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Geagte Pensioenarisse

Ek kan skaars glo ons het net nog sowat 45 dae oor 
voordat ons 2021 moet groet. Ondanks die uitdagings 
van 2021 het ons as Fonds ons daarop toegespits om 
vorentoe te bly beweeg en nuwe maniere te kry om die 
finansiële las op beide ons lede en ons pensioenarisse 
te verlig. 

Iemand het eenmaal gesê dat die kuns van die lewe 
daarin opgesluit lê om voortdurend by jou omgewing 
te kan aanpas. Dit is presies wat ons gedoen het. Ons 
het nuwe maniere gevind om u te bereik en kontak te 
behou, ondanks die wêreldwye pandemie waarmee ons 
steeds opgesaal sit. Ons nuwe digitale betaalstrokies, 
ons beskikbaarheid op WhatsApp en ons splinternuwe 
administrasieplatform, InSight van Verso (waarvan u 
meer te lese sal kry in hierdie nuusbrief), is net enkele 
van die maniere waarop ons as Fonds bly groei en aanpas 
het by die immer veranderende wêreld en behoeftes 
van ons lede en pensioenarisse. 

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

Terwyl ons gereed maak om 2021 vaarwel toe te roep, 
wil ek graag hierdie geleentheid gebruik om u te bedank 
dat u met ons saamgewerk het om u ervaring as ’n 
pensioenaris van die LA Aftreefonds te verbeter. Ek hoop 
en vertrou dat u ’n veilige en genotvolle vakansietyd 
saam met vriende en geliefdes sal deurbring.

Kom ons klink ’n glasie op ’n voorspoedige nuwe jaar.

Ilse Hartlief
Hoofbeampte

Boodskap van die hoofbeampte Bestaansertifikaat

Soos gewoonlik, sal u u vooraf 
ingevulde bestaansertifikaat 
(Certificate of Existence/COE) 
saam met u betaalstrokie 
vir Maart 2022 ontvang. As 
’n pensioenaris wat tans ’n 
maandelikse inkomste van die 
Fonds ontvang, moet u elke 
jaar ’n COE invul en indien. Ons 
wil u hiermee net herinner om 
in Maart asseblief op die uitkyk 
te wees vir hierdie belangrike 
dokument. Wanneer u dit 
ontvang, is dit belangrik om 
seker te maak dat al die inligting 
van u wat ons op rekord het, 
korrek is. Sodra u tevrede is, 
moet u die dokument asseblief 
onderteken en sertifiseer en dit 
daarna voor die datum wat op 
die vorm aangedui word, aan 
die Fonds terugstuur. Indien 
u COE nie teen September 
deur die Fonds ontvang is nie, 
sal u pensioenbetalings vanaf 

Oktober gestaak word.
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Soos gewoonlik, werk die Fonds onvermoeid agter die skerms om seker te maak u, 
ons pensioenarisse, het die beste moontlike ervaring wanneer 
u met die Fonds skakel. Ons is dus bly om te kan aankondig 
dat ons nuwe adminstelsel, InSight van Verso, op 1 Oktober 
2021 vir ons pensioenarisse en lewende annuïtante in 
bedryf gestel is.

Die nuwe stelsel stel u in staat om veilig en sonder 
moeite beheer te kry oor u finansiële toekoms, met 
toegang tot die volgende:

•  U persoonlike besonderhede – u kan nou self 
    hierdie besonderhede aanlyn verander
•  U bankbesonderhede – u mag hierdie besonderhede 
    bekyk, maar u sal steeds die administrateur, 
    Verso, moet kontak indien u hierdie besonderhede 
    wil bywerk
•  U pensioenbetaalstrokies

Om op hierdie nuwe adminstelsel te registreer, maak 
asseblief eers seker dat u u e-posadres aan Verso, die 
administrateur, verskaf het.

Volg nou die registrasie-instruksies hieronder:

1.  Tik die volgende adres in u webblaaier:
     https://ebadmin.verso.co.za/INpJus02/loginVerso
2.  Klik die REGISTRASIE-opsie (REGISTRATION). 
     Die registrasieblad vir nuwe gebruikers sal 
     vertoon word.
3.  Kies u tipe identifikasie (SA ID of paspoort) op   
     die kieslys en tik u ID- of paspoortnommer in.
4.  Tik u van in. Klik op VOLGENDE (NEXT).
5.  ’n Eenmalige wagwoord (OTP) sal vervolgens  
     outomaties aan u gestuur word wanneer u die keuse vir óf ’n selfoonnommer óf ’n 
     e-posadres uitoefen. Klik op STUUR (SEND). Die skerm vir die invoer van die OTP sal 
     dan vertoon word.
6.  Tik die OTP wat óf per SMS, óf per e-pos aan u gestuur word, in op die skerm.
7.  Klik op VOLGENDE (NEXT) om voort te gaan.
8.  Die registrasieblad sal vertoon word. Vul die besonderhede in wat daarop gevra 
     word.
9.  Indien die registrasie suksesvol was, sal die volgende boodskap op die vertoonblad   
     vir ’n suksesvolle registrasie verskyn: Sukses U kan nou aanmeld (Success You may 
     now log on).

Indien u oor enigiets onseker is, kontak asseblief die Fonds:

Ons nuwe administrasiestelsel

Telefoon:
E-pos: 

WhatsApp: 

021 943 5305
support@laretirementfund.co.za
081 806 9959 (vanaf 08:00 tot 16h00)
Stuur ’n WhatsApp aan ons en ons sal u dadelik terugskakel.
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Onthou asseblief om die LA Aftreefonds in kennis te stel indien u adres verander het, of 
indien enige ander persoonlike besonderhede verander moet word. So nie, kan u self die 
besonderhede aanlyn bywerk. Indien u bankbesonderhede verander het, moet u asseblief 
die Fonds skriftelik daarvan in kennis stel. Die Fonds moet die kennisgewing voor die 10de 
van die maand ontvang om die maand se pensioen in u nuwe rekening te kan inbetaal. Enige 
kennisgewing wat ná die 10de van die maand ontvang word, sal eers die volgende maand 
geïmplementeer kan word. Let ook daarop dat die Fonds se besluit om betaalstrokies eerder 
per e-pos as per gewone pos te stuur, nog ’n rede is waarom ons u jongste bygewerkte 
besonderhede moet hê. Hierdie is dus ’n gulde geleentheid vir u om ons te help om u 
betaalstrokie spoedig en veilig by u te kry, deur seker te maak dat ons u korrekte e-posadres 
het. U kan u eie besonderhede self aanlyn bywerk of eenvoudig ’n e-pos aan ons stuur met 
u besonderhede/bygewerkte besonderhede en ’n versoek om seker te maak dit is korrek. 
Die e-posadres hiervoor is support@laretirementfund.co.za. Ons sien uit daarna om van u te 
hoor.

U pensioenverhoging wat vanaf 1 Januarie 2022 geldig is, neem onder andere die volgende 
in ag:

1.  Die Fonds se pensioenverhogingsbeleid:

Die pensioenverhogingsbeleid van die Fonds is ’n formele bevestiging van die grondslag 
waarop die jaarlikse verhoging wat aan pensioenarisse toegeken word, bepaal word. Die 
huidige pensioenverhogingsbeleid van die Fonds teiken ‘n pensioenverhoging van 70% van 
prysinflasie (VPI) effektief 1 Januarie, maar die verhoging is gebaseer op die VPI tot en 
met die voorafgaande 30 Junie en sluit die waarde van enige bonus in. Pensioenverhogings 
is onderhewig aan bekostigbaarheid, soos deur die Aktuaris met inagneming van 
beleggingsopbrengste bepaal word.

2.  Beleggingsopbrengste en rentekoerse:

U is verlede jaar ingelig dat die tydperk van Maart 2020 tot Junie 2020 ‘n uiters moeilik 
periode was, aangesien COVID-19 beleggingsmarkte wêreldwyd negatief beïnvloed het. 
Alhoewel die impak ‘n skielike daling in die fondsbates tot gevolg gehad het, het die 
Fonds die meeste van hierdie verliese op papier, teen Augustus 2020 weer ingehaal. Die 
beleggingsopbrengs op pensioenarisbates was ’n verblydende 18.9% per jaar vir die jaar 
geëindig 30 Junie 2021.

Die pensioenaris-beleggingstrategie beteken dat beleggingsopbrengste nie in isolasie 
beskou moet word nie, maar eerder saam met die verandering in die waarde van die 
beloofde voordele (laste). Dit is omdat die waarde van ‘n groot deel van die bates (effekte) 
baie soos die waarde van die laste beweeg wanneer rentekoerse verander. Wanneer 
rentekoerse styg, neem die waarde van beide die bates en die laste af, en andersom. 
Beleggingsopbrengste op pensioenarisbates was gemiddeld 6.1% per jaar oor die drie jaar 
tot 30 Junie 2021.

3.  Die finansiële volhoubaarheid van die Fonds:

Wanneer die Raad van Trustees die jaarlikse pensioenverhoging oorweeg, is ‘n primêre 
oorweging die finansiële volhoubaarheid van die Fonds. Soos verlede jaar genoem, het 
die Fonds se beleggingstrategie en reserwes gehelp om die Fonds te beskerm teen die 

Verandering van besonderhede

Pensioenverhoging en bonus
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finansiële impak van die pandemie. Die Raad bevestig graag dat die Pensioenarisrekening 
op 30 Junie 2021 teen 104.7% befonds is. Die Fonds is dus in ‘n gesonde finansiële posisie.

Die Raad van Trustees kon ‘n pensioenverhoging toestaan in ooreenstemming met 
die pensioenverhogingsbeleid van die Fonds. Soos reeds genoem, teiken die beleid ‘n 
pensioenverhoging van 70% van prysinflasie, insluitend die waarde van enige bonus. ‘n 
Gedeelte van die geteikende pensioenverhoging kan vir ‘n bonus verruil word.  Hierdie jaar 
het die Fonds egter ‘n surplus gegenereer en ‘n gedeelte van hierdie surplus sal aangewend 
word om die bonusbetaling in Desember te finansier

Ons lig u graag in dat u bruto pensioen vanaf 1 Januarie 2022 met 3.41% verhoog word. Die 
verhoogde pensioen sal op u Januarie 2022-pensioenbetaalstrokie getoon word. 

U sal ook ‘n bonus van 100% van u bruto Desember-pensioen ontvang, wat gedurende 
Desember 2021 betaalbaar is. U Desember-betaalstrokie sal u bonusbetaling weerspieël. Let 
daarop dat daar geen verpligting op die Fonds is om bonusse te betaal nie, en daar moet 
derhalwe nie ‘n verwagting wees dat die betaling van bonusse noodwendig in die toekoms 
herhaal gaan word nie.

Die waarde van die pensioenverhoging en bonus is gelykstaande met ‘n verhoging van 90% van 
prysinflasie. Dit is hoër as die teiken van 70% van prysinflasie, as gevolg van die bykomende 
verdeling van surplus om die bonusbetaling te finansier.

Proporsionele pensioenverhogings en bonusse sal betaal word ten opsigte van pensioene wat 
vir minder as ‘n jaar uitbetaal is.

21 Jan 2022 22 Feb 2022 22 Mrt 2022 22 April 2022 20 Mei 2022 22 Jun 2022

22 Jul 2022 22 Aug 2022 22 Sept 2022 21 Okt 2022 22 Nov 2022 15 Des 2022

Pensioenaris-betaaldatums 2022

Namens die Bestuur van die Vereniging 
van Pensioenarisse wens ek u ‘n 
geseënde en aangename feestyd toe. 
Ons gedagtes gaan uit na almal wat 
die afgelope jaar deur die Covid-19 
pandemie geraak is. Gedurende 2021, 
kon hierdie vereniging twee van ons 
lede suksesvol bystaan met regsaksies 
teen munisipaliteite aangaande hulle 
mediese subsidies.

Mag 2022 vir u en u geliefdes goeie 
gesondheid en vreugde inhou.

Beste wense 

Steph du Toit
Voorsitter
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Hier is ’n paar vrae wat u uself kan afvra om seker te maak dat u u aftreejare ten volle geniet:

1.  Het u ’n plan?

Indien nie, is dit nooit te laat om te begin nie. Maak ’n plan en hou daarby. U het tog 
altyd gewens om al hierdie vrye tyd te hê en dit is belangrik dat u dit so benut dat dit vir 
u vreugde en plesier gee.

2.  Kyk u gereeld na u finansies? 

U het ’n leeftyd se beplanning vir u aftrede agter die rug. Noudat u by aftrede is, is 
dit belangrik om in beheer van u finansies te bly. Moenie bang wees om ’n finansiële 
raadgewer te raadpleeg as iets u pla nie en benut die afslagvoordele vir pensioenarisse 
ten volle.

3.  In watter aftreefase is u tans en is u voorbereid op die volgende fases?

•  Die wittebroodfase: Die tydperk reg aan die begin wanneer dit steeds voel soos ’n 
    droom wat bewaarheid is om soggens wakker te word en nie hoef te jaag om by die 
    werk te kom nie.
•  Aanpassing: Aanpassing by hierdie nuwe fase van u lewe verg dikwels ’n bietjie 
    selfondersoek en verstellings.

•  Gevestigde aftreeleefstyl: As u eers u roetine gevestig het, geniet elke oomblik.

•  Toenemende gesondheidsorgbehoeftes: Namate ’n mens ouer word, begin 
    gesondheidsorgkwessies al meer na vore kom. Om vooruit hiervoor te beplan, kan baie 
    onnodige angstigheid later uitskakel (bv. oor mediese hulp, versorging, ens.).

4.  Doen u u deel om gesond te bly?

Gesonde eetpatrone, daaglikse oefening, gereelde doktersondersoeke, en die vermindering 
van stres is net ’n paar van die maniere waarop u uself gesonder kan help hou. 

5.  Hou u kontak met u mense?

Die instandhouding van gesonde verhoudings gedurende aftrede is baie belangrik. U moet 
tyd inruim vir u vriende en familie en dit is ook nooit te laat om nuwe vriende te maak 
nie. Probeer om by ’n klub aan te sluit of ondersoek maniere om deel te neem aan 
bedrywighede in u gemeenskap wat u belangstelling prikkel.

  

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

Oproepsentrum se kontakbesonderhede:  

Is u reg om u goue jare te geniet?

Kantoorure in die feestyd:

E-pos: 
Tel: 

Instap: 
WhatsApp: 

support@laretirementfund.co.za
021 943 5305
Belmont-kantoorpark, Twiststraat, Bellville (vanaf 08:00 tot 16:00)
081 806 9959 (tussen 08:00 en 16:00)

Trustees: Mnr. DL Carstens (Voorsitter), 
Me. M van Zyl (Adjunk-voorsitter),  adv. CJ Franken, mnr. J Lawack

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

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


