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BOODSKAP VAN
DIE TRUSTEES
Hulp om seker
te maak u
aftreedoelwitte
bly binne bereik
In hierdie onseker tye wil aftreefondslede die
versekering hê, en verdien hulle dit ook, dat
hul aftreefondse die soliede en betroubare
vennote is wat hulle nodig het om hul
aftreedoelwitte en drome op koers te hou.
Die LA Aftreefonds het homself al herhaaldelik
as so ’n betroubare vennoot bewys vir
werknemers in die plaaslike-owerheidsektor
wat die beste moontlike aftree-uitkomste wil hê.
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BOODSKAP VAN DIE TRUSTEES

Vanjaar se jaarverslag van die LA Aftreefonds
dien dan ook as getuienis en versekering aan
lede van die Fonds dat almal wie se taak dit
is om die Fonds namens lede te bedryf, oor
die ondervinding, buigsaamheid, praktiese
kundigheid en wêreldklas professionaliteit
beskik wat nodig is om vinnig en doeltreffend by
die veranderende en onstuimige internasionale
finansiële omgewing aan te pas.
Sodoende bly die LA Aftreefonds die
betroubare vennoot wat sy lede nodig het om
hulle vas en doelgerig op hul aftreepad te hou,
wat uitgestippel is om hul aftreedoelwitte en
gewenste positiewe toekoms ’n werklikheid
te maak.
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01
HOOGTEPUNTE VAN 2019/20

“

Adaptability is
about the powerful
difference between
adapting to cope and
adapting to win.
Max McKeown
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HOOGTEPUNTE VAN 2019/20

”
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FJ2020
FONDSHOOGTEPUNTE

Stabiliteit gehandhaaf ondanks
Covid-19
R3.31miljard
1 436
52

Bates onder bestuur

Betroubare ondersteuning
van pensioenarisse

Aktiewe lede

Pensioenverhoging van 3.12% (1 Januarie 2020)

Lewende annuïtante
binne die Fonds

Pensioenarisbonus van 50% van bruto pensioen
(1 Desember 2019)

3 073
Pensioenarisse
3% (R460 784) J-o-J-kostebesparing
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Mededingende
beleggingsopbrengste vir lede

Betroubare en
konsekwente ondersteuning

Tussen 0.53% en 2.89%
(oor ’n baie uitdagende 12 maande).

Totale voordele betaal:
118 voordele-uitbetalings (uitsluitend
pensioene) ten bedrae van R172 362 546

HOOGTEPUNTE VAN 2019/20
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02
OOR DIE LA AFTREEFONDS

“

Even under the most
difficult circumstances
you can have creative
flexibility.

”

1.

Die LA Aftreefonds (die Fonds) is ’n Vastebydraefonds (VB-fonds), wat oop is vir permanente,
gekontrakteerde en deeltydse werknemers van plaaslike owerhede.

2.

Dit bestaan reeds, in verskeie gedaantes, vir meer as 70 jaar.

3.

Groot, finansieel-gesonde poel van pensioenarisse.

4.

Stewige prestasies tot dusvêr met mededingende beleggingsopbrengste vir lede.

5.

Omvattende reeks van buigsame dood-, ongeskiktheid- en begrafnisvoordele.

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

Fonds se Missie
Om ’n betroubare finansiële en beleggingsvennoot en medereisiger te wees vir sy lede,
afgetredenes en pensioenarisse op weg na hul aftrede; en hulle te help om die positiewe aftreeuitkomste wat hulle nodig het, te verkry.

Anne M. Mulcahy
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OOR DIE LA AFTREEFONDS
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BUIGSAME FONDSVOORDELE

4 Belangrike Fondsverbintenisse teenoor Lede

01

02
03
04

Innoverende,
kostedoeltreffende,
risikobestuurde
aftreebeleggings

Ontwerp en bestuur om die spaargeld
van lede te laat groei en hul kanse op die
lewenslange pensioeninkomste wat hulle
benodig, so groot as moontlik te maak.

Etiese bestuur van
aftreefonds

Sluit in goeie korporatiewe regering en
verantwoordelike beleggings wat die
Fonds en sy lede teen negatiewe eksterne
impakte beskerm.

Duidelike kommunikasie en
deurlopende opleiding en
inligting-verskaffing

AFTREEBELEGGINGS
As ’n VB-fonds, dra lede die beleggingsrisiko, maar hulle word ook regstreeks bevoordeel deur
positiewe markbewegings of beleggingsprestasie.
Verstek-beleggingsopsie:
Die Lewensfase-beleggingstrategie (Life Stage)
In lyn met die vereistes van die Wet op Pensioenfondse.
Bied goeie balans tussen risiko en opbrengs.

Om lede te help om hul reis na aftrede op
koers te hou.

Voldoen aan die uiteenlopende beleggingsverwagtinge en risiko-aptyt van die meeste lede
van die Fonds.

Bekostigbare risiko-dekking, Wat lede van die Fonds, afgetredenes en
onttrekking en aftreepensioenarisse in staat stel om finansiële
produkoplossings
sekuriteit te verkry.

Pas aan soos wat lede met hul werkslewe aanbeweeg:
Vroeg in loopbaan Aggressiewe (vir kapitaalgroei) gewigstoekenning
Nader aan Aftrede Konserwatiewe (vir kapitaalbeskerming) gewigstoekenning
Ander beleggingsopsies:

FONDSLIDMAATSKAP

01 Regstreekse belegging in die akkumulasie- of konsolidasie-lewensfaseportefeuljes

OP 30 JUNIE 2020

OP 30 JUNIE 2019

Aktiewe lede

1 436

1 415

02 Kontantplus-portefeulje – veral geskik vir diegene naby aan aftrede

Uitgestelde lidmaatskap

20

23

Pensioenarisse

3 073

3 242

03 Konserwatiewe laerisiko-bewaringsportefeulje

Gemiddelde ouderdom van
pensioenarisse

79

78

Lewende annuitante binne die Fonds

52

35

Bates onder bestuur

R3.312 miljard

R3.615 miljard

04 Sjaria-nakomende spaarportefeulje – voldoen aan Islamitiese beleggingsbeginsels en
standaarde van die Islamitiese Rekeningkundige en Oudit-organisasie

BELEGGING BY AFTREDE
Lewende annuïteit binne Fonds
•

Trustee-bekragtig

•

Lede kan ’n gedeelte van, of al hul aftreespaargeld gebruik om dit te koop wanneer hulle
aftree-ouderdom bereik. Dit is heeltemal opsioneel.

Bydraes tot die Fonds
Alle bydraes deur lede word deur bydraes deur werkgewers (plaaslike owerhede) aangevul.
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WERKNEMERS

RAADSLEDE*

Eie maandelikse bydrae

9% van pensioendraende
salaris**

7.5% van pensioendraende
salaris

Werkgewer-bydrae

18% van pensioendraende
salaris

7.5% of 10% van
pensioendraende salaris

*Raadslede moet hul vergoedingspakkette struktureer om seker te maak dat hul totale gesamentlike bydrae
tot die Fonds nie minder as 15% van hul pensioendraende salarisse is nie.
**Alle lede word toegelaat om vrywillig bykomende bydraes te maak om hul aftreespaargeld te verhoog.

BUIGSAME RISIKODEKKINGS
Dood- en ongeskiktheidsdekking
•

Bekostigbare opsies vir dood- en ongeskiktheidsdekking

•

Bied betroubare, kostedoeltreffende finansiële gemoedsrus

•

Lede het ook die opsie om vrywillige dekking teen kritieke siektes binne drie maande ná
Fondsaansluiting uit te neem.

Begrafnisdekking
•

Outomatiese dekking vir alle lede en hul naaste familielede

•

Verskeie dekkingsopsies beskikbaar

•

Gratis repatriasievoordeel vir die vervoer van die oorledene se oorskot van enige plek
binne Suid-Afrika

•

Opsionele en vrywillige begrafnisdekking vir lede van uitgebreide familie

WAARDETOEVOEGENDE VOORDELE
Pensioengesteunde huislenings
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OOR DIE LA AFTREEFONDS

•

Lede wat kwalifiseer kan ’n gedeelte van hul Fonds-spaargeld as sekuriteit vir
lenings gebruik

•

Pensioengesteunde lenings van tot 60% van die waarde van die lid se Fondsrekening

•

Lenings kan net gebruik word om ’n huis te koop of te verbeter
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03

Danie Carstens | Voorsitter

VOORWOORD DEUR
DIE VOORSITTER
Die finansiële jaar van 2019/20 was soos
geen ander nie. Toe ons 2020 met optimisme
ingegaan het, kon niemand die vrees, selfs
paniek en absolute chaos voorsien het wat
die Covid-19-pandemie in Suid-Afrika, en
regoor die wêreld, sou saai nie. Hoewel
die finansiële markte beduidend herstel
het sedert die eerste kwartaal van 2020 se
val, sal die uitwerking van die ekonomiese
verwoesting en die betekenisvolle verlies aan
lewens veroorsaak deur die pandemie, nog
vir ’n hele ruk deur mense regoor die wêreld
gevoel word.

“

It is not the strongest of
the species that survives,
nor the most intelligent.
It is the one that is most
adaptable to change.
Charles Darwin
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VOORWOORD DEUR DIE VOORSITTER

”

Die raad begryp dat die mees
kommerwekkende finansiële aspek van
Covid-19 vir die meeste van ons lede die
uitwerking van die internasionale krisis
op hul aftreespaargeld is. Korttermynmarkskommelinge kan lede emosioneel
platslaan weens hul vrese oor hoe dit die
waardes van hul lidaandele gaan raak.
Om hierdie rede het ons die meeste van
ons aandag in die oorsigjaar toegespits
op kommunikasie met en voorligting van
ons lede. Ons het dan ook twee Spesiale
Beleggingsbywerkings in hierdie tydperk
uitgereik. Die eerste een, wat in middel-Maart
2020 uitgestuur is, het die marktoestande
en die uitwerking van Covid-19 op daardie
tydstip uitgespel. Die tweede, wat vroeg in
April uitgereik is, se fokus was die afgradering

op 27 Maart 2020 van Suid-Afrika se plaaslike
en oorsese skuld gewaardeer in buitelandse
valuta tot ’n sub-beleggingsgraad deur
die graderingsagentskap Moody’s, asook
die daaropvolgende verdere afgradering
van SA se skuld op 3 April 2020 deur die
graderingsagentskap Fitch.
Hoewel die aandelemark se korreksie
wat deur Covid-19 veroorsaak is en die
afgraderings hierbo genoem dalk nie die ergste
in die geskiedenis was nie, was dit sekerlik die
vinnigste en hewigste wat nog ervaar is. Die
JSE se Indeks vir Alle Aandele het in die eerste
kwartaal van 2020 met sowat 26% geval. Die
Fonds se Risikoprofiel-aangepaste aanbiedings
is substansieel geraak deur die aansienlike en
hewige aandeledalings in hierdie tydperk. In
reaksie hierop het ons lede ingelig dat hoewel
dit aanloklik gelyk het om impulsiewe besluite
op grond van positiewe of negatiewe inligting
in die media te maak, die spaarpoging vir
aftrede ’n langtermyn-onderneming bly wat
baie risiko’s en onsekerhede inhou. Die beste
manier om onsekerheid te hanteer, is deeglike
beplanning en die konsekwente volg van ’n
langtermyn-beleggingstrategie.
Ons voorligting aan lede het die feit
uitgelig dat om instinktief in ’n soort
“refleksreaksie” op grond van korttermynmarkbewegings veranderinge aan ’n langtermynbeleggingstrategie te maak, meer kwaad as goed
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vir hul beleggingsuitkomste kan meebring.
Ons het hulle aangemoedig om te bly by
hul langtermyn-beleggingstrategieë en nie
blootstelling aan groeiportefeuljes op daardie
stadium te verminder nie. Ons het gemeen
sulke verminderings kon die verliese in hul
portefeuljes permanent vestig. Lede wat
geskeduleer was om in die eerste kwartaal van
2020 uit die fonds af te tree, is ook aangeraai
om hul aftreedatum indien moontlik uit te stel
om beduidende laer Fondsvoordele te vermy.

by-aftrede-produk deur baie van ons lede
wat aftree, opgeneem. Daar is waardering vir
die maklike oordrag wat dit by aftrede vanaf
die Fonds se verstek-lewensfaseportefeuljes
moontlik maak.Afgetredenes wat hierdie opsie
kies, behou die voordele van die laekostestruktuur wat hulle as aktiewe lede van die
Fonds geniet het, sowel as die langtermyn-,
gediversifiseerde beleggingsbenadering en die
filosofie van beginselvaste goeie korporatiewe
regering waaraan hulle gewoond was.

VERBLYDENDE
BELEGGINGSPRESTASIE

Lede word daaraan herinner dat die
Fonds se trustees ’n gedissiplineerde
beleggingsbenadering volg, wat nie ruimte
laat vir die Fonds se Risikoprofiel-aangepaste
produkte om op ’n enkele makro-ekonomiese
en beleggingsiening te rus nie. In plaas daarvan
heg die langtermyn-benadering waarde aan
diversifikasie oor sektore, nywerhede, streke,
beleggingsbestuurders, fondse en geldeenhede
heen. Hopelik beteken dit dat ons lede selfs
beter nuus in die beleggingsoorsig van
volgende jaar se jaarverslag gaan kry.

Die Covid-19-pandemie was ’n unieke
internasionale scenario, maar markverskuiwende
gebeure is niks nuuts nie. Die geskiedenis wys
ons dat die beleggingsmarkte telkens in die
verlede herstel het van hierdie oënskynlik
katastrofiese situasies – en dikwels daarna
dan tot nuwe hoogtepunte gespring het. Dit
is presies wat in die tweede kwartaal van
2020 gebeur het. Ná die aansienlike verliese
in Februarie en Maart van daardie jaar het
die markte vinnig teruggebons en die Fonds
se Risikoprofiel-aangepaste produkte het
nogmaals stewige resultate gelewer. Positiewe
opbrengste is gelewer vir die 12 maande
onder oorsig. Oor die driejaartydperk tot
einde Junie 2020 het die opbrengs inflasie
geklop, wat beteken dat lede se beleggings
ondanks die gevolge van die pandemie in reële
terme geen waarde verloor het nie.
Vergeleke met die Fonds se portuurgroep
presteer sy Risikoprofiel-aangepaste produkte
steeds beter as die breër bedryf van
kleinhandel-aftreefondsprodukte. Ons raai
ons lede dus nogmaals aan om die lewende
annuïteit binne die Fonds te oorweeg wanneer
hulle aftree. Sedert sy instelling in 2016 is
hierdie laekoste-, aktief bestuurde inkomste-
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BUIGSAME EN INNOVERENDE
DIENSVERSKAFFERS
Die klem val in hierdie jaar se verslag op “Hulp
om seker te maak u aftreedoelwitte
bly binne bereik”. Om teen die baie
uitdagende agtergrond van die afgelope
finansiële jaar hierdie belofte na te kom,
moes die raad, die Hoofbeampte en al die
Fonds se diensverskaffers prakties, aanpasbaar
en buigsaam wees in hul benadering tot
verandering.
Die raad is dank verskuldig aan al die Fonds
se diensverskaffers vir hul vindingrykheid
en vasberadenheid oor die tydperk. Wat
Fondsadministrasie en dienslewering aan
lede betref, het Verso Finansiële Dienste,
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die Fonds se administrateur, in die eerste
kwartaal planne en versagtingstrategieë
in werking gestel om ontwrigting van sy
sakekontinuïteit en -praktyke as gevolg van
die pandemie te beperk. Verso het elke
moontlike voorsorgmaatreël getref om seker
te maak dat dit steeds op ’n afstand en met
so min ontwrigting as moontlik, dienste aan
al ons lede en pensioenarisse kon voortsit.
Die instap-fasiliteit is gedurende vlakke 5 en
4 gesluit, maar te midde van streng Covid19-protokolle gedurende vlak 3 heropen.
Benewens die normale inbelsentrum-nommer
en e-posadres, is die Fonds se nuwe WhatsAppnommer ook in April 2020 aan lede verskaf.
Dit het lede in staat gestel om gedurende
kantoorure ’n boodskap aan die Fonds te
stuur met die versoek dat die administrateur
hulle kontak. Hierdie WhatsApp-nommer is
behou omdat dit duidelik is dat dit vir lede
van waarde is.
Sake het soos gewoonlik aangegaan vir al ons
ander diensverskaffers en ons Hoofbeampte.
Ondanks die baie vreemde omgewing wat
vereis het dat die meeste van die huis af moes
werk, kon almal voortgaan met die lewering
van uitstekende diens.

ONS REIS NA DIGITALISERING
Die Raad besef dat tegnologie ’n belangrike
deel is van volgehoue uitstekende diens wat
lede gelukkig en tevrede hou. Ons is dus
verbind tot die benutting van tegnologie
by elke moontlike geleentheid om met ons
Fondslede te skakel, hulle in te lig, op te lei
en te ondersteun. Hierdie verbintenis tot
digitalisering en tegnologiese vernuwing is
beslis deur Covid-19 aangehelp en ons bedank
ons lede wat gewillig was om die skuif te maak
van persoonlike kontak by hul werksplekke

20

na toegang aanlyn en Fonds-webinaars oor
Fondsvoordele. ’n Aantal van hierdie webinaars
is gedurende en ná die verslagtydperk
aangebied. Onderwerpe het gewissel van
die jongste stand van beleggingsprestasie
tot voorligting aan lede oor voordele, en
aftreebeplanningseminare. Ons het ook
Skype-voorleggings vir voornemende lede
aangebied, wat dan gevra is om na die Fonds
se aanlyn induksieskyfies te kyk pleks van
die gewone persoonlike opvolggesprekke
met die Fonds se Kliënteskakelingsbeampte
by hul nuwe werksplekke te voer. Aanlyn
webinaars het die Fonds in staat gestel om
vereistes oor sosiale afstande te gehoorsaam
en terselfdertyd steeds belangrike inligting aan
lede te verskaf, betyds en kostedoeltreffend.
Ons het in 2020 in alle erns met hierdie aanlyn
reis begin en ons beplan om vorentoe aanlyn
voort te gaan met die voorligting van lede
en aftreebeplanningsessies. Lede kan vanaf
hul huise of kantore met hul skootrekenaars,
lessenaarrekenaars, of slimfone deur skakels
by virtuele sessies inskakel.

lede en pensioenarisse verskaf. Ons doelwit
is nou om ’n regstreekse aanlyn AJV in Mei
2021 aan te bied en voorbereidings daarvoor
is reeds aan die gang.

Nie alleen is lede gevra om elektronies met die
Fonds te skakel nie, maar die Raad van Trustees,
diensverskaffers en die Hoofbeampte moes
ook veranderinge aangryp en hulself vertroud
maak met nuwe tegnologie om voort te kon
gaan met dienslewering. Raadsvergaderings is
sedert April 2020 met welslae via MS Teams
gehou en die raad het besluit om trustees toe
te laat om te kies of hulle met hierdie virtuele
vergaderings wil voortgaan, of in die toekoms
weer van aangesig tot aangesig byeen wil kom.

Die raad is verbind daartoe om seker te
maak dat alle sodanige kostebesparings na
die Fonds se lede deurgegee word. Digitale
kommunikasie kan egter net ten volle
doeltreffend wees as die Fonds akkurate
kontakbesonderhede van lede het. Ons wil
ons lede en pensioenarisse dus aanspoor om
die Fonds van bygewerkte selfoonnommers
en e-posadresse te voorsien.

Die Fonds het ook in Mei 2020 sy eerste digitale
Algemene Jaarvergadering gehou. Hoewel die
vergadering nie regstreeks plaasgevind het nie,
is die vooraf opgeneemde aanbiedings goed
ontvang en is al die nodige inligting aan ons

VOORWOORD DEUR DIE VOORSITTER

BESTUUR VAN ONS
KOSTES OM WAARDE TE
MAKSIMALISEER
Kostebesnoeiing bly ’n belangrike fokuspunt
vir die raad, veral omdat die Fonds se
kostes uiteindelik die waarde van lede se
aftreespaargeld raak. Die groter benutting
van tegnologie het verskeie kostebesparings
vir die Fonds meegebring. Vanaf Maart 2020
het die raad nie enige addisionele reis- of
verblyfuitgawes rondom die bywoning van
vergaderings gehad nie. Alle kommunikasie
met lede, insluitend die jaarlikse lidstate,
is vanaf Maart 2020 weens die staat van
inperking se uitwerking op gewone posdienste
elektronies gestuur. Dit het nie alleen beteken
dat lede kommunikasie vinnig en betyds gekry
het nie, maar ook dat die Fonds drukkoste en
posgeld gespaar het.

Jaarlikse lidstate sal in 2021 weer slegs op die
Fonds se veilige webwerf en die Verso toep
(app) beskikbaar wees.

ONS PENSIOENARISBATES
Die gedeelte van die pensioenarisportefeulje wat
volgens ’n Verpligtinggedrewe Beleggingstrategie
(LDI) bestuur word, het voldoende

gebly om die pensioenarisverpligtinge
te dek. Daarom kon die trustees ’n
pensioenverhoging in ooreenstemming met
die Pensioenverhogingsbeleid toestaan sonder
om die algehele befondsingsvlak van die
pensioenarisportefeulje in gevaar te stel. Die
pensioenverhogingsteiken het op 70% van
inflasie gebly met ingang van 1 Januarie 2020 en
’n pensioenverhoging van 3,12% (d.w.s. 70% van
inflasie) is dus op dieselfde datum goedgekeur.
Daarby is ’n diskresionêre pensioenarisbonus
van 50% van bruto maandelikse pensioen op
1 Desember 2019 verklaar.

SALGBC SE PENSIOENFONDSHERSTRUKTURERINGSVOORSTEL
Ons het in verlede jaar se Jaarverslag verklaar
dat ons sal voortgaan om ’n oog te hou op die
Bedingingsraad vir Suid-Afrikaanse Plaaslike
Owerhede (SALGBC) se voorstel oor die
herstrukturering van pensioenfondse en dat
ons lede sou inlig indien daar enige verdere
ontwikkelinge in hierdie verband is. Ons het
ook bevestig dat ons die SALGBC van die
Fonds se gedetailleerde kommentaar en
kommer in reaksie op hul voorstelle tot dusver
(d.w.s. hul konsep-fasiliteerdersvoorstelle of
konsep- kollektiewe ooreenkoms) voorsien
het.
In Oktober 2020 het ons ’n spesiale nuusbrief
aan lede, pensioenarisse, werkgewers en
ander belanghebbendes oor hierdie kwessie
uitgereik. Daarin het ons uitgewys dat
die Fonds bewus geword het van ’n finale
fasiliteerdersvoorstel wat laat in Maart 2020
deur die SALGBC aan alle plaaslike owerhede
in die Wes-Kaap beskikbaar gestel is. Dit
was deel van die SALGBC se pogings om
’n mandaat van werkgewers te kry sodat ’n
kollektiewe ooreenkoms onderteken kan
word. Ons het ook aangedui dat ons bewus
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“

A bend in the road
is not the end of the
road… unless you
fail to make
the turn.
Helen Keller

”

geword het dat IMATU se hoofsekretaris alle
IMATU-streke ingelig het dat ’n mandaat van sy
lede verkry sou word sodra die inperking van
die land tot vlak een gelig word. Ongelukkig
lyk dit of al die punte van kommer en besware
wat ons in reaksie op vorige weergawes van
die fasiliteerder se voorstelle uitgespreek het,
op dowe ore geval het. Die finale voorstel, of
kollektiewe ooreenkoms, verskil nie veel van
die vorige weergawes nie. Ons het nogmaals
ons kommer uitgewys in ’n voorlegging wat
in Mei 2020 aan die SALGBC gestuur is, maar
dit lyk of hulle nie meer daarin belangstel om
aftreefondse se raad te aanvaar nie.
Bogenoemde is ’n groot bron van kommer vir
die raad omdat die fasiliteerder se voorstel
vir die herstrukturering van pensioen-/
aftreefondse in die plaaslike-owerheidsektor,
en die gevolglike kollektiewe ooreenkoms, die
gevestigde regte van ons lede sal raak en die
potensiaal daar is om negatiewe gevolge vir
lede se toekomstige aftreevoordele te hê. Die
reeds genoemde spesiale nuusbriefuitgawe
(beskikbaar op die Fonds se webwerf onder
die skakel “News/Member News”) sit die
lys van kommerwekkende aspekte in die
SALGBC se voorstel uiteen. Hierdie punte
van kommer het verhewig met die afkondiging
van die Wysigingswet op Belastingwetgewing
en die implementering van annuïtisering met
ingang van 1 Maart 2021.
Die raad wil sy voorneme herbevestig
om alles in sy vermoë te doen om lede se
Fondsvoordele te beskerm. In die tydperk
onder oorsig het ons ons beroep op lede
herhaal om seker te maak dat hul vakbond
nie ’n kollektiewe ooreenkoms soos hierdie
onderteken nie. Dit sal tot hul nadeel wees
en kan verreikende gevolge op lang termyn
hê. Ons het ook verskeie maniere voorgestel
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waarop lede die Fonds in hierdie verband
kan ondersteun en bevestig dat die raad met
drie ander munisipale aftreefondse saamwerk
en van plan is om ’n regsmening van ’n
gerespekteerde senior aftreefonds-advokaat
oor die posisie van die Fonds te kry, sou die
partye tot die ooreenkoms die kollektiewe
ooreenkoms onderteken. Hierdie regsadvies
is nou verkry en die Fonds maak hom gereed
vir ’n volgende vlak van optrede. Ons sal lede
op hoogte hou van ons vordering.

MEEGEVOEL EN
DANKBAARHEID
Namens die LA Aftreefonds se Bestuursraad,
die Hoofbeampte en al die Fonds se
diensverskaffers, spreek ek my opregte
meegevoel uit teenoor al ons Fondslede,
afgetredenes en pensioenarisse wat familielede
en vriende weens Covid-19 verloor het.
Ek wil nogmaals ons deelnemende werkgewers,
lede, afgetredenes en pensioenarisse bedank.
Sonder hul ondersteuning en vertroue sou
die LA Aftreefonds nie bestaan het nie. Ons
sien uit daarna om voort te gaan om daardie
vertroue in die jare wat kom met bestendige
beleggingsprestasies, bogemiddelde diens en
wêreldklas- korporatiewe regering te beloon.
Dankie ook aan my mede-trustees vir hul
voortgesette toewyding, professionaliteit en
ondersteuning, asook aan die professionele
diensverskaffers en Hoofbeampte, wat ons
deurgaans gehelp het om ons missiestelling
waar te maak.
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Ilse Hartlief | Hoofbeampte

BOODSKAP VAN DIE
HOOFBEAMPTE
Die jaar 2020 sal altyd deur Suid-Afrikaners,
en mense regoor die wêreld, onthou word as
een met baie uitdagings, finansiële ontberings,
hartseer en verlies. Die uitwerking van
Covid-19 het die werksomgewing vir altyd
verander en baie van ons moes hierdie
verandering baie vinnig onder die knie kry
met virtuele vergaderings wat aan die orde
van die dag was.
Ons het ook ons lede gevra om die
aanpassing te aanvaar van skakeling met die
Fonds via webinaars in plaas van persoonlike
vergaderings (van aangesig tot aangesig) by
werksplekke. Alle Fondsinligting is dan ook
elektronies versprei. Hierdie veranderinge
was goed vir die Fonds, aangesien ons in staat
was om bloot deur die druk van knoppies
meer inligting oor die Fonds aan al ons lede te
stuur. Dit het tyd en geld gespaar.
Die Voordele-konsultant behandel hierdie
kwessie in sy verslag verder aan in hierdie
dokument. Terwyl “sakevoortsetting” een
van die gonswoorde van 2020 geword het,
was dit nie ’n probleem vir die Fonds nie.
Ons het nog altyd jaarliks ’n beoordeling
van ons diensverskaffers gedoen waartydens
hulle
die
doeltreffendheid
van
hul
sakevoortsettingsplanne moes aantoon. Dit
het gevolglik beteken dat ons noodsaaklike
diensverskaffers te midde van die
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Covid-19-inperking soos gewoonlik met hul
bedrywighede kon aangaan.
Die trustees en ek het op ons beurt seker
gemaak van die voortgesette doeltreffende
bedryf van die Fonds. Dit was onder meer
moontlik danksy die reeds gevestigde
implementering van gesonde praktyke,
beleidsmaatreëls en protokolle rakende
korporatiewe regering. Hierdie verbintenis
tot goeie korporatiewe regering het die Fonds
in staat gestel om moeiteloos oor te skakel na
die sogenaamde “nuwe normale” omgewing.
Gevolglik het die Fonds geen onderbrekings
van sy bestuursfunksies, beleggingsprosesse
of dienste aan lede gedurende die oorsigjaar
ervaar nie. Ondanks al die markwoelinge en
onsekerheid, asook die emosionele oppe en
awwe van die oorsigjaar, kon lede deurgaans
met vertroue op die Fonds bly staatmaak om
sy beloftes van die verkryging van gemoedsrus
by aftrede deur bereikbare aftreedoelwitte te
stel, na te kom.

BYWERKING EN
KOÖRDINERING VAN BELEID
EN PROTOKOLLE
Verskeie beleide en protokolle is in die
oorsigtydperk hersien, hoofsaaklik om dit in
lyn te bring met die jongste direktiewe en
riglynnotas wat deur die Gedragsowerheid
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vir die Finansiële Sektor (FSCA) uitgereik is,
asook met beste praktyk in die bedryf. Die
Fonds se beleggingsbeleidsverklarings vir
aktiewe lede en vastevoordeel-pensioenarisse
is bygewerk, saam met die Fonds se Beleid
oor Verantwoordelike Belegging (RI), Beleid
oor Botsende Belange, die Raad se Handves
van Etiese en Doeltreffende Leierskap en
die Bedryf van die Raad, die Korporatieweregeringsraamwerk se Protokol en die Fonds
se Gedragskode. Die hersiening van die
meeste van die Fonds se protokolle is by die
Fonds se Jaarplan ingesluit om seker te maak
dit word nie misgekyk nie.
Op 10 Julie 2020 het die FSCA sy
Gedragstandaard 4 van 2020 uitgereik.
Hoewel dit net buite die verslagtydperk val, is
dit belangrik om dit te noem, want dit sit die
minimum vaardighede en opleidingsvereistes
vir raadslede van pensioenfondse uiteen. Die
Fonds se Opleiding- en Studiebystandsprotokol
vir Trustees is in ooreenstemming met hierdie
Gedragstandaard gewysig en vir goedkeuring
aan die Raadsvergadering gehou op 28 Augustus
2020 voorgelê. Die wysigings het gesentreer
rondom voldoening aan die vereistes van die
Gedragstandaard, die mees betekenisvolle
waarvan die een is wat van alle trustees vereis
om die FSCA se aanlyn trusteegereedskapskis
deur te werk en hul sertifikate te verwerf. Ek
kan bevestig dat die raad nou ten volle aan
hierdie vereiste voldoen.

OORSIG VAN
DIENSVERSKAFFERS
Die
voorsiening
van
dienste
deur
diensverskaffers word gereeld hersien om
seker te maak die Fonds kry die beste diens
teen die beste prys. Hierdie hersienings
word “hermakelary” (“re-brokes”) genoem.
Die voordele-konsultasieooreenkoms met
Simeka is op die vergadering wat in Desember
2019 gehou is deur die Raad heroorweeg.
Die raad het onder meer ingestem dat

Simeka se fooi mededingend was en het die
voordele-konsultasieooreenkoms met die
diensverskaffer herbekragtig.
Die Raad het in Januarie 2020 ook die
Fonds se administrasie-ooreenkoms met
Verso Finansiële Dienste heroorweeg. Die
resultate van hierdie beoordeling is op sy
vergadering in Junie aan die Raad meegedeel.
Die Raad se eenparige reaksie was dat die
administrasiedienste gelewer deur Verso
Finansiële Dienste ten opsigte van die Fonds
se aktiewe lede, lewende annuïtante binne
die Fonds en vastevoordeel-pensioenarisse
in lyn is met die bedryfstandaarde wat betref
prys en diensvlakke. Die besluit was dus om
Verso Finansiële Dienste as die Fonds se
administrateur te behou omdat dit as in die
beste belange van die Fonds se lede beskou is.
Die Ouditkomitee het hom in die oorsigjaar op
areas soos die oudit van die Fonds deur beide
interne en eksterne ouditeurs, die nagaan
en moontlike aanpassing van die Fonds se
begroting en die finalisering van goedkeuring
van die Fonds se Finansiële Jaarstate toegespits.
Daarby het die komitee deeglike toesig gehou
oor die administrateur se plan met betrekking
tot die migrasie van sy kliënte, insluitend
die Fonds, na ’n nuwe administrasieplatform
in 2021. Alle versekerings wat voor die
migrasie deur Verso gegee is, is deeglik
beoordeel, soos ook hul diensverskaffer se
ISO 9001-voldoeningsertifikaat en die lys van
huidige gebruikers van die nuwe stelsel. Verso
het ook verwysings verskaf van sommige
van sy gebruikers, sowel as onafhanklike
ouditverslae van sommige van die fondse wat
reeds volgens die nuwe stelsel geadministreer
word. Die Raad sien uit na die implementering
van die nuwe administrasiestelsel in die
tweede kwartaal van 2021 aangesien dit
meer funksionaliteit en gebruikersvriendelike
toegang tot data aan die Fonds en sy lede kan
bied.
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VOORUITSKOUEND
Ek het die Wetsontwerp op die Gedrag van
Finansiële Instellings (COFI) reeds in my
terugvoerverslae van 2018 en 2019 genoem.
COFI is die eerste keer in Desember 2018
bekendgestel en die eerste konsep is tot April
2019 vir openbare kommentaar vrygestel.
Die tweede konsep is op 29 September 2020
gepubliseer en die vooruitsig is dat dit vroeg
in 2021 vir goedkeuring en tertafellegging
aan die Kabinet voorgelê sal word. COFI is
’n belangrike pilaar in die regering se “Twin
Peaks”-hervorming van die regulering van die
finansiële sektor. Hierdie hervormingsproses
het ten doel om beter finansiële uitkomste vir
kliënte in die SA finansiële sektor te verskans.
Die wetsontwerp beoog die totstandbringing
van ’n gekonsolideerde, omvattende en
konsekwente regulatoriese raamwerk vir
die gedrag van finansiële instellings, waarvan
pensioenfondse deel vorm. Hoewel ons
Kommunikasiebeleid reeds melding maak
van die voorgestelde beginsels van “Billike
Behandeling van Kliënte” (TFC), is daar ander
vereistes van die Wetsontwerp wat ons
aandag sal verg indien dit gepromulgeer word.
Daarby sal verdere wysigings aan die Wet op
die Regulering van die Finansiële Sektor, sowel
as wysigings aan ander wetgewing, deur COFI
genoodsaak word.
Verpligte annuïtisering het op 1 Maart 2021
van krag geword. Dit sal breedvoerig in 2021
se Jaarverslag behandel word en hier is dit
voldoende om te sê dat ons lede ingelig
het oor die veranderinge en die uitwerking
daarvan op lede afhangende van hul ouderdom
op 1 Maart 2021. Hierdie besonderhede is in
Februarie 2021 se nuusbrief en ’n webinaar in
die laaste week van Februarie 2021 aan lede
beskikbaar gestel.
Die oorblywende bepalings van die Wet op
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die Beskerming van Persoonlike Inligting
(POPIA) het op 1 Julie 2020 van krag geword.
Alle fondse het nou ’n jaar tyd om aan hierdie
wetgewing te voldoen. Dit beteken dat die
Voordelekonsultant, die Raad en ekself baie
besig gaan wees om seker te maak die Fonds
kom die wet teen 30 Junie 2021 na. POPIA
is van toepassing, met ’n paar uitsonderings,
op die verwerking en hantering van alle
persoonlike inligting (soos gedefinieer) deur
of namens ’n verantwoordelike party (d.w.s.
die werkgewer en die Fonds). Operateurs
(d.w.s. fondsadministrateurs en -konsultante)
hanteer en verwerk inligting namens
verantwoordelike partye. Alle werkgewers,
fondse en hul diensverskaffers sal aan die
agt vaste voorwaardes moet voldoen, sowel
as aan die ander bepalings van POPIA. Meer
besonderhede hieroor sal in volgende jaar se
Jaarverslag gegee word.

DANKBAARHEID
Goeie korporatiewe Fondsregering steun
op ’n gekoördineerde spanpoging. My
verantwoordelikheid teenoor die Fonds en
sy lede sluit in om al die diensverskaffers en
die raad saam te bring sodat die regte besluite
in die beste belang van ons lede geneem kan
word. Die bedryf van die LA Aftreefonds
illustreer samewerking op sy beste, en ek
bedank al die Fonds se diensverskaffers vir hul
tydige optrede om aan te pas by die veranderde
werksomstandighede wat gedurende die
verslagtydperk weens Covid-19 ontstaan het.
Ilse Hartlief
Hoofbeampte
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“

Stay committed to your
decisions, but stay flexible
in your approach.
Tony Robbins
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”

29

“

Be clear about your
goal but be flexible
about the process of
achieving it.
Brian Tracy

”

05
OPSOMMING VAN FINANSIËLE
VERSLAG VIR 2019/20
Melanie Engelbrecht | Verso Finansiële Dienste
Die belangrikste inkomste- en uitgawe-items vir die finansiële jaar was soos volg:
2020

2019

Geakkumuleerde fondse aan begin van
tydperk

R3 615 982 723

R3 794 417 839

Plus: Inkomste

R miljoen

R miljoen

Bydraes – lede en werkgewers

99

94

Herversekeringsverhalings

7

9

Netto beleggingsinkomste

-30

142

Ander inkomste

4

3

Minus: Uitgawe
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Maandelikse pensioene

183

191

Ander voordele

172

206

Herversekeringspremies (Risikovoordele
herverseker)

14

14

Bedryf, administrasie en bestuur

14

15

Geakkumuleerde fondse aan einde van
tydperk

3 312 487 398

3 615 982 723
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VOORDELE UITBETAAL

Uitsluitend die maandelikse pensioenbetalings, is die ander belangrike voordele wat in die finansiële
jaar deur die Fonds betaal is soos volg:
2020

2019

Enkelbedraguitbetalings by aftrede

R106 870 473

R89 178 717

Aantal lede

56

40

Aftreevoordele

R36 678 149

R92 826 414

Aantal lede

51

57

FONDSE EN RESERWES
Fondse en Reserwes bestaan uit die totaal van die lede en die pensioenarisse se belange in die
Fonds. In die oorsigjaar het totale fondse en reserwes met R303,5 miljoen afgeneem, teenoor ’n
afname van R178,4 miljoen in die vorige finansiële jaar. Die negatiewe uitwerking van die Covid19-pandemie op internasionale en plaaslike ekonomieë het die grootste bydrae tot die verdere
afname in totale bates onder bestuur gelewer.

KOSTEBESTUUR
Die Fonds het sy totale bedryfs-, administratiewe en bestuurskostes in die oorsigjaar met
R460 784 tot R14.3 miljoen afgebring. Dit verteenwoordig ’n verlaging van 3%.

ONGEKWALIFISEERDE OUDIT
Die Fonds het nogmaals ’n ongekwalifiseerde ouditverslag van sy eksterne ouditeurs, PwC ing.,
ontvang. Die ouditverslag kan by www.laretirementfund.co.za gelees word.
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“

Flexibility
is the key
to stability.
John Wooden

BELEGGINGSOORSIG
Duncan Theron | GraySwan
Beleggings

”

Neem kennis: Hierdie beleggingsoorsig dek die finansiële jaar tot einde Junie 2020. As sodanig is
die sterk herstel van beleggingsmarkte sedert die beduidende dalings in Februarie en Maart 2020
by die prestasiesyfers van die Fonds ingesluit, maar uitgesluit van ons indiepte-kommentaar. Hierdie
besonderhede sal in die oorsig van die 2020/21 finansiële jaar in die volgende jaarverslag behandel word.
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Die Fonds was optimisties met die aanvang van
die finansiële jaar. Dit was gegrond op tekens
van stabiliserende internasionale groei en ’n
bietjie positiewe vordering met oplossings vir
die handelsoorlog tussen die VSA en China,
wat toe ’n groot risiko vir beleggingsmarkte
ingehou het.
Ongelukkig het sake baie skielik en vinnig
in Februarie en Maart verander toe die
koronavirus en oliekrisis die mark gelyktydig
getref het. Die virus was die grootste
“swartswaan-gebeurtenis”
(black
swan)
sedert die ineenstorting van Lehman Brothers
in 2008. Parallelle kan getrek word tussen die
feit dat niemand die koronavirus se uitwerking
voorsien het nie, en die Titanic. Die skip se
kaptein, Edward J. Smith, het in 1907 gesê dat
hy aan “geen toestand kon dink wat so ’n skip
kon laat sink nie”. Hy was onder die 1 500
mense wat daardie nag hul lewens verloor
het. Onvoorstelbare dinge, bekend as “swart
swane”, gebeur wel.
Toe Covid-19 vatplek kry, het die meeste
aandelemarkte regoor die wêreld binne net
22 dae met meer as 30% geval – die vinnigste
dat die markte ooit soveel van hul waarde
verloor het.

Wat die plaaslike uitdagings vergroot het, is
dat Moody’s terselfdertyd ook Suid-Afrika
se staatskuld tot onder die beleggingsvlak
afgegradeer het – die laaste van die drie
belangrikste graderingsagentskappe wat dit
gedoen het. Die onmiddellike gevolg was ’n
skerp verswakking van die rand teenoor al
die belangrikste geldeenhede en beduidende
toenames in die opbrengskoerse van
staatseffekte. Dit het ’n val in kapitaalwaardes
beteken – ’n dubbele slag dus vir ons markte.
Daar was nêrens om weg te kruip nie
behalwe in plaaslike kontant en oorsese bates.
Genoteerde eiendom, wat die afgelope 10
jaar die beste bateklas in Suid-Afrika was, het
sy grootste val ooit van meer as 50% beleef.
Plaaslike aandele het met 33.25%, nominale
effekte met 17.64% en inflasiegekoppelde
effekte met 15.20% geval.
Gelukkig het beleggingsmarkte danksy
ongekende stimuleringsbedrae wat Federale
Reserwebanke ingepomp het, een van die
sterkste herstelvertonings in die geskiedenis
gelewer en teen die middel van 2020 die
meeste van die wesenlike verliese herwin.
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PLAASLIKE ABSOLUTE VERTONING IN RAND

BUITELANDSE ABSOLUTE PRESTASIE IN RAND

Kontant (soos deur die Geldmark uitgebeeld) was die afgelope 12 maande die ster met ’n opbrengs
van 6.86%, wat inflasie gemaklik geklop het. SA vastekoers-effekte was die enigste ander bateklas
wat ’n positiewe opbrengs oor dieselfde tydperk gelewer het.

Die tabel hieronder toon die buitelandse beleggingsmarkte se vertoning in rand tot Junie 2020.
Oor die tydperk van 12 maande het die rand heelwat teenoor die VSA-dollar verswak, wat
buitelandse bates ’n addisionele hupstoot gegee het uit ’n plaaslike belegger se oogpunt.

Natuurlik was Covid-19 nie die begin van die uitdagings waarmee plaaslike markte gekonfronteer
is nie. Die afgelope vyf jaar was inderwaarheid reeds moeilik vir plaaslike markte, met alle plaaslike
bateklasse wat net lae enkelsyfer-opbrengste kon haal. Die geldmark en vastekoers-effekte het
die beste vertoon. Die opbrengs van vastekoers-effekte het getoon dat ondanks die meeste SuidAfrikaners se teleurstelling oor vordering met ekonomiese planne om vertroue en werkskepping
’n hupstoot te gee, ’n belegging in ons mark vir staatseffekte steeds stabiliteit kan gee met ’n
opbrengs op kort, medium en lang termyn van bokant inflasie.
Plaaslike aandele het ’n werklik moeilike tydperk agter die rug. Baie Fondslede, en aandelebeleggers
in die algemeen, sal vergewe word as hulle voel dat hulle liewer hul geld in kontant-spaarrekeninge
wil hou, gegewe die onlangse swak vertoning van plaaslike aandelemarkte. Dit is egter die
moeite werd om lede daaraan te herinner dat daar nog nooit ’n vyfjaar-tydperk was waarin
plaaslike aandele onderpresteer het teenoor kontant nie. Navorsing toon ook dat die laaste vier
geleenthede waartydens plaaslike aandele negatiewe opbrengste gelewer het, uitgeloop het op
stewige groei in die daaropvolgende jare. Voorbeelde is die plaaslike aandelemark se opbrengste
van 70.8% in 1999, 32.6% in 2001, 32.1% in 2009 en 20.95% in 2017.
Die tabel hieronder gee die geannualiseerde (per jaar) prestasie van die verskillende plaaslike
bateklasse tot einde Junie 2020.
PLAASLIK: ABSOLUTE PRESTASIE in ZAR (einde Junie 2020)
SA
Inflasie

SA
Geldmark

SA
Inflasiegek.
Effekte

SA
Vastekoerseffekte

SA
Genoteerde
Eiendom

SA
Aandele

1 jaar

2.05%

6.86%

-2.98%

2.85%

-39.98%

-3.30%

2 jaar

3.26%

7.08%

0.46%

7.09%

-22.22%

0.48%

3 jaar

3.63%

7.17%

0.81%

8.11%

-18.33%

5.11%

5 jaar

4.50%

7.20%

2.12%

7.49%

-9.06%

4.16%

10 jaar

4.94%

6.48%

6.08%

8.30%

4.68%

10.89%

15 jaar

5.60%

7.29%

7.55%

8.00%

9.57%

12.64%
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Alles in ag genome was dit ’n stewige jaar vir buitelandse markte, wat dubbelsyfer-opbrengste in
rand gelewer het. Oorsee was inderwaarheid oor die afgelope 10 tot 15 jaar die beste plek om te
belê. Daar moet egter op gelet word dat die Fonds moet voldoen aan Regulasie 28 van die Wet
op Pensioenfondse, wat die toegelate buitelandse blootstelling beperk.
BUITELANDSE ABSOLUTE PRESTASIE IN ZAR (einde Junie 2020)
VSinflasie

VSDkontant

Internasionale
Intern.
Verskans’fondse Effekte

Intern.
Eiendom

Intern.
Aandele

1 jaar

23.22%

24.76%

23.63%

28.27%

4.43%

25.68%

2 jaar

13.48%

14.51%

13.30%

18.06%

8.28%

16.81%

3 jaar

11.65%

11.88%

12.39%

14.10%

9.14%

16.67%

5 jaar

8.98%

8.73%

8.94%

11.17%

9.91%

14.28%

10 jaar

10.28%

9.32%

11.53%

11.56%

16.65%

18.45%

15 jaar

8.59%

8.21%

9.41%

10.38%

11.95%

13.45%

VASTEBYDRAEFONDS SE PRESTASIE
Die swak vertoning van plaaslike bateklasse het die Fonds se risikoprofiel-aangepaste produkte
oor die afgelope 12 maande negatief geraak. Dit is ongelukkig volgens die mens se aard om te
fokus op die korttermyn-opbrengste van ’n belegging eerder as die langtermyn-prestasie. Ons
moet onsself egter gedurig daaraan herinner dat belegging nie ’n korttermyn-onderneming is nie
en dat prestasie oor ’n aaneenlopende tydperk van ten minste drie jaar gemeet behoort te word.
Hoewel die prestasiesyfers in absolute terme laag is, bly die Fonds se vertoning een van die
stewigstes in die bedryf. Van betekenis is die beter vertoning van die Fonds se risikoprofielaangepaste produkte vergeleke met soortgelyk bestuurde fondse in die institusionele en die
kleinhandel-omgewing. Dit is ook belangrik om lede van die Fonds wat buite die Fonds wil aftree,
daarop te wys dat die prestasies van kleinhandelgebaseerde effektetrusts gemiddeld laer en hul
kostes gewoonlik heelwat duurder is. Om met aftrede binne die Fonds te bly, is ’n baie aantreklike
proposisie, uit die oogpunt van beide prestasie en koste. Lede word dus ten sterkste aangeraai
om met die Fonds se Aftreevoordele-raadgewer te praat vir meer inligting voordat hulle ’n aftreebeleggingsbesluit neem.
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VERGELYKING VAN DIE FONDS SE BELEGGINGSPRESTASIE
MET BEDRYFSPORTUURGROEP (TOT EINDE JUNIE 2020)
12 maande

3 jaar

5 jaar

Sedert
stigting

Akkumulasie

1.08%

5.07%

4.99%

5.28%

Institusionele portuur

0.19%

4.23%

4.59%

5.03%

Kleinhandelportuur

0.99%

3.75%

3.54%

4.19%

12 maande

3 jaar

5 jaar

Sedert
stigting

Konsolidasie

1.95%

5.67%

5.61%

6.61%

Institusionele portuur

1.41%

4.87%

4.71%

5.23%

Kleinhandelportuur

2.02%

4.14%

3.93%

4.47%

12 maande

3 jaar

5 jaar

Sedert
stigting

Bewaring

2.25%

7.02%

6.62%

7.20%

Institusionele portuur

2.90%

4.94%

5.07%

5.42%

Kleinhandelportuur

2.90%

4.94%

5.07%

5.42%

12 maande

3 jaar

5 jaar

Sedert
stigting

Kontant Plus

2.89%

6.20%

7.15%

6.96%

Institusionele portuur

3.13%

7.78%

8.09%

8.04%

Kleinhandelportuur

5.12%

6.84%

7.13%

6.84%

12 maande

3 jaar

5 jaar

Sedert
stigting

Sjaria

-1.40%

5.05%

5.89%

6.02%

Inflasie

2.05%

3.63%

4.50%

4.51%
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LEWENSFASE-STRATEGIE
EN LEWENDE ANNUÏTEIT
BINNE DIE FONDS
Lede wat aftrede nader en in die Lewensfasestrategie belê is, hoef nie onnodig bekommerd
te wees oor die huidige en verwagte
toekomstige volatiele onstuimigheid van die
beleggingsmarkte nie. Die rede is dat die
risiko van kapitaalverlies bestuur word deur
beleggings na minder riskante bates te verskuif
namate lede nader aan aftrede kom.
Die Lewensfase-strategie verseker ook ’n
maklike oorgang vir lede wat kies om hul
aftreespaargeld outomaties by aftrede in
die lewende annuïteit binne die Fonds te
belê. ’n Belangrike voordeel van die lewende
annuïteit binne die Fonds is dat die gelde
baie laag is vergeleke met die produkte van
eksterne verskaffers. Daarby het die Fonds
se risikoprofiel-aangepaste portefeuljes ’n
geskiedenis van beter prestasies as ander
kleinhandel-aftreeprodukte.

PENSIOENARISPORTEFEULJE
SE PRESTASIE
Die Pensioenarisportefeulje word volgens
’n Verpligtingsgedrewe Beleggingstrategie
(LDI) bestuur. Die doelwitte daarvan is om
seker te maak dat die bate-opbrengste die
verpligtinge met ’n hoë graad van sekerheid
kan nakom, die doelwitte soos in die
Pensioenverhogingsbeleid uiteengesit, kan haal,
en die belangrikste van alles, dat die Fonds se
solvensieposisie gesond is en beskerm word.
Gegrond
op
die
uitkomsprestasie
van die strategie het die trustees ’n
pensioenverhoging van 3.12% op 1 Januarie
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2020 en ’n pensioenarisbonus van 50% van
bruto maandelikse pensioen goedgekeur.
Dit is gelyk in waarde aan die teiken van ’n
pensioenverhoging van 70% van die VPI-koers.

BELEGGING MET KLEM OP
OMGEWING, MAATSKAPLIKE
KWESSIES EN
KORPORATIEWE REGERING
(ESG)
Die LA Aftreefonds is ’n trotse ondertekenaar
van die Verenigde Nasies se Beginsels van
Verantwoordelike Belegging (UNPRI) en die
Fonds is baie ernstig oor verantwoordelike
belegging. Hoewel ons primêre doelwit die
beste moontlike risiko-aangepaste prestasie
vir ons lede is, is ons ook verbind daartoe om
die regte ding om die regte rede te doen. Met
ander woorde, ons belê in markte om stewige
opbrengste te kry, maar ons gee ook om
oor ons planeet. Ons glo ook dat tematiese
belegging in maatskappye wat uitblink gemeet
aan hul toewyding tot omgewing-, maatskaplike
en korporatieweregeringstandaarde (ESG),
groter veerkragtigheid en stabiliteit aan ons
risikoprofiel-aangepaste portefeuljes kan gee.
Die Fonds is slegs een van ’n handjievol bateeienaars in Suid-Afrika wat internasionale
beste praktyk vir verantwoordelike belegging
volg, soos vasgelê in die UNPRI. As deel van
ons deurlopende beleggingsproses is ons tans
besig om ’n meer geïntegreerde benadering
in te bring tot monitering en meting van hoe
ons uitgesoekte beleggingsbestuurders hul
gevolmagtigde stemreg namens die Fonds
uitoefen. Dit is reeds by ons Beleid oor
Verantwoordelike Belegging en die Beleid oor
Gevolmagtigde Stemreg geïnkorporeer.

Wat hierdie siening van verantwoordelike beleggings
betref, was daar baie bemoedigende, en in sommige gevalle
verrassende uitkomste van die Covid-19-pandemie:

01

02
03

Die verspreiding van die virus in China kon
dalk meer lewens gered het as wat dit geëis
het. ’n Navorsingstuk het in 2015 geraam
dat lugbesoedeling elke jaar die lewens van
1,6 miljoen Chinese eis. Weens die
inperkings in China het lugbesoedeling in
groter stede beduidend afgeneem. Daar is
geraam dat tot 77 000 minder mense in
2020 weens toestande verwant aan
lugbesoedeling gesterf het; ’n aansienlik
groter getal as die dodetal wat regstreeks
aan die koronavirus toegeskryf word.
In Italië het die afname in skeepsverkeer op
die kanale die water skoner en helderder
gelaat sodat visse vir die eerste keer gesien
kon word. Dolfyne is byvoorbeeld vir die
eerste keer in baie jare aan die kus van
Italië opgemerk.
Die
mees
prominente
positiewe
meeloper van die krisis was dalk die
spontane en lukrake menslikheid wat
regoor die wêreld in goedhartige
optrede neerslag gevind het. Namate ’n
groot aantal mense uitgereik het na
diegene wat minder bevoorreg as hulle
is, het ons meer bewus geword van hoe
interafhanklik ons is, en dat geeneen van
ons alleen is nie – ondanks die isolasie
wat ons noodgedwonge moes verduur
weens die beperkings op vrye beweging.

41

MEGATENDENSE EN
BELEGGINGS
Die trustees besef dat die pandemie
diepgaande verskuiwings in die manier waarop
ekonomieë en samelewings werk, versnel het.
Dit noodsaak ook dat weer gedink moet word
oor beleggingstrategieë en die manier waarop
beleggingsportefeuljes saamgestel word.
Met bogenoemde in gedagte het die
trustees begin om verskeie megatendensbeleggingstrategieë te ondersoek en die
aanloklikste langtermyn-beleggingsgeleenthede
te identifiseer. Megatendense gaan saam
met oorweldigende kragte wat nuwe
beleggingsomgewings skep en vorm. Die
veranderinge wat dit bring is op internasionale
skaal en potensieel ontwrigtend van aard.
Megatendense verander ook samelewings
omdat dit miljoene, of selfs miljarde mense se
lewens beïnvloed. Die opkoms van die internet,
sosiale media en die digitalisering van geld is
’n paar van die grootste megatendense van die
afgelope drie dekades.
Om ’n megatendens-denkpatroon by die Fonds
se besluitnemingsproses rakende beleggings te
inkorporeer, dra by tot ware langtermyn-denke
wat die groter prentjie in ag neem.

VOORUITSKOUING
Pandemies soos Covid-19 is niks nuuts vir
internasionale beleggingsmarkte nie. SARS,
Voëlgriep en Ebola is maar enkele voorbeelde
van soortgelyke bedreigings wat skielike
en dikwels baie ongemaklike verliese op
markte veroorsaak het. Die geskiedenis leer
ons dat die markte herstel en weer nuwe
hoogtepunte bereik. Bewyse hiervan is in die
afgelope maande nogmaals gesien.
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Korreksies op aandelemarkte is ’n normale
deel van die beleggingsiklus en dit duur
gewoonlik heelwat korter as tydperke
van uitbreiding en groei. Natuurlik is dit
onmoontlik om konsekwent reg te voorspel
wanneer aandelemarkte gaan terugsak
of gaan styg, of hoe lank hierdie siklusse
gaan duur. Maar dit is ook waar dat hoewel
volatiele beleggingsmarkte uitdagings bied,
hierdie onstuimigheid ook van die grootste
beleggingsgeleenthede na vore bring.
Die trustees sal op hul hoede bly wat
batetoewysing en die toepassing van die Fonds
se beleggingstrategie betref, met behoorlike
oorweging van hoe verskillende scenario’s op
kort, medium en lang termyn kan ontvou.
Ons is versigtig optimisties oor wat plaaslike
beleggingsmarkte hiervandaan vorentoe
gaan doen. Suid-Afrika is ’n land met soveel
potensiaal en soveel moontlikhede, en 2021
kan dalk ’n uitstekende jaar vir beleggers wees.
Ons plaaslike aandele- en eiendomsmarkte
verhandel steeds teen aantreklike vlakke, selfs
ná ’n betekenisvolle herstel sedert Maart
2020. Suid-Afrikaanse prima effekte vergelyk
ook steeds gunstig met die van die land se
portuurgroep onder opkomende markte, en
bied relatief tot hul eie geskiedenis steeds
goeie waarde.
Sedert die onlangse oorverkoop van plaaslike
en oorsese genoteerde eiendomsaandele
lyk hierdie aandele aantreklik, veral
op langer termyn. Die Fonds oorweeg
’n nuwe toewysing aan ’n buitelandse
eiendomsbestuurder om sulke buitelandse
eiendombeleggingsgeleenthede te benut.
’n Bron van effense kommer is
aandelewaardasies in die VSA, wat nou

hoog lyk. Ons sal dus versigtig wees wat betref
ons aandeleblootstelling in die VSA. Die Fonds
sal voortgaan om groter veerkragtigheid
in te bou deur die implementering van
aandelebeskermingstrategieë waar markte duur
raak.
In die komende maande en jare sal die trustees
voortgaan met die toepassing van die Fonds se
goed gedefinieerde en robuuste beleggingstrategie
om seker te maak lede het die beste kans om hul
aftreedoelwitte te bereik. Om vir aftrede te belê,
is geen korttermyn- of spekulatiewe strategie
nie, maar is gegrond op ’n goed gediversifiseerde
plan om op lang termyn opbrengste te behaal wat
inflasie klop en marktoestande voortdurend in ag
te neem.

“

The art of life
lies in a constant
readjustment to our
surroundings.
Kakuzo Okakura

”
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ADMINISTRATIEWE OORSIG
Derek van Wyk
| Verso Finansiële Dienste

“

I don’t think
of myself as
unbreakable.
Perhaps I’m just
rather flexible and
adaptable.

”

Aung San Suu Kyi
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Die administrasiefunksie ontvang, verwerk
en belê lede se maandelikse bydraes, betaal
voordele-eise,
maandelikse
pensioene,
sowel as die maandelikse annuïteite van die
lewende annuïtante binne die Fonds uit. Die
administratiewe span stel ook finansiële verslae
saam, onderneem ondersoeke na doodseise,
verwerk pensioengesteunde aansoeke om
huislenings en hanteer individuele oorplasings,
belastingrekonsiliasies, kwotasieversoeke en
veranderinge aan die data van individuele lede.

ONDERSTEUNINGSDIENSTE
EN RAADGEWING VIR LEDE
Die lid-ondersteuningsdiensfunksie staan
Fondslede, afgetredenes en pensioenarisse by
via die Fonds se inbelsentrum, ’n toegewysde
WhatsApp-nommer, e-pos, sowel
as
persoonlike van-aangesig-tot-aangesig-hulp by
die instapkantoor.
Fondslede het ook toegang tot ’n toegewysde
Aftreevoordele-raadgewer
(RBC),
wat
duidelike, maklik verstaanbare inligting aan
hulle kan gee oor die beleggingsportefeuljes,
oor hoe die lewende annuïteit binne die
Fonds werk, oor die bepalings en prosesse
waarvolgens die Fonds behoue voordele

hanteer (opbetaalde voordele), en oor
enige ander opsies beskikbaar vir lede. Die
RBC kan nie finansiële advies gee nie, maar
die doel van die raadgewing is om aftreeuitkomstes vir lede te verbeter deur seker
te maak hulle word by aftrede billik behandel,
kry goeie waarde vir hul spaargeld, en dat
hulle ingeligte finansiële en beleggingsbesluite
kan neem. Persoonlike raadgewing vind in
die geval van alle beëindigings (uittrede of
onttrekkings) plaas. Alle nuwe toetreders
word ook gekontak om uit te vind of hulle
enige opbetaalde voordele in ander fondse na
die LA Aftreefonds wil oordra.

LEWENDE ANNUÏTEIT BINNE
FONDS
Die lewende annuïteit binne die Fonds is as
’n waardevolle produkoplossing begin om lede
te help om hul suksesvolle reis van Fondslid
na afgetredene voort te sit. Hierdie opsie is
beskikbaar vir lede wat aftree en begunstigdes
van gestorwe lede wat ook die produk as
’n kostedoeltreffende pensioeninkomsteinstrument kan kies. ’n Jaarlikse voordele- en
projeksiestaat is aan annuïtante verskaf en dit
het hul aftreekapitaal op 30 Junie 2020 getoon.
Dit gee ook vooruitskouende projeksiescenario’s om hulle te help bepaal of hul
huidige onttrekkingskoers volhoubaar is.
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VOORDELESTATE
Die staat van voordele uitgereik vir die jaar tot 30 Junie 2020 het ’n vooruitskouende geprojekteerde
waarde aan lede gegee van die pensioen wat hulle by aftrede sal kan koop, gegrond op hul huidige
fondswaardes. Dit is ’n baie waardevolle aftreebeplanningsinstrument omdat dit lede in staat stel
om seker te maak hulle is op pad na die aftrede wat hulle graag wil hê. Indien dit nie die geval is
nie, kan hulle maatreëls tref, soos om hul maandelikse bydraes aan die Fonds te verhoog, sodat hul
reis na aftrede weer op koers geplaas word.

ADMINISTRASIESTELSEL
’n Nuwe administrasiestelsel is geskeduleer vir implementering gedurende 2021. Hierdie stelsel
sal ’n beter gebruikservaring vir lede, afgetredenes en pensioenarisse meebring en ’n interaktiewe
en veilige webwerf en mobiele toep (app) hê.
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Voordele-eise
Die volgende voordele-eise is in die tydperk 1 Julie 2019 tot 30 Junie 2020 verwerk:
Tipe Eis

Aantal

Waarde

Onttrekkings

51

R36 678 149

Aftree-eise

56

R106 870 473

Doodseise

11

R21 426 061

Egskeidingseise

11

R8 191 020

Begrafniseise

22

R675 000
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AKTUARIËLE OORSIG
Sean Neethling | Aktuaris van die Fonds:
Momentum Konsultante en Aktuarisse

“

Adaptability is
being able to adjust
to any situation at
any given time.
John Wooden
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Die belangrikste doelwit van die aktuariële waardasies is om die finansiële toestand van die Fonds
te bepaal. Dit word gedoen deur die waarde van die bates in die Fonds met die waarde van
diensvoordele en reserwes in die verlede te vergelyk. Hierdie waardasie, in kombinasie met ’n
beoordeling van die beleggingsopbrengste wat in die finansiële tydperk onder oorsig behaal is,
vorm die grondslag van ’n aanbeveling aan die raad aangaande die vlak van pensioenverhogings
wat die Fonds kan bekostig.

”
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Op 30 Junie 2020 was die finansiële toestand van die Pensioenarisrekening en die VB-afdeling
soos volg:
30 JUNIE 2020
2000

R miljoen

1500

1892
1421

1892

Bates

1421

Diensvoordele en
reserwes in die
verlede

1000

Oorskot

500
0

0
Pensioenarisrekening

VB-afdeling

Die Pensioenarisrekening, asook die VB-afdeling (insluitend die lewende annuïtante binne die
Fonds), was op 30 Junie 2020 100% befonds. Daar was geen oorskot in die Pensioenarisrekening
of die VB-afdeling op 30 Junie 2020 nie.
’n Solvensiereserwe van R22.2 miljoen is ingesluit by die waarde van die laste (verpligtinge) en
reserwes in die Pensioenarisrekening. Dit help om die Pensioenarisrekening teen potensiële
toekomstige ongunstige fondservarings te beskerm. Die oorskot met die vorige waardasie en die
solvensiereserwe het die aanvanklike uitwerking van die pandemie op die beleggingsopbrengste op
die onderliggende bates van die Pensioenarisrekening help versag.
Beleggingsopbrengste toegewys aan lidaandele vir die jaar tot 30 Junie 2020 was soos volg:
Akkumulasieportefeulje

1.1% p.j.

Konsolidasieportefeulje

1.9% p.j.

Bewaringsportefeulje

2.2% p.j.

Kontantportefeulje

2.9% p.j.

Sjaria-portefeulje

-1.4% p.j.

’n Bonus van 55% van maandelikse pensioen is in Desember 2020 aan pensioenarisse toegeken en
’n pensioenverhoging van 1% met ingang van 1 Januarie 2021 toegestaan.
Die Fonds was op 30 Junie 2020 finansieel gesond.
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REGS- EN TEGNIESE OORSIG
Braam du Plessis | Simeka
Konsultante & Aktuarisse
In die jaar sedert die eerste streng inperking in
Suid-Afrika ingestel is, het die meeste mense
diepgaande veranderinge in hul persoonlike
en beroepslewens, die manier waarop hulle
sake doen, as werknemers, of hoe hulle
goedere vir hul huishoudings aankoop, ervaar.
Die Fonds is ook deur hierdie veranderinge
geraak, maar danksy ’n robuuste raamwerk
van korporatiewe regering kon die Fonds
vinnig by die nuwe normaal aanpas.
Gedurende die vroeë stadiums van die
inperking het die meeste diensverskaffers
voorleggings aan die raad gedoen waarin gesê
is dat hul sakevoortsettingsplanne ten volle
in werking is. Kort daarna het die Fonds se
jaarlikse diensverskaffer-beoordelingsproses
begin en dit het die Fonds in staat gestel om op
te volg wat betref die doeltreffendheid van elk
van hierdie sakevoortsettingsplanne. Die raad
was tevrede met die reaksie wat ontvang is.

het. Net twee voorbeelde van die soort vrae
wat in hierdie verbeterde opname ingesluit is,
word hieronder gegee:
Aan die begin van die nasionale
inperking het feitlik alle
diensverskaffers gerapporteer
dat
hulle
’n
robuuste
sakevoortsettingsplan gehad het en baie
beperkte ontwrigting van hul bedryfsvermoë
verwag.Was dit julle ervaring? Vertel asseblief
aan die raad of enige groot uitdagings ervaar
is en/of enige nuwe risiko’s, of verhoging van
bestaande risiko’s gedurende die inperking
geïdentifiseer is?

02

Het julle strenger
kuberveiligheidsmaatreëls
oorweeg waar “werk vanaf
die huis” ingestel is?

Hierdie jaarlikse diensverskaffer-beoordeling
het reeds ’n omvattende opname ingesluit,
maar as gevolg van Covid-19 het die
raad veranderinge aangebring wat die
doeltreffendheid daarvan as ’n akkurate
bepaling van sakevoortsettingsvermoë deur
die Fonds se diensverskaffers verder versterk
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Die Fonds se korporatiewe-regeringsraamwerk kan beskryf word as ’n duidelik gedefinieerde
proses met tweejaarsiklusse en waarin alle belangrike items volgens ’n jaarplan geprioritiseer word.
Ondanks die inperking en die daarmee gepaardgaande toename in korporatiewe-regeringsverwante
aangeleenthede, het die raad toegespits gebly op die raamwerk van korporatiewe regering en alle
take en bedryfsaangeleenthede wat in die 2020-jaarplan toegewys is, voltooi.
Die afdeling vir aftreevoordele van die Reëls is in die oorsigtydperk gewysig om die tydelike
verligtingsmaatreëls vir lewende annuïtante wat deur die Nasionale Tesourie toegelaat is, te
dokumenteer. Die wysiging het Lewende annuïtante binne die Fonds toegelaat om ’n ander
onttrekkingskoers vir die tydperk vanaf Junie tot September 2020 te kies. Besonderhede van
reëlwysiging 4 kan op die Fonds se webwerf (www.laretirementfund.co.za) onder die
blokkie “Governance” nagegaan word.
Aan die wetgewende front is daar twee belangrike stukke wetgewing wat teen 1 Julie 2021 in
werking sal wees.
Eerstens sal veranderinge aan die Wet op Inkomstebelasting op 1 Maart 2021 van krag word wat
’n uitwerking sal hê op hoe die Fonds aftreevoordele uitbetaal. ’n Gedetailleerde nuusbrief oor
hierdie onderwerp is in Februarie 2021 uitgestuur en kan ook op die Fonds se webwerf gelees
word indien lede nog nie met die besonderhede bekend is nie. Kortliks kom dit daarop neer dat
lede kan verwag om op Fondsrekords en hul voordelestate ’n gevestigde gedeelte (fondswaarde
op 1 Maart 2021 met toekomstige groei op daardie waarde van 1 Maart 2021) en ’n niegevestigde
gedeelte (bydraes en beleggingsgroei vanaf 1 Maart 2021 vorentoe) te sien. Lede wat op 1 Maart
2021 ouer as 55 jaar is, sal nie aan die annuïtisasievereistes van toepassing op die niegevestigde
gedeelte onderworpe wees nie.
Tweedens definieer die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) die Fonds as ’n
verantwoordelike party. As sodanig moet die Fonds teen 1 Julie 2021 aan die vereistes van
POPIA voldoen. Met die oog hierop is die Fonds tans besig om sy raamwerk vir korporatiewe
regering uit te brei en die bestaande dataveiligheidsmaatreëls te hersien. Hoewel die meeste van
die persoonlike inligting deur die Fonds se diensverskaffers (gedefinieer as “bedryfsagente” in
die Wet) gehou en verwerk word, is die Fonds uiteindelik die verantwoordelike party. Die Fonds
moet dus toesig hou oor hoe data ontvang, verwerk, vernietig ens. word. Die Fonds is reeds die
afgelope jaar besig om diensverskaffers se gereedheid vir POPIA te bepaal en sal beslis binne die
voorgeskrewe sperdatum aan POPIA-vereistes voldoen.
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“

Dinge verander.
Die enigste ding
wat konstant is, is
verandering. Dit
hang van jou af
om aanpasbaar
te wees.
Anoniem

”

10
KOMMUNIKASIE-OORSIG
Estelle D’oliviera | Old Mutual
Groepsaftree-oplossings
Ondanks die talle en verskeidenheid van
uitdagings wat Covid-19 meegebring het, asook
die reaksie van ’n nasionale inperking in 2020,
het die LA Aftreefonds verbind gebly tot die
verhoging van die vlakke en doeltreffendheid
van skakeling wat dit met sy lede het.
Die streng inperking en “vreemde” sosialeafstandsrealiteit wat uit die pandemie gespruit
het, het inderwaarheid die belangrikheid van en
behoefte aan doeltreffende, betekenisvolle en
maklik-toeganklike skakeling en kommunikasie
met die Fonds na vore gebring.
In die vorige finansiële jaar het die Fonds die
aanvoorwerk gedoen vir die ontwikkeling van
sodanige kommunikasie met lede deur die
instelling en verfyning van ’n breë spektrum
kommunikasiekanale om die uiteenlopende
behoeftes en voorkeure van ons lede te
bevredig.
As deel van hierdie deurlopende reis na hoogs
geïntegreerde en doeltreffende kommunikasie
met en voorligting en ondersteuning van
lede, is verskeie digitale kanale ingestel.
Hierdie kanale het die Fonds en sy lede
in die jaar onder oorsig baie goed gedien,
veral in die laaste helfte van die tydperk toe
tradisionele kommunikasiemetodes, soos
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gedrukte materiaal wat gepos kon word, asook
persoonlike voorleggings (van aangesig tot
aangesig) aan lede, onmoontlik was.

VERSKUIWING IN DIE
MANIER HOE ONS OOR
KOMMUNIKASIE DINK EN
DIT UITVOER
Hoewel die aanvoorwerk vir meer uitgebreide
gebruik van digitale skakelingsplatforms reeds
voor die verskyning van Covid-19 gedoen is, het
die uitbreek van die pandemie en die gevolglike
streng inperking van vyf weke ’n betekenisvolle
en vinnige verskuiwing genoodsaak in die
manier waarop die Fonds dink en optree
rondom kommunikasie met lede.
Benewens die digitalisering van papiergebaseerde
kommunikasie met lede wat voorheen
gebruik is, soos nuusbriewe, state en ad hocinligtingposstukke, moes alle materiaal vir die
opleiding en voorligting van lede deur die Fonds
in digitale formaat omgeskakel word.
Webinaars het die primêre manier geword
om van aangesig tot aangesig te skakel,
en die Fonds het vinnig by hierdie nuwe
digitale normaal aangepas. Verskeie aanlyn
webinaars en geleenthede is aangebied sodat
Fondslede steeds die vlak van skakeling,
inligtingverspreiding en voorligting kon
geniet wat nodig is om die meeste uit hul
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Fondslidmaatskap te haal. Ondanks die gebrek
aan persoonlike kontak by digitale skakeling,
het die Fonds gou besef dat hierdie formaat
’n gerieflike en doeltreffende manier is om
waardevolle inligting en insigte aan ’n groot
aantal van sy lede oor te dra. In reaksie hierop
is ’n aantal beleggingswebinaars geskep met
die oog daarop om lede bewus te maak van
hul beleggingskeuses en sleuteloorwegings
wanneer hulle moet besluit oor hoe en waar
om hul bydraes te belê. Waar moontlik is al
hierdie digitale geleenthede opgeneem en
op die Fonds se webwerf beskikbaar gestel
sodat lede wat nie die regstreekse sessies kon
bywoon nie, die inligting later kan aflaai.
Natuurlik besef die Trustees dat nie al die
Fonds se lede toegang tot digitale toestelle of
betroubare internetverbindings het nie. Die
kommunikasiespan gaan dus voort om maniere
te soek en te beoordeel waarop seker gemaak
kan word dat ’n doeltreffende mengsel van
digitale en tradisionele kommunikasiemetodes
vorentoe gebruik word sodat geen lid buite
die kommunikasiesfeer gelaat word nie.

FOKUS OP AKKURATE
DATA VIR DIE BESTE
SKAKELING MET LEDE
Die sleutel tot doeltreffende, oorwegend
digitale kommunikasie is akkurate en
bygewerkte data oor lede. Dus was die
kommunikasiefokus die afgelope 12 maande
grotendeels daarop om seker te maak dat die
Fonds akkurate rekords van lede het, met veral
bygewerkte kontakbesonderhede van elke
individu. Die insameling en byhou van hierdie
soort akkurate data is nou ’n kernbevoegdheid
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vir enige organisasie wat sterk bande met sy
kliënte wil handhaaf. Die LA Aftreefonds is
gevolglik besig met betekenisvolle beleggings
in wêreldklas-prosesse en stelsels om die
gehalte van sy data oor lede te verbeter en
seker te maak dat alle sodanige data bewaar
en bowenal beskerm word.

DIE BOU VAN
VERHOUDINGE OM ONS
LIDMAATSKAPSBASIS
UIT TE BREI
Natuurlik is lede nie die Fonds se enigste
belanghebbendes sover dit kommunikasie
aangaan nie. Personeeldepartemente en
-spanne is belangrike bydraers tot die welslae
van die Fonds as geheel en tot sy vermoë
om die vlak van diens aan sy lede te lewer
wat hulle verdien. Stewige verhoudings met
departemente van menslike hulpbronne
is dus lewensbelangrik – of dit nou
personeelbeamptes is by plaaslike owerhede
wat reeds werknemers as lede van die LA
Aftreefonds het, of by die wat ons hoop om in
die toekoms as lede van die LA Aftreefondsfamilie te verwelkom.

hierdie personeeldepartemente te versterk
en te verdiep met behulp van innoverende
digitale platforms en veldtogte.

VOORUITSKOUEND
Die voortdurende transformasie van die
manier waarop mense betrokke raak en met
mekaar skakel, beteken dat die Fonds gedurig
sy kommunikasiematriks en -metodes sal
moet aanpas om seker te maak lede kry die
inligting en ondersteuning wat hulle nodig
het om die beste moontlike aftree-uitkoms
te realiseer. In die komende jare sal die fokus
van kommunikasie dus op die voortsetting val
van die soek en ontdek van nuwe maniere om
lede se data in te samel, suksesvol met lede
te skakel en hulle te bemagtig om ingeligte en
deurdagte aftreebeplanning- en spaarbesluite
te neem.

’n Aantal van hierdie inisiatiewe is reeds aan
die gang, insluitend die Fonds se “10 jaar
tot aftrede” skakelingsraamwerk, asook ’n
omvattende digitale “aftreegereedskapskis”,
wat geskeduleer is vir bekendstelling op die
webwerf in die finansiële jaar van 2021/22.
Doeltreffende kommunikasie is egter ’n
tweerigting proses en ons doen ’n beroep op
ons lede om ook inisiatief te neem om die
Fonds te skakel en betrokke te wees, seker
te maak hul kontakbesonderhede is altyd
korrek en ook tyd te bestee om inligting en
voorligtingsmateriaal wat deur die Fonds
beskikbaar gestel word om hulle te help
om die beste toekoms moontlik vir hulle te
bewerkstellig, onder die knie te kry.

Hier het Covid-19 ook ’n aantal uitdagings
gebring wat die manier waarop die Fonds
tradisioneel met personeelspanne sou skakel
betref. Die digitale ekosisteem het egter ook
baie geleenthede met selfs meer doeltreffende
skakeling vir die Fonds geskep. Inderwaarheid
het dit groter reikwydte beteken om
meer voornemende lede die oortuigende
verhaal van die LA Aftreefonds te vertel.
Die kommunikasiespan belê dus heelwat in
maniere om die Fonds se verhoudings met
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Ilse Hartlief | Hoofbeampte
Goeie korporatiewe regering is ’n topprioriteit vir die LA Aftreefonds. Die raad
besef en erken dat slegs deur seker te maak
dit bly ’n goed bestuurde en etiese fonds met
hoë standaarde van korporatiewe regering,
en wat voldoen aan alle Suid-Afrikaanse
aftreefondsregulasies en vereistes, dit sy
verpligtinge teenoor lede volledig kan nakom
en hulle kan help verseker hul goeie aftreeuitkomste bly binne bereik.

Die oorblywende 50% van die raad bestaan
uit trustees wat deur die plaaslike owerhede
(werkgewers) aangewys word, en addisionele
trustees wat onafhanklik mag wees. Hulle
word deur die raad aangewys op grond van
die ervaring wat hulle tot die bestuur van die
Fonds kan bydra en die waarde wat hulle tot
die aftree-uitkomste van die lede kan toevoeg.

DIE RAAD VAN TRUSTEES
Die raad besef dat die Fonds se vermoë
om sy lede te help om hul gewenste
aftree-uitkomstes te realiseer, afhang van
sy doeltreffende bestuur van risiko’s en
geleenthede, sowel as om seker te maak
die Fonds se strategiese rigting, beleggingen bedryfsprestasie is in lyn met daardie
gewenste uitkomstes.

Lid- en pensioenaris-trusteeverkiesings is in
die oorsigjaar gehou. Die ondervoorsitter,
mev. Michelle van Zyl, is deur lede herkies om
nog ’n termyn van vyf jaar as lidverkose trustee
te dien. Haar nuwe termyn het op 1 Januarie
2021 begin. Adv. Christi Franken is deur
pensioenarisse verkies om ’n vyfjaartermyn
as pensioenarisverkose trustee te dien. Sy
termyn het op 1 Januarie 2020 begin.

Om goeie verteenwoordiging van lede
en pensioenarisse te handhaaf, word ten
minste 50% van die raadslede deur hierdie
belanghebbende groepe verkies. Dit skep
ook die geleentheid en kanale vir lede en
pensioenarisse om maklik terugvoering te kry
en insette te lewer rakende raadsbesluite en
optrede.

Die Raad het ook ’n vakature vir ’n addisionele
trustee gehad weens die uittrede van mnr.
Herman Botha in Desember 2019. Die Raad
het mnr. Jonathan Lawack met ingang van 1
Maart 2020 vir ’n vyfjaartermyn aangestel.
Mnr. Lawack is geen vreemdeling in die Raad
nie en het voorheen as ’n raadslid-trustee van
die Nelson Mandelabaai-munisipaliteit gedien.
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RAADSVERANDERINGE

“

A wise man adapts himself
to circumstances, as water
shapes itself to the vessel
that contains it.
Chinese Proverb

”
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Mnr. J Jacobs
Addisioneel
Lid van die Ouditkomitee
Termyn eindig op 31 Julie 2022

n/a

30 Augustus
2019

X(BA)

NVT

NVT

28 Oktober
2019

NVT

NVT

29 Oktober
2019

NVT

NVT

2 Desember
2019

NVT

NVT

3 Desember
2019

NVT

NVT

Mnr. JAH van den Berg
Pensioenaris
Termyn eindig op 31 Desember 2023
Adv. CJ Franken
Pensioenaris
Termyn het op 1 Januarie 2020 begin en
eindig op 31 Desember 2024
Mnr. J Lawack
Addisioneel
Termyn het op 1 Maart 2020 begin en eindig
op 28 Februarie 2025
Me. I Hartlief
Hoofbeampte

NVT

30 Januarie 2020

NVT

NVT

NVT

31 Januarie 2020

NVT

NVT

NVT

28 Februarie
2020

NVT

NVT

NVT

28 Mei 2020

NVT

NVT

24 Junie 2020

NVT

NVT

25 Junie 2020

NVT

NVT

Teenwoordig
NVT Nie van toepassing

X(BA) ) Afwesig met Raadstoestemmingl

J van den Berg
Pensioenaristrustee

NVT

S Philander
Raadslid- trustee

X(BA)

W Meiring
Raadslid- trustee

29 Augustus
2019

J Lawack
Addisionele
Trustee

P Esterhuizen
Pensioenaristrustee

Mnr. S Philander
Werkgewer-raadslid
Termyn eindig 3 maande ná die munisipale
verkiesings van 2021.

J Jacobs
Addisionele
Trustee

C Franken
Pensioenaristrustee

Mnr. PW Esterhuizen
Pensioenaris
Termyn het op 31 Desember 2019 geëindig

H Botha
Addisionele
Trustee

Me. M van Zyl
Ondervoorsitter/Lid
Voorsitter van die Ouditkomitee
Termyn eindig op 31 Desember 2020.
Herverkies deur lede vir ’n verdere
vyfjaartermyn, wat op 1 Januarie 2021 begin
het.

Bywoning van LA Aftreefonds se Raadsvergaderings: 1 Julie 2019 – 30 Junie 2020
M van Zyl
Ondervoorsitter
en Lidtrustee

Mnr. DL Carstens
Voorsitter/Lid
Termyn eindig op 31 Desember 2024

Mnr. WR Meiring
Werkgewer-raadslid
Lid van die Ouditkomitee
Termyn eindig 3 maande ná die munisipale
verkiesings van 2021.

D Carstens
Voorsitter en
Lidtrustee

Op 30 Junie 2020 het die raad van trustees uit
die volgende lede bestaan:

X(BA)

X(BA)

X(BA)

X(No BA) Afwesig sonder Raadstoestemming

Bywoning van LA Aftreefonds se Ouditkomiteevergaderings: 1 Julie 2019 - 30 Junie 2020
M van Zyl
Voorsitter van die
Ouditkomitee en
Lidtrustee

H Botha
Voorsitter van
die vergadering
en Addisionele
Trustee

28 Oktober 2019

D Carstens
Ex-officio lid en
Lidtrustee

J Jacobs
Addisionele
Trustee

W Meiring
Raadslidtrustee

NVT

30 Januarie 2020

NVT

24 Junie 2020

NVT

Alle Raadsvergaderings en Ouditkomiteevergaderings vanaf Mei 2020 is virtueel via Microsoft
Teams gehou. Die Algemene Jaarvergadering op 29 Mei 2020 was nie ’n regstreekse geleentheid
nie. Dit het bestaan uit voorleggings wat vooraf opgeneem is en is op die Fonds se webwerf aan
alle belanghebbendes beskikbaar gestel.
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Die raad word toegelaat om die dienste van
eksterne kundiges en konsultante te bekom
om te help met die uitvoering van hierdie
funksies. Die trustees bly egter uiteindelik
verantwoordelik vir alle besluite en optrede.
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Verskeie inisiatiewe bestaan om die raad te help om voortdurend sy prestasievermoë te verbeter en
seker te maak sy verantwoordelikhede word nagekom.Veral die Trustee-opleidingsbeleid verseker
dat die raad deurgaans sy bevoegdheidsvlakke opstoot. Die bywoning van opleidingsgeleenthede
deur trustees in die oorsigjaar word hieronder getoon:

02 ’n Raamwerk vir Korporatiewe
Regering;

03 ’n Delegering- of

afwentelingsraamwerk vir
subkomitees en ander persone
gemagtig om namens die Fonds op
te tree;

04 ’n King IV- beoordelingstrategie; en
05 ’n Beleid oor die Verklaring van
Belange deur trustees.

DEURLOPENDE EVALUERING
VAN RAAD
In ooreenstemming met King IV 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 verskaf die
resultate aan die raad. Enige areas wat aandag
of uitbouing nodig het, word aangeteken sodat
die nodige regstellende optrede kan volg.

27 Februarie 2020

NVT

28 Februarie 2020

NVT

J van den Berg
Pensioenaristrustee

S Philander
Raadslidtrustee

W Meiring
Raadslidtrustee

en doeltreffende leierskap en
bedrywighede;

J Lawack
Addisionele
Trustee

01 ’n Raadshandves oor etiese

J Jacobs
Addisionele
Trustee

Bywoning van LA Aftreefonds se Trustee-opleiding: 2020
C Franken
Pensioenaristrustee

Bepaal en handhaaf die Fonds se
strategiese rigting
Vestig Fondsbeleid oor verskillende
aspekte en sien toe dat alle
belanghebbendes daarby hou
Maak seker van die geskiktheid,
ooreenstemmende
benadering
en
aanspreeklikheid van alle bestuursdienste
en diensverskaffers
Beoordeel, selekteer en monitor
beleggings en beleggingsbestuurders
Kommunikeer met lede oor alle sake
rakende die Fonds
Neem besluite oor die betaling van
doodsvoordele aan begunstigdes en/of
benoemdes
Help met die oplos van enige dispute
wat deur lede oor enige aspek van die
Fonds aanhangig gemaak word
Ken en verstaan die Fonds se reëls en
wees bewus van enige veranderinge aan
wetgewing wat die Fonds raak

Die raad gaan voort om daarop te fokus dat
sy missie, praktyke en protokolle in lyn is met
die van die King IV-verslag oor Korporatiewe
Regering vir Suid-Afrika. Die stewig gevestigde
kultuur en robuuste raamwerk van goeie
korporatiewe regering sluit die volgende
komponente in:

VERHOGING VAN RAAD SE BEVOEGDHEIDSVLAKKE

M van Zyl
Ondervoorsitter
en Lidtrustee

Benewens oorsig oor en die bestuur van die
daaglikse bedryf van die Fonds, word van die
raad vereis om die volgende funksies uit te
voer:

OM VOLDOENING AAN
KING IV TE VERSEKER

D Carstens
Voorsitter en
Lidtrustee

DIE ROLLE EN
VERANTWOORDELIKHEDE
VAN DIE RAAD

HANDHAWING VAN ’N ETIESE KULTUUR
Van alle trustees word verwag om die Fonds se Gedragskode te onderteken. Daarmee bevestig
hulle hul verbintenis tot die hoogste vlakke van integriteit, bevoegdheid, verantwoordelikheid en
aanspreeklikheid. Die trustees is ook verbind daartoe om:
• enige belangebotsings te verklaar;
• hulle te onttrek van besluitneming in die geval van enige sodanige botsende belange; en
• watter stappe ook al nodig is, te doen om belangebotsings uit die weg te ruim of te bestuur.
Van al die Fonds se diensverskaffers, insluitend alle beleggingsbestuurders, word vereis om elke
ses maande te verklaar dat hulle nie regstreeks of onregstreeks bevoordeel is deur hul bande met
die Fonds nie, behalwe dat hulle die ooreengekome vergoeding vir die lewering van hul dienste
ontvang het.

DIE HOOFBEAMPTE
Die hoofbeampte help en ondersteun die raad van trustees om die Fonds te bedryf. Dit is ’n
strategiese, uitvoerende en nakomingsfunksie. Die hoofbeampte is verantwoordelik daarvoor om
seker te maak dat alle besluite wat deur die raad geneem word, uitgevoer word en dat al die Fonds
se diensverskaffers die bepalings en voorwaardes van hul kontrakte en mandate nakom.
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FONDSREËLS EN WETGEWING
Die Reëls van die LA Aftreefonds definieer hoe die Fonds werk, gee besonderhede van
lidbydraes en -voordele, en sit die bestuurstruktuur uiteen. Hierdie Fondsreëls word van tyd tot
tyd gewysig om seker te maak dit bly in lyn met alle voordeleverbeterings en wetsveranderinge.
Enige sodanige veranderinge moet deur die Gedragsowerheid vir die Finansiële Sektor (FSCA)
goedgekeur en na lede deurgestuur word.

Die oorblywende bepalings van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA) het
op 1 Julie 2020 van krag geword. Alle fondse het nou een jaar grasie om aan hierdie wetgewing
te voldoen.

Die volgende veranderinge aan die Fondsreëls is in die oorsigjaar geïmplementeer:
•

Fondsreël 4 is gewysig om tydelike verligtingsmaatreëls vir annuïtante, soos deur die
Nasionale Tesourie toegelaat, te implementeer. Die wysiging het annuïtante van die lewende
annuïteit binne die Fonds toegelaat om hul onttrekkingskoerse vir die tydperk van Junie
2020 tot September 2020 aan te pas.

WETGEWING VAN TOEPASSING OP DIE FONDS
Die Fonds word gereguleer binne ’n regsraamwerk wat deur verskeie stukke wetgewing
gedefinieer word. Die noemenswaardigste hiervan is die Wet op Pensioenfondse, 1956 en die Wet
op Inkomstebelasting, 1962, soos gewysig. Daarby voldoen die Fonds aan alle toepaslike vereistes
van die volgende wette:
•
Die Wet op Arbeidsbetrekkinge
•
Die Wet op Billike en Gelyke Indiensneming
•
Die Wet op Finansiële Instellings (Belegging van Fondse)
•
Die Wet op Langtermynversekering
•
Die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting
•
Die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting

“

Intelligence is the
ability to adapt to
change.

”

Stephen Hawking

Verpligte annuïtisering het 1 Maart 2021 van krag geword. Dit is buite die huidige verslagtydperk,
maar afhangende van die ouderdom van lede op 1 Maart 2021, mag die regulasie hulle raak. Kortliks
behels dit dat lede wat geraak word, kan verwag dat die Fondsrekords en hul voordelestate
voortaan ’n “gevestigde gedeelte” (fondswaarde op 1 Maart 2021 met toekomstige groei op die
waarde van 1 Maart 2021) en ’n “niegevestigde gedeelte” (bydraes en beleggingsgroei daarop
vanaf 1 Maart 2021 vorentoe) sal toon. Lede ouer as 55 op 1 Maart 2021 en wat uit hierdie
Fonds aftree, sal nie onderhewig wees aan die annuïtiseringsvereistes van toepassing op die
niegevestigde gedeelte nie. Besonderhede van hierdie potensiële impakte is gegee in Februarie
2021 se nuusbrief en ’n webinaar aangebied in die laaste week van Februarie 2021. Die regulasie
sal in groter besonderhede in 2021 se jaarverslag bespreek word.
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