
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONTWIKKELINGE RONDOM DIE SALGBC PENSIOENFONDS-HERSTRUKTURERING –  
KOLLEKTIEWE OOREENKOMS 

 
 
Geagte lede en ander belanghebbendes 
 
Hierdie nuusbrief is die 5de spesiale nuusmededeling. Indien u nog nie die Fonds se spesiale nuusbriewe van 
Oktober 2020, Maart 2021, April 2021 en Oktober 2021 gelees het nie, wil ek u aanraai om dit wel te doen. Dit is 
beskikbaar op die Fonds se webtuiste (www.laretirementfund.co.za) onder die “News”- en “Member news”-
hofies – gebruik die opsies vir die 2020 en 2021 nuusbriewe. 
 
Fonds se regsuitdaging 
 
Soos voorheen gekommunikeer, is die kollektiewe ooreenkoms tussen die vakbonde (IMATU en SAMWU), SALGBC 
en SALGA op 15 September 2021 deur hierdie partye onderteken, met ŉ effektiewe datum van 1 Julie 2022 vir 
alle sake met betrekking tot aftreefondse. Al ons kwelvrae oor die negatiewe impak wat die kollektiewe 
ooreenkoms in die toekoms op ons lede sal hê, bly onveranderd. Dit is om hierdie rede dat die Fonds, in 
samewerking met die Munisipale Aftree-organisasie (MRO) (wat 24 fondse verteenwoordig) en ander fondse wat 
ook teen die kollektiewe ooreenkoms gekant is, met regstappe in die howe begin het om die fondse en lede se 
belange te beskerm. Die Fonds word dus deur die MRO verteenwoordig in alle regsaksies met betrekking tot die 
onwettigheid van die kollektiewe ooreenkoms soos dit op aftreefondse van toepassing is. Die MRO se 
Kennisgewing van Mosie en Openingsverklaring ingevolge Saak Nr. 4580/22 is op Vrydag 28 Januarie 2022 geteken 
en uitgereik. Die doel daarvan is om ŉ verklarende bevel te verkry dat die kollektiewe ooreenkoms nietig is en dat 
die sluiting van die ooreenkoms irrasioneel, ultra vires (buitemagtig) en onkonstitusioneel is. Alle deelnemende 
werkgewers is op dieselfde datum in kennis gestel van die regsproses. Die kennisgewing het ook bevestig dat die 
Fonds nie teen 31 Januarie 2022 om akkreditasie aansoek sal doen nie, omdat die regsuitdaging van die 
kollektiewe ooreenkoms eers sy gang moet gaan in die Hoë Hof. 
 
Die partye tot die kollektiewe ooreenkoms het bevestig dat hulle die aansoek wil teenstaan. 

 
  

http://www.laretirementfund.co.za/


Vryheid van assosiasie 
 
Dit wil voorkom of daar heelwat verwarring bestaan oor die beginsel van “vryheid van assosiasie” (FOA) waarvoor 
die kollektiewe ooreenkoms voorsiening maak. Soos voorheen in 2020 and 2021 aan lede gekommunikeer is, gaan 
die kollektiewe ooreenkoms heelwat verder as die sogenaamde FOA. Die Suid-Afrikaanse Bedingingsraad vir 
Plaaslike Regering (SALGBC) wil alles aangaande aftreefondse in die sektor beheer en het onredelike kriteria 
ingestel waaraan alle fondse sal moet voldoen om deur werkgewers erken te word, en u op dié manier toe te laat 
om lidmaatskap van u Fonds te behou. Hoewel die partye die voordele van FOA bemark, sal die toepassing van 
die kollektiewe ooreenkoms wye en selfs nou onvoorsiene toekomstige implikasies hê – soos om eenvoudig die 
getal fondse waaruit werknemers kan kies te verminder, aangesien die bedingingsraad se uitgesproke doel is om 
in die toekoms die getal plaaslike regeringsfondse te verminder. ŉ Raad van Trustees het ŉ fidusiêre plig teenoor 
die Fonds en sy lede en moet te alle tye net in die beste belang van die lede optree. Die kollektiewe ooreenkoms, 
voorwaardes/vereistes en alle instruksies ingevolge ŉ kollektiewe ooreenkoms kan nie nagekom word indien dit 
nie in die belang van die lede van die Fonds is nie. U Fonds het ŉ trotse geskiedenis van 79 jaar – ŉ tydperk waarin 
die Fonds nog altyd in die hoogste goeie trou opgetree en lede se belange beskerm het. En ons sal voortgaan om 
dit te doen. 
 
Ons is daarvan bewus dat sommige fondse reeds die geleentheid gebruik om hulself te bemark. Hulle doen dit 
voortydig, met die wete dat die wettigheid van die kollektiewe ooreenkoms in die hof betwis word. 
 
Ons gaan voort om ons lede te waarsku dat enige oordrag tussen fondse sommige lede negatief sal raak. Dit kan 
beteken dat: 
• lede die ruim, kostedoeltreffende en buigsame sterfte-, ongeskiktheids- en begrafnisvoordele wat hulle 

tans kry, sal moet prysgee vir kleiner en moontlik duurder voordele wat deur ander fondse verskaf word 
• lede tevrede sal moet wees met lustelose prestasie en swak beleggingsopbrengste, in teenstelling met 

die voortreflike beleggingsprestasie van die Fonds 
• lede waarde sal moet inboet ten opsigte van hul ledebelang, as gevolg van die skuif van 

beleggingsportefeuljes van een fonds na ŉ ander op ŉ ongeleë tydstip. 
Soos wetgewing nou staan, bevestig die Raad van Trustees dat lede wat 55 jaar of ouer was op 1 Maart 2021, en 
wat voor hul aftrede na ŉ ander aftreefonds oorgaan, negatief geraak sal word omdat hulle by oordrag hul 
gevestigde regte sal verbeur. 
 
Net om te herhaal: Onderhewig aan voldoening aan die Fondsreëls, statutêre en fidusiêre verpligtinge, is die Raad 
van Trustees in beginsel ten gunste van vryheid van assosiasie buite ŉ kollektiewe ooreenkoms wat werknemers 
van plaaslike owerhede toelaat om (veral by aanstelling) ingeligte besluite oor hul keuse van ŉ aftreefonds te 
neem, maar hulle sal nie beheer van u toekomstige aftreevoordele in die hande van die bedingingsraad plaas of 
aan onafdwingbare voorwaardes/instruksies van ŉ kollektiewe ooreenkoms voldoen nie. 
 
U word nogmaals gewaarsku om nie paniekerig te raak nie en nie enige oorhaastige besluite ten opsigte van u 
aftrede te neem nie. Die Raad van Trustees het ŉ fidusiêre plig om u aftreevoordele te beskerm. Laat die beheer 
van u Fonds dus by die Raad van Trustees en die talle professionele diensverskaffers wat die Raad help met die 
beskerming en uitbou van u aftree-neseier. 
 



Ons sal aanhou om u oor enige toekomstige ontwikkelinge op hoogte te hou. Indien u meer duidelikheid wil hê, 
is u meer as welkom om die Fonds te kontak. Moenie staatmaak op inligting wat deur ander fondse verskaf word 
nie. 
 

Vriendelike groete 

 

Danie Carstens 

Voorsitter 

Maart 2022 


