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HOOGTEPUNTE VAN 2016

Ä  Fonds se naam verander na LA Aftreefonds

Ä  Alle lede teen 01/04/2016 oorgeplaas na die Vastebydrae-afdeling 

Ä  Nuwe selfoon-vriendelike webtuiste bekendgestel en verbeterde 
kommunikasiestrategie geïmplementeer

Ä 166 eise ten bedrae van meer as R211m. uitbetaal

Ä  Sjaria-beleggingsportefeulje ingestel as ’n beleggingskeuse vir lede

Ä  Die verstek-beleggingsportefeuljes vir lewensfase-produkte 
verander om ’n gladde oorskakeling na die lewende annuïteit binne 
die Fonds by aftrede moontlik te maak

Ä  Buigsame begrafnisdekking vir lede bekendgestel

Ä  ’n Fokus op binne-Fonds bewaring

Ä  ’n Pensioenverhoging gelyk aan 64% van inflasie toegestaan op 
01/01/2016

Ä  Diskresionêre bonus vir pensioenarisse toegestaan op 01/12/2016 
– 50% van bruto maandelikse pensioen

Ä  Pensioen-begrafnisdekkingsvoordeel bekendgestel as ’n eenmalige 
opsie vir huidige pensioenarisse

Ä  Groepsbegrafnisvoordele vir lede wat ’n lewende annuïteit binne 
die Fonds verkry het

Ä  Lewende Annuïteit binne die Fonds vir afgetredenes bekendgestel

Ä  Die Fondsreëls gewysig om raadslede in staat te stel om hulle by 
die Fonds aan te sluit 

Ä  Nuwe raadslidtrustee op 01/12/2016 aangestel

Ä  Aanstelling van ’n fondsverteenwoordiger om die 
kommunikasiekonsultante by te staan en die funksie van berading 
uit te voer soos deur die Nasionale Tesourie gevisualiseer



4

“ ’N DOELWIT 
SONDER ’N PLAN IS 
NET ’N WENS.”

Antoine de Saint-Exupery
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MEER OMTRENT DIE LA AFTREEFONDS 

Die LA Aftreefonds (voorheen Kaapse Gemeenskaplike Pensioenfonds) is ’n Vastebydrae-
aftreefonds spesifiek vir permanente werknemers, kontrakwerkers en deeltydse werknemers 
van plaaslike owerhede. Die Fonds bestaan al vir meer as 70 jaar en spog met ’n trotse rekord 
van stewige beleggingsopbrengste, ’n keuse tussen mededingende dood-, ongeskiktheid- en 
begrafnisvoordele, en ’n finansieel gesonde pensioenarispoel.

Vinnige blik op die Fonds (soos op 30 Junie 2016)
Aktiewe lede 1 481
Uitgestelde lede 25
Pensioenarisse 3 923
Bates onder bestuur R3 999 biljoen

LA AFTREEFONDS SE VOORDELE 

Aftreebeleggings
Ten einde die verskeidenheid van beleggingsverwagtinge en vlakke van risikoverdraagsaamheid 
onder sy lede voldoende in ag te neem, het die LA Aftreefonds (die Fonds) ’n innoverende 
lewensfase-beleggingstrategie ontwerp wat ’n toepaslike balans tussen risiko en opbrengs 
op verskillende stadiums van hul werkslewe aan lede bied. Lede kan kies om nie by hierdie 
verstekstrategie in te skakel nie.

Om die aftreespaargeld van lede tot die maksimum te verhoog, word alle werknemerbydraes 
tot die Fonds aangevul deur bykomende bydraes deur die lede se werkgewers, die onderskeie 
plaaslike owerhede:

Maandelikse werknemerbydrae 9% van pensioendraende salaris
Maandelikse werkgewerbydrae  18% van werknemer se pensioendraende salaris
Maandelikse raadslidbydrae 7.5% van pensioendraende salaris
Maandelikse geagte 
werkgewerbydrae

7.5% of 10% van raadslid se pensioendraende salaris.
Van raadslede word vereis om hul vergoedingspakkette so te 
struktureer dat die totale bydrae nie minder as 15% van hul 
pensioendraende salaris is nie.

Bykomend tot bogenoemde kan lede en raadslede addisionele vrywillige bydraes tot die 
Fonds maak. Hierdie kostedoeltreffende manier van spaar vergroot die algehele waarde van 
aftreespaargeld. 

Dood- en ongeskiktheidsdekking
Die Fonds bied aan lede ’n reeks van buigsame dood- en ongeskiktheidsdekkingsopsies wat 
ontwerp is om individuele behoeftes en begrotings te pas. 

Begrafnisdekking
Ongeag die dood- en ongeskiktheidsdekkingsopsies wat deur ’n fondslid gekies is, kwalifiseer 
lede en hul onmiddellike familielede outomaties vir begrafnisdekking. ’n Reeks van buigsame 
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dekkingsopsies is beskikbaar. Dit sluit ’n voordeel in vir die gratis vervoer van die oorskot van enige 
plek binne die grense van Suid-Afrika na waar die begrafnis gehou word.

Pensioengesteunde huislenings
Lede wat kwalifiseer het toegang tot ’n pensioengesteunde huisleningskema waardeur hulle borg 
kry vir ’n huislening van tot 60% van hul lid-aandeelwaarde. 

Lewende annuïteit binne Fonds (deur Fonds verskaf)
Omdat besef word dat die Fonds ’n verantwoordelikheid teenoor sy lede het, selfs ná hul 
aftrede, het lede die keuse om ’n gedeelte van, of al hul aftreegeld, by aftrede na ’n buigsame, 
kostedoeltreffende, trusteeondersteunde lewende annuïteit verskaf deur die Fonds, te skuif.



Lede word die opsie gegee
om na die vastebydrae-fonds 

oor te gaan, naamlik die Kaapse 
Gemeenskaplike Aftreefonds (KGA).

Oorblywende VV-lede kry 
nog ’n opsie om na 

VB-afdeling oor te gaan

Twee provinsiale plaaslike-
owerheidsfondse smelt saam 
in die Kaapse Gemeenskaplike 

Pensioenfonds.

Meer as 18 500 
lede oorgeplaas na 

die KGA.

Vastebydrae-opsie (VB) ingestel as 
verpligtende fonds-opsie vir alle nuwe lede. 

Bestaande Vastevoordeel-lede (VV) word die 
opsie gegee om na die VB-afdeling oor te gaan.  
1 170 lede oorgeplaas na die VB-afdeling.

Kaapse Gemeenskaplike 
Pensioenfonds gestig.

1943

1996

2003

2014

1980

1997

’n Kort geskiedenis
van die LA Aftreefonds

2016Fonds se naam verander na LA 
Aftreefonds. Nuwe webtuiste 
en nuwe administrateur 
se selfoontoepassing (app) 
bekendgestel vir veilige toegang.

Alle oorblywende aktiewe VV-lede 
oorgeplaas na die VB-afdeling, wat 
beteken die Fonds het nou slegs 
VB-lede, VB-afgetredenes en VV-
pensioenarisse.

Nuwe raadslidtrustee aangestel 

Beduidende verbetering van voordele 
waaronder:
•  Lewende annuïteit binne Fonds vir afgetredenes
•  Life Stage se verstek-beleggingsopsie verander
•  Sjaria-beleggingsportefeulje ingestel as 

portefeulje wat lede kan kies
• Buigsame begrafnisvoordele vir lede
•  Groepsbegrafnisvoordele vir lede wat ’n 

lewende annuïteit binne Fonds verkry
• Toelating van raadslede as lede
• ’n Fokus op bewaring binne Fonds
• Eenmalige pensioen begrafnisdekking

7
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Inleiding deur die  
VOORSITTER

Die jaar 2016 was ’n jaar vol positiewe veranderinge vir die LA 
Aftreefonds. Ná meer as 70 jaar as ’n leidende en suksesvolle 
verskaffer van produkte gemik op aftreebelegging- en risikovoordele 
vir werknemers van plaaslike owerhede, het die Kaapse 
Gemeenskaplike Pensioenfonds ’n aansienlike transformasie ondergaan 
en sy naam, leuse en kenteken verander. Hoewel die Fonds nou 
meer modern daar uitsien, bly dit nietemin 100% gerig op wat dit die 

afgelope meer as 70 jaar suksesvol gedoen het – om seker te maak dat sy lede die beste moontlike 
kans het om ’n goeie aftrede te geniet. 

Hierdie konsekwente verbintenis is die rede vir die tema van vanjaar se Jaarverslag, naamlik “Ingestel 
op Jou Toekoms”. Soos uit hierdie verslag sal blyk, bly die Fonds en almal betrokke by sy bestuur 
absoluut toegespits daarop om te bly voldoen aan die behoeftes van ons lede en hul afhanklikes 
en terselfdertyd ons belofte aan ons pensioenarisse na te kom. Soos altyd staan ons lede en 
pensioenarisse sentraal in elke besluit wat ons maak en elke stap wat ons doen. 

Vordering na groter uitnemendheide
Die Fonds het oor die jare tot ’n dinamiese Vastebydrae-aftreebeleggingsvoertuig vir al sy 
aktiewe lede ontwikkel. In die finansiële jaar onder oorsig het hierdie ontwikkeling verdere 
momentum gekry met die bekendstelling van ’n aantal innoverende en kostedoeltreffende nuwe 
en verbeterde voordele, waarvan sommige regstreeks uit versoeke van lede gespruit het. Hierdie 
ontwikkelingsproses is ver van verby, en ons sien uit daarna om gedurende die 2016/17 finansiële 
jaar met meer nuwe en verbeterde voordele vorendag te kom. 

Terugvoering van lede oor ons opgeknapte selfoon-vriendelike webtuiste was besonder positief 
en dit is duidelik in die kol wat betref die doelwit om dit makliker vir lede te maak om met die 
Fonds te skakel, waar hulle hul ook al bevind. Behalwe hierdie buigsaamheid en gerief het die 
Fondsadministrateur laat in 2016 ’n nuwe toepassing (app) bekendgestel waarmee ons lede 
hul persoonlike fondsinligting kan nagaan, soos lid-aandeelwaardes, begunstigde-benoemings, 
ens. Hoewel hierdie inligting reeds ’n tyd lank op die Fonds se veilige webtuiste beskikbaar is, 
stel hierdie nuwe toepassingstegnologie lede in staat om hul persoonlike besonderhede op hul 
slimfone te kry. En dit is beskikbaar gestel in reaksie op baie versoeke wat ons ontvang het vir 
onmiddellike en veilige toegang tot persoonlike inligting.  

Ons het ook gereageer op versoeke van pensioenarisse oor dekking vir begrafnisse. Laat verlede 
jaar is dan ook ’n unieke voordeel spesifiek vir ons pensioenarisse geïmplementeer. Al ons 
pensioenarisse het ’n eenmalige geleentheid gekry om hierdie voordeel te benut. Vorentoe sal 
hierdie voordeel beskikbaar wees vir enige aktiewe lid wat by aftrede kies om ’n lewende annuïteit 
binne die Fonds te verkry.

Bou van verhoudings
Een van die sleuteldoelwitte van die raad van trustees bly om die Fonds te laat groei en sodoende 
te verseker dat ons lede hul verwagtinge oor aftree-uitkomstes kan verwesenlik. Ons sou dit nie 
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kon bereik het sonder die samewerking van en vennootskappe met die plaaslike owerhede waar 
ons fondslede in diens is nie. 

In 2016 het ons ’n toegewyde fondsverteenwoordiger aangestel om ons kommunikasiekonsultante 
by te staan met die implementering van die Fonds se verbeterde kommunikasiestrategie. Ons het 
spesifiek op persoonlike kontak met werkgewers en vakbonde gefokus, sowel as die opleiding van 
hul personeelpraktisyns om seker te maak dat die waarde van dit wat die Fonds bied, in diepte 
begryp word. 

Hierdie fokus werp ongetwyfeld vrugte af en ons is baie bemoedig deur die werkgewers se 
ondersteuning tydens ons besoeke aan hul kantore. Hierdie besoeke, saam met ons bywoning 
van bekendstellingsessies vir nuwe werknemers, is ’n belangrike fokuspunt van ons pogings om 
ons ledetal uit te brei. In die komende jaar gaan ons ook voorrang gee aan die ontwikkeling van ’n 
omvattende lede-opleidingsprogram om ons lede te help om hul potensiaal rakende die aftrede 
wat hulle begeer, ten volle te realiseer. 

Die ontwikkelende aftreefonds-omgewing
Die raad van trustees ondersteun die hoofdoelwit van die Nasionale Tesourie se konsep-
aftreehervormingsvoorstelle en het die afgelope jaar onvermoeid gewerk om seker te maak dat 
die Fonds voldoen aan die voorgestelde hervormings. Hierdie wetgewing is gemik op die uitbou 
van goeie fondsregering, die lewering van beter waarde vir geld vir lede en om te verseker dat 
gepaste en doeltreffende aftreeprodukte beskikbaar is.    

Ons kan met trots bevestig dat die Fonds reeds voldoen aan baie van die 
aftreehervormingsvoorstelle, insluitende die volgende: 

•  Dit bied ’n verstek-beleggingsportefeulje (die lewensfasebeleggingstrategie) wat geskik is vir 
ons lidmaatskapprofiel.

•  Dit verskaf ’n kostedoeltreffende bewaringsopsie binne die Fonds vir lede wat bedank of 
wat deur aflegging of ontslag hul werk verloor. Lid-aandeelwaardes kan by beëindiging van 
indiensneming in die Fonds behou word en aanhou groei met fondsopbrengste totdat die lid 
die voordele met of voor aftrede nodig het;

•  Dit bied ’n kostedoeltreffende lewende annuïteit binne die Fonds. Lede wat aftree, kan 
’n lewende annuïteit direk van die Fonds verkry en moet geen kommissie daarop betaal 
nie. Sodanige lede sal ook toegang hê tot gratis raadgewersdienste oor hul aftrede-
opsies, verskaf deur ons fondsraadgewers. Die lewende annuïteit binne die Fonds hef ook 
aansienlik laer administrasie- en beleggingsgelde as wat lede by aftrede vir ander soortgelyke 
kleinhandelprodukte sou betaal.

Vermindering van kostes om maksimum fondsgroei te verkry
Die raad bly verbind tot die vermindering van die Fonds se totale bedryfskostes, sowel as die 
kostes wat verband hou met die verskaffing van dood- en ongeskiktheidsvoordele sonder dat die 
waarde van daardie voordele op enige wyse negatief geraak word. Met die oog hierop het die 
raad in 2014 besluit om die aantal trustees te verminder. Dit is in 2015 deurgevoer toe die aantal 
lidverkose trustees van drie tot twee verminder is. In 2016 is dit verder gevoer met dieselfde 
vermindering van die aantal raadslidverkose trustees.
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As gevolg hiervan bestaan die raad nou uit nege trustees. Hierdie getal sal in 2018 verder tot agt 
verlaag word wanneer die aantal pensioenaristrustees ook van drie tot twee verminder sal word. 
Hierdie verlaging in getalle sal geensins die rolle, verantwoordelikhede of werkverrigting van die 
raad raak nie. Die trustees sal steeds maandeliks vergader om die doeltreffende bedryf van die 
Fonds tot voordeel van sy lede en pensioenarisse te verseker. 

’n Fokus op beleggingsprestasie
Die Fonds se beleggingsprestasie is ’n vaste item op die agenda van die maandelikse 
raadsvergaderings. Dit sluit besprekings rondom die vertoning van maand tot maand, asook 
beleggingsprestasie op langer termyn in.  Voorts word die Fonds se beleggingstrategie ook 
geassesseer om seker te maak dit is steeds relevant en toepaslik.

Die raad ontvang ook kundige leiding van die Fonds se batekonsultante sodat seker gemaak kan 
word dat die Vastebydrae-hoekstene van robuuste, risiko-aangepaste en volhoubare langtermyn-
beleggingsprestasie gerealiseer word. 

Die Fonds belê sy lede se geld by beleggingsbestuurders van topgehalte, wat op hul beurt 
beleggingskundiges van wêreldgehalte gebruik met bewese loopbaanrekords van konstante beter 
prestasies as hul maatstawwe op lang termyn. Uit ’n risikoperspektief is die strategie een van 
genoegsame diversifikasie van die Fonds se portefeuljes. Die Fonds se beleggingsbestuurskostes 
is uitsonderlik laag wanneer dit met bedryfsyfers vergelyk word. Dit het uiteindelik ’n positiewe 
uitwerking op lede se aftreespaargeld. 

Hoewel die Beleggingsoorsig op bladsy 15 van hierdie verslag volle besonderhede van die Fonds 
se beleggingsprestasie die afgelope finansiële jaar gee, moet ek beklemtoon dat 2015/16 ’n baie 
moeilike beleggingstydperk was. Dit is gekenmerk deur internasionale politieke onbestendigheid, 
uiterste markbewegings en swak algehele beleggingsopbrengste. Ondanks hierdie uitdagings bly 
ons beleggingsbenadering toegespits op langtermyn-beleggingsgroei vir ons lede. Die raad het dan 
ook beter beleggingsopbrengste as prioriteit vir die komende jaar gestel. 

Desondanks moet onthou word dat beleggingsgroei van nature ’n langtermyn-onderneming is. Die 
gesegde dat beleggingswelslae minder te doen het met tydsberekening in die markte en meer met 
tydsduur in die markte, is beslis reg bewys in hierdie onstabiele tye.  

Wat pensioenarisbates betref, het ons aanspreeklikheidsgedrewe beleggingstrategie (AGB), die 
hoeksteen van ons pensioenarisportefeulje, nogmaals presies gelewer wat dit moes. Die Fonds 
kon dus sy belofte aan pensioenarisse nakom. Omdat die pensioenarisrekening uiteindelik 103.5% 
befonds was, kon die raad met ingang van 1 Januarie 2017 ’n verhoging van 4% verklaar. Sodoende 
is sy pensioenverhogingsbeleid met sowat 4% oorskry. Dit het gevolg op die toestaan van ’n bonus 
van 50% van ’n pensioenaris se bruto maandelikse pensioen in Desember 2016.

In die toekoms sal die raad hom veral toespits op die verdere verbetering van pensioenarisse 
se groeibates. Die doelwit is dat hierdie groeibates hoër opbrengste sal lewer, wat saam met die 
teiken van ’n ten volle befondsde markwaarde-posisie vir pensioenarislaste, ons sal help om die 
jaarlikse pensioenverhogings deur die Fonds deurgaans te verbeter.
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Met dank
Die LA Aftreefonds bestaan vir ons lede en pensioenarisse. My opregte dank gaan dus aan ons 
lede en pensioenarisse vir die vertroue wat u steeds in die raad het om sy fidusiêre pligte so uit te 
voer dat die beste moontlike aftree-uitkoms vir u verseker word.

Dankie ook aan elke werkgewer wat die LA Aftreefonds as waardevol vir hul werknemers beskou 
en saam met ons werk om seker te maak dat die maksimum waarde vir hulle ontsluit word.

Dan ook my opregte dank aan al ons diensverskaffers. Daar is die batekonsultante wat ons raad 
bystaan om seker te maak dat die Fonds die beste moontlike beleggingsopbrengste behaal, 
die administrateur wat die implementering van bestepraktyk-prosesse moet verseker, tot die 
voordelekonsultant wie se verantwoordelikheid dit is om seker te maak dat die Fonds binne die 
grense van wetgewing bedryf word en dat innoverende en kostedoeltreffende voordele verskaf 
word. Laaste maar nie die minste nie, is daar die aktuaris en die waardeerder wat verseker dat die 
Fonds finansieel gesond bly. 

Hartlike dank ook aan my mede-trustees vir hul oorgawe, professionaliteit en doeltreffende 
leiding, en aan ons Hoofbeampte vir haar ondersteuning en toewyding om trustees te help om hul 
fidusiêre pligte uit te voer.

Laastens wil ek spesiale waardering uitspreek vir daardie trustees op die Fonds se Ouditkomitee 
vir die ekstra tyd wat hulle afgestaan het om seker te maak ons bly handhaaf uitnemende 
korporatiewe regering.

Die voortgesette sukses van die LA Aftreefonds is sonder twyfel die gevolg van ’n massiewe 
spanpoging en ek beskou dit as ’n voorreg om ’n lid van daardie toegewyde en taakgerigte span te 
wees.

Sakkie du Toit
Voorsitter
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“BEPLANNING IS OM DIE 
TOEKOMS BY DIE HEDE 
TE INKORPOREER SODAT 
JY NOU REEDS IETS 
DAARAAN KAN DOEN”

Alan Lakeiny
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SAAMGEVATTE FINANSIËLE VERSLAG VIR 2016  

FINANSIËLE RESULTATE
Vir die finansiële jaar tot 30 Junie 2016

Die belangrikste inkomste- en uitgawe-items vir die finansiële jaar was soos volg:

2016
R miljoen

2015
R miljoen

Opgehoopte fondse aan begin van tydperk: 4 068 732 413 4 198 206 884

Plus: Inkomste

Bydraes – lede en werkgewers 82 173
Oordragte ontvang 1 0
Herversekeringsverhalings 10 8
Netto beleggingsinkomste 273 281
Ander inkomste 12 3
Minus: Uitgawes

Pensioenvoordele 416 562
Oordragte betaal 0 0
Herversekeringspremies (Risikovoordele herverseker) 14 14
Bedryf, administrasie en bestuur 17 19
Opgehoopte fondse aan einde van tydperk: 3 998 813 407 4 068 732 413

In die jaar onder oorsig het totale Fondse en Reserwes – wat die totale waarde van die belange 
van lede en pensioenarisse in die Fonds is – met R69 miljoen afgeneem. Dit kan hoofsaaklik 
toegeskryf word aan die daling in bydraes weens die finalisering van die oorskakeling vanaf ’n 
Vastevoordele- na ’n Vastebydrae-fonds. 

Die Fonds het weereens ’n ongekwalifiseerde ouditverslag van Ernst & Young ontvang.
Die geouditeerde finansiële state vir 2016 is op die LA Aftreefonds se webtuiste by  
www.laretirementfund.co.za beskikbaar. 

Melanie Engelbrecht
Verso Finansiële Dienste
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“EK GLO DAT MET 
KENNIS EN DISSIPLINE 
FINANSIËLE VREDE 
VIR ALMAL VAN ONS 
MOONTLIK IS.”
Dave Ramsay
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VERSLAG OOR BELEGGINGSPRESTASIE

TOEKOMSGERIGTE BELEGGINGS
Die LA Aftreefonds is ’n Vastebydrae-fonds. Dus dra die lede uiteindelik die beleggingsrisiko, maar 
hulle word ook regstreeks bevoordeel deur enige positiewe mark- en/of beleggingsprestasie.

Om seker te maak die Fonds se beleggingsopsies voldoen aan die uiteenlopende behoeftes en 
voorkeure van al sy lede, is die verstek-beleggingstrategie die Life Stage-portefeulje. Dit is ontwerp 
om aan lede ’n gepaste balans tussen risiko en verwagte opbrengs in die verskillende fases van hul 
beroeps-/werkslewe te bied. 

Die bydraes van lede wat in die Life Stage-strategie belê is, word outomaties belê ooreenkomstig 
die aantal jare wat hulle oor het tot hul normale aftree-ouderdom. Dit beteken dat die beleggings 
van lede in die beginstadium van hul loopbane volgens meer aggressiewe strategieë gehanteer sal 
word om hoër opbrengste en groei op hul kapitaal te kry. Diegene nader aan aftrede (bv. op die 
ouderdom van 60) word outomaties na minder riskante strategieë en beleggingsopsies geskuif, 
wat normaalweg laer groei lewer, maar groter beskerming van opgehoopte kapitaal bied.

Beleggingsalternatiewe
Vir lede wat verkies om nie in die verstek-beleggingstrategie belê te wees nie, bied die Fonds 
ook die opsie van regstreekse belegging in die portefeuljes onderliggend aan die Life Stage-
ophopingsfase (aggressief) en die Life Stage-konsolidasiefase (stabiel).

Lede het ook ’n verdere opsie om in ’n konserwatiewe laerisiko-opsie te belê. Dit staan bekend as die 
bewaringsportefeulje of ’n kontant plus-opsie, wat normaalweg die geskikste is vir diegene wat baie 
naby aan aftrede is en minimale blootstelling aan die moontlikheid van negatiewe opbrengste wil hê.

In die afgelope finansiële jaar het die Fonds ook ’n portefeulje bekendgestel wat aan Sjaria-
voorskrifte voldoen. Dit volg Islamitiese beleggingsbeginsels sowel as die riglyne en standaarde wat 
van tyd tot tyd deur die Islamitiese Rekenmeester- en Ouditorganisasie vasgestel word.

Belegging by aftrede
Om ’n maklike oorgang na aftrede moontlik te maak, bied die LA Aftreefonds ook die opsie van ’n 
outomatiese belegging met aftrede van ’n gedeelte, of alles, van ’n lid se opgehoopte kapitaal, in ’n 
lewende annuïteit wat die Fonds verskaf.

BELEGGINGSOORSIG 2015/2016 
Die agtergrond – baie uitdagende internasionale markte
Die gemiddelde opbrengste in beide plaaslike en oorsese markte was heelwat hoër in die 
afgelope dekade as wat die geval op langer termyn is. Dit was die gevolg van uitsonderlike 
ekonomiese en saketoestande, insluitende skerp afnames in inflasie en rentekoerse vanaf baie hoë 
vlakke, sowel as stewige internasionale BBP-groei. 

Teen die einde van 2015 het baie van hierdie bulmarktendense egter spoed verloor. Die skerp 
verlaging in rentekoerse het tot ’n einde gekom en BBP-groei sal stellig vorentoe traer wees. 
Inflasie sal waarskynlik ook wêreldwyd versnel. Die gevolg is dat beleggingsopbrengste waarskynlik 
vir die volgende 10 jaar laer sal wees.
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Lede moenie hoë dubbelsyfer-vertonings vorentoe verwag soos wat in die verlede die geval 
was nie. Die huidige markomgewing is meer onbestendig en onseker en ons moedig ons lede 
aan om met die oog op die lang termyn te belê, soos wat ons doen. Die klem moenie nou op 
korttermyn-prestasiesyfers val nie.

Die tabel hieronder toon die opbrengste gegenereer (kapitaalgroei, dividende en inkomste) oor 
onderskeidelik die afgelope 115 jaar, die afgelope 10 jaar en die afgelope 5 jaar om bogenoemde 
te demonstreer. Dit is duidelik dat ons ’n wonderlike dekade van stewige markvertonings agter die 
rug het, maar daar kan nie verwag word dat dit vorentoe steeds die geval gaan wees nie.

SA 
Aandelemark

SA 
Effektemark

SA Kontant SA Eiendom MSCI-indeks

n Afgelope 115 jaar               n Afgelope 10 jaar               n Afgelope 5 jaar               

* Korter geskiedenis vir buitelandse aandele (45 jaar) en plaaslike eiendom (35 jaar).
Bron: Deutsche Bank, INET BFA, Triumph of the Optimists – Dimson, March en Staunten
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In die aangesig van sterk winde van voor kon die wêreldekonomie in 2016 nie daarin slaag om 
veel van ’n groeimomentum op te bou nie. 

Ongunstige faktore sluit in:
• Hoogs onstabiele aandele- en wisselkoersmarkte,
• Risiko’s van deflasie in die meeste wêrelddele,
• Normalisering van monetêre beleid in die Verenigde State,
• Die stadiger Chinese ekonomie, en
• Makro-ekonomiese en geopolitieke onsekerheid in baie lande

Die Suid-Afrikaanse ekonomie het ook voor ernstige uitdagings te staan gekom. Ekonomiese groei 
het tot die laagste vlak sedert 2009 verlangsaam, terwyl een van die ergste droogtes wat nog 
aangeteken is die situasie vererger het. Die bydrae van landbou tot die BBP het gekrimp tot sy 
swakste vertoning in 20 jaar.

As gevolg hiervan en ander faktore het die JSE se indeks vir alle aandele ’n teleurstellende 
opbrengs van 3.83% vir die 12 maande tot einde Junie 2016 gelewer. Dit was veral teleurstellend 
gegewe die plaaslike aandelemark se opbrengs van net 4.79% in dieselfde tydperk tot Junie 
2015. Om dit in perspektief te stel, hou in gedagte dat plaaslike genoteerde eiendom stewige 
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opbrengste van 11.04% behaal het, terwyl staatseffekte en kontant onderskeidelik net 5.24% en 
6.85% gelewer het. Dit was voorwaar ’n moeilike twee jaar aan die beleggingsfront. 

Selfs die MSCI-wêreldindeks, wat die prestasies van die ontwikkelde wêreld se grootste 
maatskappye weerspieël, het ’n negatiewe jaar in dollaropbrengste beleef. Dit het -2.78% gelewer, 
maar hierdie swak vertoning is in ’n mate vir SA se internasionale beleggers uitgekanselleer deur 
die rand se verswakking van 20.78% teenoor die VS$ oor dieselfde tydperk.  

Fondsprestasie
Die vertonings van die onderskeie beleggingstrategieë van die LA Aftreefonds word in die tabel 
hieronder getoon:

Julie 2015 – Junie 2016
Ophoping 6.7% Bewaring 6.5%

VPI  + 6% teiken 12.6% VPI  + 2% teiken 8.4%

Konsolidasie 6.0% Kontant Plus 9.4%

VPI + 4% teiken 10.5% VPI + 1% teiken 7.9%

Risikoprofielgebaseerde produkte
Hoewel die risikoprofielgebaseerde produkte vir die Ophoping-, Konsolidasie- en Bewaringsfase 
in die finansiële jaar van 2016 onderpresteer het teenoor hul onderskeie langtermynteikens, is 
dit belangrik om sodanige korttermynprestasie in die konteks van baie swak breër markprestasie 
te beoordeel. Plaaslike aandele en effekte verteenwoordig die meerderheid van die Fonds se 
beleggings en dit het onderskeidelik net 3.8% en 5.2% in die 12 maande gelewer. In hierdie 
konteks beskou, was die Fonds se risikoprofielgebaseerde produkte se lae opbrengste in absolute 
terme vergeleke met die algehele markprestasie steeds ’n bevredigende vertoning.

Op langer termyn beskou (vanaf die stigting in Julie 2014 tot Januarie 2017), het al die Fonds se 
Vastebydrae-risikoprofielgebaseerde produkte beter vertoon as die gemiddelde opbrengste van 
ander munisipale pensioenfondse met soortgelyke risikoprofiele, asook beter as die gemiddelde 
ewekniesyfers vir die Suid-Afrikaanse konserwatiewe, stabiele en hoërisiko-effektetrusts. Hierdie 
beter prestasie van die Fonds se VB-risikoprofielgebaseerde produkte vergeleke met die relevante 
effektetrustgemiddeldes is betekenisvol omdat dit die potensiële waarde beskikbaar vir aftredende 
lede wat in die fonds se lewende annuïteit binne die Fonds wil belê, duidelik toon. 

Kontant Plus
Die Kontant Plus-portefeulje, wat ’n alleenstaande beleggingskeuse is, het sy teiken van kontant 
plus 1% gemaklik geklop met ’n opbrengs van 9.4%. Dit is ’n baie stewige opbrengs as ’n mens in 
ag neem dat ’n belegging in ’n bankrekening in dieselfde tydperk rondom 6% sou gelewer het.

Pensioenarisportefeulje
Die portefeulje vir pensioenarisse word ingevolge ’n aanspreeklikheidsgedrewe beleggingstrategie 
(AGB) bestuur, wat daarop gemik is om die aanspreeklikheid teenoor die pensioenaris na te volg. 
Op 30 Junie 2016 het die portefeulje-opbrengs op 5.41% gestaan, wat trustees in staat gestel het 
om pensioenverhogings op 1 Januarie 2016 en 1 Januarie 2017 toe te staan wat in lyn was met die 
Fonds se beleid oor pensioenverhogings. Beide die 2016- en 2017-verhoging was gelyk aan 64% 
van inflasie op die tydstip wat dit toegestaan is. Dit is effens hoër as die teiken van 60%. Daarby is 
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diskresionêre bonusse van onderskeidelik 75% en 50% van bruto pensioene in Desember 2015 
en weer in Desember 2016 uitbetaal.

Vorentoe
Ons verwag dat internasionale en plaaslike aandelemarkte in die volgende 12 maande effens hoër 
sal beweeg en is daarom ten gunste van relatiewe riskante bates – maar ons bly op ons hoede. 
Ondanks die mate van positiwiteit verwag ons weer laer opbrengste van tradisionele bateklasse 
soos kontant, effekte, eiendom en aandele. Ons vooruitskouing sal waarskynlik nie verander nie 
totdat gunstiger waardasies in die meeste beleggingsmarkte na vore kom. Dus sal die haal van 
prestasieteikens by produkte gebaseer op risikoprofiel in die volgende 12 maande nogmaals 
uitdagings bied.

Die meeste bateklasse sal meer gedempte opbrengste lewer as wat in die afgelope dekade 
gerealiseer is. Totale beleggingsopbrengste, insluitende dividende en kapitaalappresiasie, sal in die 
volgende 10 jaar laer wees as in die afgelope dekade.

Ons verwag lae opbrengste van bateklasse gegewe die volgende faktore:
• Hoë waardasies op ons plaaslike en baie ander aandelemarkte.
• Beperkte stygpotensiaal vanaf huidige vlakke van korporatiewe verdienstes.
• Beperkings op ekonomiese groeipotensiaal.

Dus, terwyl reële opbrengste (relatief tot inflasie) vir groeibates soos plaaslike en oorsese aandele 
in die verlede naby aan 5% beloop het, verwag ons laer reële opbrengste vorentoe.

Afgelope 10 jaar Komende 10 jaar 
(verwagting)

Plaaslike Aandele 4.6% 2% - 5%
Internasionale Aandele 4.8% 3% - 6%
Plaaslike Eiendom 9.3% 2% - 6%
Plaaslike Effekte 1.7% 2% - 3%
Internasionale Effekte 4.2% -2% - 0%
Plaaslike Kontant 1.0% 1% - 2%
Inflasie 6.3% 6% - 7%

Die volgende drie jaar gaan waarskynlik nog moeiliker vir beleggers wees as wat die afgelope drie 
jaar was. Ons sal egter voortgaan om optimale, risiko-aangepaste prestasie vir ons lede na te jaag 
met behulp van ons gediversifiseerde, gedissiplineerde en omsigtige beleggingsbenadering.

Duncan Theron
GraySwan Beleggings
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“ ’N GOEIE FINANSIËLE PLAN 
IS ’N PADKAART WAT ONS 
PRESIES WYS HOE DIE KEUSES 
WAT ONS VANDAG MAAK, 
ONS TOEKOMS GAAN RAAK.”

Alexa von Tobbel
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ADMINISTRASIE-OORSIG

Soos aangedui in die finansiële state van 30 Junie 2016 was daar 1 481 aktiewe lede, 25 rustende 
lede en 3 923 pensioenarisse in die Fonds. 

Die herstrukturering van die Vastevoordeel-afdeling van die Fonds is in die finansiële jaar 2015/16 
voltooi. Die oorblywende 20 aktiewe VV-lede is op 1 April 2016 na die VB-afdeling oorgeplaas. 
Met ingang van laasgenoemde datum het die Fonds net VB-lede, VB-afgetredenes en VV-
pensioenarisse.

Lede-ondersteuning
Vanaf 1 Januarie 2016 het die administrateur verantwoordelikheid aanvaar vir die Lede-
ondersteuningsdiens se oproepsentrum, wat sowat 450 tot 600 oproepe elke maand ontvang.

’n Aantal verbeterings van voordele is in die jaar onder oorsig deur die Fonds geïmplementeer. Dit 
het eise aan die administrasiespan en sy IT-stelsels gestel om die nuwe vereistes te implementeer. 
Die nuwe en verbeterde voordele het ook ’n toename tot gevolg gehad van lede wat ingebel het 
om hulp te soek met die indiening van hul opsieveranderinge. 

Eise
Die administrasiespan is verantwoordelik vir die verwerking van eise, maandeinde-rekonsiliasies, 
pensioenaris-betaalstate, beleggings en beleggingsonttrekkings, finansiële verslaggewing 
en ondersoeke na sterfte-eise. Die span verwerk ook huisleningsaansoeke, individuele 
oordragte, belastingrekonsiliasies, versoeke om kwotasies en navrae, risiko-opsieveranderinge, 
onderskrywingsvereistes en ’n groot aantal dataveranderinge by individuele lede.

Die volgende eise is in die tydperk 1 Julie 2015 tot 30 Junie 2016 verwerk:

Onttrekkingseise 45 R56 533 733
Ongeskiktheidseise (slegs enkelbedrag) 3 R2 557 445
Aftrede-eise 67 R124 717 160
Sterfte-eise 11 R19 503 273
Egskeidingseise 19 R7 578 192
Begrafniseise 21 R350 000

Desiree Morreira
Verso Finansiële Dienste
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AKTUARIËLE OORSIG

Die hoofdoelwit van die aktuariële waardasie is om die finansiële toestand van die Fonds te 
bepaal. Die aktuaris vergelyk die waarde van die bates met die waarde van opgehoopte 
diensvoordele en reserwes, gaan die beleggingsopbrengste na en bepaal die vlak van 
pensioenverhogings wat bekostig kan word.

Op 30 Junie 2016 was daar 1 481 aktiewe lede in die VB-afdeling van die Fonds, ’n totaal van  
3 923 pensioenarisse en 25 uitgestelde pensioenarisse. Die gemiddelde ouderdom van die 
pensioenarisse is 75.8 jaar en die totale pensioenbetalings het R192 miljoen bedra vir die jaar 
onder oorsig. Die finansiële state bevestig hierdie syfers. 

Die lidmaatskapsyfers wat in die Fonds se waardasieverslag verskyn, verskil effens van 
bogenoemde omdat die klem van die waardasieverslag op die rapportering van 
fondsaanspreeklikheid val en die lede om hierdie rede anders gegroepeer word.

Die finansiële toestand van die Pensioenarisrekening en die VB-afdeling was soos volg:

Pensioenaris-
rekening

VB-afdeling

n Bates

n Opgehoopte diensvoordele en reserwes
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Die Pensioenarisrekening was 103.5% befonds en die VB-afdeling 100% befonds.

Beleggingsopbrengste is soos volg aan Lidaandeelhoudings toegeken:

Ophopingsportefeulje 6.7% p.j.
Konsolidasieportefeulje 6.0% p.j.
Bewaringsportefeulje 6.5% p.j.
Kontantportefeulje 9.4% p.j.

’n Pensioenverhoging van 4% is met ingang van 1 Januarie 2017 toegeken. ’n Bonus van 50% van 
maandelikse pensioen is in Desember 2016 aan Pensioenarisse toegeken. Pro rata-pensioenverhogings 
en bonusse is van toepassing op pensioene wat nog nie ’n volle jaar uitbetaal word nie.
 
Die Fonds is algeheel in ’n gesonde finansiële toestand.

Sean Neethling
MMI Groep Beperk
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“OPVOEDING IS DIE 
PASPOORT NA DIE TOEKOMS, 
WANT MÔRE BEHOORT 
AAN DIEGENE WAT VANDAG 
DAARAAN WERK”

Malcom x
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INGESTEL OP GOEIE REGERING 

Die LA Aftreefonds plaas ’n premie op goeie bestuur en voldoening aan die reëls en wette wat 
aftreefondse in Suid-Afrika reguleer. 

Die Raad van Trustees
’n Raad van trustees (die raad) hou toesig oor die Fonds met ’n mandaat om die Fonds te bestuur 
en besluite rakende sy beleggings, voordele en strukture te neem. Al sulke besluite word geneem 
met die beste belange van die Fonds se lede in gedagte.

Ten minste 50% van die lede van die raad word deur fondslede en pensioenarisse verkies, wat 
verseker dat hulle voldoende verteenwoordiging geniet en die geleentheid het om insette rakende 
alle raadsbesluite en -optrede te lewer. 

Die oorblywende 50% bestaan uit trustees wat deur plaaslike owerhede aangewys word en 
bykomende trustees wat onafhanklik mag wees. Hulle word op die raad aangestel op grond van 
die waarde van hul ervaring en hul bevoegdheid om waarde toe te voeg tot die lewensgehalte en 
toekoms van die Fondslede.

Op 30 Junie 2016 het die raad van trustees uit die volgende lede bestaan:

Mnr S du Toit
Voorsitter
Lid van die Ouditkomitee
Termyn eindig 2018

Me M van Zyl
Lid/Ondervoorsitter
Lid van die Ouditkomitee
Termyn eindig 2020

Mnr HF Botha
Bykomend
Voorsitter van die Ouditkomitee
Termyn eindig 2019

Mnr DL Carstens
Lid
Termyn eindig 2019

Mnr PW Esterhuizen
Pensioenaris
Termyn eindig 2019

Mnr WR Meiring
Werkgewer-raadslid
Lid van die Ouditkomitee
1ste termyn geëindig op 30 November 2016 – 
Breedevallei plaaslike owerheid het mnr. Meiring 
vir ’n tweede termyn benoem. Sy huidige termyn 
het op 1 Desember 2016 begin en eindig in 2021

Mnr S Philander 
Werkgewer-raadslid
Termyn eindig 2021
Die Stad Kaapstad het mnr. S Philander 
aangewys. Mnr. Philander se termyn het op 1 
Desember 2016 begin

Mnr JAH van den Berg
Pensioenaris
Termyn eindig 2018

Mnr J van der Merwe
Pensioenaris
Termyn eindig 2018

Mnr D Venter
Werkgewer-raadslid
Termyn geëindig op 30 November 2016

Me Ilse Hartlief
Hoofbeampte
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Die rolle en verantwoordelikhede van die raad
Bykomend tot die verantwoordelikheid van toesighouding en bestuur van die Fonds op ’n 
daaglikse grondslag, word ook van die raad verwag om die volgende funksies te verrig:
• Assesseer, selekteer en monitor beleggings en beleggingsbestuurders.
• Kommunikeer met lede oor alle sake rakende hul fonds.
•  Neem besluite rakende die begunstigdes van sterftevoordeel-uitbetalings waar lede gesterf het 

terwyl hulle nog gewerk het. 
•  Help om enige geskille op te los wat lede oor enige aspek van hul fonds aanhangig gemaak het.
•  Ken en verstaan die reëls van die Fonds en wees bewus van enige veranderinge aan die 

wetgewing wat die Fonds reguleer.

Om te help om hierdie uitkomstes te lewer, word die raad toegelaat om die dienste van verskeie 
eksterne kundiges en raadgewers in te roep. In sulke gevalle behou die trustees egter altyd die 
finale seggenskap en bly hulle aanspreeklik teenoor lede vir alle besluite en optredes van die raad.  

Die Hoofbeampte
Die raad van trustees word deur die hoofbeampte bygestaan met die bedryf van die Fonds. Die 
Hoofbeampte vervul ’n strategiese, uitvoerende en wetsnakomingsfunksie. Die Hoofbeampte se 
verantwoordelikheid is om seker te maak dat alle besluite wat deur die raad geneem word deur 
optrede gevolg en dus uitgevoer word, asook dat die Fonds se diensverskaffers die voorwaardes 
van hul kontrakte en mandate nakom. 

Fondsreëls en wetgewing
Die reëls van die LA Aftreefonds bepaal hoe die Fonds werk, dit spesifiseer die bydraes en 
voordele en dit gee besonderhede oor die bestuurstruktuur. Hierdie fondsreëls word van tyd tot 
tyd gewysig om dit in ooreenstemming met voordeelverbeterings en wetswysigings te hou. Enige 
sodanige veranderinge moet deur die Raad op Finansiële Dienste (RFD) goedgekeur word en aan 
lede oorgedra word.

Wetgewing wat die Fonds raak
Die Fonds word bestuur binne ’n regsraamwerk wat deur verskeie stukke wetgewing geskep is. 
Die noemenswaardigstes is die Pensioenfondswet, 1956, en die Wet op Inkomstebelasting, 1962, 
soos gewysig.

Daarby voldoen die Fonds aan alle relevante vereistes van die volgende Wette: 
• Die Wet op Arbeidsverhoudinge
• Die Wet op Billike Indiensneming
• Die Wet op Finansiële Instellings (Belegging van Fondse)
• Die Wet op Langtermynversekering
• Die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting
• Die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting
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“JY KAN MÔRE SE 
AANSPREEKLIKHEID 
VERMY DEUR VANDAG 
IETS DAARAAN TE DOEN.”

Abraham Lincoln
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Verslag deur die  
HOOFBEAMPTE 

Die raad van trustees is verantwoordelik vir die bepaling en navolging 
van die strategiese koers van die Fonds (soos vervat in die Fonds se 
missieverklaring) en vir die goedkeuring van beleidsmaatreëls om die 
strategie prakties te kan uitvoer. Dit is ook uiteindelik aanspreeklik 
vir die prestasie van die Fonds. My plig as Hoofbeampte is om die 
raad van trustees te help deur die Fonds te bestuur. Ek monitor die 
implementering van strategie en rapporteer terug aan die raad.

Goeie korporatiewe regering
Die raad gaan voort om klem te plaas op die toepassing van gesonde korporatiewe 
regeringspraktyke in die bedryf van die Fonds. Daar is seker gemaak dat voldoen word aan spesifieke 
wetgewing oor pensioenfondse en King se Kodes I, II en III, sowel as die jongste King IV-verslag 
oor Korporatiewe Regering vir SA. Hierdie jongste King-verslag beklemtoon dat goeie leierskap, 
ondersteun deur goeie regering, ’n eksplisiete deel moet uitmaak van alles wat die raad doen.

Etiek
Die raad is verbind tot die uitbou van ’n etiese kultuur by die Fonds. Van elke trustee word vereis 
om die Fonds se Gedragskode te onderteken en hul aanvaarding van die fundamentele beginsels 
van integriteit, bevoegdheid, verantwoordelikheid en aanspreeklikheid te bevestig. Die trustees 
moet ook enige botsende belange verklaar, hulself van besluitneming verskoon in die geval dat ’n 
belangebotsing ontstaan en alles in hul vermoë doen om sodanige belangebotsing uit die weg te 
ruim of te bestuur. 

Die Fonds se diensverskaffers, insluitende alle beleggingsbestuurders, moet ook elke ses maande ’n 
verklaring voltooi om te bevestig dat hulle nie regstreeks of onregstreeks voordeel getrek het uit 
hul verbintenis met die Fonds nie, bo en behalwe die ooreengekome vergoeding vir hul dienste. 

Verbetering van raad se vaardigheidsvlakke
Verskeie beleidsmaatreëls is ingestel om die raad te help om hul verantwoordelikhede op ’n billike 
en redelike wyse na te kom. Die trustee-opleidingsbeleid verseker dat die raad die voortdurende 
verbetering van hul vaardigheidsvlakke onderskryf, wat ook beter besluitneming tot gevolg het.

Beheermaatreëls
Die raad is van mening dat spesifieke kontroles op toepaslike wyse gedelegeer kan word mits die 
raad ingelig gehou word oor die doeltreffendheid van sodanige beheermeganismes. Die raad kan 
funksies delegeer, maar behou aanspreeklikheid vir daardie funksies.

Teen die einde van 2016 het die raad besluit om die Korporatiewe Komitee te ontbind en die 
funksies wat dit vervul het, regstreeks oor te neem. Die raad het ook die risikofunksie by die 
Ouditkomitee oorgeneem omdat risikobestuur en wetsvoldoening die totale bedryf van ’n fonds 
omspan. Dit is gevolglik die plig van die hele raad om die geïdentifiseerde risiko’s te dokumenteer, 
te monitor en te bestuur. Dit is ook in ooreenstemming met die raad se vorige besluit om die 
Beleggingskomitee te ontbind ten gunste daarvan dat die hele raad hulle op beleggingsprestasie 
toespits.
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Ouditkomitee
Doeltreffende beheermaatreëls is ingestel en die Ouditkomitee vervul ’n adviserende en 
moniteringsrol. Die komitee doen regstreeks aan die raad verslag en sy funksies sluit in die 
beoordeling van:
• die jaarlikse uitgawebegroting, die finansiële jaarstate, ouditverslag en bestuursverslag;
• die aanstelling van die eksterne ouditeur ; en
•  die gehalte en die doeltreffendheid van die eksterne ouditproses en die administrateur se 

interne ouditplan en verslag soos wat dit die Fonds raak. 

Goeie korporatiewe burgerskap
Die raad is van mening dat volhoubare ontwikkeling ’n intrinsieke deel van die Fonds se 
waardeskeppingsproses is. In hierdie verband is die raad trots om ’n ondertekenaar van 
die Verenigde Nasies se Beginsels vir Verantwoordelike Beleggings (PRI) te wees. Hierdie 
internasionale beginsels kom ooreen met Suid-Afrika se Kode vir Verantwoordelike Belegging 
(CRISA). Voldoening aan die PRI vereis dat die raad volhoubaarheidsoorwegings, waaronder 
omgewings-, maatskaplike en regeringskwessies (OMR), by sy beleggingsontledings en 
beleggingsbedrywighede inkorporeer as deel van die lewering van beter risiko-aangepaste 
opbrengste vir Fondslede en pensioenarisse.

Prestasie-oorsig
Dit is belangrik vir die raad en die Ouditkomitee om hul eie prestasie na te gaan en te beoordeel. 
Om hierdie rede doen die raad jaarliks ’n assessering waartydens alle trustees hul kollektiewe 
prestasie, sowel as dié van die Voorsitter, Hoofbeampte en die Fonds se diensverskaffers 
beoordeel. Die Ouditkomitee onderneem ’n evaluering van sy eie prestasie en hierdie assessering 
word aan die raad beskikbaar gestel.

Ilse Hartlief
Hoofbeampte



“FINANSIËLE VRYHEID IS OM 
VRY TE WEES VAN VREES”

Robert T Kiyosaki
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REGS- EN TEGNIESE OORSIG 

Die jaar tot 30 Junie 2016 was volgepak met wetgewende, wetsnakomings- en 
regeringsbedrywighede. Die aftreefondsomgewing is baie dinamies en die Fonds volg ’n 
proaktiewe benadering tot die nakoming van alle vereistes in wetgewing en regulasies. 

Die Fonds se aktuaris het die Fonds se gesonde finansiële posisie gerapporteer en die Fonds se 
rekenmeester het ’n ongekwalifiseerde ouditverslag bevestig. Hierdie statutêre verslae is binne die 
voorgeskrewe tydperke ingedien, wat belangrik is omdat dit werklike onafhanklike bevestigings is 
van doeltreffende finansiële beheer.

Uit ’n wetgewende oogpunt was die belangrikste verandering in die verslagtydperk die nuwe 
inkomstebelastingbedeling vir aftreebefondsingsbydraes, wat op 1 Maart 2016 in werking getree 
het. Die Fonds het rondom hierdie datum omvattend met lede oor die besonderhede geskakel 
en lede aangemoedig om die unieke geleentheid gebied deur wetwysigings te benut om die 
waarde van hul lidaandeelhouding deur addisionele belastingdoeltreffende bydraes tot die Fonds 
(vrywillige bydraes) op te stoot. 

Met ingang van 1 Julie 2016 het die Fonds ’n kostedoeltreffende opsie van ’n lewende annuïteit 
binne die Fonds vir alle aftredende lede bekendgestel. ’n Opsie van bewaring binne die Fonds is 
ook formeel bekendgestel vir lede wat uit diens tree voor hul aftrede. Hierdie individue het die 
opsie om lede van die Fonds te bly en steeds voordeel te trek uit die gunstige beleggingsbestuur-
fooistruktuur, volhoubare beleggings en gesonde regeringspraktyke wat die Fonds bied. Gegewe 
die tydperk van laer beleggingsgroei wat wêreldwyd ingetree het, kan sulke kostebesparings ’n 
toenemend belangrike rol speel om fondslede se aftreespaargeld en die pensioenbetalings wat 
hulle ontvang steeds voldoende te laat groei.

In die oorsigtydperk het die raad nog vier reëlwysigings aanvaar, wat almal deur die Registrateur 
van Pensioenfondse goedgekeur is:
•  Reëlwysiging 6 behels die Fonds se naamsverandering, wat op 1 Junie 2016 in werking getree 

het. Die lewende annuïteit binne die Fonds is ook uitgebrei sodat die gades van lede wat in 
diens sterf hul opbrengste na die annuïteitsopsie kan oorplaas.

•   Reëlwysiging 7 handel oor die instelling van die bewaringsopsie (tree in werking op 1 Julie 
2016).

•  Reëlwysiging 8, wat sedert 1 Junie 2016 geld, gee duidelikheid oor die feit dat ’n raadslidtrustee 
nie ’n lid van die Fonds kan wees nie. Raadslede mag hulle as lede by die Fonds aansluit, maar 
raadslede wat aangestel of tot die raad van trustees verkies is, kan nie ook lede van die Fonds 
wees nie. Dit verseker hul onafhanklikheid op raadsvlak.

•  Reëlwysiging 9 het die samestelling van ’n kworum vir die raad van trustees verander. Dit is 
daarop gemik om makliker ’n kworum te kry en ’n situasie te vermy waar vergaderings nie 
gekonstitueer kan word nie omdat noodgevalle trustees daarvan weerhou om dit by te woon.

 
Besoek asseblief die Fonds se webtuiste (www.laretirementfund.co.za) waar die “Governance”-
skakel jou meer besonderhede sal gee oor die items wat in hierdie oorsig bespreek is. 

Braam Du Plessis
Simeka Konsultante en Aktuarisse
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KOMMUNIKASIE-OORSIG 

Die LA Aftreefonds besef dat kommunikasie met al sy belanghebbendes, veral sy lede en 
pensioenarisse, noodsaaklik is vir sy voortgesette sukses as ’n betroubare finansiële vennoot.

Old Mutual Korporatiewe Konsultante is aan die begin van 2016 as die Fonds se 
kommunikasiekonsultante aangestel en het onmiddellik in vennootskap met die raad begin werk 
aan die implementering van die Fonds se verbeterde kommunikasiestrategie.

Die finansiële jaar 2015/16 was ’n uiters besige tydperk wat betref kommunikasie, omdat die 
Fonds ’n aantal betekenisvolle veranderinge ondergaan het en heelwat opwindende nuwe en 
verbeterde produkte bekendgestel het – en alles moes doeltreffend en betyds aan lede deurgegee 
word. 

Die noemenswaardigste gebeurtenis van 2016 was ongetwyfeld die verandering van die naam 
en visuele identiteit van die Fonds. Die verandering van die Fonds se naam, logo en leuse 
het ’n unieke geleentheid geskep om met lede te skakel en aan hulle te demonstreer dat hul 
Fonds steeds relevant, byderwets en hoogs doeltreffend is in sy taak om hulle te help om hul 
aftreebesparingsdoelwitte te bereik.

Die naamsverandering het ’n massiewe gesamentlike poging geverg en uit ’n 
kommunikasieperspektief ook ’n geleentheid gebied om die webtuiste op te gradeer en seker te 
maak dit is toeganklik, gebruikersvriendelik en die waardevolle inligting wat daar gegee word, is 
maklik verkrygbaar.

Behalwe hierdie intensiewe kommunikasieveldtog rondom die opgeknapte fondsidentiteit was 
daar talle ander kommunikasie-inisiatiewe in die tydperk, insluitende die volgende:
•  Kommunikasie aan pensioenarisse per e-pos en pos – hierdie kommunikasie is vroeër net 

met gewone pos gestuur, maar ons werk daaraan om soveel moontlik van die Fonds se 
mededelings aan pensioenarisse te e-pos. Dit is ’n poging om doeltreffende aflewering te 
verseker en posgeld te verminder. 

•  Kommunikasie aan lede per e-pos en SMS – Ons werk steeds daaraan om met soveel 
as moontlik fondslede per e-pos en SMS te kommunikeer omdat dit meer tyd- en 
kostedoeltreffend is. Om dit te bereik, het ons bygewerkte kontakbesonderhede van lede 
nodig en ons werk proaktief om lede aan te moedig om hierdie besonderhede by te werk met 
behulp van die onderskeie veilige aanlynkanale of via die oproepsentrum.

•  Skakeling met plaaslike owerhede se personeeldepartemente – Werkgewers is ons vennote 
as dit kom by die lewering van fondsvoordele aan lede. Ons bly voortdurend in kontak met die 
personeeldepartemente van werkgewers om hulle op hoogte te hou van alle ontwikkelinge by 
die Fonds. Ons raadpleeg personeelafdelings ook gereeld oor maniere waarop ons saam kan 
werk tot voordeel van fondslede. 

•  Bywoning van bekendstellingsessies vir nuwelinge – Ná uitgebreide skakeling met die Stad 
Kaapstad se personeeldepartement kan ’n verteenwoordiger van die Fonds nou al Kaapstad 
se bekendstellingsessies vir pasaangesteldes bywoon. Ons streef daarna om ons bywoning van 
bekendstellingsessies by ander plaaslike owerhede uit te brei na gelang van behoeftes. Hierdie 
inisiatiewe het die potensiaal om die fonds se lidmaatskapgetalle mettertyd beduidend te laat 
groei. 
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•  Fondsberader – Ons werk ook baie nou saam met die Fonds se berader in ’n poging om die 
behoeftes van lede te verstaan en seker te maak ons fondskommunikasie help lede verder om 
hul keuses te begryp.

Die komende jaar beloof om selfs meer opwindend vir die Fonds en sy lede te wees. Heelwat 
nuwe en verbeterde kenmerke en voordele is op hande. Beplanning is goed op dreef vir die 
opleiding van lede en die reël van aftreebeplanningsessies. Besonderhede hieroor sal mettertyd 
aan lede gestuur word. 

Uit ’n kommunikasie-oogpunt sien ons uit daarna om ons lede oor hierdie sessies ingelig te hou, 
asook oor alle ander fondsontwikkelinge. Sodoende kan ons lede help om alle aspekte van hul 
fonds te gebruik om hul finansiële sekuriteit ten volle uit te bou.

Valerie Nelson
Old Mutual Korporatiewe Konsultante



KONTAKBESONDERHEDE

Straatadres: Belmont-kantoorpark
 Twiststraat
 Bellville
 7530

Posadres: Posbus 4300
 Tygervallei
 7536

Tel: 021 943 5305
Faks: 021 917 4114
E-pos: support@laretirementfund.co.za
Webtuiste: www.laretirementfund.co.za 
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