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3BOODSKAP VAN DIE TRUSTEES2 BOODSKAP VAN DIE TRUSTEES

Die hooffokus van enige aftreefonds is om sy 
lede te help om die beste moontlike aftrede 
te verseker. By die LA Aftreefonds sien ons dit 
nie net as ’n doelwit nie, maar ’n belofte. ’n 
Belofte wat ons aan elke lid van ons Fonds 
maak en onvermoeid werk om waar te 
maak. Vir hierdie doel het elke lid van die LA 
Aftreefonds toegang tot al die noodsaaklike 
boustene wat nodig is om die toekoms te bou 
waarna hulle uitsien, en ook verdien. 

Van oortuigende aftree- en risikovoordele 
tot toegewyde ondersteuning, wye ervaring 
en kundigheid, vertroude professionele 
vennootskappe en bewese korporatiewe 
beheerstrukture, roem die LA Aftreefonds 
hom daarop dat hy die rotsvaste fondament 
aan sy lede bied waarop hulle deurlopend 
kan bou aan ’n beter môre, vir hulself en hul 
gesinne.

Hierdie jaarverslag vir 2018/19 gee nogmaals 
’n deursigtige prentjie van die vordering wat 
die LA Aftreefonds die afgelope finansiële 
jaar gemaak het op sy voortgesette 
vennootskapsreis saam met sy lede. Soos 
gesien kan word uit die inligting vervat op 
hierdie bladsye, kom die Fonds steeds sy 
missie en mandaat na, ondanks ’n toenemend 
uitdagende ekonomiese omgewing. 

As ’n raad van trustees bly ons verbintenis 
tot die hoogste standaarde van korporatiewe 
beheer en nakoming van alle regulatoriese 
vereistes so sterk soos altyd; soos ook ons 
toewyding om alles binne ons vermoë te doen 
om seker te maak die LA Aftreefonds help  
al sy lede om goeie aftreeresultate te  
behaal.   

ONS HELP JOU 
OM ’N BETER 
TOEKOMS  
TE BOU
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6 HOOGTEPUNTE VAN 2018/19

Volgehoue gesonde bates onder bestuur
• R3.615 miljard BOB

Voortgesette gesonde lidmaatskapgroei
• 91 nuwe lede

• 38 nuwe pensioenarisse 

• 19 nuwe lede met lewende annuïteit binne die Fonds

Doeltreffende kostebeheer
•  Styging van onder inflasie in bedryf-, administrasie- en 

bestuurskostes van 3.48%

Mededingende beleggingsprestasie ondanks 
ekonomiese uitdagings
•  VB (vastebydrae)-risikoprofielaangepaste portefeuljes het opbrengste van 

tussen 3.0% en 8.5% gelewer (teenoor inflasie van 4.5%).

•  Fondsbeleggings presteer steeds beter as die van die meeste eweknieë 
en kleinhandel-aanbiedinge

7HOOGTEPUNTE VAN 2018/19

Verblydende voordele vir pensioenarisse
•  Pensioenverhoging se teiken verhoog van 65% tot 70% van 

inflasie vanaf 1 Januarie 2019

• Pensioenverhoging van 3.22% toegestaan

• Pensioenbonus van 60% op 1 Desember 2018 verklaar

• Pensioenarisrekening 100.7% befonds

Goeie korporatiewe beheer as ’n waardevolle aftreebousteen
• Fonds voldoen ten volle aan Regulasie 37, 38 en 39

•  FSCA-inspeksie (Finansiële Sektor Gedragsowerheid) bevind dat  
Fonds aan alle wetgewing voldoen

•  Fonds voldoen aan Regulasie 28 se ESG-vereistes (omgewing-,  
maatskaplike en korporatiewe beheer)

• Fonds se reëls hersien en gekonsolideer

• Ontvang ’n ongekwalifiseerde eksterne ouditverslag

’n Vertroude vennoot op aftreereis
•  129 eise van meer as R200 miljoen uitbetaal

• 19 nuwe lede met lewende annuïteit binne die Fonds

•  Ondersteuningsdienste vir lede beantwoord ongeveer 1 000 
navrae en diensteversoeke per maand

ONS HELP JOU  
OM ’N BETER 
TOEKOMS TE BOU
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Die LA Aftreefonds (die Fonds) is ’n vertroude vennoot vir werknemers van die plaaslike 
owerhede, wat die beste moontlike aftreeresultate wil behaal. As Vastebydrae-fonds 
wat oop is vir permanente, gekontrakteerde en deeltydse werknemers van plaaslike 

owerhede, bestaan die Fonds reeds vir meer as 70 jaar. In hierdie tydperk het dit tienduisende 
werknemers van die plaaslike owerhede, gehelp om die finansiële sekuriteit en aftreespaargroei 
wat hulle nodig het, te behaal. 

Die Fonds se geskiedenis van meer as 70 jaar het begin met die stigting van die Kaapse Gesamentlike 
Pensioenfonds (Cape Joint Pension Fund) in 1943. Die Fonds het in die daaropvolgende jare 
bestendig gegroei, hoofsaaklik danksy die amalgamasie met ander fondse vir plaaslike owerhede. 
In 2003 is die Fonds se vastebydrae-opsie (VB) geposisioneer as die verpligte Fonds-opsie vir alle 
nuwe lede en alle vastevoordele-lede (VV) is die keuse gegee om na die VB-opsie oor te skakel. 
In 2016 het die Fonds sy naam na die LA Aftreefonds verander en alle oorblywende aktiewe VV-
lede na die VB-afdeling oorgeplaas. Verskeie verbeterings aan voordele is ook bekendgestel om te 
verseker dat lede se aftree- en risikodekking relevant bly in die snelveranderende ekonomiese 
omgewing. Teen 2018 het hierdie voortgesette voordeleverbeterings uitgebrei tot ’n beduidende 
versameling van waardetoevoegende aanbiedinge aan fondslede. Dit het buigsame dekking vir 
begrafnisse, die toevoeging van vrywillige uitgebreide begrafnisdekking en vrywillige dekking vir 
kritieke siektes ingesluit, asook aantreklike bewaringsmoontlikhede.

Gegewe sy lang en suksesvolle prestasiegeskiedenis kan die Fonds nou spog met ’n uitgebreide, 
finansieel gesonde poel van pensioenarisse en ’n bewese erfenis van deurlopende mededingende 
beleggingsopbrengste vir sy lede. Dit bied ook ’n omvattende seleksie van innoverende, waar-
detoevoegende en buigsame sterfte-, ongeskiktheid- en begrafnisvoordele.

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

Die Fonds se missie is:
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 lewens-
lange pensioen sal kry wat hulle benodig..

2.  Etiese aftreefondsbestuur, goeie korporatiewe beheer 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.
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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
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LIDMAATSKAPBESONDERHEDE

IN ’N NEUTEDOP

Soos op 30 Junie 2019 Soos op 30 Junie 2018

Aktiewe lede 1 415 1 432

Uitgestelde lede 23 25

Pensioenarisse 3 238 3 485

Lede met lewende annuïteit 
binne die Fonds

35 16

Bates onder bestuur R3.615 miljard R3.794 miljard

Op 30 Junie 2019 was daar 1 415 (2018: 1 432) aktiewe lede in die Vastebydrae-afdeling (VB) van 
die Fonds. Die getal uitgestelde lede het met 2 afgeneem tot 23 en die totale getal pensioenarisse 
het tot 3 242 gedaal, waarvan 4 oorsee bly. Die gemiddelde ouderdom van oorspronklike 
pensioenarisse is 78 (2018: 77) jaar en totale pensioenuitbetalings het R194 miljoen vir die jaar 
onder oorsig (2018: R193 miljoen) bedra. 91 aktiewe lede het hulle in die jaar by die Fonds 
aangesluit, 38 nuwe VV (vastevoordeel)-pensioenarisse is toegevoeg en 19 het hulle by aftrede by 
die lewende annuïteit binne die Fonds aangesluit.

VOORDELE OM ’N BETER TOEKOMS TE BOU
Aftreebeleggings
Die LA Aftreefonds is ’n VB-fonds, wat beteken die lede dra die beleggingsrisiko. Hulle trek egter 
ook regstreeks voordeel uit enige positiewe markbeweging of goeie beleggingsprestasie. 

Die Fonds bied ’n verstek-beleggingsopsie wat voldoen aan die vereistes van die bepalings van die 
Wet op Pensioenfondse. Die lewensfase-beleggingstrategie (Life Stage) voldoen aan die diverse 
beleggingsverwagtings en risiko-aptyte van die meerderheid van fondslede en bied ’n goeie balans 
tussen risiko en opbrengs. Deur hierdie balans aan te pas namate lede deur hul werkende lewe 
nader aan aftree-ouderdom beweeg, verseker die strategie dat hul beleggings vroeg in hul lewe 
meer aggressief geposisioneer is - wanneer hulle effens meer blootstelling aan risiko kan bekostig 
in ruil vir potensieel hoër opbrengste en groei. Later in hul lewe, soos wat hulle aftrede nader, 
word die portefeulje egter meer konserwatief gelaai in ’n poging om hul kapitaal te beskerm.

Die Fonds bied ook beleggingsopsies apart van die verstek-opsie. Lede kan kies om regstreeks in die 
portefeuljes te belê waaruit die lewensfase-beleggingstrategie bestaan. Lede kan hiertoe toegang 
verkry deur regstreeks in die akkumulasie- (aggressief) en konsolidasie-fases (gemodereerd) van 
die lewensfase-strategie te belê, in watter proporsies 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. Na verwagting sal hierdie lede verkies om by aftrede lewensannuïteite eerder as lewende 
annuïteite te koop.

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

Lede kan maklik na aftrede oorskakel deur te kies om hul aftreevoordele outomaties in die 
lewende annuïteit binne die Fonds te belê wanneer hulle aftree. 

Fondsbydraes
Om lede se aftreespaargeld so veel as moontlik te laat groei, word al hul bydraes aan die Fonds 
soos volg aangevul deur ruim bydraes deur die plaaslike owerheid waarvoor hulle werk:



LA AFTREEFONDS JAARVERSLAG 2018 | 2019 LA AFTREEFONDS JAARVERSLAG 2018 | 2019

1312 OMTRENT DIE LA AFTREEFONDS OMTRENT DIE LA AFTREEFONDS

LA AFTREEFONDS JAARVERSLAG 2018 | 2019 LA AFTREEFONDS JAARVERSLAG 2018 | 2019

Van raadslede word verwag om hul vergoedingspakket te struktureer om 
seker te maak dat hul totale gesamentlike bydrae tot die Fonds nie minder 
as 15% van hul pensioendraende salarisse bedra nie. Alle lede word ook 
toegelaat, en aangemoedig, om bykomende vrywillige bydraes te maak 
om hul aftreespaarpoging te vergroot en sodoende die beste moontlike 
resultate by aftrede te behaal. 

Dood- en ongeskiktheidsdekking
Die Fonds bied buigsame en bekostigbare dood- en ongeskiktheids-
dekkingsopsies aan lede, wat ontwerp is om betroubare, kostedoeltreffende 
finansiële gemoedsrus te gee. Lede kan ook die opsie kies om vrywillige 
dekking vir kritieke siektes uit te neem binne drie maande nadat hulle 
hul by die Fonds aangesluit het. Hierdie voordeel is ontwerp om lede te 
help met die dekking van enige uitgawes en die kostes gepaardgaande met 
leefstylveranderinge as gevolg ’n kritieke siekte of toestand.

Begrafnisdekking
Alle lede, en hul naaste familie, kwalifiseer outomaties vir begrafnisdekking. 
’n Reeks buigsame dekkingsopsies word verskaf, insluitende ’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. Lede het ook die opsie van ’n kostedoeltreffende, vrywillige 
begrafnisdekking vir hul uitgebreide familie.

Lewende annuïteit binne die Fonds
Die Fonds aanvaar sy verantwoordelikheid teenoor sy lede om meer te 
doen as om bloot as spaarinstrument voor aftrede te dien. 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.

Pensioen-ondersteunde huislenings
Lede wat daarvoor kwalifiseer, kan ’n gedeelte van hul spaargeld in die 
Fonds as sekuriteit gebruik om vir ’n pensioenondersteunde lening van tot 
60% van die totale waarde van hul fondsrekening aansoek te doen. Hierdie 
lenings kan net gebruik word om ’n huis te koop of te verbeter.   

IT IS NOT THE BEAUTY OF
A BUILDING YOU SHOULD LOOK AT;
IT IS THE CONSTRUCTION OF THE
FOUNDATION THAT WILL STAND

THE TEST OF TIME.     
DAVID ALLAN COE
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1514 VOORWOORD DEUR DIE VOORSITTER 

Die finansiële jaar van 2018/19 was nog ’n baie besige tydperk vir die Fonds. Ek het in 
my vorige boodskap opgemerk dat ek met ingang van 1 Julie 2018 deur die raad tot 
voorsitter verkies is. My termyn as lidverkose trustee het egter op 31 Desember 2019 

verstryk. In hierdie verband wil ek egter graag die lede bedank vir die vertroue in my gestel 
deur my herverkiesing vir nog ’n termyn van vyf jaar as lidverkose trustee van die raad. Ek voel 
ook geëerd dat die raad ten gunste daarvan gestem het dat ek my posisie as voorsitter tot  
30 Junie 2020 behou, waarna ’n voorsitter weer ingevolge die fondsreëls verkies sal word.  
Hoewel my verkiesing as lidverkose trustee buite die tydperk gefinaliseer is wat deur hierdie 
jaarverslag gedek word, het die nominasie en verkiesingsproses vroeg in 2019 plaasgevind, wat 
binne die verslagtydperk val. 

Veranderinge in raad
Die raad het teen die einde van 2019 afskeid geneem van twee trustees wat lank diens gedoen 
het. Mnr. Herman Botha was ’n addisionele trustee wat die Fonds en sy lede vir byna 25 jaar 
gedien het. Hy het in hierdie tydperk in ’n hele aantal hoedanighede diens gedoen. Daaronder 
tel waarnemende voorsitter van die raad en voorsitter van die ouditkomitee vir baie jare. Hy 
was instrumenteel toe die Fonds deur sy oorgang vanaf ’n vastevoordeel- na ’n vastebydrae-
aftreefonds gelei is. Hy het ook ’n sleutelrol gespeel in die ontwikkeling van die Fonds se nuwe 
naam en handelsmerk in 2016. Mnr. Botha is onlangs deur Mnr. Jonathan Lawack van die Nelson 
Mandelabaai-munisipaliteit opgevolg. Mnr. Lawack keer na die raad terug nadat hy einde 2016 ’n 
termyn as raadslid-trustee voltooi het. 

Mnr. Piet Esterhuizen, ’n pensioenarisverkose trustee, het die raad ook ná die pensioenaris-
trusteeverkiesing van 2019 verlaat. Mnr. Esterhuizen het die Fonds en sy lede vir byna sewe jaar 
gedien en was veral geesdriftig daaroor om na die behoeftes van ons vastevoordeel-pensioenarisse 
te luister en hul saak aan die raad te stel. Mnr. Esterhuizen is deur Adv. Christi Franken opgevolg, 
wat deur die pensioenarisse vir ’n termyn van vyf jaar as pensioenarisverkose trustee verkies is. 
Adv. Franken beskik oor ’n rykdom aan kennis van plaaslike regering en ons sien uit na sy insigte. 

Ons wil mnr. Botha and mnr. Esterhuizen bedank vir hul onvermoeide diens aan die Fonds en hul 
onwrikbare verbintenis om sy lede en pensioenarisse te dien. 

Samewerking met ons lede om ’n beter toekoms te bou
Die tema van vanjaar se verslag is: “Ons help jou bou aan jou beter toekoms”. Dit weerspieël 
die verbintenis van die raad, die hoofbeampte en ons diensverskaffers, om ons fondslede met 

VOORWOORD DEUR DIE VOORSITTER 

hul diverse agtergronde en behoeftes van ’n reeks kostedoeltreffende en buigsame voordele-
aanbiedings te voorsien. Dit kan dien as die boustene wat hulle benodig om op hul lewenspad te 
vorder en hul doelwitte met aftrede en daarna te bereik.

Hoewel hierdie verbintenis vir al ons lede geld, is ons veral bewus van die unieke en snelveran-
derende behoeftes van ons lede in die millenium- en die generasie Z-groepering. Hulle word 
boonop in die gesig gestaar deur baie uitdagings op hul reis na aftrede, veral as gevolg die 
toenemende volatiele en onseker ekonomiese tye. 

Ons werk hard daaraan om te voldoen aan die uiteenlopende behoeftes van al ons lede deur aan 
hulle keuses te gee oor die voordele wat hulle kan bekostig wanneer hulle hulle by die Fonds 
aansluit. Dan kan hulle soos wat hulle ouer word, vorder in hul loopbane en hul omstandighede 
verander, maklik die nodige veranderinge aan hul voordele aanbring sodat die Fonds altyd die 
beste waarde vir hulle bring.

Om hierdie keuse te kan hê, gee dit die lid die geleentheid, reg en magte om op te tree en die 
boustene wat as die belangrikste op ’n gegewe tydstip beskou word, te prioritiseer. Elke fondslid 
het hierdie magte om te kan kies; wat ook beteken dat dit elke lid se verantwoordelikheid is om 
aanspreeklikheid vir hul besluite, hul optrede en die uitkoms van wat hulle doen en kies, te aanvaar. 
Wat ons ook al in die lewe doen, of dit persoonlike of professionele optrede is, is die besef en 
aanvaarding van hierdie verantwoordelikheid noodsaaklik. Dus wil ek alle fondslede aanmoedig 
om hierdie verantwoordelikheid om hul verlangde aftree-uitkomste te haal, aan te gryp deur hulle 
met soveel kennis as moontlik toe te rus sodat ingeligte besluite altyd gemaak kan word. 

Nuwe lede word aangemoedig om die voordele wat hulle benodig krities te evalueer, veral 
die eenmalige oplossings soos die ongeskiktheidsinkomste en vrywillige voordeel vir kritieke 
siektes. Hierdie voordele word net aan nuwe lede beskikbaar gestel wanneer hulle hulle by die 
Fonds aansluit. Die vrywillige kritiekesiekte-voordeel kan net binne die eerste drie maande van 
lidmaatskap opgeneem word. 

Ons doen ook ’n beroep op alle lede om gereeld te kyk of hul vlak van doodsdekking steeds 
voldoende is om in die behoeftes van hul begunstigdes te voorsien. Hierdie dekking kan een 
keer per jaar gewysig word, of wanneer enige betekenisvolle lewensgebeurtenis plaasvind, soos  
’n huwelik, egskeiding, die geboorte van ’n kind, ens. Lede word daaraan herinner dat hul werk-
gewers ook doodsdekking en ’n eenmalige ongeskiktheidsvoordeel-uitbetaling aan hulle verskaf. 
Hierdie voordele is heeltemal apart en buite die Fonds. Lede word aangeraai om dit in gedagte te 
hou wanneer hulle op die vlak van voordele besluit wat hulle by die Fonds wil hê. Dit is ook die 
moeite werd om te onthou dat die koste om risikovoordele te voorsien, afgetrek word van die 
werkgewer se bydrae. Dit is dus belangrik dat lede seker maak hulle betaal nie vir voordele wat 
hulle nie werklik nodig het nie. Deur op hierdie manier op risikovoordele-premies te spaar, word 
seker gemaak dat die grootste moontlike bedrag elke maand vir aftrede gaan. 

Aanmoediging van kontak met en betrokkenheid van lede
Die LA Aftreefonds is verbind tot gereelde en betekenisvolle kommunikasie met lede. Ons wil 
lede dan ook aanraai om alle inligting en materiaal wat aan hulle gestuur word, te lees sodat hulle 
die meeste uit hul fondslidmaatskap kan haal. Of dit ’n nuusflits is per e-pos, SMS, nuusbrief vir lede, 

VOORWOORD DEUR 
DIE VOORSITTER 
Danie Carstens | Voorsitter
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beleggingsnuusbrief, Jaarlikse Voordelestaat, 
of ’n versoek om inligtingsessies vir lede 
by te woon, al hierdie kommunikasie bevat 
belangrike fondsinligting en dikwels sluit dit 
ook versoeke tot optrede deur lede in.

In 2019 het die Fonds se kommunikasie-
konsultant ’n gebruiksvriendelike induksie-
aanbieding met skyfies en stemoorklanking 
geskep om die personeelafdelings te help 
by munisipaliteite in gebiede wat fonds-
konsultante nie maklik kan besoek nie. Die 
skyfie-aanbieding is ontwerp om nuwe 
werknemers te help met hul besluit oor 
fondslidmaatskap. Dit is waarskynlik een van 
die belangrikste besluite wat nuwe munisipale 
werknemers moet maak wanneer hulle die 
arbeidsmark betree aangesien hulle tans net 
een geleentheid het om hulle by ’n aftreefonds 
aan te sluit. Daarna moet hulle lede van hul 
gekose Fonds bly vir die hele duur van hul 
indiensname by daardie plaaslike owerheid. 
Werknemers moet dus ingeligte besluite 
neem oor watter Fonds om te kies en goeie 
gedetailleerde fondsinligting is noodsaaklik. 
Ons doen ’n beroep op nuwe werknemers om 
hierdie belangrike besluit deeglik en versigtig 
te oorweeg. Moenie sommer op ’n Fonds 
besluit omdat ’n vriend ’n lid is, of omdat hul 
vakbondverteenwoordiger jou aangesê het 
om so te besluit nie. Ons het almal unieke 
behoeftes, en dis waarom die LA Aftreefonds 
soveel keuses bied.

Gereelde inligtingsessies gee aan ons lede die 
geleentheid om vrae te vra en stel ons in staat 
om hulle te bemagtig om die regte besluite 
te kan bly maak. Werknemers wat nog nie die 
geleentheid gehad het om hierdie sessies by 
te woon nie, word aangemoedig om die Fonds 
direk, of hul personeelverteenwoordiger met 
versoeke te kontak. Ons doen ook ’n beroep 
op ons lede om by ledeverkiesings betrokke 
te raak. Gebruik dit as ’n geleentheid om te 
besluit wie die beste in staat is om jou belange 

en die van al die fondslede te verteenwoordig. Laastens, ons skakel gereeld met lede om te 
versoek dat hulle hul kontakbesonderhede bywerk (d.w.s. e-posadres en selfoonnommer) sodat 
ons fondskommunikasie hulle kan bereik. 

Verbind daartoe om ’n vertroude aftreevennoot te wees
Natuurlik is ’n suksesvolle aftrede nie net die verantwoordelikheid van die lid nie. Die absolute 
toewyding van die Fonds is nodig om sy beleggings doeltreffend te bestuur en sy kostestrukture te 
beheer sodat seker gemaak word die grootste bedrag moontlik word vir sy lede belê. 

Vir ons beteken dit ’n daadwerklike klem op die verskaffing van boustene aan ons lede wat so 
kostedoeltreffend as moontlik is. Die Fonds se risikovoordele word elke jaar teen ’n maatstaf 
gemeet sodat die mees robuuste, dinamiese, kostedoeltreffende en bekostigbare voordele vir 
ons lede verseker kan word. In hierdie verband is die ongeskiktheidsinkomste-voordeelstruktuur 
in 2019 hersien omdat die versekeraar ’n onaanvaarbare groot toename in premies bevestig 
het. Die situasie was nie eie, of uniek aan die Fonds nie aangesien die meeste versekeraars hul 
premies verhoog het weens ’n algemene styging in eise teen hierdie soort versekeringspolisse. 
Die raad het besluit dat die beste manier om die stygende koste te bestuur, en ’n verhoging 
van die huidige koers van 1.837% van salaris te voorkom, was om die voordeel aan te pas. Alle 
lede het gedetailleerde inligting ontvang oor die veranderinge aan die voordeelstruktuur, wat op  
1 Augustus 2019 van krag geword het.

Die trustees bestuur alle fondskostes noukeurig, insluitend die koste van alle dienste wat die 
Fonds verskaf, soos administrasie, konsultasies oor voordele, aktuarieel, beleggings, ens. Van tyd 
tot tyd word rolspelers in die bedryf versoek om hul dienste-aanbiedings en prysstrukture te 
bevestig vir ’n bedryfsmaatstaf-oefening. Dit kan somtyds lei tot ’n verandering in diensverskaffer 
as gevind word dat die kostes hoër as die gemiddelde is, of die voordele en dienste nie die beste 
waarde vir lede bied nie.

Die trustees aanvaar ook die verantwoordelikheid wat hulle het om hul eie kostes te bestuur. In 
hierdie verband is ’n besluit geneem om die aantal raadsvergaderings van een elke maand tot een 
elke tweede maand te verminder. Dit het laer gepaardgaande reis- en verblyfkostes tot gevolg 
gehad.

Om die verlangde beleggingsopbrengste vir ons lede te behaal, hou die sleutel tot die bereiking van 
die ideaal dat ons lede die aftrede kry wat hulle verdien. Hoewel die Fonds se beleggingsopbrengste 
in besonderhede in die Beleggingsoorsig deur die Fonds se batekonsultant, GraySwan Investments, 
uiteengesit word, wil ek sommige van die konsepte uitlig.

Gedurende hierdie uitdagende ekonomiese tye kan lede van die LA Aftreefonds gemoedsrus put 
uit die feit dat die Fonds se opbrengste deurlopend beter is as die van eweknieë in die bedryf vir 
munisipale fondse, asook baie van die fondse in die breër kleinhandelsmark. Hierdie deurlopende 
beter prestasie as die breër bedryf is belangrik omdat dit help verseker dat ons lede die beste 
kans het om die langtermyn-uitkomste wat hulle verlang, te haal; en dit binne die kostestrukture 
wat hulle kan bekostig.

Hierdie selfde paradigma van opbrengste teenoor kostes het meegebring dat ons lewende 
annuïteit binne die Fonds die laaste paar jaar bestendig in gewildheid en opname gegroei het.  
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Ons het die produkoplossing in Junie 2016 
gevestig. Dit was heelwat vroeër as die 
bekendstelling van die verstekregulasies in 
2019. Die aankoop van die lewende annuïteit 
binne die Fonds by aftrede stel lede in staat 
om gemaklik en glad oor te skakel van spaar 
vir aftrede na die finansiële sekuriteit wat 
hulle ná aftrede nodig het. Die onderliggende 
beleggingstruktuur van die annuïteit is 
dieselfde as die beleggingsportefeuljes vir 
aktiewe fondslede. Dit beteken dat lede 
se aandelewaardes nie by aftrede onttrek 
(gedisinvesteer) hoef te word nie. Opnemers 
van die lewende annuïteit binne die Fonds 
bly voordeel trek uit die Fonds se meerdere 
beleggingsopbrengste. Annuïtante sal ook 

steeds voordeel trek uit al die korporatiewe 
beheerstrukture deur die trustees geïmple-
menteer en hul deurlopende toesig en 
bestuursoorsig van die Fonds. 

Die Fonds se eerste lewende annuïteit 
volhoubaarheidsontleding is in Desember 
2018 deur die aktuaris uitgereik. Hierdie 
inligting stel die trustees in staat om hul 
fidusiêre pligte te bly nakom deur die 
volhoubaarheid te monitor van die duur van 
annuïteit- of pensioen-uitbetalings gegewe die 
onttrekkingskoerse gekies deur annuïtante. 
Waar die onttrekkingskoerse die Fonds se 
beleggingsopbrengste oorskry, word die 
annuïtante aktief deur die fondsraadgewer 
genader om te verduidelik dat hulle hul 

inkomstevlakke sal moet aanpas as hulle wil 
hê dat hul kapitaal deur hul aftrede moet hou.

Ons pensioenaris-bates
Die gedeelte van die pensioenarisportefeulje 
wat ingevolge ’n verpligtingsgedrewe belegging-
strategie (LDI) bestuur word, het steeds 
ooreengestem met die pensioenarisverpligting. 
Dit het die trustees in staat gestel om ’n 
pensioenverhoging in ooreenstemming met 
die pensioenverhogingsbeleid toe te staan. Dit 
is gedoen sonder om die algehele fondsvlak 
of die pensioenarisportefeulje in gevaar te 
stel. Die pensioenverhogingsteiken is met 
ingang van 1 Januarie 2019 van 65% tot 70% 
van inflasie verhoog. ’n Pensioenverhoging 
van 3.22% (d.w.s. 70% van inflasie) is dus 

vir dieselfde datum toegestaan. Daarby is 
diskresionêre pensioenbonusse van 60% 
en 50% van bruto maandelikse pensioen 
onderskeidelik verklaar op 1 Desember 2018 
en 1 Desember 2019.

Vorentoe
Ek vertrou dat ons kommunikasiepogings ons 
lede bemagtig om besluite in hul beste belang 
te maak. Ons sal voortgaan om die reis voor 
hul aftrede saam met ons lede te stap en ook 
wanneer hulle by hul aftrede oorskakel van 
aktiewe lede na die lewende annuïteit binne 
die Fonds.

Kostebestuur en ’n sterk fokus op 
korporatiewe beheer bly steeds die hoeksteen 
om alles te ondersteun wat die raad van 
trustees, die hoofbeampte en die Fonds se 
diensverskaffers doen om ’n goed bestuurde 
Fonds vir lede te verseker.

Ons sal voortgaan om ’n wakende oog oor die 
Bedingingsraad vir Suid-Afrikaanse Plaaslike 
Owerhede (SALGBC) se pensioenfonds-
herstruktueringsvoorstelle te hou. Ons het 
SALGBC van die Fonds se kommentaar in 
reaksie op hul huidige voorstelle voorsien en 
sal lede inlig oor enige verdere verwikkelinge 
in hierdie verband.

Dankie
’n Groot dankie aan ons deelnemende 
werkgewers en fondslede. Sonder julle 
ondersteuning en vertroue, sou die LA 
Aftreefonds nie kon bestaan nie. Ons sien uit 
daarna om hierdie vertroue te bly beloon met 
bestendige beleggingsprestasies, voortreflike 
dienslewering en korporatiewe beheer van 
wêreldklas. Ek wil ook my medetrustees 
bedank vir hul voortgesette toewyding, pro-
fessionaliteit en ondersteuning. So ook my 
dank aan die res van die span, insluitend ons 
diensverskaffers en hoofbeampte vir hulp 
sodat ons deurgaans getrou aan ons missie 
kon bly.   
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YOU CAN DESIGN AND CREATE, 
AND BUILD THE MOST 
WONDERFUL PLACE IN THE 
WORLD. BUT IT TAKES PEOPLE TO 
MAKE THE DREAM A REALITY.
-WALT DISNEY
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Etiese en doeltreffende fondsbeheer en volle regulatoriese nakoming, is die grondslag van 
alles wat beide die raad van trustees en ekself as hoofbeampte vir die LA Aftreefonds doen. 
Dit staan sentraal om ons in staat te stel om ons lede te help om hul beter toekoms te bou.

Ek het in my vorige verslag genoem dat ’n noodsaaklike deel van goeie fondsbeheer die opstel 
en toepassing van doeltreffende fondsbeleid en protokol is wat die Fonds in lyn bring met alle 
wetgewende en regulatoriese vereistes. Van die beleidsaspekte word deur die Finansiële Sektor se 
Gedragsowerheid (FSCA) voorgeskryf en ander is net bloot noodsaaklik vir ’n verantwoordelike 
en goed bestuurde Fonds. Hierdie beleidsmaatreëls en protokolle word of jaarliks of tweejaarliks 
hersien en dit verteenwoordig ’n wesenlike deel van die raamwerk waarop ons Fonds se 
verbintenis tot en handhawing van goeie korporatiewe beheer rus.

In die oorsigjaar is ’n aantal beleide en protokolle bygewerk, hoofsaaklik om dit in ooreenstemming 
te bring met die jongste direktiewe en riglynnotas uitgereik deur die FSCA, asook met beste 
praktyk in die bedryf. Beide die Fonds se beleggingsbeleidsverklaring vir aktiewe lede en 
vastevoordeel-pensioenarisse is bygewerk, saam met die Fonds se beleid oor verantwoordelike 
belegging (RI). Laasgenoemde bevestig die Fonds se verbintenis tot die inagneming van omgewing-, 
maatskaplike en beheerfaktore (ESG) by alle beleggingsbesluite. In hierdie verband is al die Fonds 
se beleggingsmandate met die onderskeie beleggingsbestuurders bygewerk om ESG-verslaggewing 
te inkorporeer. Hierdie verslae word nou op ’n gereelde grondslag ontvang en gebruik vir beter en 
meer ingeligte raadsbesluite. Die raad se benadering rakende volhoubare belegging word verder 
ondersteun deur die Fonds se beleid oor volmagstemme. 

Die raad van trustees is trots op die Fonds se ondertekende lidmaatskap van die Verenigde 
Nasies-ondersteunde beginsels van verantwoordelike belegging (PRI). Die PRI is die wêreld 
se voorste onafhanklike aanwyser of maatstaf van verantwoordelike investering en dit moedig 
beleggers aan en spreek internasionale beleidmakers aan om verantwoordelike investering te 
gebruik om opbrengste te verhoog en risiko’s beter te bestuur. Die Fonds het in Januarie 2016 ’n 
ondertekende lid geword en is nou verplig om ’n jaarverslag aan die PRI voor te lê. Die Fonds se 
eerste verpligte verslag is in 2019 ingedien en ondertekende lidmaatskap sodoende behou.

Die raad van trustees het oorspronklik op 24 Februarie 2012 ’n protokol oor die ontvangs van 
geskenke aanvaar as deel van die Fonds se oorkoepelende proses om aan PF130 te voldoen. 
Hierdie protokol is in Februarie 2018 bygewerk en weer in Maart 2018. Dit het gevolg op die 
publikasie van die FSCA se Direktief 8 (Verbod op die Aanvaarding van Beloning) en die Fonds se 
eie handves van etiese en doeltreffende leierskap, wat in Maart 2018 deur die raad aanvaar is. Die 
protokol is weer in Desember 2018 hersien om die bepalings van die FSCA se Riglynnota 2 van 
2018 te inkorporeer. Hierdie protokol is na al die Fonds se diensverskaffers versprei om seker 
te maak dat hulle bewus is van die beperkings wat geplaas is op die gee van geskenke aan beide 
die raad van trustees en die hoofbeampte. Hierdie protokol word deur die Fonds se beleid oor 
botsende belange ondersteun. Laasgenoemde is in die vorige verslagtydperk opgestel en aanvaar. 

Die raad van trustees het ook die Fonds se risikomatriks, sy beheerplan en kontrolelys, sowel as 
sy Gedragskode in die oorsigjaar bygewerk.

Die raad glo dat nog ’n funksie van goeie fondsbeheer is om die eksterne ouditeure gereeld na te 
gaan en te verander. In ooreenstemming met hierdie beleid word die Fonds se eksterne ouditeure 
elke drie jaar verander. Dit verseker nie net dat die beste pryse vir die diens beding kan word nie, 
maar ook dat die nuwe ouditvennoot en hul personeel met ’n vars blik na al die Fonds se sake kan 
kyk. PWC is aangestel om die Fonds se oudit vir 30 Junie 2019 te behartig.

Die mees noemenswaardige wetswysiging wat vanaf Maart 2019 in werking is, is die implementering 
van die sogenaamde Verstek-regulasies (d.w.s die insluiting van Regulasies 37, 38 en 39). Hierdie 
regulasies skryf die voorwaardes voor vir verstek-beleggingsportefeuljes, verstek-bewaring 
en oordraagbaarheid, en annuïteitstrategieë vir aftreefondse. Die Fonds het reeds sy verstek-
beleggingsportefeulje in 2014 geïmplementeer. Die lewensfase-beleggingstrategie verseker dat die 
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lid se aandeelwaarde belê word in toepaslike 
risikoprofiel-aangepaste portefeuljes, gegrond 
op ouderdom. Dit voldoen ten volle aan 
Regulasie 37. 

Ons lede het al vir baie jare die keuse om 
wanneer hulle bedank hul aandeelwaarde in die 
Fonds te hou deur bewaring binne die fonds of 
opbetaalde lidmaatskap. Dit was dus onnodig om 
die Fonds se reëls te wysig om vir Regulasie 38 
voorsiening te maak. 

As deel van Regulasie 39 word voorsiening gemaak 
vir raadgewingsdienste oor aftreevoordele aan lede 
in die ses maande wat hul uittrede uit die Fonds 
voorafgaan. Die Fonds het hierdie raadgewingsdienste 
sedert die instelling van sy lewende annuïteit binne die 
Fonds in 2016 verskaf. Ons verkies om minstens 12 maande 
voor hul normale aftreedatum met lede kontak te maak en 
daardie kontak tot en met hul aftrede te behou. Hoewel die 
Fonds reeds lank voor die Maart-sperdatum aan die vereistes 
van die regulasie voldoen het, het die FSCA in 2018 ’n aantal 
riglynnotas oor die saak uitgereik en dit was ons plig om seker te 
maak al ons voorbereidings het steeds daaraan voldoen. 

Die raad van trustees het op 27 Junie 2019 besoek van die FSCA ontvang. 
Hierdie toesighoudende fisiese inspeksies word op ’n ad-hoc-grondslag 
ingevolge Artikel 132 van die Wet op die Regulering van die Finansiële Sektor, 
Nr. 9 van 2017, uitgevoer. Die doel is om na te gaan of fondse voldoen aan 
wetgewing. Die vergadering se primêre fokus was op die assessering van die Fonds 
se bestuur in die algemeen, sy prosesse, prosedures en beheermaatreëls soos gemeet 
aan die bepalings van die Wet op Pensioenfondse (PFA) en ander toepaslike wetgewing. 

Ondersteunende fondsdokumentasie is voor die besoek aan die FSCA gestuur. Die twee 
besoekende verteenwoordigers het voorleggings van elke trustee aangehoor oor verskeie van die 
Fonds se funksies. Die FSCA-verteenwoordigers het later met ’n paar addisionele vrae gereageer, 
waarop die raad stiptelik geantwoord het. 

Vorentoe
Ek het die Wetsontwerp op die Gedrag van Finansiële Instellings (COFI) in die vorige verslag 

genoem. Dit is vir die eerste keer in Desember 2018 bekendgestel en was tot April 2019 
oop vir openbare kommentaarlewering. Ons wag nou op die promulgasie daarvan. In 

’n neutedop is die doel van die wetsontwerp om ’n gekonsolideerde, omvattende en 
konsekwente regulatoriese raamwerk vir die gedrag van finansiële instellings, waarvan 
pensioenfondse deel vorm, saam te stel. Hoewel ons kommunikasiebeleid reeds 

verwys na die voorgestelde beginsels van die billike behandeling van kliënte (TCF) 
sal daar ander vereistes van die Wetsontwerp wees wat ons aandag sal benodig 
sodra dit gepromulgeer is.

Die bedryf wag ook op die publikasie van die datum waarop die oorblywende 
artikels van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) in 
werking sal tree. Daar word verwag dat die President die inwerkingstelling 
van die oorblywende bepalings gedurende 2020 sal aankondig. Dit beteken 
dat alle fondse ’n tydperk van een jaar sal hê om seker te maak hulle voldoen 
aan die vereistes. Die Fonds se voordelekonsultant hou die raad op hoogte 
van alle bywerkings aan COFI en POPIA en ons sal volle nakoming van alle 
opkomende wetgewing verseker om ons beloftes en verpligtinge teenoor 
ons lede na te kom.

Baie dankie
Goeie korporatiewe beheer steun op ’n gekoördineerde spanpoging van 
alle rolspelers en ek wil graag die raad en al ons diensverskaffers bedank 
vir hul verbintenis tot samewerking en die maak van die regte besluite in 
die belang van al ons lede. Die bedryf van die LA Aftreefonds beliggaam 
en weerspieël samewerking op sy beste.   
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2019 2018

Opgehoopte fondse aan begin van tydperk: R3 794 417 839 R3 771 013 669

Plus: Inkomste R miljoen       R miljoen          

Bydraes – lede en werkgewers 94  90

Herversekeringsverhalings 9 9

Netto beleggingsinkomste 142 326

Ander inkomste 3 1

Minus: Uitgawe

Maandelikse pensioene 191 193

Ander voordele 206 182

Herversekeringspremies (Risikovoordele herverseker) 14  14

Bedryf, administrasie en bestuur 15 14

Opgehoopte fondse aan einde van tydperk: R3 615 982 723  R3 794 417 839

2019 2018

Enkelbedraguitbetalings by aftrede R89 178 717 R79 636 992

Aantal lede 40 55

Bedankingsvoordele R92 826 414  R71 820 185

Aantal lede 57 53

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

SAMEVATTING 
VAN FINANSIËLE 
VERSLAG VIR 2018/19 

Die belangrikste inkomste- en uitgawe-items vir die finansiële jaar word hieronder 
uiteengesit.

Melanie Engelbrecht | Verso Finansiële Dienste
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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 R178.4 miljoen gedaal teenoor ’n toename van R23.4 miljoen 
in die vorige finansiële jaar. Die lustelose vertoning van die finansiële markte was die hoofoorsaak 
van hierdie afname in totale bates onder bestuur. 

Kostebestuur
Totale bedryf-, administrasie- en bestuurskostes het in die oorsigjaar marginaal met R494 624 tot 
R14.7 miljoen gestyg. Dit verteenwoordig ’n klein toename van 3.48%, wat steeds heelwat onder 
die inflasiekoers vir die tydperk is.

Ongekwalifiseerde oudit
Die Fonds het nogmaals ’n ongekwalifiseerde ouditverslag van sy eksterne ouditeurs, PwC Geïnk., 
ontvang. Die ouditverslag kan gelees word by www.laretirementfund.co.za.   
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BELEGGINGS-
OORSIG
Duncan Theron | GraySwan Investments
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D ie afgelope finansiële jaar het gedien as nog ’n herinnering aan die feit dat die beleggings-
markte altyd wisselvallig en onvoorspelbaar bly. Nadat ’n baie verblydende 15.02% in 
die 12 maande tot einde Junie 2018 behaal is, kon die plaaslike aandelemark net ’n 

skrale 4.42% vir die 12 maande tot einde Junie 2019 realiseer. Dit het ons met ’n relatief swak 
beleggingsjaar gelaat.

Ongelukkig is dit in die menslike aard om op korttermyn-opbrengste te konsentreer eerder as 
om die oog op resultate op die langer termyn te vestig. Maar dit is noodsaaklik dat ons onsself 
voortdurend daaraan herinner dat belegging vir aftrede nie ’n korttermyn-strategie is nie. Dit is 
’n lang proses wat oor ’n tydperk blywende en verreikende resultate behoort te lewer. En lang 
termyn beteken nie drie tot vyf jaar nie; dit is ’n strategie wat oor 10, 20 of 30 jaar strek, selfs 
langer. Dit is dus belangrik om hierdie beleggingsoorsig vir 2018/19 as net een klein deeltjie van so 
’n langtermyn-benadering te beskou. Ons moenie onsself toelaat om te bekommerd te raak oor 
die relatiewe swak korttermyn-resultate nie. 

Oorsig van die beleggingsomgewing
Die tydperk van 12 maande tot einde Junie 2019 het begin met ’n strammer monetêre beleid in 
die VSA, kommer oor die uitwerking van internasionale handelspanning en die verlangsaming van 
Chinese kredietgroei. Dit was almal belangrike struikelblokke vir ontwikkelende ekonomieë soos 
die van Suid-Afrika. 

Halfpad deur die oorsigtydperk het Desember 2018 na vore getree as veral ’n wisselvallige maand 
weens skerp aandele-regstellings in die VSA. Dit was die swakste Desember vir VSA-aandele  
sedert die Groot Depressie van 1931. Ons plaaslike markte is nie gespaar nie en wesenlike 
verkope het plaasgevind.

Die meeste bateklasse het enkelsyfer-opbrengste gelewer, soos gesien kan word in die opgesomde 
tabel hieronder. Soos gesien kan word, was staatseffekte die enigste uitstaan-presteerder met ’n 
opbrengs van 11.50% oor die 12 maande. Dit is ’n positiewe statistiek omdat dit wys dat ondanks 
meeste Suid-Afrikaners se teleurstelling dat die regering se ekonomiese herstelplanne so stadig 
vorder, staatseffekte steeds die potensiaal het om ’n stewige opbrengs te bied. 
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Neem kennis: Hierdie verslag dek die finansiële jaar tot 
30 Junie 2019. Dus word die massiewe uitwerking 
van die koronavirus-pandemie op internasionale 
markte net opsommend behandel en nie in 
diepte ingesluit nie. Die verspreiding van die 
virus het reeds in November 2019 begin. 
Dit sal in die volgende jaarverslag 
behandel word en sy oorsig vir die 
finansiële jaar van 2019/20.
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Wanneer die Suid-Afrikaanse aandele- en eiendomsmark oor die medium termyn beoordeel 
word, blyk die afgelope vyf jaar ’n moeilike tydperk te gewees het, met alle plaaslike bateklasse wat 
relatiewe lae opbrengste gelewer het. Op langer termyn (d.w.s. 10 en 15 jaar) het hierdie markte 
beleggers egter steeds goed beloon. 

Soos uit die volgende tabel blyk, het oorsese beleggingsmarkte in die 12 maande tot einde Junie 
2019 in rand effens beter as ons plaaslike markte vertoon. Die data moet nietemin in konteks 
beskou word. In die tydperk van 12 maande het die rand met 2.7% teenoor die VS-dollar verswak. 
Terwyl internasionale aandele dus baie in lyn met ons plaaslike mark vertoon het as die opbrengs 
na rand omgeskakel word, het hulle eintlik beter vertoon. 

. 

Alles in ag genome was dit ’n stewige vyf jaar vir oorsese aandele- en eiendomsmarkte. Opbrengste 
het meestal dubbelsyfers gehaal. Oor tydperke van 10 en 15 jaar het hierdie internasionale markte 
soortgelyke opbrengste as plaaslike aandele- en eiendomsmarkte gelewer. 

SA inflasie SA 
geldmark

SA inflasie-
gekoppelde 
effekte

SA 
vastekoers-
effekte

SA 
genoteerde 
eiendom

SA aandele

1 jaar 4.48% 7.31% 4.02% 11.50% 0.79% 4.42%

2 jaar 4.43% 7.33% 2.76% 10.84% -4.73% 9.59%

3 jaar 4.78% 7.43% 1.67% 9.86% -2.27% 6.89%

5 jaar 5.01% 7.08% 3.78% 8.59% 5.64% 5.85%

10 jaar 5.20% 6.55% 7.11% 9.02% 13.00% 13.47%

15 years 5.69% 7.34% 8.66% 9.12% 17.07% 15.69%

PLAASLIKE ABSOLUTE PRESTASIE IN ZAR (soos aan einde van Junie 2019)

VS-inflasie Kontant in 
VS$

Inter-
nasionale 
verskansings-
fondse

Inter-
nasionale 
effekte

Inter-
nasionale 
eiendom

Inter-
nasionale 
aandele

1 jaar 4.50% 5.09% 3.86% 8.67% 12.28% 8.56%

2 jaar 6.27% 5.94% 7.16% 7.61% 11.58% 12.42%

3 jaar 0.74% 0.17% 2.81% 0.22% 3.37% 10.08%

5 jaar 7.38% 6.91% 8.12% 7.08% 11.87% 12.33%

10 jaar 8.15% 6.89% 9.62% 9.28% 18.90% 16.99%

15 jaar 7.77% 7.28% 8.79% 9.58% 14.12% 13.03%

OORSEESE ABSOLUTE PRESTASIE IN ZAR (soos aan einde van Junie 2019)
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Vastebydrae-fondsprestasie  
Die lae enkelsyfer-opbrengste van die Fonds se risikoprofiel-aangepaste produkoplossings is 
verwag weens die swak vertoning van die aandelemark in die oorsigjaar. Bygesê, in die 12 maande 
tot einde Junie 2019, het alle risikoprofiel-aangepaste produkoplossings, met die uitsondering 
van die akkumulasieportefeulje, beter as hul munisipale eweknieë, sowel as die breër bedryf van 
kleinhandel-aftreefondsprodukte vertoon. Die onderprestasie van die akkumulasieportefeulje was 
te verwagte, omdat die portefeulje ’n hoër komponent van plaaslike aandele het as van sy eweknieë.

Die meeste van die produkoplossings het goed met inflasie vergelyk of dit geklop. Laasgenoemde 
was gemiddeld 4.5% vir die tydperk. 

Algeheel bly die Fonds se prestasie regoor die reeks van risikoprofiel-produkoplossings een van 
die bestes in die bedryf en is sy posisie as leier onder sy eweknieë verstewig. 

Fondsprestasie Munisipale eweknieë Kleinhandel-eweknieë

Akkumulasie 3.0% 4.0% 3.7%

Konsolidasie 4.5% 4.3% 4.2%

Bewaring 8.4% 6.7% 5.3%

Kontant Plus 8.5% 8.5% 7.3%

Sjaria 4.7% - -

VERGELYKING VAN DIE FONDS SE BELEGGINGSPRESTASIE 
MET BEDRYFSEWEKNIEË (jaar tot einde Junie 2019)

Lewensfase-strategie en lewende annuïteit binne die Fonds
Lede wat aftrede nader en in die lewensfase-strategie belê is, word daaraan herinner dat hulle 
nie oormatig bekommerd hoef te wees oor die huidige en toekomstige wisselvalligheid op die 
beleggingsmarkte nie. Die risiko van kapitaalverlies word bestuur deur beleggings te verskuif na 
bates met ’n laer risiko namate die lid nader aan aftrede kom. 

Die lewensfase-strategie verseker ook ’n gemaklike oorgang na aftrede vir lede wat kies om 
outomaties hul aftreebeleggingspaargeld te belê in die lewende annuïteit binne die Fonds. ’n Groot 
voordeel van die lewende annuïteit binne die Fonds is die kostevoordeel. Die koste is uiters laag in 
vergelyking met ander eksterne verskaffers se kleinhandelprodukte buite die Fonds. 

Prestasie van pensioenarisportefeulje
Die pensioenarisportefeulje word volgens ’n verpligtingsgedrewe beleggingstrategie (LDI) 
bestuur, wat daarop gemik is om die belofte aan pensioenarisse so ver moontlik na te kom. Meer 
spesifiek, die doelwitte van hierdie strategie is om seker te maak dat die bate-opbrengste tot 
’n groot mate van sekerheid die verpligtinge teenoor die pensioenaris en die doelwitte in die 
pensioenverhogingsbeleid nakom. En dan die belangrikste, dit moet verseker dat die Fonds se 
solvensieposisie gesond en beskerm bly. 
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Omgewing-, maatskaplike en korporatiewe beheergerigte (ESG) beleggings
Regulasie 28, gepromulgeer ingevolge die Wet op Pensioenfondse, maak dit duidelik dat 
verantwoordelike investering nie net ’n fidusiêre plig van trusteerade is nie, maar ook ’n 
kernelement van goeie korporatiewe beheer vir aftreefondse in Suid-Afrika. 
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beleggingsprestasies vir ons lede is, is ons ook daartoe verbind om die regte ding vir die toekoms 
van ons mense en ons planeet te doen. Ons is inderwaarheid een van net ’n handjievol bate-
eienaars in Suid-Afrika wat die UNPRI se internasionale beste praktyk vir verantwoordelike 
investering aangegryp het. As deel van ons voortgesette beleggingsproses, is ons ook besig om ons 
sienings en standpunte oor klimaatsverandering duidelik te definieer. Sodra dit geformaliseer is,  
sal dit by ons beleid oor verantwoordelike belegging geïnkorporeer word.

As deel van die ontwikkeling van ons siening oor klimaatsveranderinge het 
ons die volgende feite oorweeg:
•  Die tydperk tussen 2010 en 2019 was amptelik die warmste dekade wat nog aangeteken 

is. Oseaantemperature, die suurinhoud van die see, ’n afname in ys en die voorkoms van 
weerstoestande met ’n hoë impak, soos vloede, droogtes, hittegolwe en veldbrande toon ook 
rekordsyfers. 

•  Ondergemiddelde reënval die afgelope vyf jaar, gekombineer met bogemiddelde temperature 
en sterk wind het op verskeie plekke ter wêreld rampspoedige veldbrande veroorsaak. Die 
ergste hiervan het in Australië voorgekom waar letterlik duisende veldbrande 100 000 km2 
plantegroei verwoes het. 

•  Die sakegeleenthede verwant aan die internasionale reaksie op klimaatsveranderinge is enorm; 
soos ook die risiko’s om klimaatsverandering te ignoreer. 

•  Internasionale onttrekking van investering aan fossielbrandstowwe het die vlak van  
$11 duisend miljard oorgesteek. Dit is ’n massiewe sprong van verbintenisse tot disinvestering 
van net $52 miljoen in 2014 en verteenwoordig sowat 16% van totale internasionale investering 
in fossielbrandstowwe. 

•  Die Verenigde Nasies se projeksies toon dat die internasionale vraag na vars water die aanbod 
teen 2030 met 40% gaan oorskry. 

Dit is belangrik vir lede om daarop te let dat daar groeiende bewyse is dat om verantwoordelik te 
belê nie net goed vir die planeet is nie, maar ook voordele vir beleggers inhou. In ’n meta-studie 
gedoen deur Arabesque Asset Management, met die titel From the stockholder to the stakeholder, 
is bevind dat daar ’n merkwaardige verband is tussen die volg van streng volhoubare sakepraktyke 
en ekonomiese prestasie. Die eerste deel van die verslag het hierdie verskynsel uit ’n strategiese 
bestuursoogpunt bekyk, en 88% van die geëvalueerde bronne het getoon dat maatskappye met 
robuuste volhoubaarheidspraktyke beter bedryfsprestasies behaal het. Daarby het 80% van die 
nagegane studies onthul dat verstandige volhoubaarheidspraktyke ’n positiewe uitwerking op 
beleggingsprestasie gehad het.

In ’n ander verslag van Deutsche Bank Climate Advisors, is meer as 100 akademiese studies oor 
volhoubare investering van regoor die wêreld bestudeer. Die resultate het getoon dat omgewing-, 
maatskaplike en korporatiewe beheerfaktore (ESG) korreleer met beter risiko-aangepaste 
opbrengste, en maatskappye wat rakende hierdie faktore hoog aangeslaan word, laer koste van 
kapitaal gehad het. Hul aandeelpryse het ook beter vertoon as die van vergelykbare maatskappye.
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“’n Fonds het ’n fidusiêre plig om in die beste belang van sy lede wie se voordele 
afhang van die verantwoordelike bestuur van fondsbates, op te tree. Hierdie  
plig veronderstel die aanvaarding van ’n verantwoordelike beleggingsbenadering 
waarvolgens kapitaal in die mark geplaas word waar dit voldoende risiko-
aangepaste opbrengste kan lewer, toepaslik en ooreenstemmend met die  
fonds se spesifieke lidmaatskapprofiel, likiditeitsbehoeftes en verpligtinge. 
Verstandig-omsigtige beleggings moet behoorlike oorweging skenk aan enige 
faktor wat die volhoubare langtermyn-prestasie van ’n fonds se bates kan 
beïnvloed, insluitend faktore van ’n omgewing-, maatskaplike of korporatiewe 
beheer-aard (ESG). Hierdie konsep geld vir alle bates en kategorieë van bates. 
Dit behoort die belange van ’n fonds in ’n stabiele en deursigtige omgewing te 
bevorder.” Regulasie 28

Die Fonds kom hierdie vereistes op die volgende maniere na:
• Dit het ’n alleenstaande beleggingsbeleidsverklaring (IPS), wat ten minste jaarliks hersien word.

•  Die IPS verskyn (in opgesomde vorm) op die Fonds se webtuiste. Die gedetailleerde IPS sal aan 
enige lid van die Fonds beskikbaar gestel word as ’n geskrewe versoek aan die hoofbeampte 
gerig word.

•  Voordat enige belegging gedoen word, oorweeg die trustees van die Fonds enige faktor 
wat die volhoubare langtermyn-prestasie van die Fonds se bates wesenlik mag raak. Hierdie 
faktore sluit in, maar is nie beperk tot die van ’n omgewing-, maatskaplike en korporatiewe 
beheer-aard (ESG) nie.

• ESG is ’n standaard-agendapunt op elke raadsvergadering.

•  As deel van sy verantwoordelike beleggingsprojekplan (RI) beskou die Fonds beste praktyk in 
terme van die aanvaarding van volhoubare verslaggewingspraktyke.

•  In die konteks van die oorweging van maatskaplike faktore het die Fonds ook die stand 
van breë swart ekonomiese bemagtiging by die beleggingsbestuurders wat sy bates bestuur, 
oorweeg.

Voorts is die LA Aftreefonds ’n trotse ondertekenaar van die Verenigde Nasies se beginsels van 
verantwoordelike belegging (UNPRI). Verantwoordelike beleggings is ’n ernstige saak vir ons. Dit 
is deel van ons DNA. Terwyl ons primêre doelwit dus die lewering van beter risiko-aangepaste 
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GREAT BUILDINGS, LIKE
GREAT MOUNTAINS,

ARE THE WORK OF
CENTURIES.

VICTOR HUGO

PAD VORENTOE 
Aan die begin van 2020 het die meeste beleggers geglo aandelemarkte is reg om verder te styg 
danksy lae internasionale rentekoerse en redelike vooruitsigte op wêreldgroei.

Die trustees was versigtig optimisties dat die Fonds nogmaals beloon sou word vir die markrisiko 
inherent in die risikoprofiel-portefeuljes. Toe het alles verander – nie net een nie, maar twee 
swart swane het die mark tegelyk getref (die koronavirus en die oliekrisis). ’n Swart swaan is ’n 
onvoorsiene en hoogs onwaarskynlike gebeurtenis wat ’n wesenlike en negatiewe uitwerking op 
die beleggingsmarkte het.

Die verskyning van die Koronavirus (COVID-19) is miskien die ergste swartswaan-gebeurtenis 
wat beleggers sedert die wêreldwye finansiële krisis van 2008 moet trotseer. Maar pandemies is 
niks nuuts vir die aandelemarkte nie. SARS, die Asiatiese Griep en Ebola is voorbeelde van hoe die 
uitbreek daarvan skielike en ongemaklike verliese op die aandelemark kan meebring.

In plaas daarvan om te fokus op die onbekende van ’n pandemie en hoe dit beleggingsmarkte raak, 
verkies ons om nou te kyk na wat bekend is:

-  Aandelemark-korreksies is ’n normale deel van die beleggingsiklus en hulle duur gewoonlik vir 
’n heelwat korter tydperk as die tydperke van stygings en groei.

-  Om deurlopend te kan voorspel wanneer aandelemarkte gaan val of stewige lopies gaan 
voorkom, of hoe lank dit gaan duur, is onmoontlik.

Beermarkte is uitdagend, maar dit bring ook sommige van die grootste beleggingsgeleenthede. 
Teen hierdie agtergrond kyk die Fonds nou na nuwe geleenthede in die markte aangesien baie 
bateklasse se pryse tans baie aantreklik is. Ons gaan ook voort om groter veerkragtigheid in 
ons beleggingsportefeuljes in te bou deur aandele- en wisselkoersbeskermingstrategieë te 
implementeer. Omdat ons altyd ons lewens, ons huise en ons motors verseker, moet ons ook ons 
lede se beleggings verseker.

Wat geleenthede betref, bied ons mark vir inflasiegekoppelde en nominale effekte teen huidige 
vlakke baie aantreklike reële opbrengskoerse (groter as VPI + 5%). Die Fonds gaan dus voort met ’n 
gesonde allokasie van hierdie bateklasse en sal hierdie allokasie ook vir die pensioenarisportefeulje 
verhoog. Dit kom in werklikheid neer op ’n gewaarborgde aantreklike reële prestasie indien dit 
tot die vervaldatum gehou word.   
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Die relatief klein persentasies wat normaalweg met aftreefondskostes gepaardgaan, kan fonds-
lede mislei en die vals siening by hulle skep dat kosteverskille tussen fondse so klein is dat 
die uitwerking daarvan onbeduidend is. Dit kan die oorheersende gevoel raak wanneer goeie 
beleggingsopbrengste behaal word.

Kostes is slegs een van ’n reeks faktore – soos prestasies van die verlede, korporatiewe regering, 
risikovoordele en nog meer – wat in ag geneem moet word wanneer ’n aftreefonds gekies word. 
Die onderskeie kostes wat deur fondslede gedra moet word, kan egter ’n beduidende uitwerking 
op hul uiteindelike finansiële uitkomstes hê. Daarby kan hoë fonds- en beleggingskostes sekerlik 
oor ’n tydperk ’n groter uitwerking weens saamgestelde groei hê, gegewe dat die meeste mense 
oor ’n lang tydperk lede van hul fonds is. 

Hoe raak kostes uitkomstes?
Die koste wat ’n lid betaal, raak die uiteindelike resultaat van hul aftrede-spaarpoging op twee 
belangrike wyses:

1 Regstreekse impak: Koste beperk die bedrag wat ’n lid spaar.
Omdat die onderskeie koste wat deur ’n fonds gehef word, afgetrek word van die maandelikse 
bydrae aan die fonds (in die geval van die LA Aftreefonds word kostes anders as beleggingskoste, 

maar insluitende risikopremies, afgetrek van die werkgewer se bydrae), word die bedrag van 
die bydrae verminder nog voordat dit deur die fonds belê word. Só het koste ’n regstreekse 
uitwerking op beleggingsgroei. 

KOSTES TEENOOR 
UITKOMSTES
DIE BELANGRIKHEID VAN DIE BESTUUR EN 
BEKAMPING VAN KOSTES OM DIE MAKSIMUM 
AFTREEVOORDELE VIR FONDSLEDE TE VERSEKER.

2 Indirekte impak: Koste verminder die voordeel van saamgestelde groei 
oor ’n tydperk.
Dit is ’n indirekte, maar potensieel selfs meer verwoestende impak van hoë koste. Omdat 

koste gehef inderwaarheid geld is wat deur die lid betaal word en belê kon gewees het, kon dit 
aan saamgestelde groei blootgestel gewees het. Laasgenoemde is een van die doeltreffendste en 
kragtigste maniere waarop geld in ’n fondsrekening groei. 

Voorbeeld*:
Dit is nie net ’n persentasie van die bydraes wat van lede se beleggingsbydraes weggevat  
word nie. Van die koste word ook bereken op grond van die totale waarde van die belegging. 
As ’n lid dus R500 000 in sy fonds gespaar het, en die beleggingsbestuursgelde 1% van daardie 
bedrag bedra, sal hy/sy beleggingsgelde van R5 000 per jaar** betaal (dit sluit nie enige ander 
koste wat gehef word in nie).

As daardie fondslid dus R3 000 per maand bydra, is sy totale bydrae R36 000 per jaar. Maar 
die beleggingsgelde alleen beteken dat R5 000 van daardie geld jaarliks nie in hul aftree-
spaarrekening inbetaal word nie.

Voorbeeld:
Kom ons gebruik die R5 000 per jaar beleggingsgelde wat die lid in die vroeëre voorbeeld 
betaal. Indien daardie R5 000 belê is en gegroei het teen ’n saamgestelde rentekoers van 5% 
per jaar vir 40 jaar, kom die lid se totale verlies aan saamgestelde verdienste oor die 40 jaar 
se werktyd op heelwat meer as R1 miljoen te staan. 

Noudat ons die uitwerking van heffingsgelde verstaan, kom ons kyk na die voor-
dele van laer koste. 
Selfs ’n klein vermindering in koste kan ’n groot positiewe impak op ’n fondslid se finale aftree-
resultate hê. Kom ons gebruik dieselfde voorbeelde as hierbo:

1 Regstreekse impak van koste: verminderde spaarbydraes
As die voorbeeld verder gevoer word, sal die lid (lid A) met R500 000 belê en ’n 
beleggingsgelde-aftrekking van 1% R5 000 van sy bydraes in ’n jaar verloor. Indien ’n ander 

lid (lid B) dieselfde bedrag belê het, maar haar beleggingsgelde het net 0.5% beloop, word haar 
jaarlikse beleggingsbydraes met R2 500** verminder. Die ander R2 500 sou belê geword het om 
te groei.

2 Indirekte impak: verlies aan saamgestelde groei
En kom ons sê dat die R2 500 wat lid B bespaar aan beleggingsgelde, in haar fondsrekening 
die voordeel van 5% saamgestelde groei per jaar vir die volgende 40 jaar kry. Oor daardie 

tydperk, as die eerste R2 500 gespaar word (halfpad deur die jaar), sal dit tot ongeveer R17 176 
groei. As dit elke jaar gebeur, sal die kumulatiewe beleggingsgroei wat lid B kry, honderde duisende 
rande tot haar voordele by aftrede toevoeg. 

* Hierdie is vereenvoudigde voorbeelde, maar hulle illustreer die potensiële uitwerking van koste op ’n 
lid se langtermyn-spaargeld. 

** Waar jaarlikse beleggingsgelde bereken word as ’n persentasie van beleggingskapitaal, sal hierdie  
koste toeneem elke jaar as ’n lid se aandeelwaarde toeneem. 

*** Die totale waarde van die verlies of wins aan saamgestelde groei sal elke jaar verskil vanweë die 
korter tydperk tot aftrede. Daarteenoor sal die koste ook jaarliks toeneem soos wat die lid se 
aandeelwaarde vermeerder.
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’n Tree voor die res
Munisipale werknemers word tans net een 
geleentheid gegee om hulle by ’n aftreefonds 
aan te sluit. Hulle moet dan vir die duur van 
hul indiensname by die plaaslike owerheid ’n 
lid van daardie gekose fonds bly. Werknemers 
moet ingeligte besluite kan neem rakende die 
fonds wat hulle kies. En dit vereis ’n deeglike 
ontleding van wat elke aftreefonds bied sodat 
die een wat die beste balans tussen prestasie 
in die verlede, goeie korporatiewe regering, 
omvattende risikovoordele en lae koste wat 
maksimum langtermyn-besparing verseker, 
gekies kan word.

Om werknemers met hierdie keuse te help, 
is die LA Aftreefonds daartoe verbind om 
ten volle deursigtig te wees rakende die 
doeltreffende bestuur van sy beleggings en 
beheer van sy kostestrukture – alles met die 
doel om seker te maak die maksimum bedrag 
word vir sy lede belê. Dit word bereik deur:

•  Jaarlikse hersiening en maatstafstelling van risikovoordele – ons is trots om aan 
ons lede ’n wye keuse van dood- en begrafnisvoordele te kan bied, sowel as ’n omvattende 
ongeskiktheid-inkomstevoordeel. Lede moet egter bewus wees dat hoe meer en hoe groter 
die voordele wat hulle kies, hoe meer sal die werkgewer se bydrae tot hul belegging deur die 
premies daarop (of kostes daarvan) verlaag word.

•  Gereelde hersiening van die kostes van dienste verskaf aan die fonds soos 
administrasie, aktuariële, belegging-, kommunikasiedienste, ens.

• Bestuur van die kostes van die raad om algehele bedryfsuitgawes af te bring.

• Deursigtigheid en openbaarmaking van koste.

•  Kritiese assessering van alle fondsbesteding, insluitend geld bestee aan inligtingsessies 
vir lede, pamflette en bemarkingsmateriaal.

Dit is belangrik om te onthou dat alle vastebydrae-aftreefondse vir alle fondsuitgawes moet  
begroot en betaal. Werkgewers betaal niks van hierdie kostes nie. Uitgawes wat dus bestuur 
en ingekort kan word – soos maandelikse huur vir kantoorruimte, personeel se salarisse, 
promosietoere, T-hemde, serpe, pette en ander bemarkingsmateriaal – is geld wat tot die voordeel 
van die fonds se lede belê kon gewees het.

GEVALLESTUDIE 37GEVALLESTUDIE36
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Groter deursigtigheid ten 
opsigte van fondskostes
Histories was dit moeilik vir fondslede 
om ’n duidelike prentjie te kry van presies 
wat die verskillende koste is wat hulle 
aan hul fonds moet betaal, of hoe hierdie  
koste hul aftreespaargeld oor ’n tyd-
perk raak. Vir lede van kleinhandel-
sambreelfondse (nie munisipale fondse 
nie) sal hierdie kwessie binnekort reggestel 
word te danke aan ’n gestandaardiseerde 
metodologie vir die openbaarmaking 
van aftreebesparingskoste. Dit is 
geskeduleer vir uitreiking in Oktober 
2020 deur die Vereniging vir Spaar en 
Belegging in Suid-Afrika (ASISA). Die 
openbaarmakingstandaard, bekend as 
effektiewe jaarlikse koste (EAC) vir 
individuele fondslede, sal  van fondse 
wat lede van ASISA is, vereis om presiese 
besonderhede te gee van watter kostes 
hulle hef, toegepas op ’n individuele 
fondslid. Dit sal beteken dat voornemende 
en bestaande sambreelfondslede in staat 
sal wees om ’n ingeligte aftreefondskeuse 
te maak wanneer hulle die opsie van 
keuse tussen fondse het. Hopelik kan ’n 
soortgelyke openbaarmakingstandaard 
op munisipale fondse van toepassing 
gemaak word, waar werknemers van 
plaaslike owerhede dikwels tussen 
verskeie fondse kan kies en akkurate 
kostevergelykings van deurslaggewende 
waarde kan wees.
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RISIKOVOORDEELPREMIES (GEBASEER OP LIDKEUSE)
Neem kennis: Hierdie kostes word van die werkgewer se maandelikse bydrae afgetrek.

•  Sterfdevoordeel = hang af van die veelvoud van dekking gekies en die lid se ouderdomsgroep. 
Die koste word uitgedruk as Rand/sent per R1 000 se dekking.

• Ongeskiktheid-inkomstevoordeel = 1.837% van pensioendraende salaris.

•  Vrywillige voordeel vir kritiese siektes = hang af van die vlak van dekking gekies en die 
lid se ouderdomsgroep.

• Begrafnisdekking = hang af van die vlak van dekking gekies.

TEN SLOTTE
Geen fonds kan kostes heeltemal vermy nie. Wat egter saak maak, is dat voornemende en 
bestaande lede daardie kostes ten volle verstaan, en dat hulle die vertroue het dat hulle die 
maksimum waarde ontvang vir die koste wat hulle moet betaal.

WAT IS DIE LA AFTREEFONDS  
SE KOSTES DAN?

UITGAWES OP FONDSVLAK:

DEELNEMENDE GROEP

Maandelikse bydrae tot fondsvlak-uitgawes

AKTIEWE LEDE

1.1% van pensioendraende salaris + 1/12 van 
0.15% van die waarde van die lid se aandeel

LEDE MET LEWENDE ANNUÏTEIT 
BINNE DIE FONDS

R184.25 + 1/12 van 0.15% van kapitaalwaarde

GEFASEERDE AFGETREDENES EN 
OPBETAALDE LEDE

R100 + 1/12 van 0.15% van waarde van lid se aandeel

TOTALE BELEGGINGSKOSTE (BATEBESTUURSGELDE + 
PRESTASIEGELDE + VERHANDELINGSKOSTES) AS ’N PERSENTASIE 
VAN BATES.
Neem kennis: Hierdie kostes word nie van die werkgewer se bydrae afgetrek nie, 
maar word in plaas daarvan direk van die beleggingsopbrengste verhaal.

  

GEVALLESTUDIE 39GEVALLESTUDIE38

Portefeulje Beleggingskoste

Akkumulasie 0. 70%

Konsolidasie 0.73%

Bewaring 0.69%

Sjaria 1.32%

Kontant Plus 0.46%
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ADMINISTRATION REVIEW40

OORSIG VAN 
ADMINISTRASIE 
Derek van Wyk | Verso Finansiële Dienste

OORSIG VAN ADMINISTRASIE 41

Voordele-eise

Die volgende voordele-eise is in die tydperk 1 Julie 2018 tot 30 Junie 2019 verwerk:

Soort eis Aantal Waarde

Onttrekkings 57 R92 826 414

Aftree-eise 40 R89 178 717

Doodseise 8 R12 213 093

Egskeidingseise 10 R6 800 035

Begrafnis-eise 14 R370 000
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Die administratiewe funksie ontvang, verwerk en belê lede se maandelikse bydraes, 
betaal voordele-eise uit, asook maandelikse pensioene en maandelikse annuïteite aan die 
annuïtante belê in die lewende annuïteit binne die Fonds. Die administratiewe span stel 
ook finansiële verslae op, onderneem doodseis-ondersoeke, hanteer pensioengesteunde 
huisleningsaansoeke en doen individuele oordragte, belastingrekonsiliasies, kwotasie-
versoeke en veranderinge aan individuele lede se databesonderhede.

Elke maand reageer die Fonds se ondersteuningsdienste vir lede op gemiddeld 450 
telefoonoproepe, 500 e-posse en 15 fakse. Dienste word ook gelewer aan tussen 15 en 20 
lede en pensioenarisse by die instapsentrums.

Verstek-regulasies en raadgewing oor aftreevoordele
Ter nakoming van aftreeregulasies het fondslede toegang tot ’n toegewysde 
aftreevoordele-raadgewer (RBC). Die RBC is nie ’n finansiële adviseur nie, 
maar kan lede help met duidelike, maklik verstaanbare inligting oor die 
beleggingsportefeuljes wat vir hulle beskikbaar is, die werking van die 
lewende annuïteit binne die Fonds, die voorwaardes en proses waarop 
die Fonds bewaringsvoordele (opbetaalde voordele) hanteer en enige 
ander opsies beskikbaar vir lede. Die doel van die raadgewing is 
om aftree-uitkomstes vir lede te verbeter deur seker te maak 
dat hulle by aftrede billik behandel word, goeie waarde vir 
hul spaargeld kry en in staat is om ingeligte finansiële en 
beleggingsbesluite te neem.

RBC-dienste word aan alle lede verskaf wat 
hul fondslidmaatskap beëindig, of hulle 
nou aftree of hulle net aan die Fonds 
onttrek. Alle nuwe fondstoetreders 
word gekontak om seker te 
maak te maak of hulle enige 
opbetaalde voordele wat 
in ander fondse is, na 

die LA Aftreefonds 
wil oorplaas.

Lewende annuïteit 
binne die Fonds

The lewende annuïteit binne 
die Fonds bestaan om lede te help 

om gladweg hul reis van fondslede na 
afgetredenes voort te sit. Hierdie aanbod 

ondervind steeds ’n stabiele toename in lede wat 
daarvan gebruik maak. Dit is die geval met lede wat 

aftree, asook begunstigdes van ontslape lede wat ook 
die produk kan kies as ’n kostedoeltreffende voertuig om 

’n pensioeninkomste te ontvang. ’n Jaarlikse staat van voordele 
en projeksies, dien as ’n verslag oor die stand van die annuïtant 

se aftreekapitaal aan die einde van elke finansiële jaar. Dit verskaf 
ook vooruitskouende projeksie-scenario’s om annuïtante te help om die 

volhoubaarheid van hul huidige onttrekkingskoerse te bepaal.

Voordelestate
Die voordelestate uitgereik vir die jaar tot 30 Junie 2019 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 aftreebeplanning-instrument omdat dit lede in staat stel om te  
bepaal of hulle op koers is om die aftreeresultate te kry wat hulle verlang. Indien dit nie die geval 
is nie, kan hulle gebeurlikheidsplanne implementeer soos om hul maandelikse bydraes tot die 
Fonds te verhoog.   
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Die hoofdoelwit van die aktuariële waardasie is om die finansiële toestand van die Fonds te 
bepaal. Dit word gedoen deur die waarde van die bates in die Fonds te vergelyk met die 
waarde van dienstevoordele en reserwes in die verlede. Hierdie waardasie, in kombinasie 

met ’n assessering van die beleggingsopbrengste behaal in die finansiële tydperk onder oorsig, 
vorm die grondslag van ’n aanbeveling aan die raad oor die vlak van pensioenverhogings wat die 
Fonds kan bekostig.

Op 30 Junie 2019 was die finansiële toestand van die pensioenarisrekening en VB-
afdeling soos volg:

In daardie stadium was die pensioenarisrekening 100.7% befonds en die VB-afdeling (insluitend die 
lewende annuïteite binne die Fonds) 100%.
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AKTUARIËLE 
OORSIG  
Sean Neethling | Fonds se aktuaris: 
Momentum Konsultante en Aktuarisse

Pensioenverhogings van 3.22% en 3.12% is onderskeidelik op 1 Januarie 2019 en 1 Januarie 2020 
toegestaan.

Daarby is diskresionêre pensioenbonusse van 60% en 50% van bruto maandelikse pensioen 
onderskeidelik verklaar op 1 Desember 2018 en 1 Desember 2019. Pensioenarisse moet in 
gedagte hou dat bonusse nie elke jaar gewaarborg word nie omdat dit van bekostigbaarheid 
afhang. Bonusse kan dus net toegeken word as daar ’n oorskot in die pensioenarisrekening is, of 
as ’n deel van die geteikende pensioenverhoging vir ’n bonus verruil word. 

Die Fonds was op 30 Junie 2019 in ’n gesonde finansiële toestand.

Akkumulasieportefeulje 3.0% p.j

Konsolidasieportefeulje 4.5% p.j.

Bewaringsportefeulje 8.4% p.j.

Kontant-portefeulje 8.5% p.j.

Sjaria-portefeulje 4.7% p.j. 

Beleggingsopbrengste toegewys aan lede-aandele was soos volg vir die jaar tot  
30 Julie 2019:

0
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Die tema van vanjaar se verslag is:  
“Ons help jou bou aan jou beter 
toekoms”. In die vastebydrae-

omgewing is die sny van kostes tot die 
minimum ’n sleutel-element van hierdie 
belofte omdat dit ’n doeltreffende manier 
is om seker te maak die oorgrote deel van 
bydraes word na die aftree-spaarpoging 
gekanaliseer. Om hierdie rede word koste-
beheer aktief nagejaag en gemonitor deur 
die Fonds se ouditkomitee. Die tweede deel 
van die element is om die beste risiko aan-
gepaste beleggingsopbrengste te lewer. Die  
beleggingsoorsig-afdeling van hierdie jaar-
verslag skets die Fonds se prestasie vir hierdie 
komponent in die finansiële jaar onder oorsig. 

Bewaring is ook ’n noodsaaklike hoeksteen 
van toekomstige finansiële sekuriteit. Die 
verstekregulasies het in die oorsigjaar 
van krag geword en die Fonds voldoen 

REGS- EN 
TEGNIESE 
OORSIG  
Braam du Plessis | Simeka Konsultante & 
Aktuarisse
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aan al die vereistes in die wetgewing uiteengesit. Lede en alle ander belanghebbendes kan  
www.laretirementfund.co.za besoek om te kyk na die Fonds se beleggingstrategie, sy bewarings-
opsie en sy annuïteitstrategie, wat die lewende annuïteit binne die Fonds is. Laasgenoemde het 
al hoe gewilder geword sedert dit in Junie 2016 bekendgestel is. Die lewende annuïteit binne die 
Fonds is ’n uiters kostedoeltreffende en buigsame struktuur beskikbaar vir aftredende lede sowel 
as die eggenotes van lede wat in diens sterf, en wat die lewende annuïteit binne die Fonds as ’n 
alternatief wil gebruik eerder as om die belasbare enkelbedragvoordeel te onttrek wat vir hulle 
beskikbaar word. 

Om lede optimaal te help om vir hulle ’n beter toekoms te bou, moet al hierdie komponente 
binne ’n betroubare struktuur gelewer word. Die raad van trustees is baie bewus van sy groot 
verantwoordelikheid in hierdie verband teenoor alle lede en pensioenarisse. Die raad sien goeie 
korporatiewe beheer en die nakoming van regulatoriese vereistes dus as ’n prioriteit. In 2018 het 
die raad met ’n omvattende hersiening van die korporatiewe beheerstrukture begin. Die King  
IV-beginsels is as riglyn gebruik. Die volgende uittreksel uit die raadshandves wat in 2018 aanvaar 
is, is ’n goeie aanduiding van die Fonds se verbintenis tot ’n etiese kultuur: 

Hoewel leierskap by elke individuele trustee begin, word dit deur die raad as ’n kollektiewe  
geheel uitgedra. Die raad aanvaar die verantwoordelikheid om ’n toepaslike voorbeeld te 
stel in die wyse waarop hulle handel, bekend as etiese kultuur. Die raad vereis soortgelyke 
gedrag van belang-hebbendes en diensverskaffers en sal waar moontlik dit meet en 
assesseer. Waar ’n etiese kultuur behoorlik verstaan en goed gevestig is, behoort die 
verlangde waardes en gedrag in alle bedrywighede en optrede weerspieël te word.

Terwyl hierdie verbintenis tot uitmuntende korporatiewe beheer en ’n etiese kultuur onwrikbaar 
vas staan, is dit nodig om die fondsreëls voortdurend aan te pas by die veranderende omgewing 
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EVERY GREAT BUILDING ONCE
BEGAN AS A BUILDING PLAN. THAT

MEANS, SITTING IN THAT BUILDING
PLAN ON THE TABLE IS A MIGHTY

STRUCTURE NOT YET SEEN. IT IS THE
SAME WITH DREAMS.

ISRAELMORE AYIVOR
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waarin die Fonds bestaan. ’n Aantal reëlwysigings is dus in die oorsigtydperk geïmplementeer. 
Volledige besonderhede hieroor kan op die Fonds se webtuiste onder die hofies “Governance”  
of “Rules and legislation” gevind word. 

Hier volg ’n kort opsomming van die wysigings:
•  Reëlwysiging 1 het op 1 Augustus 2018 van krag geword en gee aan die raad die magte om die 

ampstermyn van ’n addisionele trustee vas te stel.

•  Reëlwysiging 2 het verskeie inwerkingtredingsdatums gehad en die grootste deel word gewy 
aan die finale paar wysigings wat nodig was om die verstekregulasies na te kom. Laasgenoemde 
het op 1 Maart 2019 van krag geword.

•  Reëlwysiging 3 het op 1 Maart 2019 in werking getree en is ’n bywerking van die reëls na aan-
leiding van wysigings aan die wetgewing oor inkomstebelasting. Hierdie reëls laat ’n aftredende 
lid nou toe om sy of haar volle voordeel na ’n aftree-annuïteit of pensioenbewaringsfonds  
oor te plaas. ’n Wysiging verwant aan korporatiewe beheer is ingebring. Daarvolgens sal 
’n trustee wat twee (voorheen drie) agtereenvolgende vergaderings sonder die raad se 
toestemming misloop, onderhewig wees aan strafmaatreëls, wat die beëindiging van sy 
ampstermyn kan insluit.

Vorentoe
Daar is ’n aantal sleutelkwessies wat voordeelontwerp en die Fonds se algemene bedryf 
waarskynlik oor die volgende paar jaar gaan raak. Die annuïtiseringsvereiste vir voorsorgfondse 
sal volgens plan op 1 Maart 2021 in werking tree. Dit is van toepassing op aktiewe fondslede. 

Die beperking op enkelbedragvoordele by aftrede is al minstens vyf jaar in die pyplyn en dit lyk of 
daar nou konsensus hieroor bereik is. Lede naby aan aftrede behoort nie paniekerig of irrasioneel 
te raak nie. Wag liefs vir die finale besonderhede voor enige besluite geneem word. Dis goed 
om te onthou dat vroeëre weergawes van die voorgestelde regulasies die beskerming insluit van 
gevestigde belange (om enkelbedragvoordele in kontant te neem), veral as lede ouer as 55 is op 
die datum wat dit van krag word.

Die bygewerkte Wetsontwerp op die Gedrag van Finansiële Instellings (COFI) is ook geskeduleer 
om in 2020 terug na die Parlement te gaan. Dit is verreikende wetgewing wat gedeeltelik op 
alle geregistreerde aftreefondse van toepassing sal wees. Kliënt- of lidbeskerming vorm ’n groot 
deel van die beplande wetgewing en behoort as sodanig deur alle rolspelers in die aftreebedryf 
verwelkom te word.

Die finale regulasies van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) kan 
moontlik ook in die volgende jaar gefinaliseer en gepromulgeer word. Die wetgewing 

beskerm lede en behoort verwelkom te word. Beide COFI en POPIA sal 
die Fonds se korporatiewe beheervereistes verhoog. Die voorheen 

gevestigde korporatiewe beheerraamwerk sal hersien word om te 
voldoen aan die twee nuwe stelle wetgewing.   
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IT IS NOT THE BEAUTY OF A
BUILDING YOU SHOULD LOOK AT; 
IT IS THE CONSTRUCTION OF THE
FOUNDATION THAT WILL STAND
THE TEST OF TIME.
DAVID ALLAN COE
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Die kommunikasiestrategie van die LA Aftreefonds is nou verweef met die Fonds se visie en sy 
verbintenisse en ondernemings aan sy lede. Die trustees besef doeltreffende kommunikasie is ’n 
kritieke pilaar waarop die vermoë van die Fonds berus om sy belofte en mandaat te kan nakom. 
Doeltreffende, verstaanbare en gereelde kommunikasie is ook noodsaaklik om te verseker dat 
lede en pensioenarisse gerus kan wees dat die Fonds gedurig aan die werk is om hulle te help 
om hul verlangde aftree-uitkomstes te haal en vol te hou, ongeag die heersende ekonomiese 
omgewing.

Die primêre doel van die kommunikasiestrategie en -pogings bly dus om relevante inligting te 
verskaf en begrip onder lede te kweek om hul lidmaatskap ten beste te benut en die beste 
aftree-uitkomste te bewerkstellig. Deur die Fonds se deurlopend goeie beleggingsprestasie te 
demonstreer en terselfdertyd lede te herinner aan die onwrikbare toewyding aan goeie bestuur, 
help die kommunikasiefunksie om lede te verseker dat hulle ’n bewese betroubare vennoot op 
hul reis na, en deur aftrede het.

Deur seker te maak dat lede ingelig is oor hul opsies en bewus is van die veranderende 
aftredebefondsing-landskap en die Fonds se reaksie op die veranderings, word lede toegerus met 
die kennis wat nodig is om goeie finansiële en beleggingskeuses te maak.

KOMMUNIKASIE-
OORSIG
Valerie Nelson | Old Mutual Korporatiewe Konsultante

KOMMUNIKASIE-OORSIG 49

LA AFTREEFONDS JAARVERSLAG 2018 | 2019 LA AFTREEFONDS JAARVERSLAG 2018 | 2019

EACH OF US IS CARVING A STONE,
ERECTING A COLUMN, OR CUTTING
A PIECE OF STAINED GLASS IN THE

CONSTRUCTION OF SOMETHING
MUCH BIGGER THAN OURSELVES.     

- ADRIENNE CLARKSON
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BEVORDERING VAN DOELTREFFENDE KOMMUNIKASIE
Die LA Aftreefonds het aangehou om die reikwydte en doeltreffendheid van sy kommunikasie-
middele te verbeter deur die reeks kanale waardeur dit met sy lede kontak maak, uit te brei.  As deel 
van die voortdurende skuif na die meer ekstensiewe gebruik van digitale kommunikasie vir vinnige, 
kostedoeltreffende kontak, gaan die Fonds voort om tersaaklike aspekte van sy kommunikasie-
aanbod om te skakel na e-poskanale. Soos hierdie omskakeling voortgaan en uitbrei, sal die Fonds 
groter kommunikasiebuigsaamheid hê en seker maak dat lede altyd belangrike boodskappe vinnig 
en doeltreffend ontvang. Die potensieel beduidende kostebesparings van ’n oorwegend digitale 
kommunikasiestrategie sal ook na die lid deurgegee word. 

Die trustees besef egter dat nie alle lede toegang tot digitale kommunikasiekanale het nie. Lede 
wat nie e-posse kan ontvang nie, sal dus steeds gedrukte nuusbriewe en ander inligting per pos 
ontvang. 

Tydens die oorsigjaar het die Fonds met kort SMS-gebaseerde kommunikasie begin waar dit 
toepaslik vir die boodskap was. Hierdie benadering het geblyk suksesvol te wees en sal meer 
uitvoerig in die komende finansiële jaar gebruik word. 

Die Fonds se webwerf bly ’n sleutelkomponent van sy algehele kommunikasie-aanbod en word  
goed ingespan deur al sy belanghebbendes, en veral lede. Die webtuiste-navigasie is in die oor-
sigjaar verbeter om makliker toegang tot inligting te verseker. Die webbladontwerp is opgeknap 
en die inhoud is ook bygewerk en verbeter. Dit sluit in die byvoeging van ledegidse, V&A’s en 
gedetailleerde beleggingsfeiteblaaie, wat koste- en eweknie-prestasievergelykings insluit.

Die Fonds gaan ook voort om van aangesig tot aangesig kontak met sy lede te maak – ’n opsie 
wat baie lede hoog ag en waardeer omdat dit hulle toelaat om vrae te stel oor allerlei aspekte 
van hul lidmaatskap en die aftreereis, wat dan dadelik beantwoord kan word. Die bekendstelling 
van persoonlike aftreebeplanningsessies vir lede wat 10 jaar of minder weg is van aftrede, is baie 
goed ontvang. Lede waardeer dit om ingelig te word oor die proses wat lei tot aftrede, en die 
verskillende opsies wat vir hulle beskikbaar is wanneer hulle aftrede nader.

Inligtingsessies vir lede is ook vir aktiewe fondslede begin. Gegewe die uitgebreide reeks opsies 
wat vir lede van die LA Aftreefonds beskikbaar is, is hierdie sessies daarop gemik om te verseker 
elke lid het ’n behoorlike begrip van die keuses en dat hulle in staat is om keuses uit te oefen 
wat tot hul maksimum persoonlike voordeel sal strek. Teen die einde van die oorsigjaar het 120 
lede van agt plaaslike owerhede hierdie inligtingsessies vir lede bygewoon. Die sessies sal in die 
volgende finansiële jaar voortgesit word. 
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UITBREIDING VAN ONS LIDMAATSKAP
’n Groeiende lidmaatskapbasis verseker dat die Fonds in staat is om ekonomiese skaalvoordele 
te benut en die beste voordele en kostedoeltreffende diens aan al sy lede te lewer. ’n Toegewyde 
bemarkingspan is toegespits op hierdie lidmaatskapgroei-poging, veral deur verhoogde sigbaarheid 
van die LA Aftreefonds by induksiesessies vir nuwe werknemers, sowel as die bou van goeie 
verhoudinge met verskeie belanghebbendes van plaaslike owerhede. In die verlede was dit moeilik 
vir die Fonds om verteenwoordiging te hê by induksiesessies by munisipale entiteite in afgeleë 
gebiede. Om dit reg te stel is ’n omvattende gebruiksvriendelike induksie-skyfievertoning met 
stemoorklanking in die oorsigjaar saamgestel. Dit kan nou deur werkgewers by hierdie sessies 
aan nuwelinge gewys word. Sodoende sal hulle dadelik blootstelling kry aan die baie voordele wat 
lidmaatskap van die LA Aftreefonds vir hulle inhou. 

VORENTOE
Ons fokus gaan in die komende finansiële jaar, en daarna, bly op die verbetering van die gehalte, 
verspreiding en doeltreffendheid van ons kommunikasie om die reikwydte daarvan, die waarde en 
die impak op die Fonds se diverse lidmaatskapbasis tot die maksimum te voer. ’n Sleutelelement 
van hierdie verbeterde kommunikasiepoging is om seker te maak ons verfyn en verbeter ons 
data oor lede en pensioenarisse sodat ons meer mense doeltreffender kan bereik. Geteikende 
bemarkingspogings sal ook voortgaan in ooreenstemming met die Fonds se pogings om sy ledetal 
bestendig te laat groei.

Deur gebruikmaking van ’n geïntegreerde mengsel van al ons kommunikasiekanale, insluitend 
’n groter klem op digitale kommunikasie en persoonlike kontak, sal ons bly werk daaraan om 
bewustheid onder lede van die beleggings- en risikovoordele-opsies beskikbaar aan hulle, te 
verhoog. Die inlig en bemagtiging van lede om die beste keuses vir hul omstandighede en behoeftes 
te kan maak, bly ons prioriteit.   
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Goeie korporatiewe beheer is een van die mees stabiele boustene wat enige fonds sy lede kan 
gee om hulle te help om die toekoms te skep wat hulle verlang. Vir die LA Aftreefonds is dit ’n 
absolute prioriteit om ’n goed bestuurde, etiese en goed beheerde fonds te wees, asook om aan 
al die regulasies en vereistes rakende Suid-Afrika se aftreefondsbedryf te voldoen. Ons besef dat 
goeie korporatiewe beheer nie net ’n kwessie is van die nakoming van regulatoriese vereistes nie, 
as die verbintenis en onderneming aan lede ten volle nagekom wil word. Dit moet die stewige 
grondslag wees waarop elke aspek van die Fonds se bedrywighede rus. 

Die raad van trustees
’n Raad van trustees (die raad) word verkies en kry ’n mandaat om toesig oor die Fonds te hou 
en die verantwoordelikheid te neem vir die vasstelling en handhawing van sy strategiese rigting en 
die Fonds se beleidsrigtings. Voorts moet die raad die daaglikse bedryf van die Fonds ondersteun 
en rig, asook die geskiktheid, samewerkende gerigtheid en aanspreeklikheid van alle bestuurslui 
en diensverskaffers verseker.

Die raad besef dat die Fonds se vermoë om goeie aftreeresultate vir sy lede te verseker 
onlosmaaklik verbind is aan sy doeltreffende bestuur van risiko’s en geleenthede. Hierby moet 
gevoeg word sy vermoë om die Fonds se strategiese rigting, belegging- en bedryfsprestasie en 
volhoubare ontwikkeling te monitor en op koers te hou.

Om goeie verteenwoordiging van fondslede en pensioenarisse in die raad te verseker, word ten 
minste 50% van die raadslede deur hierdie belanghebbendes self verkies. Dit verseker ook dat 
lede en pensioenarisse maklik terugvoering en insette via hul verteenwoordigers kan gee oor 
alle raadbesluite en optrede. 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. 

Veranderinge in raad
In die vorige finansiële jaar is mnr. DL Carstens met ingang van 1 Julie 2018 tot voorsitter van  
die raad verkies. Sy termyn as ’n lidverkose trustee het egter op 31 Desember 2019 ten einde 
geloop. Hy is toe deur die Fonds se lede vir ’n verdere termyn van vyf jaar as lidverkose trustee 

GOEIE KORPORATIEWE 
BEHEER: DIE FONDAMENT 
VIR DIE BOU VAN ’N BETER 
TOEKOMS VIR LEDE

herkies. Vervolgens het die raad ten gunste daarvan gestem dat hy sy posisie as voorsitter tot  
30 Junie 2020 behou, waarna ’n voorsitter ingevolge die fondsreëls verkies sal word. 

Mnr. Herman Botha se termyn as ’n addisionele trustee het in die jaar onder oorsig verstryk.  
Hy is deur mnr. Jonathan Lawack van die Nelson Mandelabaai-munisipaliteit opgevolg. Laas-
genoemde sal ’n termyn van vyf jaar as ’n addisionele trustee uitdien.

Mnr. Piet Esterhuizen, ’n pensioenarisverkose trustee, het die raad ook ná die pensioenaris-
trusteeverkiesing van 2019 verlaat. Hy is deur Adv. Christi Franken opgevolg, wat ’n termyn van 
vyf jaar as pensioenarisverkose trustee sal uitdien. 

Op 30 Junie 2019 het die raad van trustees uit die volgende lede bestaan:

Mnr. DL Carstens
Voorsitter/Lid
Huidige termyn eindig op 31 Desember 2019. Nuwe termyn het op 1 Januarie 2020 begin en sal 
op 31 Desember 2024 verstryk.

Me. M van Zyl
Adjunkvoorsitter/Lid
Adjunkvoorsitter van die ouditkomitee
Termyn verstryk op 31 Desember 2020

Mnr. HF Botha
Addisioneel
Voorsitter van die ouditkomitee
Termyn verstryk op 31 Desember 2019

Mnr. PW Esterhuizen
Pensioenaris
Termyn verstryk op 31 Desember 2019

Mnr. J Jacobs
Addisioneel
Termyn verstryk op 31 Julie 2022

Mnr. WR Meiring
Werkgewer-raadslid
Lid van die ouditkomitee
Termyn verstryk 3 maande ná 2021 se munisipale verkiesings

Mnr. S Philander
Werkgewer-raadslid
Termyn verstryk 3 maande ná 2021 se munisipale verkiesings

Ilse Hartlief | Hoofbeampte
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Bywoning van vergaderings van LA Aftreefonds se raad van trustees: 1 Julie 2018 - 30 Junie 2019
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27 Julie 2018 n/v/t X(BA)

30 Augustus 2018 X(BA)

31 Augustus 2018 X(BA)

21 September 2018 X(BA)

25 Oktober 2018 X(BA) X(BA) X(BA)

26 Oktober 2018 X(BA) X(BA)

22 November 2018 X(BA)

23 November 2018 X(BA)

14 Desember 2018 X(BA)

28 Januarie 2019 X(BA)

29 Januarie 2019

26 Februarie 2019 X(BA)

29 April 2019 X(BA) X(BA)

30 April 2019 X(BA)

27 Junie 2019

28 Junie 2019

Bywoning van LA Aftreefonds se algemene jaarvergadering: 1 Julie 2018 - 30 Junie 2019
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24 Mei 2019 X(BA)

LA Aftreefonds: Bywoning van ouditkomitee-vergaderings: 1 Julie 2018 - 30 Junie 2019
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22 November 2018

28 Januarie 2019

27 Junie 2019
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Mnr. JAH van den Berg
Pensioenaris
Termyn verstryk op 31 Desember 2023 

Adv. CJ Franken*

Pensioenaris
Termyn het op 1 Januarie 2020 begin en sal op 31 Desember 2024 verstryk.

Mnr. J Lawack*

Addisioneel
Termyn het op 1 Maart 2020 begin en sal op 28 Februarie 2025 verstryk.

Me. I Hartlief
Hoofbeampte

*Vervanging van die uittredende trustees.
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    Teenwoordig X(BA)  Afwesig met raadstoestemming X(Nr BA)  Afwesig sonder raadstoestemming
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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 aanhandig 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 gebruik maak van eksterne kundiges en konsultante se dienste om hom in die 
uitvoering van hierdie funksies by te staan. Alle verantwoordelikheid vir besluite en optrede berus 
egter steeds uiteindelik by die trustees.  

Verseker nakoming van King IV
In die 2018/19-jaar, hou die raad aan om te fokus daarop dat hul missie, praktyke en protokolle in 
lyn is met die wêreldklas-beheerstelsel soos uiteengesit in die King IV-verslag oor korporatiewe 
beheer vir Suid-Afrika. Die sterk en goeie bestuurskultuur en robuuste raamwerk vir korporatiewe 
beheer sluit die volgende komponente in:

• ’n Raadshandves oor etiese en doeltreffende leierskap en bedryfsbedrywighede;

• ’n Raamwerk vir korporatiewe beheer;

•  ’n Delegasieraamwerk vir subkomitees en ander persone gemagtig om namens die Fonds op 
te tree;

• ’n King IV-assesseringstrategie; en

• ’n Beleid oor trusteeverklarings van belange.

Deurlopende evaluering van raad
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.

Verseker ’n etiese kultuur
’n Etiese fondskultuur is van kardinale belang vir die raad. 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. Elke ses maande word van die Fonds 
se diensverskaffers, insluitende alle beleggingsbestuurders, ’n verklaring vereis dat hulle nie 
regstreeks of onregstreeks voordeel getrek het uit hul verbintenis met die Fonds nie, anders as 
die ooreengekome vergoeding vir die dienste wat hulle lewer.
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Bywoning deur trustees van LA Aftreefonds se opleidingsessies: 1 Julie 2018 - 30 Junie 2019 
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25 Februarie 2019

26 Februarie 2019 X(BA)
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Die hoofbeampte
Die hoofbeampte help en ondersteun die raad van trustees met hul beheerfunksie oor die Fonds. 
Dit is ’n strategiese, uitvoerende en wetnakomingsfunksie. Die hoofbeampte 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 wysigings aan die fondsreëls is in die jaar onder oorsig in werking gestel. Volle 
besonderhede hiervan is op die Fonds se webtuiste beskikbaar, maar dit kan soos volg opgesom 
word:

Op 1 Augustus 2018 is ’n reëlwysiging aanvaar wat die raad die magte gee om die ampstermyn  
van ’n bykomende trustee te bepaal.

5958 GOEIE KORPORATIEWE BEHEER: DIE FONDAMENT 
VIR DIE BOU VAN ’N BETER TOEKOMS VIR LEDE

GOEIE KORPORATIEWE BEHEER: DIE FONDAMENT 
VIR DIE BOU VAN ’N BETER TOEKOMS VIR LEDE

WE SHAPE OUR BUILDINGS
THEREAFTER, THEY SHAPE US.     

WINSTON CHURCHILL
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’n Aantal wysigings, waarvan baie op 1 Maart 2019 in werking getree het, is ook ingestel om die 
Fonds se voldoening aan die verstekregulasies te verseker. Die verstekregulasies het op daardie 
datum van krag geword.

Nog ’n wysiging wat op 1 Maart 2019 in werking getree het, hou verband met die veranderinge 
aan die Inkomstebelastingwetgewing. Die wysiging stel ’n lid wat aftree in staat om sy of haar volle 
voordeel na ’n aftree-annuïteit of pensioenbewaringsfonds oor te plaas. 

Laastens is ’n wysiging aanvaar wat met korporatiewe beheer verband hou. Daarvolgens sal ’n 
trustee wat twee (voorheen drie) agtereenvolgende vergaderings sonder die raad se toestemming 
misloop, onderhewig wees aan strafmaatreëls, wat die beëindiging van sy of haar ampstermyn  
kan insluit.

Wetgewing wat die Fonds raak
Die Fonds word gereguleer deur ’n regsraamwerk bestaande uit verskeie stukke wetgewing 
waarvan die Wet op Pensioenfondse, 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

Die sogenaamde verstekregulasies (d.w.s. die insluiting van Regulasies 37, 38 en 39) is met 
ingang van Maart 2019 geïmplementeer. Hierdie regulasies sit die regsvereistes vir fondse uiteen 
rakende die voorsiening van verstekbeleggingsportefeuljes, verstekbewaring, -oordraagbaarheid 
en  annuïtiseringstrategieë. Die Fonds het sedert 2014 reeds tot ’n groot mate voldoen aan 
Regulasie 37, danksy sy lewensfase-beleggingstrategie. Dit is ontwerp om seker te maak lede se 
aandeelwaardes word in ’n portefeulje met ’n toepaslike risikoprofiel, gegrond op die individuele 
lid se ouderdom, belê.

Vir ’n aantal jare het lede van die Fonds ook die keuse gehad om hul lid-aandeelwaarde by hul 
aftrede in die Fonds te laat deur middel van ’n bewaringmeganisme binne die Fonds, of opbetaalde 
lidmaatskap. As sodanig was geen wysigings aan die fondsreëls nodig om aan Regulasie 38 te 
voldoen nie.

Regulasie 39 vereis van fondse om raadgewing oor aftreevoordele aan lede beskikbaar te stel in die 
ses maande voordat hulle aftree, of uit die fonds te tree. Die Fonds het hierdie raadgewingsdiens 
sedert 2016 verskaf, en inderwaarheid verder as die vereistes van die regulering gegaan deurdat 
ons probeer het om ten minste 12 maande voor lede se normale aftreedatum met hulle in gesprek 
te tree: Ons hou dan kontak met hulle tot die datum van hul aftrede.
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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
webtuiste:  www.laretirementfund.co.za
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