesel van twee ander vliegtuie,
met sowat 35 vlugbemanning teen
’n konserwatiewe totale beraming
van R10 miljoen gehuur vir ’n reis
na Amerika. Hoe gereeld dit ge-
beur, is onbekend.
BBPbeskermingsdiensvlugte (onbe
kend)
Die polisie het in 2009 ’n private
straler teen R150 miljoen aange-
koop om onder meer BBP-besker-
mingspanne voor BBP-besoeke aan
Afrikalande uit te stuur. Dis onbe-
kend hoeveel hierdie gebruik kos.
BBPhelikoptervlugte (deels bekend)

Die regering het in een jaar R20,8
miljoen aan BBP-helikoptervlugte
bestee. Die president vlieg gereeld
per helikopter, met ’n bykomende
helikopter wat saamvlieg, tussen
Durban en Nkandla. Teen 15 retoer-
vlugte jaarliks van vier uur elk en

R60 000 per uur totale koste per he-
likopter is dit R72 miljoen. Die bo-
staande vlugkoste-beramings sluit
instandhouding uit.
Presidensiële oorsese dagtoelaes
(bekend)
Dié bedrag is ingewikkeld om te be-
reken. Die ministeriële handboek
bepaal kabinetslede en eggenote is
geregtig op 110% van die bedrag be-
taalbaar aan direkteurs-generaal,
soos jaarliks per land vasgestel
deur die departement van staats-
diens en administrasie.

As jy elke bedrag verreken, was
die jaarsyfer vir 2010 R25 400 vir die
74 dae dat Zuma oorsee was. Ver-
menigvuldig dit met vyf vir sy ter-
myn en die totale kosteraming is
R127 000. Dis onseker of die me-
vroue Zuma se oorsese toelaes by
die versluierde eggenotesteun-be-
groting, soos hierbo bespreek, inge-
reken word.
Hotelverblyf (onbekend)
In 2010 het die president 42 nagte in
oorsese hotelle deurgebring. Die
staat weier om te sê in watter hotel-
le hy bly, maar ’n internet-soektog
toon hy het onder meer in Indië in
die Taj Mahal Palace Hotel gebly,
waar ’n luukse suite R25 000 per
nag kos. In New York gebruik hy
glo die Carlton Ritz, wat tot R50 000
per nag kos. Kom ons neem ’n ge-
middeld van R20 000 per nag en
aanvaar die staat (belastingbeta-
lers) betaal die helfte daarvan. Dit
is R420 000 per jaar, of R2,1 miljoen
in ’n vyfjaartermyn.
Verblyf in ampswonings (deels be
kend)
Kabinetslede betaal nie huur vir
ampswonings nie. Daar is vyf pre-
sidensiële ampswonings beskik-
baar – twee elk in Pretoria en Kaap-
stad, en een in Durban. Al die laas-
te paar jaar val die staat rond oor
die onkoste. Verlede Oktober het
die minister van openbare werke
aangekondig R400 miljoen sou aan
die opknapping van die ampswo-
nings bestee word, net om gerepu-
dieer te word. Vir dié berekening is
instandhoudingskoste uitgelaat.
Volgens min. Collins Chabane was
die lopende onkostes vir die presi-
densiële ampswonings in 2009-’10
R5,3 miljoen, met die salarisse van
die 113 werknemers uitgesluit. Net
betreffende lopende koste is die
vyfjaarsyfer dus R26,5 miljoen.
Verblyf in private wonings (deels be
kend)
Zuma besit verskeie private wo-
nings vir hom en sy vroue, waar-
van dié in Nkandla en Forest Town,
Johannesburg, die bekendstes is.

Die president betaal self vir die
huise, maar die staat betaal vir vei-
ligheid en aanpassings soos ’n heli-
kopterlandingsplek.

Vir Nkandla beloop die bedrag
R6,4 miljoen.

BBPbeskerming (deels bekend)
Dit is moeilik om te verreken, want
die ANC-regering steek hierdie om-
vangryke uitgawe weg. Maar in
Maart 2009 het die minister van
staatsveiligheid aangekondig die
staat (belastingbetalers) bestee
R998 815,98 per maand om Zuma te
beskerm – en dit is voordat hy pre-
sident geword het. Dit is beslis nou
meer, maar kom ons bly by ’n ui-
ters konserwatiewe syfer van
R1 miljoen per maand, dus R12 mil-
joen per jaar en R60 miljoen vir die
volle vyfjaartermyn.
Regskostes (onbekend)
Dit is nie in die berekening inge-
sluit nie, maar die kostes van Zuma
se hofsake waar die DA betrokke is,
is reeds werklik omvattend.
Onverrekende kostes
Verskeie kostes is by hierdie anali-
se uitgesluit, soos die inhuldiging
(R75 miljoen), die sogenaamde Zu-
maville-ontwikkeling buite Nka-
ndla en enige moontlike krediet-
kaartvoordele. Die bedrae in hier-
die analise is bloot die president se
persoonlike lopende koste vir die
belastingbetaler. Dit sluit sy party-
politieke uitgawes uit, want die
ANC dek dit.

Dit is belangrik om te onthou die
president het die mag om hierdie
uitgawes, ook sy salaris, te veran-
der. Dat hy dit nie doen nie, bepaal
sy ingesteldheid jeens sy werk, sy
vergoeding en die belastingbetaler.

As ’n mens al bostaande kostes
saamgooi, is dit R517 721 164 oor vyf
jaar, of meer as ’n miljard rand aan
uitgawes as hy vir nog ’n termyn
herkies sou word.

Dit beteken hy kos die belasting-
betaler:
) R103 554 233 per jaar;
) R8 626 686 per maand;
) R1 991 235 per week;
) R284 462 per dag;
) R11 852 per uur;
) R198 per minuut; en
) R3 per sekonde.

Uiteraard het Suid-Afrika ’n pre-
sident nodig, of dit nou Zuma is of
nie. Maar hierdie syfers is groot-
liks onbekend. Die DA moet duim
vir duim veg om dit uit die ampte-
nary en ministers te wring, met die
reg van die belastingbetaler om te
weet wat van sy of haar geld word
wat heeltyd bevraagteken en gesa-
boteer word.

Twee vrae: Is die omvang van die
kostes geregverdig, en hoekom
doen die ANC-regering soveel om
die inligting te versteek? Daaroor
behoort elke denkende landsbur-
ger voortdurend te besin.
) Gareth van Onselen is ’n navorser
verbonde aan die DA, maar het hier
die analise in sy persoonlike hoeda
nigheid gedoen. Dit is op sy persoonli
ke webblad, www.insidepolitics.org,
gepubliseer.

Salaris: R2 275 802 tot R2 753 689 jaarliks
Vyfjaarraming:R12 315 706

Mediese fonds: minstens R1,3 miljoen jaarliks
Vyfjaarraming:R6,5miljoen

Eenmalige pensioen-uitbetaling:
sowatR2 753 689

Eggenotesteun: minstens R15 517 500 jaarliks
Vyfjaarraming:R77 585000

Ampsvoertuig: R1 835 792 x 2 voertuie
Vyfjaarraming:R3671 584

BBP-eskadervlugte: ongeveer R46 838 476 jaarliks
Vyfjaarraming:R234 192 383

Bykomende vlugte: R6 331 174 plus twee bykomende vliegtuie
Vyfjaarraming:R10miljoen

BBP-beskermingsvlugte:
onbekend

BBP-helikoptervlugte: minstens R14,4 miljoen jaarliks
Vyfjaarraming:R72miljoen

Oorsese reistoelaag (president): gemiddeld R25 400 jaarliks
Vyfjaarraming:R127 000

Verblyf (hotelle): gemiddeld R420 000 jaarliks
Vyfjaarraming:R2,1miljoen

Verblyf (ampswonings): gemiddeld R5,3 miljoen jaarliks
Vyfjaarraming:R26,5miljoen

Aanpassings (private wonings):
R6,4miljoen

BBP-beskerming: gemiddeld minstens R12 miljoen jaarliks
Vyfjaarraming:R60miljoen

Regskostes:
onbekend

Totale jaarkoste:
sowatR103 544 233

Vyfjaaraming:
R517 721 164

Die Zuma-balansstaat
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Begroting vir eggenotesteunBegroting vir eggenotesteunBegroting vir eggenotesteun

Hoeveel kos pres. Jacob Zuma jou?

Sy byvoordele kos meer as R103 miljoen per jaar. Dit beteken:

Koste indien herkies:
meer as R1miljard

Oor ’n vyf-
jaar-tydperk is
dit gelyk aan

10 354
Hop-huise.

Oor ’n vyf-
jaar-tydperk is
dit gelyk aan

323
reise na die ruimte
met Virgin Galactic.

Oor een maand is
dit gelyk aan

216 414
skoolhandboeke.

Oor een jaar is
dit gelyk aan

25 888
skootrekenaars.

50 jaar gelede | 23 Augustus 1962
V Vliegtuig stort neer in ballonproef: “Die vliegtuig waarmee die Amerikaners hul
eerste navorsingsballon van Calvinia agtervolg het, het gistermiddag omstreeks
vieruur naby Sutherland in ’n koringland neergestort,” lui die hoofberig. “Die vlieë
nier, mnr. Rupert Schafer, het merkwaardig ontkom. Hy het kopbeserings en word
in die hospitaal op Sutherland behandel. Die ballon is gisteroggend om 5:30 opge
stuur. Op die vliegveld buite Calvinia het sowat tweehonderd mense in bitter koue
gestaan en kyk.”

V Angoraboere verloor baie bokke: Ook op die voorblad: “Twee groot angoraboe
re het in die reënstorms van die laaste paar dae swaar verliese gely. Mnr. M.G.
(Hampie) Lourens van die plaas Weegskaal in die distrik Swellendam het sowat
300 bokke verloor, terwyl 120 angorabokke van mnr. Fanie Ferreira van Jeffreysbaai
gevrek het.”

V Kluisenaar glo nie nuwe huis is syne: Op bladsy 3: “ ‘Kyk hy lag . . . Dit is byna
vyf jaar dat ou William Smit laas gelag het. Daar het seker ’n wonderwerk ge
beur . . .’ Só het mense nou die dag gepraat van die ou kluisenaar van Kraaifontein.
Vyf jaar al woon hy onder ’n tafel op ’n stukkie grond wat eers aan hom behoort
het. Toe kom daar ’n man en sê hy sal vir hom ’n huis laat bou – verniet! Gister
was ’n aantal werkers besig om die huisie op te rig. Ou William het pens en poot
jies onder die tafel ingekruip en daar gebly. Die rede? Hy glo nie dis sy huis wat die
mense daar bou nie. Hy glo nie daar is nog goeie mense op aarde nie.”

Jy SMS
Stuur jou SMS na 45589. SMS’e wat
die skrywer se naam bevat, kry voor
keur.

V Regering het voorskrifte oor plaas
werkers se huisvesting (en dis goed
so), maar waarom geld dieselfde nie
mynwerkers nie? Kabous, Worcester
V SuidAfrikaners behoort trots te
wees op die polisie vir die belangrike
werk wat hy doen. Wanneer die vlag
halfstok hang, moet ons ook dink aan
lede wat deur die jare die hoogste of
fer moes bring. Marida Hattingh, Despatch
V Skep prof. Jansen nie ook onmoont
like verwagtinge met sy doelwit van
twee jaar voorskoolse onderwys nie?
Boontjie
V As Peter de Villiers met beseerde
spelers sou waag, was koerante vol.
Noudat die heer Meyer dit doen, swyg

die massa. Johan, Kleinmond
V Is Habana op krukke nou Heyneke
Meyer se agterryer? Hoekom neem hy
nie ’n fiks Aplon of Basson saam Poe
maland toe nie?Martin Bek
V Schalk Burger se seun het gister sy
eerste lewenslig aanskou en daar
word reeds voorspraak vir hom ge
maak deur hom in die Springbokspan
“in te praat”. My seun het seker nie ’n
kat se kans nie! Tony
V Dankie, Lizette Rabe. Net iemand
wat al gesien het wat doen psigiatrie
se siektes aan iemand, kon met so
veel deernis vra dat daar met ’n ander
oog en taal gekyk moet word na dié
siektes en hul gevolge. Ons wat al
deur depressie gejaag is, is net mense
en mense wat siek is. Ons wil nie ’n
etiket om die nek hê nie. Pieter Pienaar,
Durbanville

Jy op Facebook
Oor prins Harry se kaalkaperjolle in
’n hotelkamer in Las Vegas:

V Ek is darem bly om te sien hy hou
sy kroonjuwele toe! katrien.dvs
V So ’n ou karnallie! chrissie.spoon
V What happened in Vegas didn’t stay
in Vegas. johnny.rider
V Shame, die arme siele kan ook letter
lik nie hul sterte draai nie, dan is daar
iemand wat moan daaroor. Hulle is
maar net mense soos ons. Moet sê
dat ek hoop hy doen afstand van die
persoon wat die foto’s laat “lek” het,

seker lekker betaling gekry daarvoor.
Al dié met hul stywe lippies moet
onthou hulle was ook jonk en ons het
almal een of ander tyd stoutigheid
aangejaag. Knersus
V Ou Charles het Camilla beetgekry
toe hy nog met Diana getroud was.
Dit was maar oukei in die ouma se oë,
net omdat sy nie van Diana gehou het
nie. susan.deklerk.90
V Hy moes sommer sy slinger so paar
keer in die rondte gedraai het vir die
klomp wat hom nie alleen wil los nie.
Arme mense. stephansss

Inligtingswet voldoen nie aan VNverdrag
Ons Grondwet van 1996 bepaal dat die
Republiek gebonde is aan internasio-
nale ooreenkomste (verdrae) wat bin-
dend was op Suid-Afrika toe die
Grondwet in werking getree het.

Dit sluit in die Verenigde Nasies se
“verdrag oor burgerlike en politieke
regte” van 1966, wat in klousule 19 (1)
bepaal: “Elkeen sal die reg op vryheid
van spraak hê . . .” Klousule 19 verwys
na nasionale veiligheid as ’n beper-
king van so ’n reg, maar omskryf dit
baie onduidelik.

Ons regering se wetsontwerp ter be-
skerming van staatsinligting in sy
huidige vorm laat toe dat belangheb-
bende staatsorgane of -amptenare
(asook die verantwoordelike minister)

kan beslis of nasionale veiligheid in
die gedrang kom. Die wetsontwerp sal
lei tot ’n ernstige verbreking van die
demokratiese skeiding van magte in
Suid-Afrika, wat ’n bousteen van ons
grondwetlike bestel is, omdat dit in-
ternasionale tradisionele persvryheid
(soos in klousule 19 bedoel) inkort.

In die lig van objektiewe uitsprake
van die konstitusionele hof in die ver-
lede het ek goeie hoop dat daar ’n baie
sterk waarskynlikheid is dat die
meerderheid van die regters die be-
oogde wet nietig sal verklaar. Stryden-
de partye behoort ook hierdie argu-
ment voor die hof te opper.

Prof. A.C. Cilliers
Durbanville

Tiktik herinner aan tiener se hartklop
Tydens die nuus op die televisie tik-
tik jou voete in hul boeie gespanne op
die vloer.

Dit laat my dink aan die laaste tik-
tik van die jong tiener se hart wat jy
vermoor het. My hart skeur as ek
hoor en lees hoe haar moeder nooit
weer dieselfde sal wees nie.

En dan dink ek hoe jy jou ma se
lende geskeur het by die geboorte.
Waar het jy van seun na moordenaar
verander? Jy word ’n man genoem,
maar was jy ooit werklik een?

My gedagtes dwaal terug na my eie

seun se geboorte. Was ek vir hom ’n
goeie ma? Of het ek, of die lewe, hom
gemaak of gebreek sodat hy ook een-
dag, soos jy, die grens tussen laat leef
en vermoor kan oorskry? Die Vader
behoed.

Vrou, ons sien jou kind op die TV.
Maar ek weet die dag toe jy hom in
die lewe ingestoot het, was jou pyn
niks in vergelyking met wat jy nou
voel nie.

Ware mans moor nie.
L. Venter

Vredenburg

‘‘Dit is trouens
verstommend
hoeveel moeite
gedoen word om
die uitgawes te
versteek, en dus
was dit nie ’n
maklike speurtog
nie.


