
Welkom by die eerste nuusbrief vir 2022. Ons vertrou dat u die lees hiervan sal geniet. Alhoewel 
ons steeds in 'n maskerdraende en afstandbeherende omgewing is, is ons dankbaar dat Covid-19 
nou baie minder ernstig is.

Ons het 'n lewensstyl gedeelte by hierdie nuusbrief ingesluit. Die Fonds besef die belangrikheid van 
fiksheid en gesondheid en hoe 'n groot bydrae dit kan lewer tot 'n sterk immuniteitstelsel om die 
pandemie en ander virusse te beveg.

Baie dankie aan alle pensioenarisse wat hulle persoonlike inligting op datum gebring het. Ons wil u aanmoedig om altyd 
seker te maak dat die Fonds u kontak informasie het sodat ons u ingelig kan hou omtrent belangrike aangeleenthede wat 
op u van toepassing mag wees. 

Die Fonds het gedurende die afgelope twee jaar hard gewerk om te verseker dat die pensioenaris bates beskermd bly om 
sodoende pensioenverhogings en bonusse te kan betaal. Ons is baie trots dat deur aanpasbaarheid en buigsaamheid die 
Fonds bewys het dat dit veerkragtig die pandemie kon deurstaan en goeie resultate behaal. Die finansiële resultate van 
2021 sal meer indiepte bespreek word by die Algemene Jaarvergadering. Ons moedig u aan om virtueel in te skakel. 

Om veerkragtig te wees beteken dat dit moontlik is om deur moeilike tye vas te staan en vorentoe te beur, kom wat wil.

“Resilience is all about being able to overcome the unexpected. Sustainability is about survival. The goal of resilience is to 
thrive.” – Jamais Cascio

Lekker lees!
Ilse Hartlief
Hoofbeampte
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As 'n pensioenaris wat tans 'n maandelikse 
inkomste van die Fonds ontvang, word 
van u verwag om elke jaar 'n 
Bestaansertifikaat (BS) te voltooi en in 
te dien. U sal u vooraf ingevulde BS 
saam met u Maart-betaalstrokie 
ontvang. Maak asseblief seker dat al 
die inligting wat ons op rekord van u 

het, korrek is. Sodra u tevrede is 
daarmee, onderteken en sertifiseer 

asseblief die dokument en stuur dit soos 
aangedui voor 31 Augustus 2022 na die Fonds 
terug. Indien ons nie u ondertekende 
dokument voor die sperdatum ontvang nie, sal 
u pensioen ongelukkig in September opgeskort 
word. Dit sal slegs weer uitbetaal word 
wanneer die vereiste dokumentasie ingedien 
is.

Kontak ons by 021 9435305 en ons sal bevestig 
of u BS ontvang is of nie. U kan ook die BS per 
e-pos stuur na
 support@laretirementfund.co.za

verband

Die Fonds het sy eerste regstreekse virtuele Algemene Jaarvergadering (AJV) op 28 Mei 2021 
gehou. Dit was 'n wegholsukses en het lede wat nie andersins die vergadering sou kon bywoon 

nie die kans gegun om virtueel in te skakel.

Met dié in gedagte sal die Fonds weer eens sy Algemene Jaarvergadering virtueel hou op Vrydag, 27 Mei 2022 om 09:00.

Die Raad van Trustees moedig alle pensioenarisse aan om die virtuele AJV by te woon, aangesien dit ons pensioenarisse die 
geleentheid sal gun om regstreeks te hoor van die Fonds se beleggings, die befondsingsvlak en die hooftrekke van die 
jaarlikse finansiële state van 2021.  Die virtuele aanwesiges sal ook genooi word om vrae aan die einde van die AJV te vra.

Hierdie is ú Fonds – dit is u geleentheid om die inligting te bekom wat u nodig het om te verseker dat u die Fonds 
besonderhede verstaan.

Sluit by ons aan op Vrydag, 27 Mei 2022 om 09:00 – wees op die uitkyk vir die AJV-nuusflits en aanlyn skakel wat 
nader aan die tyd aan alle belanghebbendes gestuur sal word.
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Na die onlangse Nasionale verkiesing is ons twee Raadslid Trustees, Mnre Wouter Meiring en Solomon Philander herkies 

op die Raad van Trustees vir 'n verdere ampstermyn vanaf 1 Februarie 2022. Ons is verheug dat raadslede Meiring en 

Philander sal voortgaan om hul kundigheid op die Raad van Trustees te verskaf.

Moet asseblief nie vergeet om die LA Aftreefonds in te lig indien u adres, persoonlike inligting, of bankbesonderhede 

verander het nie. Indien u bankbesonderhede sou verander, stel die Fonds asseblief skriftelik in kennis voor die 10de 

van die maand sodat u pensioen daardie maand nog in die nuwe rekening inbetaal kan word. 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 gewone pos te stuur, nog 'n rede is 

waarom ons u mees onlangse besonderhede op rekord moet hê. Dit is 'n goeie geleentheid vir u om ons te help om u 

betaalstrokies veilig en vinnig by u te kry. Sorg net dat ons 'n bygewerkte e-posadres van u het. 

U kan 'n e-pos met u bygewerkte besonderhede aan ons stuur na .support@laretirementfund.co.za

karakter RAADSLID 
TRUSTEES

VERANDERING 
VAN 

BESONDERHEDE

mailto:support@laretirementfund.co.za


NUUSFLITS

• Die Rand bedrag waar inkomste 
belasting nou begin verhoog na   
R91 259 per jaar (vir persone onder 
die ouderdom van 65). 

• Mediese belastingkrediete verhoog 
van R332 tot R347 per maand vir die 
eerste twee lede en van R224 tot 
R234 vir addisionele lede.

• Die belastingvrye drumpel vir 'n persoon onder die 
ouderdom van 65 sal verhoog tot R91 250 (vanaf R87 300).

• Die belastingvrye drumpel vir 'n persoon van ouderdom 65 
tot 75 sal verhoog tot R141 250 (vanaf R135 150).

• Die belastingvrye drumpel vir 'n persoon oor die ouderdom 
van 75 sal verhoog tot R157 900 (vanaf R151 100).

Die persoonlike belastingkerwe en kortings sal 'n inflasie 
aanpassing van 4.5% kry.

• Die 2022 Begroting voorsien vir 'n 12 maande verlenging 
van die R350 per maand maatskaplike verligtingstoelae 
vir COVID-19.

• n Nuwe verlengde kinderondersteuningstoelaag vir dubbele 
weeskinders sal ingestel word.

• Ouderdom en ongeskiktheidstoelae sal verhoog na R1 985 
vanaf R1 890 (5% verhoging).

• Toelae vir persone oor 75 jaar en oorlogsveterane sal verhoog 
tot R2 005 vanaf die huidige R1 910 (5% verhoging).

• Sorgafhanklikheidstoelae sal verhoog van R1 890 na R1 985 (5% 
verhoging).

• Pleegsorgtoelae sal verhoog van R1 050 tot R1 070 (1.9% 
verhoging).

• Kinderondersteuningstoelae sal van R460 tot R480 verhoog.

Die 2022 begrotingstoespraak, gelewer deur die Minister van 
Finansies, Enoch Godongwana op 23 Februarie 2022, het 
belastingbetalers 'n sug van verligting laat slaak aangesien daar 
geen merkwaardige verhogings in belasting was nie.

Geen verdere aankondigings was gemaak ten opsigte van die tweepotstelsel, 
outo-inskrywing, bestuur van sambreelfondse nie. Die insae wat deur die 
industrie gelewer is sal nagegaan word, gevolg deur werkswinkels en dan sal die 
konsepwetgewing volg.

Konsep belastingveranderinge was voorheen voorgestel vir individue wat nie 
meer belastingresidente in Suid Afrika is nie en steeds lede van 'n fonds in Suid 
Afrika is. Hierdie werk benodig die heronderhandeling van veelvoudige 
belastingverdrae wat later die jaar sal begin.

Persoonlike Belasting

Maatskaplike toelae

SUID AFRIKA SE 
2022 BEGROTING 
IN 'N NEUTEDOP

Tegniese veranderinge aan 
die Inkomstebelastingwet vir 
Aftreefondse

• Om lede van aftree-annuïteitsfondse toe te 
laat om van een of meer kontrakte, 
spesifiek aftree-annuïteitsfondse, oor te 
gaan onderhewig aan sekere voorwaardes.

• Oordragte na publieke sektor fondse van 
gevestigte regte ten opsigte van verpligte 
anuïtisasie sal beskermd bly.

• Om die anomalie waarby 'n lid van 'n voorsorgfonds, wat 
jonger as 55 is, aftree uit die voorsorgfonds vir redes anders 
as swakgesondheid reg te stel sal enige enkelbedrag belas 
word as 'n onttrekkingsvoordeel eerder as 'n aftree-
voordeel.

• Om te verseker dat bydraes tot 'n pensioenfonds wat voor   
1 Maart 2021 gemaak is ook belasting neutraal sal bly op 
oordrag.



Om 'n gesonde lewensstyl te handhaaf en te verseker dat u vir die langste 
moontlike termyn gesond en vry van kroniese en ander siektes wat gepaard gaan met 

oud word, bly, is baie belangrik nieteenstaande u ouderdom.  

Volhouding van fisiese welstand vir seniors is meer as net oefening, dit sluit ook jou lewensstyl en emosionele gesondheid in.

Senior gesondheid en welstand sluit 'n gesonde eetplan en oefening in sowel as aandag aan u geestesgesondheid. 

In hierdie nuusbrief kyk ons na die aspekte van oefening.

Raak fisies: Navorsing toon dat middelmatige oefening baie gesondheidsvoordele het. Dit is belangrik om 'n aktiwiteit te 
vind wat u geniet en wat in 'n gereelde roetine ingewerk kan word.

Die voordele van fisiese aktiwiteit sluit in:

• Behou die vermoë om onafhanklik te leef en verminder die risiko van val en been breuke.

• Behou gesonde bene, spiere en gewrigte.

• Beheer gewrigswelling en pyn wat met artritis geassosieer word

• Verminder die risiko van koronêre hartsiekte, hoë bloeddruk, kolonkanker en suikersiekte.

• Kan bloeddruk verlaag in persone met hipertensie.

• Help met kroniese kondisies deur stamina en spiere te versterk.

• Verlaag simptome van angstigheid en depressie, help om die gemoed en gevoel van welstand te bevorder.

Stap, strek, gewig oefening asook balanseer oefeninge is almal voorbeelde van alledaagse oefening. U behoort 'n daaglikse 
30 minute oefeningperiode aan te pak, 5 dae per week en spierversterkende aktiwiteite probeer wat al die belangrikste 
spiergroepe twee of meer dae per week oefen. 

Stap is 'n baie goeie manier om u gesondheid te onderhou en te verbeter. Met 30 minute per dag kan u kardiovaskulêre 
fiksheid en bene versterk. Dit kan ook oortollige liggaamsvet verminder en spierkrag en uithouvermoeë verbeter. Anders as 
ander vorme van oefening is stap gratis en benodig geen spesiale toerusting nie.  

Hier is 'n paar voorbeelde van aktiwiteite wat matige inspanning vereis:
• Stap vinnig.
• Swem en water aerobiese oefening.
• Fietsry op gelyk pad of klein heuwels. 
• Tennis speel.
• Stoot die grassnyer.

Maak asb seker met u dokter watter oefening vir u geskik sal wees.
In ons volgende nuusbrief sal ons kyk na die belangrikheid van 'n gesonde dieet. Tot dan, kom ons bly beweeg.
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