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Voorsittersrede 

AJV 2020 

 

Beste lede, werkgewers, kollegas en ander belanghebbendes, 

 

As voorsitter van die LA Aftreefonds is dit vir my ’n voorreg om weer eens hierdie Fondsverslag aan u 

voor te lê, al moet ek dit virtueel doen. Hierdie kommunikasiemedium is beslis splinternuut vir die Fonds. 

Dankie dat u op hierdie wyse met ons in verbinding is. Hierdie ongekende tye vra van ons almal om 

dinge op ’n ander manier aan te pak. Ek en die trustees is nog besig om vertroud te raak met Zoom en 

Microsoft Teams, en ek is seker almal van u ook. Ondanks al die sigbare chaos en ontbering rondom 

ons, is die Fonds se diensverskaffers, hoofbeampte, ek en my medetrustees besig om die Fonds van 

die huis af te bestuur en u, ons lede en werkgewers, by wyse van ons twee uitgawes van die Fonds se 

Spesiale Beleggingsnuusbrief op hoogte te hou van alle finansiële ontwikkelinge. 

Ten spyte van die feit dat COVID-19 en die uitwerking daarvan op wêreldmarkte – en veral op ons 

plaaslike ekonomie – ons gedagtes oorheers, is die fokus van hierdie verslag op die jaar tot 30 Junie 

2019.  Die impak van hierdie pandemie sal in die 2021-verslag gedek word.  

Ek begin my oorsig van die 2018/2019-jaar met ’n woord van dank aan twee van my medetrustees: 

mnre Herman Botha en Piet Esterhuizen. Die Raad het einde 2019 afskeid geneem van hierdie twee 

medetrustees. Mnr Herman Botha was ’n addisionele trustee wat amper 25 jaar lank die Fonds en sy 

lede gedien het. Hy het oor hierdie tydperk in verskeie hoedanighede gedien en is baie jare tot voorsitter 

van die Raad en voorsitter van die ouditkomitee verkies. Ek bedank hom graag vir sy onvermoeide 

diens aan die Fonds en die wyse waarop hy die Raad deur die oorgang van ’n vastevoordeel-

pensioenfonds na ’n vastebydrae-aftreefonds gelei het, en die sentrale rol wat hy vervul het in die 

ontwikkeling van die Fonds se nuwe naam en handelsmerk in 2016. Mnr Piet Esterhuizen, ’n 

pensioenaris-verkose trustee, het ons ook teen die einde van 2019 verlaat nadat die verkiesing van 

pensioenaris-trustees in 2019 afgehandel is. Terwyl mnr Esterhuizen amper sewe jaar die Fondslede 

gedien het, het hy veral ’n passie gehad om na die behoeftes van ons vastevoordeel-pensioenarisse te 

luister en hul vereistes aan die Raad te kommunikeer. Aan hom baie dankie vir sy toewyding en harde 

werk. 

Dit was vir die Raad aangenaam om ’n voormalige medetrustee terug te verwelkom toe raadslid 

Jonathan Lawack van die Nelson Mandelabaai munisipaliteit weer op 1 Maart vanjaar by die Fonds 

aangesluit het – hierdie keer as ’n addisionele trustee om mnr Botha te vervang. Ons was ook bly om 

advokaat Christi Franken as ’n pensioenaris-trustee in die Raad te verwelkom, toe hy deur ons 

pensioenarisse verkies is om mnr Esterhuizen vanaf Januarie vanjaar te vervang. Adv Franken beskik 

oor ’n magdom kennis van plaaslike regering en ons sien uit na sy insigte. 

Die fokus van die 2018/2019-verslag is “Ons help jou om ’n beter toekoms te bou”. Die Raad, tesame 

met die hoofbeampte en diensverskaffers, het oor die afgelope vier jaar baie hard gewerk om aan 

Fondslede ’n reeks kostedoeltreffende en buigsame voordeelopsies (of boustene) te bied wat aan die 
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vereistes van al ons lede voldoen.  Lede besluit wat hulle nodig het en wat hulle kan bekostig wanneer 

hulle by die Fonds aansluit, en hulle het die keuse om veranderings aan die verskillende dekkingsvlakke 

aan te bring na gelang hul behoeftes verander.  Ons het dus daarop gefokus om aan lede al die 

relevante boustene te gee wat hulle op hul lewensreis sal help om te kom waar hulle moet wees 

wanneer hulle aftree én daarna.  ’n Suksesvolle aftrede berus natuurlik nie net daarop dat ’n lid die 

regte keuses in die lewe uitoefen nie, maar ook op die aktiewe bestuur van die Fonds se beleggings 

om met verloop van tyd die gewenste opbrengste te behaal. Die Raad moet ook deurentyd die Fonds 

se kostestrukture noukeurig bestuur om die beste moontlike opbrengste en totale bydraes wat vir 

aftrede gespaar word, te verkry. 

Ons lê ons daarop toe om vir u kostedoeltreffende boustene te gee. Die Fonds se risikovoordele word 

elke jaar in die mark getoets om seker te maak dat die mees robuuste, dinamiese, kostedoeltreffende 

en bekostigbare voordele aan ons lede verskaf word.  In hierdie verband is die ongeskiktheidsinkomste-

voordeelstruktuur in 2019 hersien nadat die versekeraar ’n onaanvaarbaar hoë verhoging in premies 

bevestig het. Dit was nie uniek aan die Fonds nie, aangesien die meeste versekeraars hul tariewe 

verhoog het weens ’n toename in eise volgens hierdie versekeringskema. Die Raad het besluit die 

beste manier om hierdie stygende koste te bestuur en ’n styging in die huidige tarief van 1.837% van 

salaris te voorkom, is om die voordeel te herontwerp.  Alle lede het spesifieke kommunikasie ontvang 

waarin besonderhede verskaf is oor die veranderings in die voordeelstruktuur met ingang van 

1 Augustus 2019. 

Die trustees bestuur alle Fondskoste, en dit sluit die koste in van alle dienste wat aan die Fonds gelewer 

word, soos administrasie, voordeelkonsultasie, aktuariële dienste, beleggings, ens. Die bedryf word 

van tyd tot tyd gevra om hul diensreekse en prysstrukture te bevestig, waarmee die Fonds se huidige 

diensverskaffers en hul verwante kostestrukture vergelyk word. Dit kan soms tot ’n verandering van 

diensverskaffer lei.  Die trustees bestuur ook hul eie koste, en in hierdie verband het die trustees besluit 

om die getal raadsvergaderings van een elke maand na een elke tweede maand te verminder, en so 

op reis- en verblyfkoste besnoei. 

Wat koste betref, wil ek u sterk aanmoedig om die kostegevallestudie in die 2018/2019 Jaarverslag te 

lees. Dit verduidelik verder waarom ’n fokus op koste vir ’n lid van ’n vastebydrae-aftreefonds uiters 

belangrik is, en dit verskaf al die kostestrukture in die Fonds. Die voorbeeld sal hopelik vir u insiggewend 

wees. 

Die trustees is baie trots op die Fonds se opbrengste, wat in die verlede dié van ons mededingers in 

die bedryf en in die kleinhandelsmark geklop het.  Laasgenoemde is ook belangrik omdat lede by 

aftrede aan baie tipes kleinhandelsannuïteite of -pensioene blootgestel is en dit noodsaaklik is om 

hierdie produkte se opbrengste met inagneming van hul kostestrukture na te gaan. Dit is om hierdie 

rede dat die Fonds in Junie 2016 sy eie kostedoeltreffende In-fonds Lewende Annuïteit bekend gestel 

het. Dit was lank voor die inwerkingstelling van die verstekregulasies in 2019, wat vereis het dat fondse 

hul annuïteitstrategieë in plek moet kry en aan lede moet kommunikeer. Wanneer lede die In-fonds 

Lewende Annuïteit by aftrede koop, stel dit hulle in staat om seepglad na hierdie annuïteit oor te skakel, 

omdat die onderliggende beleggingstruktuur ooreenstem met die beleggingsportefeuljes wat aan 

aktiewe Fondslede verskaf word. Dit beteken die lid se lidbelang hoef nie by aftrede onttrek te word nie, 

en In-fonds Lewende Annuïtante vind steeds baat by die Fonds se voortreflike beleggingsopbrengste. 

Hierdie annuïtante trek ook steeds voordeel uit al die bestuurstoesig-strukture wat deur die trustees in 

werking gestel is, en die trustees se deurlopende toesig oor en bestuur van die Fonds. Die Fonds se 

eerste volhoubaarheidsontleding van In-fonds Lewende Annuïteite is in Desember 2018 deur die 

aktuaris uitgereik. Dit stel die trustees in staat om voort te gaan om hul fidusiêre plig na te kom deur die 

volhoubaarheid van annuïteit- of pensioenbetalings te monitor, met inagneming van die annuïtante se 
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keuse van onttrekkingskoerse. Annuïtante word daadwerklik deur die Fondsraadgewer daarop attent 

gemaak indien hul onttrekkingskoerse die Fonds se netto beleggingsopbrengste oorskry.  

Klik op die skakel na die beleggingsoorsig deur die Fonds se batekonsultant, mnr Duncan Theron van 

GraySwan Investments. Hierdie voorlegging bied ’n oorsig van die Fonds se beleggingsopbrengste oor 

die verslagtydperk.  

Ek het die werk uitgelig wat onderneem is om ons lede van die toepaslikste en kostedoeltreffendste 

boustene te voorsien. Lede moet nou kies wat vir hulle belangrik is. Die beskikbaarheid van keuse 

weerspieël die reg om op te tree en self boustene te kies. Elke lid het die reg om te kies. Dit is ook elke 

lid se verantwoordelikheid om aanspreeklikheid te aanvaar vir hul besluite, die stappe wat gedoen word 

en die uitkoms van daardie stappe. Die vermoë om verantwoordelikheid te aanvaar, is noodsaaklik vir 

wat ons ook al in die lewe doen, of dit nou persoonlik van aard of sakeverwant is. In hierdie verband wil 

ek alle lede sterk aanmoedig om verantwoordelikheid te aanvaar deur hulself met soveel kennis as 

moontlik toe te rus rondom hul lidmaatskap van die LA Aftreefonds. 

Ons moedig lede aan om al die Fondsmateriaal te lees wat aan hulle gestuur word. Kennis is mag! Of 

dit nou ’n e-posnuusflits, SMS, nuusbrief aan lede, beleggingsnuusbrief, jaarlikse voordeelstaat of ’n 

versoek aan lede is om voorligtingsessies by hul munisipaliteite by te woon, al hierdie kommunikasies 

bevat relevante Fondsinligting en dikwels ’n versoek dat lede tot aksie moet oorgaan. Voorligtingsessies 

vir lede gee u die geleentheid om vrae te vra, en stel ons in staat om u te bemagtig om steeds die regte 

besluite te neem. 

Raak aktief betrokke by die verkiesing van lede en besluit wie die beste kandidate is om u belange en 

dié van alle Fondslede te verteenwoordig. Dit is ook nodig dat al ons lede seker maak dat die Fonds 

hul jongste kontakbesonderhede het (d.i. e-posadresse en selfoonnommers), sodat die 

Fondskommunikasie elektronies aan almal gestuur kan word. 

Ons pensioenarisbates 

Die gedeelte van die pensioenarisportefeulje wat volgens ’n laste-gedrewe beleggingstrategie bestuur 

word, het steeds die verpligting ten opsigte van pensioenarisse geëwenaar en die trustees het ’n 

pensioenverhoging in ooreenstemming met die Pensioenverhogingsbeleid toegestaan, sonder om die 

algehele befondsingsvlak van die pensioenarisportefeulje te affekteer. Die pensioenverhogingsdoelwit 

is vanaf 1 Januarie 2019 van 65% tot 70% van inflasie verhoog en ’n pensioenverhoging van 3.22% 

(d.i. 70% van inflasie) is dus op dieselfde datum toegestaan. Verder is diskresionêre 

pensioenarisbonusse van onderskeidelik 60% en 50% van bruto maandelikse pensioene op 

1 Desember 2018 en 1 Desember 2019 verklaar. 

Vooruitskouend 

Die Raad van Trustees sal voortgaan om ons belofte aan ons lede, afgetredenes en pensioenarisse na 

te kom, deur ’n toegewyde fokus op ’n kultuur van etiese gedrag en goeie bestuurstoesig. Kostebestuur 

is onderliggend aan alles wat ons doen, aangesien die Raad daarvan bewus is dat elke rand wat in ’n 

vastebydrae-aftreefonds bestee word, uiteindelik ’n impak op ons lede het. Ons sal ook voortgaan om 

op die uitbreiding van ons ledetal te fokus, aangesien ’n groeiende ledebasis verseker dat die Fonds 

steeds skaalbesparings kan benut om voordele en kostedoeltreffendheid aan sy lede te bied. ’n 

Toegewyde bemarkingspan is daarop toegespits om hierdie groei in ledetal te bevorder, veral deur 

groter sigbaarheid van die LA Aftreefonds by oriënteringsessies asook deur doeltreffend verhoudinge 

met verskillende belanghebbendes van plaaslike owerhede op te bou.  
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Na die beperkings wat tydens die nasionale inperking aan ons almal opgelê is om die verspreiding van 

COVID-19 te voorkom, gaan die “terugkeer na normaal” beslis nie lyk soos die “normaal” waaraan ons 

gewoond was nie. Die Fonds gaan van nou af baie meer gebruik maak van elektroniese 

kommunikasiemedia.  Daarom is dit nodig dat alle lede seker maak dat ons hul jongste e-posadresse  

en/of selfoonnommers het. As u vanjaar nog nie enige Fondskommunikasie ontvang het nie, beteken 

dit ons het nie u jongste kontakbesonderhede nie. Ons vra dat u asseblief telefonies of per e-pos met 

die Fonds se Dienssentrum in verbinding tree. Die gebruik van elektroniese media verseker dat u 

Fondsinligting betyds ontvang, waar u ook al is, en ons sal dan minder aan drukwerk en die verspreiding 

van dokumente aan u bestee. Dit beteken ons kan hierdie kostebesparing direk aan u deurgee. 

Sommige van ons nuwe lede sal reeds vertroud wees met ons nuwe stemgeleide oriënteringskyfie-

aanbieding. In hierdie tyd van sosiale distansiëring kan ons nie persoonlik by ons werkgewers aansluit 

om hul nuwe werknemers te help om ’n begrip te kry van die wesenlike voordele wat deur die Fonds 

aangebied word nie. Ons hoop dat ons oriënteringsaanbieding dit net ’n bietjie makliker sal maak om 

meer te wete te kom oor ons voordele en waarom die LA Aftreefonds die regte keuse is! 

Ek wil ook almal aanmoedig om deel te neem aan die verkiesing van lidtrustees wat later vanjaar sal 

plaasvind. Wees van middel Junie af op die uitkyk vir e-posboodskappe en SMS’e in hierdie verband. 

Met hierdie verkiesing sal ons nuwe aanlyn nominasievorms en stembriewe bekend gestel word – u sal 

alles met die klik van ’n muis kan doen. 

Ons sal ook steeds ’n wakende oog hou oor die Suid-Afrikaanse Bedingingsraad vir Plaaslike Regering 

(SALGBC) se voorstelle oor die herstrukturering van pensioenfondse. Ons het aan SALGBC die Fonds 

se kommentaar in reaksie op hul voorstelle tot dusver gegee, en ons sal lede soos en wanneer nodig 

inlig indien daar enige ontwikkelinge in hierdie verband is. 

Dankie 

Weer eens dankie aan ons deelnemende werkgewers en Fondslede, want sonder hul ondersteuning 

en vertroue sou die LA Aftreefonds nie bestaan het nie. Ons sien uit daarna om steeds daardie vertroue 

met bestendige beleggingsprestasie, voortreflike dienslewering en wêreldklas bestuurstoesig te beloon 

in die jare vorentoe. 

Dankie aan my medetrustees vir hul volgehoue toewyding, professionaliteit en ondersteuning, en aan 

die res van die span (die professionele diensverskaffers en die hoofbeampte) wat ons help om 

deurgaans ons missie te verwesenlik.  

Ten slotte, terwyl ons AJV’s gewoonlik geleentheid bied vir vrae deur aanwesiges, gee ons vandag vir 

u ’n gebruikervriendelike vraag-en-antwoord-platform. Klik asseblief op die skakel wat voorsien is en 

stuur u vrae aan ons. Ons sal ons antwoorde op hierdie selfde platform plaas. 

 

Danie Carstens 

VOORSITTER 

 


