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Uitgawe 3    Desember 2021

LEDE
NUUSBRIEF

AFTREEFONDS

Geagte Lede

Binne ’n oogwink is meer as driekwart 
van die jaar verby en is daar net nog 
sowat 12 dae oor voordat ons 2021 
vaarwel gaan toeroep. Ondanks die 
uitdagings wat hierdie jaar gebring 
het, het ons as Fonds ons daarop 
toegespits om vorentoe te beweeg 

en nuwe maniere te vind om die las 
op beide ons lede en pensioenarisse te 

verlig.

Iemand het eenmaal gesê dat die kuns van die lewe lê in 
voortdurende heraanpassing by ons omgewing. Dit is presies 
wat ons in 2021 gedoen het; ons het nuwe maniere gevind 
om om u te bereik en in kontak te bly ondanks die wêreldwye 
pandemie waarmee ons steeds te kampe het. Ons nuwe digitale 
betaalstrokies, jaarlikse voordelestate en jaarstate vir ons 
lewende annuïteit binne die Fonds, ons beskikbaarheid per 
WhatsApp, ons splinternuwe adminplatform, InTouch van Verso, 
en veral ons virtuele opleidingsessies vir lede, is net sommige van 
die maniere waarop ons as Fonds bly groei en aanpas het by die 
voortdurende veranderende wêreld en behoeftes van ons lede.

Ons wil dan ook aan die vooraand van ’n nuwe jaar, u almal 
nogmaals gerusstel dat ons verbind bly tot ons visie om die 
beste moontlike aftree-uitkoms vir al ons lede, afgetredenes en 
pensioenarisse te verseker.

Terwyl ons regmaak om totsiens te sê vir 2021, wil ek graag hierdie 
geleentheid gebruik om u te bedank vir u samewerking met ons 
om u ervaring as ’n lid van die LA Aftreefonds te verbeter. Elke 
keer dat u ’n virtuele opleidingsessie vir lede bygewoon het, of 
’n nuusflits aan lede gelees het, beskou ons as ’n belangrike tree 
na beter skakeling op die pad wat ons saam met u stap na wat 
ons hoop ’n gemaklike aftreefase sal wees. Ek hoop en vertrou 
dat u ’n veilige en genotvolle vakansietyd saam met vriende en 
geliefdes sal hê.

Kom ons lig ’n glasie op ’n voorspoedige Nuwejaar!

Ons nuwe adminstelsel
Soos ons in ons vorige nuusbrief aangedui 
het, is ons baie opgewonde oor wat die nuwe 
administrasiestelsel, wat op 1 Julie 2021 
in werking gestel is, alles aan ons lede en 
pensioenarisse bied.

InSight van Verso help dat u moeiteloos en 
veilig beheer kan neem van u finansiële 
toekoms deurdat dit u in staat stel om alles na 
te gaan waartoe u voorheen met behulp van die 
Verso-webtoep en mobiele toep toegang gehad 
het, maar net op ’n baie gebruiksvriendeliker 
manier. Daarby kan u veranderinge aan u 
persoonlike besonderhede en benoeming van 
begunstigdes aanlyn aanbring.

Indien u vir Verso se webtoep en die InTouch- 
mobiele toep geregistreer is, kan u nou 
dieselfde gebruikersnaam en wagwoord gebruik 
om toegang tot Verso se InSight-platform te kry.

Let asseblief daarop dat u die nuwe InSight- 
mobiele toep van Verso vir u tablet of slimfoon 
van die onderskeie toepassingwinkels vir Apple- 
of Android-toestelverskaffers moet aflaai. U 
kan die skakel na Verso se InSight-webtoep op 
die Fonds se webtuiste kry.

Sodra u die InSight- mobiele toep van Verso het, 
is daar niks beters as om dadelik te begin nie. 
Registreer eenvoudig vir Verso InSight op die 
nuwe Insight-platform van Verso. Klik hier en 
volg die vier maklike stappe om te registreer.

U kan enige vrae/navrae rig deur die Fonds te 
kontak per: 

Telefoon: 021 943 5305
E-pos: support@laretirementfund.co.za
WhatsApp: 081 806 9959 (vanaf 08:00 tot 16:00)
Stuur ’n WhatsApp aan ons en ons sal u dadelik 
terugskakel.

Nota van die Hoofbeampte

Hoofbeampte
Ilse Hartlief

https://ebadmin.verso.co.za/INpJus02/loginDefault
https://laretirementfund.co.za/
https://laretirementfund.co.za/wp-content/uploads/2021/09/ILA-flyer-new-admin-system-2021.pdf
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Indien u nog nie die nuwe adminstelsel gebruik het nie, is u jaarlikse voordelestaat (BS) ’n goeie plek om te begin. Dit 
is bes moontlik die belangrikste inligting wat u elke jaar van die Fonds ontvang en u kan dit op InSight van Verso lees. 
Dit gee onder meer ’n aanduiding van u aftreebeplanningstatus. Ons raai u aan om tyd in te ruim om u staat te lees 
sodat u verstaan hoe op koers u is om gemaklik te kan aftree.

Effens koers verloor?

Dit is ook ’n goeie tyd om u sterfte- en ongeskiktheidsvoordele te hersien:

Soos wat u omstandighede verander, verander u behoeftes ook. Dit is u verantwoordelikheid om seker te maak u 
geliefdes is versorg in die geval dat u sou sterf. Wees op die uitkyk vir die Fonds se eerste nuusbrief van 2022 vir lede, 
waarin al die besonderhede sal verskyn wat u nodig mag hê om hierdie veranderinge te maak.

Die benoeming van u begunstigdes en om seker te maak hul besonderhede word gereeld bygewerk, is van kritieke 
belang vir ’n suksesvolle reis na aftrede. Om ’n sterftevoordeel uit die Fonds te kan betaal, moet ons seker maak van 
die versorging en beskerming van al die mense wat van u afhanklik is. Die LA Aftreefonds se raad van trustees sal ’n 
proses begin om almal te identifiseer wat van u afhanklik was vir finansiële ondersteuning, sowel as enigiemand wie 
se versorging ingevolge die wet u verantwoordelikheid was. Ons sal ook graag u wense hieroor wil weet. U kan hierdie 
proses ondersteun deur seker te maak u benoem begunstigdes en deur hul besonderhede bygewerk te hou.

Nuwe benoemingsvorm vir begrafnisvoordele-begunstigdes

Benewens die gewone benoemingsvorm hierbo genoem, vereis wetgewing nou dat alle lede ’n benoemingsvorm vir 
begrafnisvoordele-begunstigdes invul om die versekeraar in staat te stel om die begrafnisvoordeel regstreeks aan u 
benoemde begunstigde(s) te betaal sodat hulle die begrafniskoste makliker kan betaal. Klik hier vir hierdie vorm.

Jaarlikse voordelestaat

Werk die besonderhede van u benoemde begunstigde by 

Moenie vroeg aftree nie – spaar soveel jy kan vir 
solank jy kan

Dra vrywillig bykomend by tot die fonds – kontak jou 
personeeldepartement vir hulp hiermee

Moenie jou lidaandeel in kontant onttrek wanneer 
jy van werk verander nie – bewaar en bou aan jou 

voordele

Maak seker dat jy ’n beleggingsportefeulje gekies 
het wat die beste by jou behoeftes pas

Moenie voortdurend aan jou beleggings torring nie – 
onthou die spaarproses vir aftrede het ’n 

langtermyndoelwit
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https://laretirementfund.co.za/wp-content/uploads/2021/09/FUNERAL-BENEFIT-BENEFICIARY-NOMINATION-FORM.pdf
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As ’n lid van die LA Aftreefonds is dit belangrik dat u weet presies hoe goed u Fonds is.

Hier is net ’n paar van die merkwaardige voordele wat ons ’n trappie hoër as die res 
plaas:

’n Soliede en trotse 
geskiedenis

Voortreflike historiese beleggingsopbrengste 
en bewese aftreebeleggingsopsies

Die Fonds presteer al vir baie jare beter as sy 
eweknieë, gemeet aan netto opbrengste ná 
aftrekking van fooie. Dit was ook die geval 
gedurende die huidige moeilike ekonomiese 

tydperk. Die Fonds se lewensfase-
beleggingstrategie deel beleggings toe volgens 
waar die betrokke lid op sy/haar aftreereis is. 

Dit beteken dat jonger lede se beleggings gerig 
is op optimale groei van spaargeld, terwyl die 
beskerming van hul neseier die prioriteit is by 

ouer lede wat naby aan aftrede is.

Uitmuntende korporatiewe regering

Die LA Aftreefonds is baie gesteld 
op goeie bestuur en om te hou by 
die reëls en wette waarvolgens 

aftreefondse in Suid-Afrika 
gereguleer word. Die Fonds maak 
dus seker dat Fondslede beskerm 
word en na hul belange omgesien 
word deur ’n raad van trustees en 

’n toegewyde hoofbeampte.

’n Toegewysde Fondsraadgewer

Indien u hulp nodig het om u opsies 
behoorlik te begryp – as lid van 
die Fonds, of wanneer u op die 

punt staan om af te tree, of 
indiensneming verlaat, of vir 
watter rede ook al – sal die 

Fondsraadgewer u bystaan deur al 
u opsies en verwante kostes aan u 

te verduidelik.

Lewende annuïteit binne die Fonds

As ’n lid van die Fonds het u die keuse om ’n gedeelte 
van, of al u aftreespaargeld, by u aftrede na ’n 

ongelooflik kostedoeltreffende lewende annuïteit wat 
deur die Fonds verskaf word, te skuif. ’n Belegging 

in hierdie lewende annuïteit is in die praktyk 
dieselfde as om ’n pensioen “te koop”. Dit sal u 
minder kos as om ’n pensioen buite die Fonds te 
koop en u sal voordeel kan bly trek uit die goeie 
beleggingsopbrengste wat steeds, gemeet aan 
netto opbrengs ná aftrekking van fooigelde, die 

breër bedryf van kleinhandel- (effektetrusts) 
en institusionele (groot gesegregeerde fondse) 

aftreefondsprodukte klop.

Deurlopende fokus op kostes 

Pensioenondersteunde huislenings

Innoverende en buigsame voordele
Die Fonds wend elke moontlike poging aan om seker te maak dat lede toegang het tot die mees buigsame en bekostigbare 
voordele. Hoe u hieruit voordeel trek, hang heeltemal van uself af – van die keuse oor die vlak van doodsdekking na gelang van 
u behoeftes en begroting, tot die besluit of u ongeskiktheid-inkomstedekking verlang en presies watter eiekeuse- of vrywillige 
voordele u graag wil byvoeg.

Vrywillige dood- en ongeskiktheid-inkomstedekking – Gee aan u en u familielede die gemoedsrus wat spruit uit die wete 
dat agtergeblewenes finansieel goed versorg is indien u ongeskik vir werk sou raak, of sou sterf.

Begrafnisvoordeel-opsies - Vir u en u onmiddellike familielede om te help met hoë begrafniskostes.

Begrafnisdekking vir uitgebreide familie - Benewens die begrafnisdekking vir uself en u onmiddellike familie, bied die 
Fonds ook die opsie om bekostigbare begrafnisdekking vir lede van u uitgebreide familie te kry deur sy kostedoeltreffende 
vrywillige begrafnisskema vir uitgebreide familie.

Vrywillige kritiekesiektevoordele - As ’n lid van die LA Aftreefonds kwalifiseer u om binne 3 maande ná aansluiting by 
die Fonds bekostigbare dekking vir kritieke siektes vir uself uit te neem. Die doelwit van die voordeel is om u te help 
met enige potensieel oorweldigende uitgawes en leefstylaanpassings wat deur ’n kritieke of gevreesde siekte of toestand 
genoodsaak word.

Die LA 
Aftreefonds help 
lede sedert 1943 
met hul reis na 

aftrede.

Die Fonds 
bly verbind daartoe 
om kostes laag en 

aftreebesparingsgroei 
hoog te hou.

Ons is die enigste 
Fonds wat aan potensiële 

lede ’n kwotasie sonder enige 
verpligtinge van ’n maandelikse premie 
bied, waarin fondskoste en ’n vrywillige 
versekerde risikovoordeel uiteengesit 

word. Dit kan lede help om te verstaan 
hoeveel van hul maandelikse bydraes 

regstreeks vir aftreebesparing 
gebruik sal word.

Die 
Fonds bied 

lede toegang 
tot ’n waardevolle 

pensioengerugsteunde 
huisleningskema. 
Dit beteken dat 

kwalifiserende Fondslede 
’n borgskap vir ’n 

huislening van tot 60% van 
hul lidaandeel (d.w.s. die 
totale gespaarde bedrag 

in hul fondsrekening) 
by FNB kan kry.

Voorsiening van ’n premiekwotasie



Kantoorure in die feestyd:

Een mandjie, of twee?

Die Nasionale Tesourie se 
aankondiging in Augustus 

2021 dat die regering aan ’n 
“tweemandjiestelsel” werk, 

het heelwat bespreking uitgelok. 
Die regering probeer ’n oplossing kry 

sodat lede in ’n noodgeval toegang tot ’n 
gedeelte van hul aftreespaargeld sal hê sonder 
dat die bewaring van hul aftree-neseier in gevaar 
gestel word. Bydraes sal tussen twee mandjies 
verdeel word (in ’n verhouding waaroor nog nie 
besluit is nie). Mandjie een sal vir die langtermyn-
aftreespaarpoging wees en sal bewaar word vir 
uitbetaling by aftrede. Mandjie twee sal vir 
korttermyn- finansiële behoeftes wees en lede 
sal vir hierdie doel onttrekkings uit hierdie 
mandjie kan doen.

Dit is belangrik dat u as lid begryp dat dit 
onwaarskynlik is dat u toegang sal kry tot u 
huidige aftreespaargeld. Die toekomstige 

implementering van hierdie 
stelsel sal waarskynlik net 
van toepassing wees op bydraes 
gemaak nadat die nuwe wetgewing 
van krag geword het.

Die minister van finansies, mnr. Enoch 
Godongwana, het in sy mediumtermyn-
begrotingstoespraak op 11 November in die 
parlement net skramsweg melding van bogenoemde 
gemaak. Die besonderhede moet nog as deel 
van die belastingwetgewing wat vroeg in 2022 
gepromulgeer sal word, gedokumenteer word.

Ongeag bogenoemde, is dit steeds belangrik dat 
lede in gedagte hou dat 93% van Suid-Afrikaners 
nie genoeg geld het om te kan aftree nie. Hoewel 
die laaste paar jaar gewys het dat onvoorsiene 
noodsituasies skielik kan voorkom, moet onthou 
word dat aftreespaargeld eintlik net vir ’n 
gemaklike aftrede aangewend behoort te 
word.

Die Fonds se oproepsentrum sal oor die feestyd van 08:00 tot 16:00 oop bly. Ons sal hier wees om te help met 
enige navrae van lede.

 
Oproepsentrum se kontakbesonderhede:

Tel: 021 943 5305
e-pos: support@laretirementfund.co.za
WhatsApp: 081 806 9959 (vanaf 08:00 tot 16:00) 
Instap: Belmont-kantoorpark, Twiststraat, Bellville (vanaf 08:00 tot 16:00)

     
Daarby kan u Glenda Kunene by 081 778 0923 skakel oor enige Fondsverwante sake.

Posbus 4300, Tygervallei, 7536 • Belmont-kantoorpark, 
Twist straat, Bellville, 7530 • WhatsApp: 081 806 9959 (tussen 08:00 - 16:00)
Tel: 021 943 5305 • Faks: 021 917 4114 • support@laretirementfund.co.za
www.laretirementfund.co.za • Fondsregistrasienr.: 12/8/1278/2  

Trustees: Mnr. DL Carstens (Voorsitter), 
Me. M van Zyl (Ondervoorsitter),  Adv. CJ Franken, Mnr. J Lawack, 

Mnr. J Jacobs, Mnr. WR Meiring, Mnr. S Philander, Mnr. JAH van den Berg, 
Hoofbeampte: Me. IT Hartlief


