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BOODSKAP VAN DIE TRUSTEES

Die	tema	van	die	LA	Aftreefonds	se	jaarverslag	
vir 2017/18 is “Jou reis na aftrede”. Soos ons 
vorder	op	die	pad	na	ten	volle	geïntegreerde	
verslaggewing,	verwys	hierdie	jaar	se	tema	dan	
ook	na	 die	 verbintenis	 van	die	 Fonds	om	 ’n	
betroubare en vertroude vennoot te wees, 
waarop	 lede	 kan	 staatmaak	 om	 die	 pad	 na	
aftrede,	 en	 daarna,	 saam	 met	 hulle	 te	 loop.	
Die	doelwit	is	om	seker	te	maak	dat	lede	hul	
verlangde	 eindbestemming	 bereik,	 ten	 volle	
voorbereid	vir	die	aftrede	wat	hulle	verdien.

’n	 Sleutelaspek	 van	 die	 rol	 van	 ’n	 vertroude	
vennoot	op	die	pad	na	aftrede	is	die	verskaffing	
van	 duidelike,	 eenvoudige,	 deursigtige	 en	
regsgegronde	 inligting.	 Ons	 het	 ons	 uiterste	
bes	 gedoen	 om	 al	 bogenoemde	 in	 hierdie	
jaarverslag	te	doen.

Soos	die	 geval	was	met	 vorige	 verslae,	 toon	
hierdie	 jaarverslag	 (2017/18)	 nogmaals	 die	
deurlopende	 poging	 van	 die	 LA	Aftreefonds	
se	trustees	om	die	Fonds	se	missie,	praktyke	
en	 protokol	 te	 laat	 ooreenstem	 met	 die	
standaarde soos uiteengesit in die King IV-
verslag	 oor	 korporatiewe	 regering	 vir	 Suid-
Afrika.

Ons	 hoop	 u	 vind	 hierdie	 verslag	 nuttig	 en	
insiggewend.	Mag	dit	ook	help	om	ons	totale	
verbintenis	 om	 in	 vennootskap	 met	 elkeen	
van	ons	lede	die	beste	moontlike	toekoms	vir	
hulle	te	skep,	sterker	tuis	te	bring.

Die raad van trustees
LA Aftreefonds
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...die voorsiening 
en duidelike, 

eenvoudige en 
deursigtige inligting 

wat aan die
vereistes voldoen...
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HOOGTEPUNTE VAN 2017/18
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FONDSPRESTASIES

•		Pensioenverhogingsteiken	styg	van	60%	tot	65%	van	inflasie	met	ingang	van	1	Januarie	2018	en		
			van	65%	tot	70%	van	inflasie	met	ingang	van	1	Januarie	2019.
•		Pensioenverhogings:	3,3%	(65%	van	inflasie)	op	1	Januarie	2018	en	3,22%	(70%	van	inflasie)	vanaf		
			1	Januarie	2019.
•		Diskresionêre	pensioenbonusse	van	50%	en	60%	van	bruto	maandelikse	pensioen	verklaar	op		
			onderskeidelik	1	Desember	2017	en	1	Desember	2018.
•		Eise	van	meer	as	R170	miljoen	uitbetaal.
•		Kostedoeltreffende	lewende	annuïteit	binne	die	Fonds	groei	in	gewildheid	(25	afgetredenes	sedert					
			loodsing).

VOORDELE

•		Voortgesette	klem	op	uitnemende	korporatiewe	regering	vir	die	Fonds.
•		Mnr.	Danie	Carstens	as	nuwe	voorsitter	van	die	Fonds	aangewys.
•		Pensioenarisrekening	103,7%	befonds.
•		VB-afdeling	(insluitende	lede	met	lewende	annuïteite	binne	die	Fonds)	100%	befonds.
•		Fonds	voldoen	ten	volle	aan	verstekregulasies	wat	op	1	Maart	2019	in	werking	getree	het.
•		Fonds	se	reëls	hersien	en	gekonsolideer.
•		Ontvang	’n	ongekwalifiseerde	eksterne	ouditverslag.

3 KORPORATIEWE REGERING

4 KOMMUNIKASIES

•		Ondersteuningsdienste	vir	lede	beantwoord	gemiddeld	500	oproepe	per	maand.
•		Voordeelstate	sluit	nou	nuttige	geprojekteerde	spaarwaardes	in.
•		Deurlopende	skakeling	met	nuwe	werknemers	van	plaaslike	owerhede	om	Fondslidmaatskap	te		
   bevorder.
•		Inligting	van	lede	fokus	op	nuwe	dood-	en	ongeskiktheid-voordeelstrukture.	
•		Gewildheid	van	Fonds	se	webtuiste	bly	groei.

•		R3.	794	miljard	se	bates	onder	bestuur.
•		Totale	fondse	en	reserwes	styg	met	R23,4	miljoen.
•		84	nuwe	lede,	58	nuwe	pensioenarisse	en	12	lede	met	lewende	annuïteite	binne	die	Fonds.
•		VB	(vastebydrae)-risikoprofielaangepaste	portefeuljes	het	opbrengste	van	tussen	7,29%	en		
			11,43%	gelewer	(teenoor	inflasie	van	4,38%).
•		VB-risikoprofielaangepaste	portefeuljes	bly	voorste	presteerders	vergeleke	met	hul	eweknieë.
•		Verkoop	laaste	twee	beleggingseiendomme	en	belê	opbrengs	tot	voordeel	van	ons	pensioenarisse.
•		Verminder	Fondskoste	met	19,3%	jaar-op-jaar.
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Die	LA	Aftreefonds	(die	Fonds)	se	bestaansrede	is	om	werknemers	van	plaaslike	owerhede	in	’n	
vennootskapsverhouding	te	help	om	die	aftreebesparing-uitkomste	te	behaal	wat	hulle	verdien.	
Hierdie	vastebydraefonds	is	oop	vir	permanente,	gekontrakteerde	en	deeltydse	werknemers	van	
plaaslike	owerhede	en	bestaan	reeds	meer	as	70	jaar.

Dit	 het	 ’n	 uitgebreide	 poel	 van	 finansieel	 gesonde	 pensioenarisse,	 ’n	 bewese	 rekord	 van	
bogemiddelde	beleggingsopbrengste	vir	sy	lede	en	dit	bied	’n	goeie	verskeidenheid	van	waardevolle	
en	buigsame	dood-,	ongeskiktheid-	en	begrafnisvoordele.

OMTRENT DIE LA AFTREEFONDS

Fonds se visie
Om	 die	 beste	 moontlike	 aftree-uitkomste	 vir	 al	 sy	 lede,	 afgetredenes	 en	 pensioenarisse	 te	
bewerkstellig.

Fonds se missie
Die	 Fonds	 is	 ’n	 vertroude	 finansiële	 en	 beleggingsvennoot	 vir	 sy	 lede,	 afgetredenes	 en	
pensioenarisse.	Dit	stap	die	pad	na	aftrede	saam	met	lede	en	help	hulle	om	die	positiewe	
aftree-uitkomste	te	kry	wat	hulle	nodig	het,	deur	die	volgende	vier	hoofverbintenisse:

1.	Innoverende,	kostedoeltreffende	en	risikobestuurde	aftreebeleggings	wat	die	spaargeld	van	lede	
laat	groei	en	sodoende	die	waarskynlikheid	verhoog	dat	hulle	die	lewenslange	pensioen	sal	kry	
wat	hulle	benodig.

2.	Etiese	aftreefondsbestuur,	goeie	korporatiewe	regering	en	verantwoordelike	beleggings	wat	die	
Fonds	verskans	teen	eksterne	faktore	wat	lede	se	aftreespaargeld	negatief	kan	raak.

3.	Duidelike	kommunikasie	en	deurlopende	voorligting	wat	lede	help	om	hul	reis	na	aftrede	op		
    koers te hou.

4.	Bekostigbare	risikodekking,	bewaring	en	aanbiedinge	by	aftrede	wat	finansiële	sekuriteit	vir		
				lede,	afgetredenes,	pensioenarisse	en	hul	geliefdes	moontlik	maak.

Die Fonds in ’n neutedop

Soos op 30 Junie 2018 Soos op 30 Junie 2017 

Aktiewe	lede 1 432 1 463

Uitgestelde	lede 25 25

Pensioenarisse 3 485 3 705

Lede	met	lewende	annuïteit	binne	die	Fonds 16 4

Bates onder bestuur R3.794	miljard R3.771	miljard
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Lidmaatskapbesonderhede
Op	30	Junie	2018	was	daar	1	432	aktiewe	lede	in	die	vastebydrae-afdeling	(VB)	van	die	Fonds.	Dit	is	
effens	laer	as	die	1	463	lede	dieselfde	tyd	die	vorige	jaar.	Die	getal	uitgestelde	lede	het	stabiel	gebly	
op	25	en	die	totale	getal	pensioenarisse	het	tot	3	485	gedaal,	waarvan	4	oorsee	bly.	Die	gemiddelde	
ouderdom	van	oorspronklike	pensioenarisse	is	77	(2017:	76)	jaar	en	totale	pensioenuitbetalings	
het	R193	miljoen	vir	die	jaar	onder	oorsig	(2017:	R197	miljoen)	bedra.	84	aktiewe	lede	het	hulle	
in	die	jaar	by	die	Fonds	aangesluit	en	58	nuwe	VV	(vastevoordeel)-pensioenarisse	is	toegevoeg,	
waarvan	12	hulle	by	aftrede	by	die	lewende	annuïteit	binne	die	Fonds	aangesluit	het.

VOORDELE WAT DIE REIS NA AFTREDE OP VASTER GROND PLAAS

Aftreebeleggings
Omdat	die	LA	Aftreefonds	’n	vastebydraefonds	is,	dra	die	lede	die	beleggingsrisiko	sou	markte	
swak	vertoon.	Lede	word	aan	die	ander	kant	weer	direk	bevoordeel	deur	enige	positiewe	mark	
en/of	beleggingsprestasies.	

In ooreenstemming met die vereistes van King IV en die verstekvereistes van die Pensioenfondswet, 
bied	 die	 Fonds	 ’n	 verstekbeleggingsopsie.	 Die	 Life	 Stage-beleggingstrategie	 is	 ontwerp	 om	
te	 voldoen	 aan	 die	 uiteenlopende	 beleggingsbehoeftes,	 verwagtings	 en	 risiko-aptyt	 van	 die	
meeste	lede	en	handhaaf	’n	doeltreffende	balans	tussen	risiko	en	opbrengs.	Hierdie	balans	skuif	
outomaties	soos	lede	deur	hul	verskillende	werksfases	nader	aan	aftree-ouderdom	beweeg.	Dit	
word	gewoonlik	meer	aggressief	geposisioneer	vroeg	in	’n	werknemer	se	lewe,	maar	word	later	
in	sy	lewe	meer	konserwatief	gelaai	om	kapitaal	nader	aan	aftrede	te	beskerm.

Die	Fonds	bied	ook	opsies	wat	apart	staan	van	die	verstek-beleggingstrategie.	Lede	kan	kies	om	
regstreeks	 in	 die	 portefeuljes	wat	 deel	 van	 die	 Life	 Stage-strategie	 vorm,	 te	 belê,	 naamlik	 die	
akkumulasie-	(aggressief)	en	konsolidasiefase	(matig).	Die	verdeling	kan	wees	in	enige	verhouding	
wat	hulle	verkies.	Lede	kan	ook	die	opsie	kies	om	te	belê	in	’n	konserwatiewe,	laerisiko-fonds,	
bekend	as	die	bewaringsportefeulje.	Nog	’n	opsie	is	’n	kontantplus-portefeulje,	wat	veral	geskik	is	
vir	diegene	na	aan	aftrede	wat	die	potensiële	blootstelling	aan	negatiewe	opbrengste	in	die	laaste	
maande	voor	aftrede	sover	moontlik	wil	vermy.

Daar	is	ook	’n	Sjaria-spaarportefeulje	wat	Islamitiese	beleggingsbeginsels	volg	en	voldoen	aan	die	
riglyne	en	standaarde	van	die	Islamitiese	Rekenkundige	en	Oudit-organisasie.

Die	Life	Stage-beleggingstrategie	verseker	’n	maklike	oorgang	by	aftrede.	Dit	stel	lede	in	staat	om	
hul	aftreespaargeld	outomaties	in	die	lewende	annuïteit	binne	die	Fonds	te	belê	wanneer	hulle	
aftree.	Hierdie	annuïteit	gee	aan	lede	’n	pensioeninkomste	in	hul	aftreejare.
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Fondsbydraes
Om	die	 aftree-spaarpoging	 van	 lede	 uit	 te	 bou,	word	 al	 hul	 bydraes	 tot	 die	 Fonds	 soos	 volg	
aangevul	deur	bykomende	bydraes	vanaf	die	plaaslike	owerheid	waar	hul	werk:

Van	 Raadslede	 word	 verwag	 om	 hul	 vergoedingspakket	 so	 te	 struktureer	 dat	 die	 totale	
gekombineerde	bydrae	tot	die	Fonds	nie	minder	as	15%	van	hul	pensioendraende	salaris	is	nie.	
Fondslede	word	toegelaat	om	vrywillige	bykomende	bydraes	tot	die	Fonds	te	maak.	Dit	word	
aktief	 in	 Fondskommunikasie	 aangemoedig	 as	 ’n	 manier	 waarop	 lede	 hul	 aftreespaargeld	 kan	
aanvul	 en	die	waarskynlikheid	 kan	 verhoog	dat	 hulle	 hul	 gewenste	 goeie	 aftree-uitkomste	kan	
bewerkstellig.

Dood- en ongeskiktheidsdekking
Die	Fonds	bied	buigsame	en	bekostigbare	dood-	en	ongeskiktheidsdekkingsopsies	aan	lede,	wat	
ontwerp	is	om	betroubare,	kostedoeltreffende	finansiële	gemoedsrus	te	gee.

Lede	kan	ook	die	opsie	kies	om	vrywillige	dekking	vir	kritiese	 siektes	uit	 te	neem	binne	drie	
maande	nadat	hulle	hul	by	die	Fonds	aangesluit	het.	Hierdie	voordeel	help	lede	met	enige	uitgawes	
en	leefstylaanpassings	wat	deur	’n	kritiese	siektetoestand	meegebring	word.

Begrafnisdekking
Alle	 lede,	en	hul	naaste	 familie,	kwalifiseer	outomaties	vir	begrafnisdekking.	 ’n	Reeks	buigsame	
dekkingsopsies	word	verskaf,	 insluitend	 ’n	 gratis	 repatriasievoordeel	 vir	die	 terugbring	 van	die	
oorledene	se	oorskot	van	enige	plek	binne	die	grense	van	Suid-Afrika	na	waar	dit	begrawe	sal	
word.

Benewens	 hierdie	 outomatiese	 begrafnisdekking,	 het	 lede	 die	 opsie	 om	 kostedoeltreffende,	
vrywillige	begrafnisdekking	vir	hul	uitgebreide	familie	uit	te	neem.

Pensioen-ondersteunde huislenings
Kwalifiserende	lede	het	toegang	tot	’n	pensioen-ondersteunde	huisleningskema.	Dit	beteken	hulle	
kan	’n	gedeelte	van	hul	Fondsspaargeld	as	sekuriteit	gebruik	om	aansoek	te	doen	vir	’n	huislening	
van	tot	60%	van	die	waarde	van	hul	totale	Fondsrekening.	Hierdie	lenings	kan	net	gebruik	word	
om	’n	huis	te	koop	of	te	verbeter.

Lewende annuïteit binne die Fonds
As	vennoot	op	die	hele	aftreereis	van	sy	lede,	eindig	die	Fonds	se	verantwoordelikheid	teenoor	
daardie	lede	nie	die	dag	wanneer	hulle	aftree	nie.	As	sodanig	het	lede	die	opsie	om	’n	gedeelte	van,	
of	al	hul	aftreespaargeld	te	gebruik	om	’n	trustee-onderskryfde	of	persoonlik	aangepaste	lewende	
annuïteit	van	die	Fonds	te	koop	wanneer	hulle	aftrede	bereik.

Werknemers Raadslede

Eie	maandelikse	bydrae 9%	van	pensioendraende	salaris 7,5%	van	pensioendraende	salaris

Werkgewer	se	bydrae 18%	van	werknemer	se	
pensioendraende	salaris

7,5%	of	10%	van	
pensioendraende	salaris

LA AFTREEFONDS JAARVERSLAG 2017 | 2018



Twee	provinsiale	plaaslike-owerheidsfondse	
smelt	saam	om	die	Kaapse	Gemeenskaplike	

Pensioenfonds te vorm.

1980

Kaapse	Gemeenskaplike	Pensioenfonds	gestig.

• Lede die opsie gegee om na die    
			Vastebydrae	-	Kaapse	Gemeenskaplike		
			Aftreefonds	(Cape	Joint	Retirement		
		Fund,	of	CJRF)	te	skuif.
•	Meer	as	18	500	lede	skuif.

1996/
1997

•	Buigsame	begrafnisdekking	bekendgestel.
•	Doodsdekking	uitgebrei	na	lede	wat	ná	die		
		ouderdom	van	65	nog	in	diens	bly.
• Fokus op korporatiewe regering en groter  
		skakeling	met	voornemende	en	bestaande		
		lede.
•	Projeksiestate	vir	lede	begin.

2017

•	Vastebydrae-opsie	(VB)	gevestig	as	verpligte		
		fondsopsie	vir	alle	nuwe	lede.
•	Bestaande	Vastevoordeel-lede	(VV)	die	opsie	gegee		
		om	na	die	VB-afdeling	te	skuif.
•	1	170	lede	na	die	VB-afdeling	oorgeplaas.

2003 Oorblywende	VV-lede	
nog	’n	kans	gegee	om	na	
die	VB-afdeling	te	skuif.

2014

•	Fonds	verander	sy	naam	na	LA	Aftreefonds.
•	Nuwe	webtuiste	en	administrateur	se	nuwe	selfoontoepassing		
		(app)	bekendgestel.
•	Alle	oorblywende	aktiewe	VV-lede	na	die	VB-afdeling	oorgeplaas.
•	Nuwe	raadslidtrustee	aangewys.
•	Substansiële	voordeelverbeterings	bekendgestel.
•	Lewende	annuïteit	binne	die	Fonds	bekendgestel	vir	lede	wat					
  aftree.

2016

•	Vrywillige	kritiekesiektedekking	en	vrywillige	begrafnisdekking	vir	uitgebreide	familie	geloods.
•	Voortgesette	fokus	op	goeie	korporatiewe	regering	en	nakoming	van	King	IV	en	regulasies	37,	38	en	39.
•	Verbeterde	monitering	van	diensverskaffers	met	behulp	van	duidelike	KPI’s.
•	Verantwoordelike	beleide	oor	beleggings,	sekuriteitelenings,	stemreg	van	gevolmagtigdes	en		 				
		belangebotsings	aangeneem.
• Fokus op die bestuur van koste met hersiening van diensverskaffertariewe en trusteevergoeding.
•	Projeksiestate	vir	lewende	annuïteit	binne	die	Fonds	bekendgestel.
•	Nuwe	voorsitter	verkies	en	nuwe	addisionele	trustee	aangewys.

GESKIEDENIS VAN DIE FONDS
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DANIE CARSTENS
Voorsitter

VOORWOORD DEUR DIE VOORSITTER 

Dit	 is	 ’n	 voorreg	 om	 my	 eerste	 boodskap	
as voorsitter van die LA Aftreefonds vir 
’n	 jaarverslag	 te	 skryf.	 Eerstens	 wil	 ek	 my	
mederaadslede	 bedank	 vir	 die	 vertroue	wat	
hulle	 in	 my	 gestel	 het	 deur	 my	 in	 hierdie	
posisie	 te	 verkies.	 Ek	 wil	 my	 verbintenis	
bevestig	 om	 my	 uiterste	 bes	 te	 doen	 om	
voort te bou op die stewige fondament wat 
deur	my	voorganger,	mnr.	Sakkie	du	Toit,	gelê	
is	sodat	seker	gemaak	word	die	Fonds	vervul	
sy	beloftes	aan	al	sy	lede.

Ek	 is	 seker	 elkeen	 betrokke	 by	 die	 LA	
Aftreefonds,	 veral	 die	 lede,	 pensioenarisse,	
en	my	mederaadslede,	wil	 saam	met	my	 hul	
opregte	dank	aan	mnr.	Du	Toit	oordra	vir	sy	
buitengewone	bydrae	tot	die	Fonds	gedurende	
sy	tydperk	in	die	raad	en	toe	hy	die	pligte	van	

die	voorsitter	behartig	het.	Sy	bydrae	om	die	
Fonds	suksesvol	deur	sy	naamsverandering	in	
2016	 te	help	 stuur,	 is	 veral	noemenswaardig.	
So	ook	sy	ondersteuning	van	 talle	positiewe	
voordeleveranderinge	 vir	 lede.	 Dan	 is	 daar	
natuurlik	 sy	 absolute	 toewyding	 wat	 betref	
etiese	 leierskap	 en	 die	 hoogste	 vlak	 van	
korporatiewe regering.

Ek is ook bevoorreg om mnr. Johan Jacobs in 
die	 raad	 terug	 te	 kan	 verwelkom.	Hy	 het	 in	
Augustus	2018	as	 addisionele	 trustee	na	die	
raad teruggekeer. Ons sien uit na die positiewe 
bydrae	wat	ek	seker	is	hy	weer	tot	die	Fonds	
sal	 maak.	 Ons	 het	 ook	 afskeid	 geneem	 van	
mnr.	 Jan	van	der	Merwe,	wat	besluit	het	om	
aan	die	einde	van	sy	termyn	in	Desember	uit	
te tree. Ek sê dankie aan mnr. Van der Merwe 

Finansiële vryheid is 
vryheid van vrees.
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vir	 sy	 16	 jaar	 van	 toegewyde	 diens	 aan	 die	
raad.

Hoewel	 my	 dienstermyn	 as	 voorsitter	
amptelik	eers	begin	het	op	die	dag	nadat	die	
amptelike	 verslagtydperk	 gedek	deur	hierdie	
verslag	geëindig	het,	het	ek	die	voorreg	gehad	
om	’n	integrale	deel	van	die	oorsig	en	bestuur	
van	die	Fonds	in	die	finansiële	jaar	van	2017/18	
te gewees het, aangesien ek in 2013 vir die 
eerste	keer	’n	raadslid	geword	het.	Daarom	is	
ek	vol	vertroue	dat	ek	die	insigte	verkry	het	
wat nodig is om die voorsitterskommentaar 
vir	die	oorsigtydperk	te	kan	lewer.
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’n Vertroude vennoot op ons lede se reis 
na aftrede.
Die	 finansiële	 jaar	 van	 2018	 was	 ’n	 baie	
besige	 tydperk	 vir	 die	 raad	 van	 trustees	
en	 inderwaarheid	 vir	 al	 die	 Fonds	 se	
belanghebbendes	 en	 diensverskaffers.	
Ondanks die uitdagings wat gepaard gaan met 
dikwels	moeilike	en	wisselvallige	plaaslike	en	
internasionale	markte,	asook	om	seker	te	maak	
daar	word	voldoen	aan	’n	steeds	toenemende	
aantal	 neerdrukkende	 wetsveranderinge,	 het	
die	Fonds	steeds	sy	belofte	aan	lede	nagekom.	
Dit	is	naamlik	om	hulle	te	help	om	die	aftrede	
te	hê	wat	hulle	toekom.

Ons	het	nie	alleen	ons	fokus	op	die	behoeftes	
van	ons	lede	behou	nie,	maar	het	voortgegaan	
om	ons	verbintenis	om	’n	vertroude	vennoot	
te wees, na te kom. As vennoot stap ons saam 
met	 hulle	 op	 hul	 reis	 na	 aftrede,	 en	 is	 ook	
daar	gedurende	hul	aftreejare.	Ons	laekoste-,	
aktief	bestuurde	 lewende	annuïteit	binne	die	
Fonds,	wat	in	2016	geloods	is,	is	gewild	onder	
aftredende	 lede,	 veral	 onder	 diegene	 in	 die	
Fonds	se	Life	Stage-verstekportefeulje.	Almal	
wat	 hierin	 belê	 het,	 het	 waardering	 vir	 die	
moeitevrye	 en	 kostedoeltreffende	 oorgang	
na	 ’n	 pensioeninkomste	 wat	 dit	 by	 aftrede	
bied. Hierdie afgetredenes word steeds deur 
die	 Fonds	 se	 laekoste-struktuur	 bevoordeel	
soos	 wat	 die	 geval	 was	 toe	 hulle	 aktiewe	
lede	was.	Ook	word	hulle	steeds	bevoordeel	
deur	 die	 trustee-goedgekeurde	 langtermyn-,	
gediversifiseerde	 beleggingsbenadering	 en	
beginselvaste	 filosofie	 van	 die	 Fonds	 oor	
korporatiewe regering.

Ek	 wil	 die	 res	 van	 hierdie	 voorwoord	
koppel	 aan	 die	 vier	 beloftes	 wat	 die	 Fonds	
se	 missieverklaring	 stut.	 Dit	 is	 naamlik	
doeltreffende	aftreebeleggings,	etiese	bestuur	
van	 die	 Fonds,	 duidelike	 kommunikasie	 en	
inligting,	en	bekostigbare	risikovoordele.

Aftreebeleggings
Nadat	 die	 aandelemark	 in	 die	 tweede	helfte	
van	2017	stewig	herstel	het,	het	die	aanwysing	

van	 ’n	 nuwe	 president	 vir	 die	 land	 ’n	 mate	
van vertroue in Suid-Afrika teruggebring. 
Ongelukkig	 was	 hierdie	 opflikkering	 in	
vertroue	 van	 korte	 duur,	 hoofsaaklik	 weens	
aanhoudende	 geopolitieke	 kwessies	 wat	 ’n	
geskarrel	 vanaf	 opkomende	 ekonomieë	 na	
veiliger	waters	meegebring	het.	Suid-Afrika	is	
ook hierdeur geraak.

Die	jaar	2018	was	’n	baie	moeilike	een	uit	’n	
beleggingsoogpunt.	 Opkomende	 markte	 het	
17%	 verloor	 en	 ontwikkelde	 markte	 10%.	
Suid-Afrika	 het	 ’n	 groot	 netto	 uitvloei	 van	
$8,1	miljard	uit	sy	aandele-	en	effektemarkte	
beleef.	 Ondanks	 die	 taai	 makro-ekonomiese	
omgewing	en	baie	lae	vlakke	van	plaaslike	groei,	
het	 die	 Fonds	 se	 onderskeie	 vastebydrae-	
risikoprofiel-aangepaste	 beleggingsplanne	
opbrengsverwagtinge	 oorskry	 en	 inflasie	
geklop.	 Opbrengste	 het	 tussen	 7,29%	 en	
11,43%	gewissel.

As	 dit	 met	 ander	 institusionele	 munisipale	
aftreefondse	en	kleinhandel-effektetrustfondse	
met	 soortgelyke	 risikoprofiele	 vergelyk	
word,	 bevestig	 hierdie	 resultate	 dat	 die	 LA	
Aftreefonds	op	kort,	medium	en	lang	termyn	
steeds	 ’n	 bedryfsleier	 is.	 Dit	 is	 duidelik	
dat	 die	 strategieë	 wat	 deur	 die	 trustees	
geïmplementeer	is,	saam	met	die	prioriteit	om	
koste	so	laag	as	moontlik	te	hou,	ons	lede	en	
pensioenarisse in hierdie onseker ekonomiese 
tye	en	markte	bevoordeel	het.

Ongelukkig	 word	 nog	 wisselvalligheid	
vir	 2019	 voorspel.	 Lede	 kan	 egter	 gerus	
wees dat die trustees in hierdie onseker 
tye	 sal	 voortgaan	 om	 ’n	 gedissiplineerde	
beleggingsbenadering	 te	 volg.	 Hulle	 sal	 nie	
toelaat	dat	die	Fonds	se	beleggings	net	op	een	
enkele	makro-ekonomiese	of	beleggingsiening	
gegrond word nie. Ons bewese strategie van 
diversifisering	 oor	 sektore,	 bedrywe,	 streke,	
beleggingsbestuurders,	fondse	en	geldeenhede	
sal	 hopelik	 beteken	 dat	 ons	 lede	 nog	 beter	
nuus	 sal	 kry	 in	 die	 beleggingsoorsig	 van	
volgende	jaar	se	jaarverslag.
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Etiese fondsbestuur
Die	hoofbeampte	en	voordelekonsultant	het	
breedvoerig	oor	etiek	uitgebrei	in	hul	oorsigte	
in	hierdie	verslag.	Ek	wil	egter	herbeklemtoon	
dat	 die	 raad	 ten	 volle	 verbind	 is	 tot	 die	
nakoming	 van	 sy	 bygewerkte	 raamwerk	 oor	
korporatiewe regering, wat in Februarie 2018 
opgestel	is.

Die Fonds se diensverskaffers word ook 
aanspreeklik	gehou	om	deurgaans	dienste	van	
hoë	gehalte	te	lewer,	in	ooreenstemming	met	
die	 standaarde	 uiteengesit	 in	 hul	 onderskeie	
kontraktuele	ooreenkomste.	In	die	jaar	onder	
oorsig	 het	 die	 trustees	 die	 opstel	 van	 ’n	 lys	
sleutel-prestasieaanwysers	vir	diensverskaffers	
(die	 KPI-protokol)	 goedgekeur.	Vorentoe	 sal	
van	 alle	 diensverskaffers	 verwag	 word	 om	
hul	 prestasie	 teen	 hierdie	 sleutelareas	 van	
dienslewering	te	meet	en	die	vlak	daarvan	te	
staaf.

Kostebestuur en inkorting van uitgawes 
bly	 ’n	 deurlopende	 fokuspunt	 van	 die	
trustees,	 gegewe	 dat	 die	 Fonds	 se	 totale	
koste	 uiteindelik	 ’n	 uitwerking	 op	 lede	 se	
aftreespaargeld	het.	Die	 raad	kyk	gereeld	na	
aanbiedinge,	dienste	en	heffingstariewe	in	die	
aftreefondsbedryf	 en	 stel	 dit	 as	maatstawwe	
om	die	Fonds	 teen	hierdie	bedryfstandaarde	
te meet en seker te maak dit verskaf die beste 
moontlike	dienste	teen	mededingende	koste.

Hoewel	 leierskap	 by	 elke	 individuele	
trustee	 begin,	 word	 dit	 deur	 die	 raad	 as	 ’n	
kollektiewe	geheel	uitgedra.	Die	raad	aanvaar	
die	 verantwoordelikheid	 vir	 die	 toepaslike	
voorbeeld,	ingesteldheid	en	manier	van	doen,	
bekend	 as	 etiese	 kultuur.	 In	 hierdie	 verband	
het	 die	 trustees	 in	 die	 oorsigjaar	 hul	 eie	
kostes nagegaan deur gebruikmaking van die 
trusteevergoedingsprotokol.	Dit	het	tot	gevolg	
gehad	 dat	 finale	 aanbevelings	 in	 die	 laaste	
kwartaal	 van	 2018	 deur	 die	 Ouditkomitee	
aan	die	raad	voorgelê	is.	Hierdie	selfontleding	
het	 gelei	 tot	 ’n	 vermindering	 in	 die	 aantal	
raadsvergadering	wat	 in	 ’n	 jaar	 gehou	word,	

die	afskaffing	van	toelaes	per	vergadering	ten	
gunste	 van	 een	 markverwante	 maandelikse	
retensiefooi,	en	’n	ooreenkoms	dat	die	trustees	
se	jaarlikse	opleiding	by	die	Fonds	se	kantore	
eerder	 as	 by	 ’n	 buitebestemming	 gehou	 sal	
word. Hierdie drie kostebesparingsinisiatiewe 
het	op	1	Januarie	2019	in	werking	getree	en	
sal	 kostevoordele	 vir	 die	 aktiewe	 Fondslede	
en	diegene	met	’n	lewende	annuïteit	binne	die	
Fonds inhou.

Kommunikasie en voorligting
Op grond van die verstandhouding dat 
doeltreffende	 kommunikasie	 en	 inligting	 ons	
lede	bemagtig	om	die	regte	besluite	te	neem,	
het	 die	 Fonds	 ’n	 aantal	 inligtingsveldtogte	 in	
die 2016/17-boekjaar onderneem. Dit is in die 
oorsigjaar voortgesit en verbeter.

Lede	 se	 jaarlikse	 voordelestate	 is	 heeltemal	
heropgestel	 en	 sluit	 nou	 ’n	 projeksiestaat	
in.	 Dit	 sal	 lede	 help	 om	 beter	 te	 verstaan	
watter	 vlak	 van	 maandelikse	 inkomste	 of	
pensioen	 hulle	 sal	 kan	 koop,	 in	 vandag	 se	
geldwaardes,	gegrond	op	die	spaargeld	in	hul	
fondsrekeninge.

Die	 Fonds	 se	 aktuaris,	 voordelekonsultant	
en hoofbeampte het ook saamgespan om 
die	 eerste	 projeksiestaat	 vir	 die	 lewende	
annuïteit	 binne	 die	 Fonds	 op	 te	 stel.	 Dit	
is	 aan	 die	 einde	 van	 die	 finansiële	 jaar	 aan	
al	 die	 beleggers	 in	 die	 lewende	 annuïteit	
uitgereik.	Hierdie	staat	het	geblyk	baie	nuttig	
te	 wees	 om	 annuïteitsbeleggers	 te	 help	 om	
die	 toepaslikste	onttrekkingskoers	 te	 bepaal.	
Hierdie	 projeksiestaat	 sal	 nou	 elke	 jaar	
uitgereik word.

Die	 Fonds	 se	 webtuiste	 en	 al	 sy	 vraag-
en-antwoord-boekies	 (Q&A)	 en	 vorms	 is	
bygewerk	 om	 voldoening	 aan	 regulasies	 37,	
38	en	39	(die	sogenaamde	verstekregulasies)	
te verseker, asook aan die vereistes van die 
Wysigingswet	op	Belastingwetgewing.	Hierdie	
werk het in die oorsigjaar begin en is teen 
die	 einde	 van	 Januarie	 2019	 voltooi.	 Soos	 in	
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die	 Jaarverslag	van	2017/18	genoem	was	die	
Fonds	 op	 daardie	 stadium	 reeds	 ten	 volle	
voorberei	 vir	 die	 implementering	 van	 die	
verstekregulasies	 wat	 op	 1	 Maart	 2019	 in	
werking	getree	het.	Sy	verstekproduk,	die	Life	
Stage-portefeuljes,	 word	 reeds	 vanaf	 2014	
bedryf.	Bewaring	binne	die	Fonds	(ook	bekend	
as	 uitgestelde	 of	 opbetaalde	 lidmaatskap)	
word	 reeds	 ’n	 ruk	 lank	 ingevolge	 die	
Fondsreëls	toegelaat	en	die	lewende	annuïteit	
binne	die	Fonds	 is	 in	 Junie	2016	geloods	 vir	
lede	wat	aftree.

Die	Fonds	se	kwartaallikse	beleggingsnuusbrief	
het	 in	 die	 afgelope	 finansiële	 jaar	 bestendig	
toegeneem	 in	 gewildheid	 onder	 lede.	 Van	
die kommunikasiedokumente uitgereik 
deur die Fonds, is dit nou die een wat 
die	 meeste	 gelees	 word.	 Behalwe	 dat	 dit	
lede	 kort	 en	 bondige	 kommentaar	 oor	
die	 internasionale	 en	 die	 plaaslike	 markte	
bied,	 verskaf	 die	 nuusbrief	 ’n	 oorsig	 van	 die	
beleggingsportefeuljes	 se	 vertonings	 en	
vergelyk	dit	met	ons	munisipale	fonds,	sowel	
as	met	kleinhandelbedryfseweknieë.

Tot op datum was die Fonds se 
kommunikasiepogings	 hoofsaaklik	 daarop	
toegespits	om	inligting	oor	die	Fonds	aan	lede	
deur	 te	 gee.	 Gegewe	 die	 talle	 verbeterings	
wat	 die	 afgelope	maande	 en	 jare	 aangebring	
is, was dit nodig. Vorentoe is die trustees van 
voorneme om die gewone kommunikasie om 
lede	te	bemagtig,	aan	te	vul	sodat	hulle	groter	
eienaarskap	 van	 hul	 eie	 aftreebeplanning	
kan neem. In hierdie verband het die Fonds 
teen	 die	 einde	 van	 2018	 ’n	 aantal	 lede-
voorligtingsessies	 onderneem	 waar	 van	
aangesig	tot	aangesig	met	lede	gepraat	is.	Op	
grond van die positiewe terugvoering wat 
ontvang	is	van	diegene	wat	dit	bygewoon	het,	
sal	dit	in	2019	voortgesit	word.

Die Fondsadministrateur is met ingang 
van	 1	 Julie	 2018	 aangestel	 om	 sekere	
bemarkingsfunksies vir die Fonds te 

onderneem.	Hoewel	hierdie	aanstelling	buite	
die	 verslagtydperk	 val,	 is	 dit	 ’n	 belangrike	
mylpaal	 vir	 die	 Fonds.	 Een	 van	 die	 eerste	
inisiatiewe	 behels	 die	 aanbieding	 van	
aftreebeplanning-werkswinkels	 vir	 alle	 lede	
van	54	en	ouer	in	2019.	Hierdie	werkswinkels	
handel	nie	net	oor	die	finansiële	aspekte	van	
aftrede	 nie,	 maar	 help	 ook	 diegene	 wat	 by	
aftrede	 gekom	 het	 met	 enige	 sielkundige	 of	
emosionele	druk	wat	aftrede	kan	meebring.

Bekostigbare Risikovoordele
Die	 2017-jaarverslag	 het	 met	 ’n	 mate	 van	
detail,	 die	 implementering	 van	 verskeie	
nuwe	 buigsame	 en	 kostedoeltreffende	
dood-	 en	 ongeskiktheidsvoordele	 vir	 lede	
gedek.	 Dit	 het	 lede	 die	 vermoë	 gegee	 om	
hul	 eie	 vlak	 van	 doodsdekking,	 wat	 hul	
behoeftes	 en	 hul	 sak	 pas,	 te	 bepaal.	 Die	
trustees beskou ook die voorsiening van 
buigsame	 inkomstebeskermingsvoordele	
as	 baie	 beter	 as	 ’n	 eenmalige	 enkelbedrag-
ongeskiktheidsvoordeel.	 Dit	 word	
nou	 gefasiliteer	 deur	 ’n	 waardevolle	
inkomstebeskermingsopsie wanneer iemand 
’n	lid	van	die	Fonds	word.	

In	 reaksie	 op	 die	 talle	 versoeke	 van	 lede	
en sommige werkgewers is twee nuwe 
vrywillige	 voordele	 in	 die	 2018-	 finansiële	
jaar	bekendgestel.	Vrywillige	Begrafnisdekking	
vir	’n	Uitgebreide	Familie	is	nou	aan	alle	lede	
beskikbaar	 gestel.	 Dit	 is	 bykomend	 tot	 die	
Fonds se standaard begrafnisdekking, wat 
steeds	 aan	 lede	 en	 hul	 naaste	 gesinslede	
verskaf	 sal	 word.	 ’n	 Vrywillige	 Kritiese-
siektevoordeel	is	ook	bekendgestel	om	lede	’n	
eenmalige	geleentheid	te	bied	om	versekering	
teen	 sekere	 ernstige	 siektes	 teen	 redelike	
tariewe	uit	 te	 neem.	Hierdie	 voordele	word	
teen groepstariewe verskaf en kan nie op 
individuele	grondslag	teen	dieselfde	tariewe
in	 die	 kleinhandel-versekeringsmark	 gekoop	
word nie.
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Die	 voorsiening	 van	 risikovoordele	 word	
elke	 jaar	 teen	 ’n	 maatstaf	 gemeet	 om	
seker	 te	 maak	 die	 Fonds	 lewer	 die	 beste,	
kostedoeltreffendste	 en	 mees	 bekostigbare	
voordele	 aan	 sy	 lede.	Die	 trustees	 is	 bewus	
van	 die	 feit	 dat	 hierdie	 voordele	 uit	 die	
werkgewerbydraes	aan	die	Fonds	betaal	word,	
wat	die	totale	bydraes	wat	vir	aftreedoeleindes	
belê	word,	verminder.	Die	waarde	van	hierdie	
voordele	vergoed	egter	dubbel	en	dwars	vir	
die	klein	beleggingsopoffering.	Die	trustees	sal	
voortgaan om in die toekoms voorkeur te gee 
aan	 die	 voorsiening	 van	 kostedoeltreffende	
risikovoordele.	 Die	 trustees	 sal	 ook	 hierdie	
beleggingsoplossings	 voortdurend	 hersien,	
bywerk	en	verbeter	tot	voordeel	van	alle	lede.

Pensioenaris-bates
In	 2016	 het	 die	 trustees	 Newshelf	 (die	
maatskappy	 waarin	 al	 die	 Fonds	 se	
beleggingseiendomme,	 behalwe	 een,	 geplaas	
is)	 om	 al	 die	 Fonds	 se	 eiendomme	 wat	
regstreeks besit word, te verkoop. Die waarde 
van	 hierdie	 bates	 moes	 elders	 belê	 word	
om	 hoër	 opbrengste	 vir	 ons	 pensioenarisse	
te	 verdien.	 Al	 die	 eiendomme	 wat	 deur	
Newshelf	besit	is,	was	teen	die	einde	van	die	
oorsigtydperk	verkoop.	Die	oordragte	van	die	
laaste	 twee	 eiendomme	 het	 teen	 die	 einde	
van	2018	plaasgevind.

Die	gedeelte	van	die	pensioenaris-portefeulje	
wat	ingevolge	’n	Lasgedrewe	Beleggingstrategie	
(LDI)	bestuur	word,	maak	steeds	voorsiening	
vir	 pensioenarisverpligtinge	 en	 die	 trustees	
kon	 ’n	 pensioenverhoging	 in	 lyn	 met	 die	
Pensioenverhogingsbeleid	 toestaan	 sonder	
om	 die	 algehele	 befondsingsvlak	 van	 die	
pensioenaris-portefeulje	in	gevaar	te	stel.	Die	
Pensioenverhogingsteiken is met ingang van 
1	Januarie	2018	van	60%	tot	65%	van	inflasie	
verhoog.	’n	Pensioenverhoging	van	3,3%	(d.w.s.	
65%	 van	 inflasie)	 is	 dus	 vir	 dieselfde	 datum	
toegestaan. Diskresionêre pensioenbonusse 
van	 50%	 en	 60%	 van	 bruto	 maandelikse	
pensioen	 is	 onderskeidelik	 verklaar	 op	 1	

Desember 2017 en 1 Desember 2018.

Dankie
Ek	wil	graag	ons	deelnemende	werkgewers	en	
Fondslede	bedank.	Sonder	hul	ondersteuning	
en vertroue, sou die LA Aftreefonds nie kon 
bestaan nie. Ons sien uit daarna om in die jare 
wat	 kom	 steeds	 hierdie	 vertroue	 te	 beloon	
met	 konstante	 goeie	 beleggingsprestasies,	
bogemiddelde	 dienste	 en	 wêreldklas-	
korporatiewe regering.

Ek	 bedank	 ook	 my	 medetrustees	 vir	 hul	
deurlopende	verbintenis	en	professionalisme,	
sowel	as	die	res	van	die	Fonds	se	bestuurspan,	
insluitend	ons	Hoofbeampte	en	professionele	
diensverskaffers	 vir	 hul	 hulp	 aan	 ons	 om	
deurgaans	en	bestendig	ons	beloftes	aan	ons	
lede	na	te	kom.		

Danie Carstens
Voorsitter
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BOODSKAP VAN DIE HOOFBEAMPTE

Soos	in	my	vorige	verslag	genoem,	bly	etiese	
en	 doeltreffende	 fondsregering	 en	 volle	
voldoening	 aan	 regulasies	 ’n	 sleutelfokus	
vir	beide	die	 raad	van	 trustees	en	vir	my	as	
Hoofbeampte. Ware goeie regering kan nie 
bereik word deur net regmerkies op papier 
te	 maak	 vir	 nakoming	 van	 regulatoriese	
vereistes	 nie.	 Dit	 is	 die	 gevolg	 van	 ’n	
diepgewortelde	 kultuur	 van	 etiese	 optrede,	
’n	 waardegebaseerde	 benadering	 tot	
fondsbestuur	 en	 die	 doeltreffende	 benutting	
en	 in	 diensstelling	 van	 alle	 beskikbare	
hulpbronne	 om	 die	 gewenste	 uitkomstes	 te	
verkry.

Nietemin, ongeag bogenoemde, is die 
toepassing	van	doeltreffende	beleidsmaatreëls	
wat	die	Fonds	in	lyn	bring	met	alle	regulatoriese	
vereistes	’n	essensiële	element	van	die	strewe	
na	 ’n	eenvormige	beskouing	en	verstaan	van	
goeie korporatiewe regering. As sodanig het 
die	 raad	 hom	 sedert	 2012	 doelgerig	 daarop	
toegespits	om	die	Fonds	se	doen	en	late	te	laat	
ooreenstem	 met	 PF130	 en	 die	 verskillende	
herbevestigings van die King-kodes. Dit was 
die	dryfveer	agter	die	formulering	van	’n	aantal	
beleidsmaatreëls	en	protokolle	wat	bygewerk	
gehou word met betrekking tot veranderende 
wetgewing	en	saam	’n	aansienlike	deel	van	die	
raamwerk verteenwoordig waarop die Fonds 
se verbintenis gebou en gehandhaaf word.

In die oorsigjaar het die raad in oorleg 
met my en sy verskillende professionele 
raadgewers en diensverskaffers, hierdie 
regeringsraamwerk versterk deur 
die opstel en implementering van die 
volgende beleide:

ILSE HARTLIEF
Hoofbeampte

•	Die	 Beleid	 oor	 Botsende	 Belange	 vorm	
deel	 van	 ’n	 omvattende	 korporatiewe-
regeringsraamwerk wat in Februarie 
2018 deur die trustees aanvaar is. Die 
raamwerk is gemik op die nakoming van 
alle	 wette	 en	 riglynnotas	 wat	 op	 goeie	
korporatiewe regering vir aftreefondse 
gemik	is.	Hierdie	beleid	is	daarop	gemik	om	
alle	 belangebotsings	 wat	 mag	 voorkom	 en	
die	bedryf	van	die	Fonds	en	ledebelange	kan	
raak,	 te	 identifiseer,	 te	 vermy	 en	 te	 versag	
en	te	bestuur	waar	vermyding	nie	moontlik	
is nie.

•	Die	Beleid	oor	Verantwoordelike	Beleggings	
(RI)	bevestig	voorts	die	Fonds	se	verbintenis	
om	 die	 omgewing,	 die	 maatskaplike	
toestande	 en	 regeringsfaktore	 (ESG)	 by	
alle	 beleggingsbesluite	 in	 ag	 te	 neem.	 Die	
kerndoelwit	van	RI	is	om	in	die	beste	belange	
van	die	Fonds	 se	 lede	op	 te	 tree	deur	die	
ESG-faktore te erken as iets wat beide 
beleggingsrisiko	en	opbrengste	kan	raak	en	
dus	by	alle	beleggingsbesluite	oorweeg	moet	
word.	Om	finansiële	opbrengste	te	beskerm	
en te verhoog deur sodanige faktore in ag 
te neem, is in ooreenstemming met die 
trustees	se	fidusiêre	pligte.	

• Die	 Beleid	 oor	 Gevolgmagtigdes	
se stemreg sit die Fonds se posisie 
oor	 stemregpraktyke	 uiteen.	 Die	
stemregpraktyk	is	nodig	om	te	verseker	dat	
die	 geselekteerde	 beleggingsbestuurders	
die	 posisie	 van	 die	 Fonds	 verstaan.	 Hulle	
sal	 dus	 aanspreeklik	 gehou	 word	 vir	 die	
besluite	 wat	 hulle	 as	 gevolgmagtigdes	
op	 ’n	 aandeelhouersvergadering	 neem.	
Hierdie	beleid	word	deur	die	Fonds	se	RI-
beleid	 (oor	 verantwoordelike	 beleggings)	
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ondersteun. Die trustees is bewus daarvan 
dat	 beduidende	 ESG-faktore	 (omgewing,	
maatskaplik	 en	 korporatiewe	 regering)	
’n	 direkte	 uitwerking	 op	 die	 toekomstige	
inkomste,	 kostes	 en	 volhoubaarheid	 van	
maatskappye	 kan	 hê.	As	 sodanig	 het	 hulle	
ook	 die	 potensiaal	 om	 langtermyn-risiko-
aangepaste	opbrengste	deur	die	Fonds	vir	sy	
lede	verkry,	te	beïnvloed.

•	Die	 Beleid	 oor	 Sekuriteitelenings	 verskaf	
riglyne	 met	 betrekking	 tot	 die	 verdere	
uitlening	 van	 sekuriteite	 wat	 bykomende	
inkomste vir die Fonds inbring en die Fonds 
se	 bestaande	 Beleggingsbeleidsverklarings	
aanvul.

• Die	 Protokol	 oor	 Delegering	 van	
Bevoegdheid aan die Hoofbeampte is in 
ooreenstemming met die King IV-vereistes 
dat	 ’n	 raad	 van	 trustees	 seker	moet	maak	
dat	die	aanstelling	van	en	die	delegering	aan	
bestuursbeamptes	bydra	tot	rolduidelikheid	
en	 die	 doeltreffende	 uitoefening	 van	 gesag	
en	verantwoordelikhede.

’n Gekoördineerde Spanpoging 
Die voortgesette sukses van die LA 
Aftreefonds	 is	 ’n	 getuigskrif	 vir	 die	 krag	 en	
waarde van goeie spanwerk. Die trustees, 
konsultante,	 diensverskaffer	 en	 ek	werk	nou	
saam om seker te maak dat die Fonds se 
lede	 die	 aftree-uitkomste	 kan	 realiseer	 wat	
hulle	 graag	 wil	 hê.	 Ons	 verbintenis	 om	 die	
aftreepad	enduit	met	elkeen	te	stap	is	nie	iets	
wat	 ligtelik	gedoen	 is	nie.	Ons	 luister	 fyn	na	
die	 behoeftes	 van	 ons	 lede,	 pensioenarisse	
en	 beleggers	 in	 die	 lewende	 annuïteit	 binne	
die	 Fonds	 en	 beplan	 in	 ons	 gedetailleerde	
Fondsjaarplan	 versigtig	 die	 koers	 wat	 ons	
met	 hulle	 kan	 inslaan.	 Dit	 stel	 duidelik	
die	 verwagtinge,	 verantwoordelikhede	 en	
optrede	vereis	van	elke	Fondsbelanghebbende	
vir	die	 jaar.	So	word	seker	gemaak	van	volle	
rekenskap	en	doeltreffende	bestuur,	spanwerk	
en samewerking.

Voldoening aan Veranderende 
Wetgewing
Die	 talle	wetswysigings	 in	2018	 se	finansiële	
jaar het toegespitste aandag van die Fonds en 
die	trustees	geverg.	Daarby	het	die	nakoming	
van	 hierdie	 regulatoriese	 veranderinge	
beteken dat ons deurgaans in kontak met 
ons	 lede	 moes	 bly	 om	 hulle	 oor	 die	 nuwe	
beskikbare	opsies	in	te	lig.

Die mees noemenswaardige veranderinge 
het	 gespruit	 uit	 die	 Wysigingswet	 op	
Belastingwette,	wat	eerstens	 lede	wat	aftree,	
toegelaat	 het	 om	 aftree-annuïteite	 te	 koop.	
Tweedens	 het	 dit	 die	 bewaring	 van	 lede	 se	
aandeelwaardes	by	aftrede	deur	die	oordrag	
na	 bewaring-pensioenfondse,	 toegelaat.	 Dit	
het	die	wysiging	van	alle	Fondsdokumente	en	
-inligting	genoodsaak.	Hierdie	oefening	het	in	
die	finansiële	jaar	begin	en	is	vroeg	in	Januarie	
2019	 afgehandel.	 Hierdie	 verandering	 in	
wetgewing	het	ook	wysigings	aan	die	Fonds	se	
reëls	genoodsaak.	Die	raad	het	dus	’n	volledige	
hersiening	van	die	reëls	onderneem,	insluitend	
die	 konsolidasie	 van	 die	 baie	 reëlwysigings	
wat sedert Maart 2015 geregistreer is. Die 
hersiene	 geregistreerde	 Fondsreëls	 soos	 op	
1	 Julie	 2018	 is	 op	 die	 Fonds	 se	 webtuiste	
beskikbaar.	 Daaropvolgende	 geregistreerde	
reëlwysigings	 kan	 ook	 op	 die	 webtuiste	
nagegaan word.

Ek het in 2017 bevestig dat die Fonds reeds 
op	daardie	stadium	ten	volle	voldoen	het	aan	
die	 nuwe	 verstekregulasies	 (regulasies	 37,38	
en	39).	Die	FSCA	het	daarna	in	2018	’n	aantal	
riglyne	uitgereik	en	ons	het	alle	nodige	stappe	
gedoen	om	seker	te	maak	die	Fonds	voldoen	
steeds	aan	hierdie	veranderinge	en	wysigings	
in	 afwagting	 van	 die	 implementeringsdatum	
van	die	regulasies.

Deursigtige Openbaarmaking van 
Kostes
Die	Fonds	se	vermoë	om	bestendige	waarde	
te	 bied,	 bly	 die	 sleutel	 tot	 sy	 voortgesette	
sukses.	Doeltreffende	kostebestuur	en	beheer	
is	’n	fundamentele	deel	van	hierdie	poging	om	
waarde te skep en te behou. Oor die jare het 
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ons	een	van	die	laagste	beleggingsfooi-strukture	in	die	bedryf	geskep	en	gehandhaaf.	Hierdie	fooie	
word	deursigtig	en	ten	volle	op	maandelikse	Fondsfeitekaarte	bekendgemaak.	Laasgenoemde	kan	
op	die	Fonds	se	webblad	verkry	word.

Daarby	word	alle	fooie	wat	aan	die	lewende	annuïteit	binne	die	Fonds,	of	aan	opbetaalde	lede,	
gekoppel	is,	in	die	vraag-en-antwoord-boekies	vir	elk	van	hierdie	beleggingsopsies	getoon.	Dit	kan	
nagegaan	word	onder	die	“Useful	information”-keuse	op	die	Fonds	se	webtuiste.

Vorentoe
Ons	is	bewus	van	die	reeks	wetgewing	wat	beplan	word	en	wat	’n	uitwerking	op	alle	aftreefondse	
in	 Suid-Afrika	 sal	 hê.	Die	mees	 noemenswaardige	 hiervan	 is	 die	Wetsontwerp	 op	 die	Gedrag	
van	Finansiële	 Instellings	 (COFI),	wat	 reeds	 vir	openbare	kommentaar	 vrygestel	 is.	Die	COFI-
wet	skets	onder	meer	wat	lede	en	bedryfspelers	van	finansiële	instellings	kan	verwag.	Dit	vereis	
dat	finansiële	instellings	die	beginsel	van	“Behandel	kliënte	billik”	(TCF)	ten	volle	 in	hul	manier	
van	 sake	 doen,	 inkorporeer.	Ons	 is	 ten	 volle	 voorbereid	 op	 hierdie	 wetgewing	 en	 die	 Fonds	
se	Kommunikasiebeleid	maak	reeds	voorsiening	vir	TCF-beginsels.	Daar	sal	egter	ander	aspekte	
van	die	COFI-wet	wees	waaraan	ons	 aandag	 sal	moet	 gee	 sodra	dit	 gepromulgeer	 is.	Ons	 sal	
onvermoeid	werk	om	seker	te	maak	dat	die	LA	Aftreefonds	steeds	vorentoe	ten	volle	voldoen	aan	
nuwe	wetgewing,	beide	as	deel	van	ons	fokus	op	goeie	korporatiewe	regering	en,	selfs	belangriker,	
sodat	ons	ons	beloftes	en	verpligtinge	teenoor	ons	lede	kan	nakom.

Ilse Hartlief
Hoofbeampte
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OPSOMMING VAN FINANSIËLE VERSLAG VIR 2017/18 

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

2018 2017

Geakkumuleerde fondse aan begin van tydperk: R3 771 013 669 R3 998 813 407

Plus: Inkomste R	miljoen	 R	miljoen	

Bydraes	-	lede	en	werkgewers 90 84

Herversekeringsverhalings 9 7

Netto	beleggingsinkomste 1 2

Ander Inkomste 1 2

Minus: Uitgawe

Maandelikse	pensioene	 193 197

Ander	voordele 182 208

Herversekeringspremies	(Risikovoordele	
herverseker)	

14 15

Bedryf,	administrasie	en	bestuur 14 14

Geakkumuleerde fondse aan einde van tydperk: R3 794 417 839 R3 771 013 669

2018 2017

Enkelbedraguitbetalings	by	aftrede R79	636	992 R128 517 452

Aantal	lede 55 73

Bedankingsvoordele R71 820 185 R53 111 351  

Aantal	lede 53 44

Voordele uitbetaal

Behalwe	die	maandelikse	pensioenbetalings	het	die	Fonds	die	volgende	ander	groot	voordele	in	die	finansiële	
jaar	uitbetaal:



NOTAS BY DIE FINANSIËLE VERSLAG 

Fondse en Reserwes
Fondse	en	Reserwes	is	die	totale	belang	van	lede	en	pensioenarisse	in	die	Fonds.	Totale	Fondse	
en	Reserwes	het	in	die	oorsigjaar	met	R23,4	miljoen	gestyg	teenoor	’n	daling	van	R228	miljoen	
in	die	vorige	finansiële	jaar.	Hierdie	toename	in	totale	bates	onder	bestuur	was	die	gevolg	van	’n	
kombinasie	van	positiewe	finansiële	markte	en	’n	laer	syfer	van	aftreevoordele	uitbetaal	omdat	
meer	lede	verkies	om	hul	kapitaal	by	aftrede	in	die	Fonds	se	nuwe	lewende	annuïteit	binne	die	
Fonds	te	plaas.

Kostebestuur
Die	Fonds	het	 in	die	2016/17-boekjaar	daarin	geslaag	om	koste	met	R3,3	miljoen	(19,3%	 jaar-
op-jaar)	te	verminder.	In	hierdie	oorsigjaar	het	die	Fonds	sy	totale	bedryfs-,	administratiewe	en	
bestuurskoste	op	hierdie	verminderde	bedrag	van	R14	miljoen	gehandhaaf.	Sodoende	kon	enige	
betekenisvolle	eskalasie	in	fooie	vir	lede	voorkom	word.

Ongekwalifiseerde Oudit
Die	 Fonds	 het	 nogmaals	 ’n	ongekwalifiseerde	ouditverslag	 van	 sy	 eksterne	ouditeurs,	 Ernst	&	
Young,	ontvang.	Die	ouditverslag	is	op	www.laretirementfund.co.za te sien.

Melanie Engelbrecht
Verso	Finansiële	Dienste
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BELEGGINGSOORSIG

In	die	laaste	Jaarverslag	het	ons	die	lustelose	vertoning	van	plaaslike	aandelemarkte	uitgelig,	wat	
in	die	12	maande	tot	30	Junie	2017	net	met	1,69%	gestyg	het.	Hierdie	swak	markprestasie	en	die	
gevolglike	teleurstellende	opbrengste	vir	beleggers	het	sommige	lede	die	waarde	van	die	Fonds	se	
aandelebeleggings	laat	bevraagteken.	Hulle	het	gevra	of	hul	aftreegeld	nie	vinniger	sou	gegroei	het	
as	dit	eerder	in	kontant	en	staatseffekte	belê	is	nie.	

Ons	reaksie	was	om	daarop	te	wys	dat	hoewel	kontantgebaseerde	beleggingsopbrengste	goed	
mag	lyk	wanneer	aandelemarkte	swaarkry,	so	’n	risikovermydende	strategie	altyd	die	gevaar	inhou	
dat	 die	 beleggers	 betekenisvolle	 aandelestygings	 kan	misloop	wanneer	 die	 aandelemark	 na	 sy	
normale	 langtermyn-groeiroete	terugkeer.	Dit	was	nog	altyd	die	geval	dat	hierdie	roete	hervat	
word.

Die	eenvoudige	waarheid	is	dat	die	SA	aandelemark	se	prestasie	oor	die	afgelope	eeu	onder	die	
top-drie	in	die	wêreld	tel.	Die	verstandigheid	van	ons	beleggingsraad	is	verder	belig	deur	die	feit	
dat	die	plaaslike	aandelemark	in	die	12	maande	tot	einde	Junie	2018	met	’n	bevredigende	15,02%	
gestyg	het.	

Ongelukkig	is	die	winste	in	die	aandelemark	effens	geneutraliseer	deur	die	voortgesette	daling	in	
plaaslike	genoteerde	eiendom.	Laasgenoemde	het	in	dieselfde	tydperk	met	nog	9,94%	in	waarde	
afgeneem.

Vastekoers-effekte	(meestal	staatseffekte)	het	’n	stewige	10,19%	gelewer	ondanks	pessimisme	en	
kommer	oor	die	Suid-Afrikaanse	ekonomie	en	politieke	onsekerheid.	

Oor	 die	 algemeen	was	 die	 oorsigjaar	 ’n	 uitstekende	 herinnering	 aan	 die	 belangrikheid	 van	 ’n	
langtermyn-beleggingsiening	en	die	waarde	van	diversifikasie	rakende	bateklasse	ook	wat	betref	
laerisiko-	en	groeibates.	Die	spreekwoord	dat	beleggingswelslae	minder	oor	tydsberekening	in	die	
mark	gaan	en	meer	oor	die	tyd	in	die	mark,	is	nogmaals	reg	bewys.

Vastebydrae-Fonds se vertoning
Die	Fonds	bly	een	van	die	beste	vertoners	in	die	SA	aftreebedryf	en	’n	leier	onder	sy	eweknieë.	
Al	die	Fonds	se	risikoprofielgerigte	opsies	het	in	die	jaar	tot	einde	Junie	2018	stewig	gevaar	en	hul	
inflasieteikens	oorskry.	

Akkumulasie	 11.43%
Konsolidasie	 10.72%
Bewaring		 10.57%
Kontant-plus	 7.29%
Sjaria	 	 8.85%
Inflasie	 	 4.38%

Die	 portefeuljes	 klop	 ook	 steeds	 hul	 munisipale	 eweknieë,	 sowel	 as	 die	 breër	 kleinhandel-
aftreefondsbedryf.
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ABSOLUTE OPBRENGS 

SA 
Inflasie

SA 
geldmark

SA 
Inflasie-
effekte

SA  Vaste 
Koers

SA 
Genoteerde 

Eiendom

SA 
Aandele

3 maande 1.32% 1.76% -4.99% -3.78% -2.19% 4.54%

6 maande 2.88% 3.54% -1.21% 3.97% -21.37% -1.70%

1 jaar 4.38% 7.35% 1.51% 10.19% -9.94% 15.02%

2 jaar 4.94% 7.49% 0.52% 9.05% -3.77% 8.15%

3 jaar 5.33% 7.28% 3.25% 7.77% 0.93% 6.69%

4 jaar 5.14% 7.03% 3.72% 7.88% 6.90% 6.21%

5 jaar 5.43% 6.70% 5.31% 7.38% 6.71% 11.05%

10 jaar 5.55% 6.94% 7.48% 9.76% 15.96% 9.80%

*	Opbrengs	van	meer	as	een	jaar	word	geannualiseer

Life stage-strategie en lewende annuïteit
Benewens	 die	 sekuriteit	wat	 die	 Fonds	 se	 bestendige	 stewige	 beleggingsprestasies	 bied,	 het	
lede	wat	in	die	verstekopsie	van	die	Life	Stage-strategie	belê	is,	die	bykomende	sekuriteit	van	
doeltreffende	beskerming	teen	kapitaalverlies	soos	wat	hulle	nader	aan	aftrede	kom.	Die	rede	is	
omdat	die	Life	Stage-model	ontwerp	is	om	outomaties	hul	beleggings	na	minder	riskante	bates	
te	skuif	soos	wat	hulle	nader	aan	aftree-ouderdom	kom.	Dit	is	’n	doeltreffende	manier	om	die	
potensiële	uitwerking	en	risiko’s	van	wisselvallige	beleggingsmarkte	te	bestuur.

Daarby	het	lede	toegang	tot	die	lewende	annuïteit	binne	die	Fonds	wanneer	hulle	aftree.	Dit	
verseker	dat	hulle	’n	maklike	en	soomlose	oorgang	van	Fondslid	na	afgetredene	kan	geniet.	’n	
Belangrike	voordeel	van	hierdie	lewende	annuïteit	binne	die	Fonds	is	die	kostebesparings	waarin	
dit	 lede	 van	die	 LA	Aftreefonds	 laat	 deel.	Die	 fooie	wat	 vir	 die	 lewende	 annuïteit	 binne	die	
Fonds	gehef	word,	is	baie	laag	in	vergelyking	met	soortgelyke	annuïteitsprodukte	verkrygbaar	
van	 eksterne	 verskaffers.	Wanneer	 hierdie	 kostebesparings	 in	 samehang	 met	 die	 stabiele	
beleggingsprestasie	van	die	lewende	annuïteit	binne	die	Fonds	oor	die	12	maande	onder	oorsig	
(kyk	na	die	prestasie	van	die	portefeuljes	wat	vroeër	gegee	is)	beskou	word,	word	die	waarde	
van	hierdie	proposisie	ooglopend.

Pensioenarisportefeulje se vertoning
Die	 Lasgedrewe	 beleggingstrategie	 (LDI)	 waardeur	 die	 pensioenarisportefeulje	 bestuur	 word,	
word	saamgestel	om	sover	moontlik	die	beloftes	wat	die	Fonds	aan	pensioenarisse	gemaak	het,	
na	te	kan	kom.	Hierdie	strategie	se	spesifieke	doelwit	is	om	seker	te	maak	dat	die	bate-opbrengste	
van	die	portefeulje	sy	verpligtinge	met	die	hoogs	moontlike	mate	van	sekerheid	kan	nakom.	Dit	het	
ook	ten	doel	om	die	doelwitte	van	die	Pensioenverhogingsbeleid	te	kan	volvoer	en	terselfdertyd	
seker	te	maak	dat	die	Fonds	se	solvensieposisie	beskerm	word	en	gesond	bly.
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Op	grond	van	die	vertoning	van	die	strategie	het	die	trustees	 ’n	pensioenverhoging	van	3,22%	
met	ingang	van	1	Januarie	2019	toegestaan.	’n	Bonus	van	60%	van	maandelikse	pensioen	is	ook	in	
Desember	2018	aan	pensioenarisse	betaal.

Vorentoe
Die	Fonds	se	beleggingsbenadering	en	-strategie	word	beïnvloed	deur	’n	dinamiese	mengsel	van	
faktore,	beide	plaaslik	en	internasionaal.	Die	wisselwerking	tussen	hierdie	faktore	het	die	laaste	
paar	 jaar	 toenemend	 ingewikkeld	 geword,	 wat	 dit	 moeilik	 maak	 om	 te	 voorspel	 hoe	markte	
vorentoe	gaan	vertoon.	Ongeag	bogenoemde	is	daar	waarskynlik	’n	aantal	sleutelfaktore	plaaslik	
en	 internasionaal,	wat	 die	 vertoning	 van	 internasionale	 beleggingsmarkte	 oor	 die	 volgende	 12	
maande	gaan	beïnvloed.	Die	mees	opmerklike	hiervan	is:

•	voortgesette	handelspanning	tussen	die	VSA	en	China;
•	rentekoersverhogings	deur	die	Amerikaanse	Federale	Reserweraad	aan	die	bokant	van	sy		
		teikengrens	(3%);
•	ekonomiese	data	uit	die	VSA;
•	steeds	hoë	aanndelewaardasies	in	die	VSA;	en
•	die	waarskynlike	verlangsaming	van	die	sakesiklus	van	die	VS	se	aandelemark.	

Ondanks	hierdie	onsekerhede	bly	die	Fonds	se	beleggingsbenadering	gerig	op	groei,	maar	met	
behoorlike	inagneming	van	die	waarskynlike	wisselvallighede	in	die	markte,	veral	as	makro-risiko’s	
verhoog.	Daarom	gaan	die	Fonds	voort	om	groter	herstelvermoë	in	sy	beleggingsportefeuljes	in	
te	bou	deur	die	implementering	van	aandele-	en	wisselkoersbeskermingstrategieë.	Net	soos	ons	
ons	lewens,	ons	huise	en	ons	motors	verseker,	moet	ons	ook	ons	beleggings	verseker.

Op	huidige	vlakke,	bied	plaaslike	effektemarkte	 steeds	aantreklike	 reële	opbrengste	met	 goeie	
pryse	vergeleke	met	ander	beleggingsklasse.	Ons	handhaaf	dus	steeds	 ’n	gesonde	toewysing	 in	
hierdie	bateklas.	Voorts,	gegewe	die	onlangse	afverkoop	van	plaaslike	genoteerde	eiendomsaandele,	
monitor	ons	die	sektor	vir	geleenthede	om	die	Fonds	se	toewysing	hierin	te	vergroot.	Hoewel	
genoteerde	eiendom	op	kort	 termyn	mag	 voortgaan	om	 te	onderpresteer	 as	 gevolg	 van	 trae	
plaaslike	ekonomiese	groei	en	kommer	oor	’n	verhoging	op	medium	termyn	van	rentekoerse,	is	
ons	vol	vertroue	dat	hierdie	bates	steeds	die	potensiaal	vir	stewige	langtermyn-opbrengste	bied.

Ons	glo	ook	steeds	dat	tematiesgerigte	beleggings	in	maatskappye	wat	op	omgewing-,	maatskaplike	
of	regeringsvlak	uitblink	(ESG-tema),	groter	beleggingsveerkrag	en	aanpasbaarheid	vir	die	Fonds	
en	sy	lede	sal	bring.	Die	Fonds	was	die	afgelope	vyf	jaar	’n	groot	ondersteuner	van	die	ESG-tema	
en	gegewe	die	voordele	wat	dit	lewer,	sal	die	Fonds	voortgaan	om	hierdie	belangrike	temas	in	die	
toekoms te ondersteun. 

Duncan Theron
Grayswan	Beleggings
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OORSIG VAN ADMINISTRASIE 

Die	 administratiewe	 funksie	 stel	 maandeinde-rekonsiliasies	 op	 en	 hanteer	 die	 betaling	 van	
voordele-eise	 en	maandelikse	 pensioene.	Die	 administratiewe	 span	 stel	 ook	 finansiële	 verslae	
op,	onderneem	doodseis-ondersoeke,	hanteer	pensioengesteunde	huisleningsaansoeke	en	doen	
individuele	oordragte,	belastingrekonsiliasies,	kwotasieversoeke	en	veranderinge	aan	 individuele	
lede	se	databesonderhede.

Die	 Fonds	 se	 Lede-ondersteuningsdienstefunksie	 hanteer	 gemiddeld	 500	 oproepe	 van	 lede,	
afgetredenes	en	pensioenarisse	per	maand.	Hulle	verskaf	ook	dienste	aan	lede	en	pensioenarisse	
wat	kantore	persoonlik	besoek.

Verstekregulasies en raadgewing oor aftreevoordele
Vanaf	1	Maart	2019,	moet	alle	aftreefondse	voldoen	aan	die	nuwe	verstekregulasies	gemik	op	die	
verbetering	van	aftree-uitkomstes	vir	lede.	Dit	is	’n	poging	om	te	verseker	dat	alle	lede	by	aftrede	
billik	behandel	sal	kan	word,	goeie	waarde	vir	hul	aftreespaarpoging	sal	kry	en	in	staat	sal	wees	om	
ingeligte	finansiële	en	beleggingsbesluite	te	neem.

Voldoening	aan	hierdie	verstekregulasies	vereis	dat	die	Fonds	ook	toegang	tot	raadgewing	oor	
aftreevoordele	aan	lede	verskaf.	Om	dit	te	fasiliteer	is	die	Fonds	se	Lede-ondersteuningsdienste	
se	aanbod	uitgebrei	om	sodanige	raadgewing	vir	lede	in	te	sluit.	Die	raadgewingsdienste	gee	aan	
lede	duidelike,	maklik	verstaanbare	inligting	oor	die	beskikbare	beleggingsportefeuljes,	die	werking	
van	 die	 lewende	 annuïteit	 binne	 die	 Fonds,	 die	 bepalings	 en	 prosesse	 waarvolgens	 die	 Fonds	
bewaringsvoordele	(opbetaalde	voordele)	hanteer	en	enige	ander	opsies	beskikbaar	aan	lede.	

Lewende annuïteit binne die fonds
Sedert	sy	bekendstelling	as	 ’n	waardevolle	produk	om	lede	se	oorgang	van	lede	van	die	Fonds	
na	afgetredenes	te	vergemaklik,	het	die	Lewende	Annuïteit	binne	die	fonds,	’n	bestendige	groei	in	
opname	deur	lede	wat	aftree	sowel	as	begunstigdes	van	gestorwe	lede	ondervind.	Laasgenoemdes	
kan	ook	die	produk	kies	om	’n	kostedoeltreffende	pensioeninkomste	te	verseker.

Voordelestate
Die	 voordelestate	 uitgereik	 vir	 die	 jaar	 tot	 30	 Junie	 2018	 gee	 lede	 ’n	 oorsig	 van	 hul	
aftreebeplanningstatus	 deur	 ’n	 vooruitskouende	 geprojekteerde	 waarde	 te	 verskaf	 van	 die	
pensioen	wat	 hulle	 volgens	 hul	 huidige	 Fondsrekeningwaardes	 by	 aftrede	 sal	 kan	 koop.	Dit	 is	
’n	baie	waardevolle	aftreebeplanningsinstrument	omdat	dit	 lede	in	staat	stel	om	seker	te	maak	
hulle	kan	die	aftrede	bekostig	wat	hulle	wil	hê,	en	indien	hulle	nie	op	koers	is	nie,	regstellende	
aanpassings	te	maak.	Dit	kan	wees	om	hul	maandelikse	bydraes	tot	die	Fonds	te	verhoog.

Voordele-eise
Die	volgende	voordele-eise	is	in	die	tydperk	1	Julie	2017	tot	30	Junie	2018	verwerk:

Soort eis Aantal Waarde

Onttrekkings 53 R71 820 185

Aftree-eise 55 R79	636	992

Doodseise 9 R18	933	020

Egskeidingseise 16 R8 520 657

Begrafniseise 20 R500 000

Derek van Wyk 
Verso	Finansiële	Dienste
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AKTUARIËLE WAARDASIE

Die	aktuariële	waardasie	word	onderneem	om	die	finansiële	toestand	van	die	Fonds	akkuraat	te	
bepaal.	Die	aktuaris	vergelyk	die	waarde	van	die	bates	in	die	Fonds	met	die	waarde	van	vorige	
jare	se	dienstevoordele	en	reserwes.	Hierdie	inligting,	gekombineer	met	’n	gedetailleerde	oorsig	
van	die	beleggingsopbrengste	vir	die	jaar,	maak	’n	aanbeveling	aan	die	trustees	moontlik	oor	die	
persentasie pensioenverhoging wat die Fonds kan bekostig.

Gegrond	 op	 die	 jongste	 aktuariële	waardasie	was	 die	 Fonds	 op	 30	 Junie	 2018	 in	 ’n	 gesonde	
finansiële	toestand.	In	daardie	stadium	was	die	pensioenarisrekening	103,7%	befonds	en	die	VB-
afdeling	(insluitend	die	lewende	annuïteite	binne	die	Fonds)	100%.	Die	grafiek	hieronder	gee	’n	
visuele	prentjie	van	die	finansiële	toestand	van	beide	die	pensioenarisrekening	en	die	VB-afdeling	
van die Fonds.
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30 Junie 2018

Die	 trustees	 het	 ’n	 gedeelte	 van	 die	 oorskot	 in	 die	 pensioenarisrekening	 toegewys	 om	 die	
pensioenverhogingsteiken	met	ingang	van	1	Januarie	2018	van	60%	tot	65%	van	inflasie	en	met	
ingang	van	1	Januarie	2019	van	65%	tot	70%	van	inflasie	te	verhoog.	Die	befondsingsvlak	van	die	
pensioenarisrekening	het	tot	101,6%	afgeneem	ná	die	toewysing	in	Januarie	2019.

Beleggingsopbrengste	toegewys	aan	lede-aandele	was	soos	volg	vir	die	jaar	tot	30	Junie	2018:

Pensioenverhogings	 van	 3,3%	en	3,22%	 is	 onderskeidelik	op	1	 Januarie	 2018	 en	 1	 Januarie	 2019	
toegeken.

’n	Bonus	van	60%	van	maandelikse	pensioen	is	in	Desember	2018	aan	pensioenarisse	toegeken.	Dit	
is	egter	belangrik	dat	pensioenarisse	van	die	LA	Aftreefonds	bewus	moet	wees	dat	bonusse	afhang	
van	die	vlak	van	die	oorskot	in	die	Pensioenarisrekening	aan	die	einde	van	elke	jaar.	Daar	is	dus	geen	
waarborg	dat	hierdie	bonusse	in	die	komende	finansiële	jaar	weer	betaal	sal	kan	word	nie.

Sean Neethling
Fonds	se	aktuaris:	Momentum	Konsultante	en	Aktuarisse
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Akkumulasieportefeulje 11.4%	p.j.

Konsolidasieportefeulje	 10.7%	p.j.

Bewaringsportefeulje	 10.6%	p.j.

Kontantplus-portefeulje	 	7.3%	p.j.

Sjaria-portefeulje 	8.5%	p.j.



REGS- EN TEGNIESE OORSIG

Soos	in	vorige	jaarverslae	te	kenne	gegee	is,	is	daar	’n	duidelike	verband	tussen	goeie	korporatiewe	
regering,	 doeltreffende	 leierskap	 en	 die	 ontwikkeling	 en	 implementering	 van	 toepaslike	 en	
doeltreffende	strategieë	deur	die	Fonds.

Skakeling met belanghebbendes  
Hoewel	dit	nie	maklik	is	om	punte	aan	die	Fonds	se	proses	van	korporatiewe	regering	te	gee	nie,	
is	die	manier	waarop	die	Fonds	en	sy	trustees	met	die	verskillende	belanghebbendes	skakel	tog	’n	
goeie	aanduiding	van	die	verbintenis	tot	goeie	regering	en	etiese	doeltreffendheid	van	’n	raad	en	
die	waarskynlikheid	dat	sy	strategieë	slaag.

Gegewe	dat	lede	die	belangrikste	belanghebbendes	van	die	LA	Aftreefonds	is,	is	die	trustees	en	
die	onderskeie	bestuursafdelings	absoluut	gefokus	op	die	unieke	behoeftes	van	lede	op	pad	na	of	
reeds	by	aftrede.	Net	’n	paar	van	die	aksies	van	die	Fonds	in	hierdie	verband	oor	die	laaste	paar	
jaar	en	in	die	oorsigtydperk,	sluit	in:

•	Die	herstrukturering	van	die	dood-	en	ongeskiktheidsvoordele	om	groter	buigsaamheid	in	te	
bring	sodat	elke	lid	die	voordele	tot	sy	of	haar	unieke	behoeftes	kan	aanpas.

•	Verskaffing	van	groter	vryheid	en	buigsaamheid	vir	lede	rakende	hul	versekeringsbehoeftes	vir	
onvoorsiene	gebeurtenisse.	Die	bekendstelling	van	’n	vrywillige	versekeringsdekking	vir	kritiese	
siektes,	sowel	as	’n	begrafnisdekkingskema	vir	uitgebreide	familie	het	hierdie	buigsaamheid	en	
groter	beheer	vir	die	lid	verhoog.	Die	versekeringsvoordeel	vir	kritiese	siektes	is	’n	eenmalige	
opsie	 wat	 by	 toetrede	 tot	 die	 Fonds	 uitgeoefen	 kan	 word,	 terwyl	 die	 begrafnisdekking	 vir	
uitgebreide	familie	regdeur	die	tydperk	van	Fondslidmaatskap	beskikbaar	is.

•	Die	gladde	werking	van	die	lewende	annuïteit	binne	die	Fonds,	wat	in	2016	bekendgestel	is,	en	
nou	deur	’n	meerderheid	van	lede	wat	aftree,	gekies	word.	Dit	is	ook	van	groot	waarde	deurdat	
dit	’n	pensioen-opsie	bied	aan	agtergeblewe	eggenote	van	lede	wat	sterf	terwyl	hulle	nog	in	diens	
is.

•	Voortgesette	verpersoonlikte	en	teikengerigte	kommunikasie	met	lede,	veral	deur	middel	van	
die	Fonds	se	webtuiste,	blyk	’n	prominente	en	voorkeurbron	van	inligting	vir	lede	te	wees.

 
Beleid oor geskenke
Ander	 betekenisvolle	 Fondsbelanghebbendes	 is	 die	 regulatoriese	 owerhede,	 veral	 die	
Gedragsowerheid	 vir	 die	 Finansiële	 Sektor	 (FSCA).	 In	 Maart	 2018	 het	 die	 Registrateur	 van	
Pensioenfondse	’n	direktief	uitgereik	met	die	opskrif:	“Verbod	op	die	aanvaarding	van	belonings”.	
Dit	het	gegaan	oor	die	reëls	en	regulasies	rakende	die	aanvaarding	van	geskenke	en	belonings	
deur	Fondsverteenwoordigers.	Voldoening	hieraan	was	eenvoudig	en	is	gedoen	deur	die	Fonds	se	
beleid	oor	geskenke	te	hersien.
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Alle	 statutêre	 verslaggewing	 aan	 die	 FSCA	 geskied	 binne	 die	 voorgeskrewe	 sperdatums.	 Die	
vereiste	 om	 geouditeerde	 finansiële	 jaarstate	 binne	 ses	maande	 vanaf	 die	 Fonds	 se	 finansiële	
jaareinde	in	te	dien,	word	dan	ook	deurgaans	aan	voldoen.

Nakoming van regulatoriese vereistes
Wat	wetgewing	betref	is	die	volgende	ontwikkelings	veral	van	belang:

•	Die	sogenaamde	verstekregulasies	 (regulasies	37	tot	39).	Die	wetgewing	 is	met	 ingang	van	1	
Maart	2019	van	krag.	Die	Fonds	voldoen	aan	die	regulasies,	wat	in	groter	besonderhede	in	die	
volgende	jaarverslag	bespreek	sal	word.

•	Die	Wet	op	die	Gedrag	 van	Finansiële	 Instellings	 (COFI).	Dit	 sal	op	 alle	finansiële	 instellings	
van	 toepassing	 wees	 (insluitende	 aftreefondse)	 en	 is	 daarop	 gemik	 om	 ’n	 gekonsolideerde,	
omvattende	en	bestendige	regulatoriese	raamwerk	vir	die	gedrag	van	finansiële	 instellings	 te	
vestig.	Sodra	dit	van	krag	word,	sal	aftreefondse	onder	die	COFI-wet	gelisensieer	moet	word.

•	Die	annuïtiseringsvereiste	vir	bewaringsfondse.	Dit	is	tot	1	Maart	2021	uitgestel.

Beleggingskoste
Beleggingskoste	en	die	annuïtiseringstrategieë	van	aftreefondse	staan	sentraal	in	die	verstekregulasies,	
wat	op	1	Maart	2019	van	krag	geword	het.	Die	LA	Aftreefonds	se	beleggingskoste	was	nog	altyd	
aansienlik	 laer	as	dié	van	die	gemiddelde	aftreefonds	 in	Suid-Afrika	en	die	 implementering	van	
die	lewende	annuïteit	binne	die	Fonds	beteken	dat	lede	nou	in	hul	aftrede	ook	kan	deel	in	die	
voordele	van	hierdie	laerkostestrukture.

Tog	bied	die	lewende	annuïteit	binne	die	Fonds	heelwat	meer	as	net	bekostigbare	kostestrukture.	
Lede	wat	hierdie	annuïteit	koop,	gaan	inderwaarheid	’n	kontrak	met	die	Fonds	se	trustees	aan	
waarvolgens	hulle	hul	verbind	tot	hulp	op	die	aftreepad	selfs	nadat	’n	lid	die	Fonds	verlaat	het.	
Hierdie	langtermyn-verbintenis	tot	vennootskap	met	lede	regdeur	hul	tydperk	van	aftrede,	het	die	
lewende	annuïteit	binne	die	Fonds	’n	baie	gewilde	keuse	vir	Fondslede	by	aftrede	gemaak.

Dieselfde	beginsel	van	voortgesette	 toegang	tot	 ’n	 laekoste-beleggingstruktuur	 is	nou	ook	aan	
lede	beskikbaar	wat	uit	diens	bedank	deurdat	hulle	hul	geld	in	die	Fonds	kan	laat	onder	die	nuwe	
opbetaalde	lidmaatskapfasiliteit.	Laasgenoemde	voldoen	aan	die	bepalings	van	die	verstekregulasies.

Braam du Plessis
Simeka	Konsultante	&	Aktuarisse
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KOMMUNIKASIE-OORSIG

Die	 LA	Aftreefonds	 se	 jaarverslag	 verskaf	 ’n	
geleentheid	 aan	 die	 Fonds	 vir	 betekenisvolle	
skakeling	met	belanghebbendes.	So	kan	volle	
begrip	 vir	 al	 die	 relevante	 aspekte	 van	 die	
finansiële	gesondheid	van	die	Fonds	gekweek	
word.

In	sy	voortgesette	verbintenis	tot	die	beginsel	
van	“pas	 toe	 en	 verduidelik”	 van	 King	 IV,	 is	
die	 Fonds	 verbind	 tot	 die	 verskaffing	 van	
duidelike,	relevante	en	nuttige	kommunikasie	
aan	sy	belanghebbendes.	Die	Fonds	investeer	
betekenisvol	 in	 hierdie	 soort	 voortgesette	
skakeling,	 wat	 deur	 ’n	 verskeidenheid	
van	 kanale	 geskied,	 waaronder	 e-pos,	 die	
web	 en	 die	 gedrukte	 media.	 Deurlopende	
Fondskommunikasie	 is	 op	 ’n	 aantal	
sleutelgebiede	en	doelwitte	gerig,	waaronder	
die	volgende:

•	Om	 lede	 van	 goeie	 inligting	 en	 voorligting	
te	voorsien	wat	 insigte	verbeter	en	 lede	 in	
staat	stel	om	ingeligte	besluite	te	neem.

•	Om	voordele	en	bywerkings	duidelik	uiteen	
te	 sit	 sodat	 alle	 lede	 dit	 maklik	 sal	 kan	
verstaan.

•	Om	gereelde,	omvattende	en	tydige	inligting	
oor	beleggingsprestasie	te	verskaf.

•	 Om	 maklik	 verstaanbare	 voordelestate	 te	
verskaf	 wat	 alle	 inligting	 insluit	 wat	 lede	
benodig om die huidige en toekomstige stand 
van	 hul	 aftreefondsspaargeld	 te	 beoordeel	
en, waar nodig, aanpassings te maak.

Oorsig van kommunikasie in 2017/18
Voorligtingskommunikasie	 word	 gereeld	
met	 behulp	 van	 verskeie	 kanale,	 soos	
e-pos, die web en die gedrukte media, 
versprei.	 Hierdie	 lede-kommunikasie	 verskaf	
en versterk kernboodskappe, moedig 
gedragsveranderinge	aan	en	bemagtig	lede	om	

hul	aftreespaardoelwitte	te	haal.

Spesifieke	 fokus	het	 in	die	oorsigjaar	daarop	
geval	 om	 lede	 oor	 die	 huidige	 uitdagende	
beleggingstoestande	 in	 te	 lig	 en	 voor	 te	
lig	 oor	 hoe	 om	 hul	 beleggingsverwagtinge	
dienooreenkomstig aan te pas.

Nuwe en groter voordele
Die	Fonds	hou	lede	ingelig	oor	enige	hersiening	
van	 en	 veranderinge	 aan	 voordele	 en	 die	
keuses	 tot	 hul	 beskikking.	 Kommunikasie	
hieroor	het	in	die	verslagtydperk	inligting	oor	
die	volgende	ingesluit:

• Die	 nuwe,	 kostedoeltreffende	 dood	 en	
ongeskiktheidsvoordelestrukture	wat	in	die	
vorige	kalenderjaar	ingebring	is;	en

•	Die	opsies	en	voordele	rondom	die	vrywillige	
dekking	van	kritiese	siektes	en	die	vrywillige	
begrafnisdekking	vir	uitgebreide	 familie	wat	
in	Februarie	2018	bekendgestel	is.

Fonds se webtuiste 
Die	Fonds	se	webtuiste	(www.laretirementfund.
co.za)	is	’n	belangrike	kanaal	waardeur	die	Fonds	
met	sy	lede	kommunikeer.	Vir	die	meeste	lede	is	
dit	 die	 hoofbron	 van	 belangrike	 inligting.	
Statistiek oor gebruikers van die webtuiste 
dui op stewige groei in die gebruik deur 
Fondslede.	 Baie	 lede	 gebruik	 hierdie	 handige	
digitale	 kommunikasiekanaal	 om	 by	 te	 bly	met	
nuwe	 ontwikkelings	 en	 voordele-aanbiedings.	
Die webtuiste se inhoud is in die oorsigjaar 
herorganiseer	 om	 meer	 klem	 te	 plaas	 op	
spesifieke	 belangstellingsareas	 wat	 deur	 lede	
geïdentifiseer	 is,	 soos	 beleggingsprestasie,	
korporatiewe regering en koste.
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Skakeling met nuwe lede en bemarking
Die	Fonds	het	voortgegaan	om	met	plaaslike	
owerhede soos die Stad Kaapstad en ander 
streeksmunisipaliteite	 te	 skakel	 in	 ’n	 poging	
om	personeel-induksiesessies	te	kan	bywoon.	
Hierdie inisiatief het staatsamptenare in die 
algemeen	meer	bewus	gemaak	van	die	Fonds.	
Die	 Fonds	 kon	 dus	 sy	 tweeledige	 doelwitte	
om	 sy	 lidmaatskapsbasis	 te	 vergroot	 en	 sy	
buitengewone	voordele	aan	meer	munisipale	
werknemers	te	lewer,	doeltreffender	nastreef.

Vorentoe
Die	Fonds	se	bestuursraad	het	die	voorligting	
van	 lede	 en	 die	 werwing	 van	 meer	 lede	 as	
fokus	vir	die	komende	jaar	geïdentifiseer.	Die	
raad	 besef	 dat	 albei	 hierdie	 areas	 spesiale	
aandag	 vereis.	 Daar	 is	 dus	 begin	 met	 ’n	
geslote	tenderproses	om	die	beste	moontlike	
kommunikasie	 -	 en	 bemarkingskonsultante	
te	 identifiseer	 om	 kostedoeltreffende,	
kundige	 leiding	 hieroor	 te	 gee	 en	 die	
onderskeie	 prosesse	 te	 bestuur.	 Nadat	 ’n	
strawwe	tenderproses	gevolg	is,	het	die	raad	
Verso	 Finansiële	 Dienste	 as	 die	 Fonds	 se	
bemarkingskonsultant	aangestel	en	die	dienste	
van	Old	Mutual	Korporatiewe	Konsultante	as	
die	Fonds	se	kommunikasiekonsultant	behou.

Die	 fokus	 sal	 in	 die	 jaar	 wat	 kom	wees	 op	
die voortgesette uitbou van verhoudings 
met	 alle	 sleutel-belanghebbendes	 met	 die	
oog op die versterking van die Fonds se 
handelsmerk.	 Hoewel	 die	 werwing	 van	
meer	 lede	 vir	 die	 Fonds	 tot	 ’n	 groot	 mate	
afhanklik	 is	 van	 die	 indiensneming	 van	
nuwe	 personeel	 deur	 plaaslike	 owerhede,	
besef	 die	 Fonds	 dat	 ’n	 sterk	 handelsmerk	
’n	 rol	 speel	 om	 hierdie	 nuwe	 werknemers	
te	 beïnvloed	 om	 hulle	 by	 die	 Fonds	 aan	 te	
sluit.	 Om	 hierdie	 rede	 sal	 die	 Fonds	 dus	 sy	
teenwoordigheid	by	induksiesessies	uitbrei	en	
sy	 handelsmerkgerigte	 bewusmakingspogings	
by	 kleiner	 munisipale	 departemente	 en	
depots verskerp.

Die	 voorligting	 van	 lede	 is	 die	 sleutel	 tot	
bemagtiging	en	die	toerus	van	lede	om	slim	en	
verstandige	finansiële	keuses	te	kan	maak.	Die	
voorligting	van	lede	sal	dus	in	die	jaar	vorentoe	
steeds verskerp word deur teikengerigte 
kommunikasie	met	’n	fokus	op	sleutelbesluite	
wat	 lede	 moet	 neem	 wanneer	 spesifieke	
lewensgebeure	 hulle	 tref.	 Voorbeelde	 van	
hierdie	veldtogte	is:

• ’n	Teikengerigte	veldtog	sal	die	sleutelaksies	
uitlig	wat	lede	moet	oorweeg	of	moet	uitvoer	
wanneer	hulle	hul	by	die	Fonds	aansluit.	Die	
doelwit	is	om	nuwe	lede	aan	te	moedig	om	
versigtig	 te	 besluit	 hoeveel	 aftreebesparing	
maandeliks	 nodig	 is	 om	 hul	 doelwitte	 te	
bereik.	Ook	belangrik	is	om	te	besef	dat	hul	
aftreespaargeld	bewaar	en	vermeerder	kan	
word	deur	soveel	as	moontlik	vir	so	lank	as	
moontlik	by	te	dra.

• ’n	Veldtog	 oor	“die	 naderende	 aftrede”	 sal	
lede	 teiken	wat	binne	10	 jaar	 van	normale	
aftree-ouderdom	 is.	 Dit	 sal	 hulle	 in	 staat	
stel	 om	 vooruit	 te	 begin	 dink	 oor	 hul	
aftreebesluite	 en	 die	 beskikbare	 opsies	 by	
aftrede.

Alle	kommunikasiepogings	en	veldtogte	sal	deur	
persoonlike	voorligting	(van	aangesig	tot	aangesig)	
vir	 lede	 en	 aftreebeplanningswerkswinkels	
ondersteun word.

Old	Mutual	Korporatiewe	Konsultante	beskou	
dit	 as	 ’n	 groot	 voorreg	 om	 deel	 te	wees	 van	
die	aftreereis	van	 lede	van	die	LA	Aftreefonds.	
Ons	 is	 ten	 volle	 verbind	 tot	 duidelike,	
eenvoudige, verstaanbare kommunikasie en 
relevante	voorligting	wat	elke	lid	sal	help	om	die	
aftreebestemming	waarna	hulle	mik,	te	bereik.

Valerie Nelson
Old	Mutual	Korporatiewe	Konsultante
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DOELTREFFENDE KORPORATIEWE REGERING: 
’N	PADKAART	NA	GOEIE	AFTREE-UITKOMSTES	

Daar	is	’n	duidelike	en	bewese	skakel	tussen	goeie	fondsregering	en	suksesvolle	aftree-uitkomstes	
vir	fondslede.	In	hierdie	opsig	is	die	LA	Aftreefonds	100%	verbind	daartoe	om	’n	goed	bestuurde,	
etiese	 fonds	met	 goeie	 korporatiewe	 regering	 te	wees.	 Een	wat	 voldoen	 aan	 al	 die	 regulasies	
waaraan aftreefondse in Suid-Afrika onderhewig is. Vir ons is goeie korporatiewe regering egter 
baie	meer	as	om	net	al	die	 regmerkies	 te	kan	maak.	Ons	 is	bewus	van	beide	die	fidusiêre	en	
morele	verpligtinge	teenoor	ons	lede	en	ons	aanvaar	dat	goeie	korporatiewe	regering	’n	belangrike	
element	is	om	hierdie	verpligtinge	te	kan	nakom.	So	kan	ons	seker	maak	dat	ons	’n	gewaardeerde	
en	doeltreffende	vennoot	vir	lede	bly	tydens	elke	fase	van	hul	aftreereis.

Die raad van trustees
’n	Raad	van	trustees	(die	raad)	hou	toesig	oor	die	Fonds	en	is	verantwoordelik	vir	die	bepaling	
en	handhawing	van	sy	strategiese	rigting,	die	opstel	en	goedkeuring	van	die	Fonds	se	beleid	op	
verskillende	terreine,	die	ondersteuning	van	die	hoofbeampte	in	toesighouding	oor	en	die	rig	van	
die	daaglikse	bedrywighede,	en	om	toe	te	sien	dat	die	bestuur	en	diensverskaffers	deurlopend	
aanspreeklik	gehou	word.

Die	raad	erken	die	feit	dat	die	Fonds	se	vermoë	om	volhoubaar	goeie	aftree-uitkomste	vir	sy	lede	
te	verseker,	nou	verbind	is	aan	en	grootliks	afhang	van	doeltreffende	identifisering	en	bestuur	van	
die	risiko’s	en	geleenthede	wat	die	Fonds	en	sy	lede	teenkom.	Die	deurlopende	bestuur	van	die	
strategie,	prestasie	en	volhoubare	ontwikkeling	van	die	Fonds	en	sy	beleggings	is	ook	in	hierdie	
opsig	belangrik.

Om	goeie	verteenwoordiging	van	Fondslede	en	pensioenarisse	op	die	raad	te	verseker,	word	ten	
minste	50%	van	die	raadslede	deur	hierdie	belanghebbendes	self	verkies.	Dit	verseker	ook	dat	
lede	en	pensioenarisse	alle	geleenthede	het	om	terugvoering	te	gee	en	insette	te	lewer	oor	die	
besluite	en	optrede	van	die	raad.	Die	oorblywende	50%	van	die	raad	bestaan	uit	trustees	wat	deur	
plaaslike	owerhede	aangestel	word,	asook	addisionele	trustees	wat	onafhanklik	kan	wees.	Hulle	
word	in	die	raad	aangestel	op	grond	van	ervaring	rakende	die	bestuur	van	die	Fonds,	asook	die	
waarde	wat	hulle	kan	toevoeg	tot	die	aftreereis	van	die	lede.

Verandering in voorsitterskap
Die	Fondsreëls	vereis	dat	die	raad	elke	jaar	op	die	eerste	raadsvergadering	ná	die	AJV	’n	voorsitter	
en	adjunkvoorsitter	verkies.	In	die	oorsigjaar	het	mnr.	Sakkie	du	Toit	die	raad	in	kennis	gestel	dat	
hy	van	voorneme	is	om	met	ingang	van	30	Junie	2018	as	voorsitter	en	as	addisionele	trustee	uit	
te	tree.	Mnr.	Du	Toit	het	sedert	2007	in	die	raad	gedien	en	het	sedert	1	Julie	2016	as	voorsitter	
opgetree.

Die	raad	het	mnr.	Danie	Carstens	met	ingang	van	1	Julie	2018	in	sy	plek	tot	voorsitter	verkies.	Mnr.	
Carstens	is	’n	lidverkose	trustee	en	dien	sedert	2013	in	die	raad.

Me.	Michelle	van	Zyl	is	deur	die	raad	as	adjunkvoorsitter	herkies.	Mnr.	Johan	Jacobs	is	ook	met	
ingang	van	1	Augustus	2018	as	’n	addisionele	trustee	aangestel	in	die	plek	van	mnr.	Du	Toit.	Mnr.	
Jacobs	is	geen	nuweling	in	die	raad	nie.	Hy	het	van	2014	tot	2015	as	’n	lidverkose	trustee	gedien.
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Mnr. I du Toit
Voorsitter/Addisioneel
Lid van die ouditkomitee
Afgetree met ingang van 30 Junie 2018

Mnr. DL Carstens
Voorsitter/Lid
Verkies tot voorsitter met 
ingang	van	1	Julie	2018
Termyn	eindig	30	Junie	2019

Me. M van Zyl
Adjunkvoorsitter/Lid
Adjunkvoorsitter van die ouditkomitee
Termyn	eindig	in	2020

Mnr. HF Botha
Addisioneel
Voorsitter van die ouditkomitee
Termyn	eindig	in	2019

Mnr. PW Esterhuizen
Pensioenaris
Termyn	eindig	in	2019

Mnr. J Jacobs
Addisioneel
Termyn	begin	op	1	Augustus	2018	
en eindig in 2022

Mnr. WR Meiring
Werkgewer-raadslid
Lid van die ouditkomitee
Termyn	eindig	in	2021

Mnr. S Philander
Werkgewer-raadslid
Termyn	eindig	in	2021

Mnr. JAH van den Berg
Pensioenaris
Termyn	eindig	in	2018	Mnr.	Van	den	Berg	is	
deur	die	pensioenarisse	herkies.	Sy	nuwe	
termyn	sal	op	1	Januarie	2019	begin.	Nuwe	
termyn	eindig	in	2023.

Mnr. JDB van der Merwe
Pensioenaris
Mnr. Van der Merwe het aan die einde van 
sy	termyn	op	31	Desember	2018	uitgetree

Mrs I Hartlief
Hoofbeampte

Neem kennis: Mnr. JAH van den Berg 
was nie beskikbaar vir hierdie foto nie.

Op 30 Junie 2018 het die raad van trustees uit die volgende lede bestaan:

Agter, van links af:	Mnr.	S	Philander;	Mnr.	HF	Botha;	Mnr.	WR	Meiring;	Mnr.	PW	Esterhuizen	en	
     Mr J Jacobs
Voor, van links af: 		Mev.	I	Hartlief,	Mnr.	DL	Carstens	en	Mev.	M	van	Zyl



Die rolle en verantwoordelikhede van die raad
Bykomend	tot	die	verantwoordelikheid	van	toesig	oor	en	die	bestuur	van	die	Fonds	op	’n	daaglikse	
basis,	word	die	volgende	funksies	ook	van	die	raad	vereis:

•		Assesseer,	selekteer	en	monitor	beleggings	en	beleggingsbestuurders.
•		Kommunikeer	met	lede	oor	alle	sake	rakende	die	Fonds.
•		Besluit	oor	die	betalings	van	doodsvoordele	aan	begunstigdes	en/of	benoemdes.
•		Help	om	enige	dispute	wat	deur	lede	aanhangig	gemaak	is	oor	verskeie	aspekte	van	die	Fonds		
				op	te	los.
•		Ken	en	verstaan	die	reëls	van	die	Fonds	en	wees	bewus	van	enige	veranderinge	aan	wetgewing		
   wat op die Fonds van toepassing is.

Die	raad	mag	die	dienste	van	verskeie	eksterne	kundiges	en	konsultante	gebruik	om	hom	in	die	
uitvoering	van	hierdie	 funksies	by	te	staan.	Die	trustees	behou	egter	altyd	die	finale	sê	en	dra	
die	uiteindelike	verantwoordelikheid	vir	alle	besluite	en	aksies	geneem	op	grond	van	die	raad	en	
leiding	van	hierdie	eksterne	diensverskaffers.

Verseker nakoming van King IV
In	die	vorige	finansiële	jaar	het	die	raad	begin	met	’n	proses	om	sy	missie,	praktyke	en	protokolle	
in	lyn	te	bring	met	dié	van	wêreldklasstelsels	van	korporatiewe	regering	soos	deur	die	King	IV-
verslag	oor	korporatiewe	regering	vir	Suid-Afrika	uiteengesit	is.	In	die	2017/18-jaar,	het	die	raad	
voortgegaan	om	hierdie	fokus	op	wêreldklas-regeringstandaarde	’n	prioriteit	te	maak	deur	middel	
van	’n	stewige	kultuur	van	goeie	regering	en	’n	streng	regeringsraamwerk	wat	die	volgende	insluit:

•		’n	Raadshandves	oor	etiese	en	doeltreffende	leierskap	en	operasionele	bedrywighede;
•		’n	Raamwerk	vir	korporatiewe	regering;
•		’n	Delegasieraamwerk	vir	subkomitees	en	ander	persone	gemagtig	om	namens	die	Fonds	op		
				te	tree;
•		’n	King	IV-assesseringstrategie;	en
•		’n	Beleid	oor	trustees	se	verklaring	van	belange.

Deurlopende raadsevaluering
In	ooreenstemming	met	King	IV-aanbevelings	onderneem	die	raad	’n	jaarlikse	evaluering	van	sy	eie	
prestasie	sowel	as	die	van	die	hoofbeampte	en	alle	ander	diensverskaffers.	Die	ouditkomitee	doen	
’n	soortgelyke	evaluering	en	die	resultate	word	aan	die	raad	voorgelê.	Enige	areas	wat	aandag	of	
ontwikkeling	vereis,	word	gemerk	en	die	nodige	stappe	word	gedoen.

Verhoging van raad se bevoegdheidsvlakke
Verskeie	beleidsmaatreëls	is	ingestel	om	die	raad	te	help	om	deurlopend	sy	prestasie	en	vermoëns	
te	verbeter	sodat	hy	sy	verantwoordelikhede	kan	bly	nakom.	Die	trustee-opleidingsbeleid	in	die	
besonder,	verseker	dat	die	raad	deurgaans	sy	bevoegdheidsvlakke	verhoog.
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’n Kultuur van hoogstaande etiek
Die	raad	werk	onvermoeid	om	’n	etiese	Fondskultuur	te	skep	en	te	handhaaf.	Van	elke	trustee	word	
verwag	om	die	Fonds	se	gedragskode	te	onderteken.	Dit	bevestig	hul	verbintenis	tot	die	hoogste	
vlakke	 van	 integriteit,	 bevoegdheid,	 verantwoordelikheid	 en	 aanspreeklikheid.	Van	 die	 trustees	
word	ook	verwag	om	enige	botsende	belange	te	verklaar,	hulself	te	verskoon	van	besluitneming	
en	debatvoering	in	die	geval	waar	enige	sodanige	botsing	voorkom,	en	wat	ook	al	nodig	mag	wees,	
te	doen	om	belangebotsings	uit	te	skakel	of	te	bestuur.	Die	Fonds	se	diensverskaffers,	insluitend	
alle	beleggingsbestuurders,	moet	ook	elke	ses	maande	’n	verklaring	voltooi	wat	bevestig	dat	hulle	
nie	regstreeks	of	onregstreeks	bevoordeel	is	deur	hul	verbintenis	met	die	Fonds,	anders	as	deur	
die	ooreengekome	vergoedings	vir	hul	dienste	nie.

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.	Hy/Sy	is	verantwoordelik	
vir	die	opvolging	en	uitvoering	van	al	die	besluite	van	die	raad	en	moet	toesien	dat	die	Fonds	se	
diensverskaffers	die	voorwaardes	en	bepalings	van	hul	kontrakte	en	mandate	nakom.

Fondsreëls en wetgewing
Die	reëls	van	die	LA	Aftreefonds	sit	uiteen	hoe	die	Fonds	werk,	gee	besonderhede	oor	ledebydraes	
en	-voordele,	en	beskryf	die	bestuurstruktuur.	Hierdie	Reëls	word	van	tyd	tot	tyd	gewysig	om	
by	 te	 bly	 by	 voordeleverbeterings	 en	 veranderings	 aan	 toepaslike	 wetgewing.	 Enige	 sodanige	
veranderinge	moet	deur	die	Gedragsowerheid	vir	die	Finansiële	Sektor	(FSCA)	goedgekeur	word.	
Die	lid	word	ook	daaroor	ingelig.

’n	Aantal	hersienings	van	die	Fondsreëls	het	op	1	Julie	2018	van	krag	geword.	Die	2015-weergawe	
van	die	reëls,	met	14	daaropvolgende	reëlwysigings,	is	gekonsolideer	en	hersien	tot	die	jongste	
weergawe, wat op 15 Junie 2018 deur die FSCA en die SAID geregistreer en goedgekeur is. Die 
hersiene	reëls	kan	by	www.laretirementfund.co.za	gekry	word	(selekteer	“Governance”	en	gaan	
dan	na	“Rules	and	legislation”).

Wetgewing wat die Fonds raak
Die	 Fonds	 word	 gereguleer	 deur	 ’n	 regsraamwerk	 bestaande	 uit	 verskeie	 stukke	 wetgewing	
waarvan	die	Pensioenfondswet,	1956	en	die	Wet	op	 Inkomstebelasting,	1962,	soos	gewysig,	die	
noemenswaardigste is.

Daarby	kom	die	Fonds	die	relevante	vereistes	van	die	volgende	Wette	na:

•		Die	Wet	op	Arbeidsverhoudinge;
•		Die	Wet	op	Billike	Indiensneming;
•		Die	Wet	op	Finansiële	Instellings	(Belegging	van	Fondse);
•		Die	Wet	op	Langtermyn-versekering;
•		Die	Wet	op	Toegang	tot	Inligting;
•		Die	Wet	op	die	Beskerming	van	Persoonlike	Inligting.
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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
website:  www.laretirementfund.co.za
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