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In die toekoms sal die CRF steeds omsigtig optree en voortgaan om sy 
beleggingstrategie weg van genoteerde kapitaalmarkte te diversi�seer. 
Beleggings met hoë omgewings-, maatskaplike en regulerende eienskappe sal 
ook voorkeur kry, omdat hierdie beleggings nie net goed presteer nie, maar 
ook afwaartse risiko’s oor die lang termyn verminder. 

VERSLAG VAN DIE
OUDITKOMITEE 

BELEGGINGSOORSIG

~ Kobus Sadie

Prestasie van die CRF

1.  Nakoming van verantwoordelikhede

Die afgelope paar jaar het die CRF ons lede gewaarsku dat dit onwaarskynlik is 
dat veral die meer riskante portefeuljes sou voortgaan om op dieselfde hoë 
vlak te presteer. Dit het in die 2015 �nansiële jaar gerealiseer toe 
aandelemarkte steeds duurder en onbestendiger geword het. Daarbenewens 
het batebestuurders met groot blootstelling aan hulpbronaandele beduidend 
laer as die algemene aandelemark presteer.

Die Ouditkomitee rapporteer dat dit gedurende die �nansiële oorsigjaar 
voldoen het aan die verantwoordelikhede soos vervat in die 
verwysingsraamwerk wat deur die Raad van Trustees goedgekeur is. Die 
Ouditkomitee rapporteer ook dat hy sy sake in ooreenstemming met hierdie 
verwysingsraamwerk gereguleer het.
As deel van die uitvoering van hulle pligte, het die Ouditkomitee onder andere 
die volgende nagegaan:

ADMINISTRATEUR SE OORSIG
Lidmaatskap van die Fonds vir die �nansiële jaar was soos volg:
Die getal lede het met 5,7% van 37 099 tot 39 232 gegroei. Die getal 
pensioenarisse het met 5,8% van 725 tot 683 gedaal.

Gedurende die 12-maande-periode het 4 334 nuwe lede by die fonds 
aangesluit, vergeleke met 3 537 in die vorige jaar. Die Fondsadministrateur het 
vir dieselfde tydperk 2 805 eise verwerk. 

Die onderstaande tabel illustreer die volumes vir die verskillende tipes eise.

Bydraes van 115 munisipaliteite word maandeliks ontvang en gerekonsilieer. 
Met jaareinde was net twee munisipaliteite se bydraes uitstaande.

Sterfte-eise

Ongeskiktheidseise

Egskeidingseise

Gevreesdesiekte-eise

157

56

145

73

Begrafniseise

Aftree-eise

Afleggingseise

Uitdienstredingseise

366

679

1

1 328

Beleggingsperiode

Groeiportefeulje

VPI + 4%

Beskermingsportefeulje

STeFI

Pensioenarisportefeulje

VPI

Gematigde Portefeulje

VPI + 3% 

2014
Finansiële Jaar
24.4%
10.9%
6.5%
5.4%
12.4%
6.6%
12.8%
9.8%

2015
Finansiële Jaar
5.4%
9.2%
7.1%
6.3%
7.2%
5.0%
7.8%
8.2%

Dit is aangenaam om te rapporteer dat die Fonds se 
bates in hierdie oorsigjaar tot net meer as R18 
miljard gegroei het. Ons lidmaatskap tot op 30 
Junie 2015 het vermeerder met meer as 2000 lede 
tot 39 232. Soos daar in die Finansiële Oorsig 
verslag genoem word, het die CRF ten spyte van 
uiters onbestendige markte steeds daarin geslaag 
om in die Groeiportefeulje ’n positiewe opbrengs 
van 5,4% te behaal, met die Gematigde Portefeulje 
wat 7,8% en die Beskermingsportefeulje wat 7,1% 
gelewer het.

Ons is nou ’n nasionale Fonds met deelname in agt van die nege provinsies en 
in ooreenstemming met die CRF se nasionale voetspoor het ons naam vanaf 
1 Julie 2015 van die Kaapse Aftreefonds na die Consolidated Retirement Fund 
for Local Government verander.

Ek wil graag die Raad van Trustees en mnr. Kobus Sadie, ons nuut aangestelde 
Hoofbeampte, vir hulle diens en toewyding aan die CRF bedank. Aan ons 
toegewyde span diensverska�ers – dankie vir julle diens en ondersteuning 
gedurende die afgelope jaar.

In volgende jaar se eerste nuusbrief sal ons terugrapporteer oor die AJV, wat 
op 26 Februarie 2016 plaasvind. 

 Ek wens jou en jou gesin 'n gesonde en �nansiële voorspoedige 2016 toe.

~ Soyisile Mokweni

Jou jaarlikse voordelestaat is per pos of e-pos aan 
jou gestuur. Maak asseblief seker dat jou 
persoonlike besonderhede korrek is, hersien jou 
risikovoordelekategorie voor 30 April 2016 en maak 
seker jou begunstigdes is korrek soos aangedui op 
jou nominasievorm.

Indien jy vir veilige toegang geregistreer is, kan jy al 
jou fondsinligting aanlyn lees, self jou 
kontakbesonderhede elektronies bywerk en seker 
maak dat jou begunstigde nominasievorm korrek is.

By ’n raadsvergadering in Augustus het die Trustees besluit om die opsie om 
’n maandelikse pensioen binne die Fonds te koop, vanaf 1 Januarie 2016 te 
sluit. Dit beteken dat as jy na 1 Januarie 2016 aftree en ’n maandelikse 
pensioen wil ontvang, jy ’n pensioen buite die Fonds moet koop. Raadpleeg 
asseblief jou �nansiële adviseur vir advies. Die Trustees ondersoek nuwe, 
buigsame aftree-oplossings en sal jou in kennis stel sodra die nuwe produkte 
beskikbaar is. Die verandering raak nie huidige pensioenarisse nie.

Verlede jaar het ons ook gerapporteer dat die Trustees besorg is oor die getal 
lede jonger as 50 jaar wat aan Kategorie D behoort. Hierdie lede se gesinne 
sou hulpbehoewend wees ingeval lede sou sterf, aangesien daardie kategorie 
geen sterftedekking bied nie. Deur onmiddellik op te tree, kon die Trustees 
daarin slaag om meer as 90% van hierdie groep na Kategorie G oor te plaas, 
waar hulle vir ’n minimum sterftevoordeel van een maal hul jaarlikse 
pensioendraende salaris gedek word. 

Kontak gerus die Fonds indien jy enige navrae oor jou voordelestaat het of 
bystand benodig om vir veilige toegang te registreer.

VOORWOORD VAN DIE VOORSITTER

OORSIG VAN DIE HOOFBEAMPTE 



BATES   

Nie-lopende bates 

Beleggings (insluitend beleggingseiendom)

Lopende bates

Oorplasings ontvangbaar              

Rekeninge ontvangbaar  

Bydraes ontvangbaar  

Kontant in bank 

Totale bates    

FONDSE EN LASTE

Lede se fondse en surplusrekening

Lede se individuele rekeninge

Reserwes  

Reserwerekeninge   

Totale fondse en reserwes

Nie-bedryfslaste

Onopgeëiste voordele   

Bedryfslaste  

Oorplasings betaalbaar

Voordele betaalbaar  

Rekeninge betaalbaar  

Totale fondse en laste

2014

R

17 301 372 488

17 301 372 488

246 876 541

0

34 338 913

78 519 946

134 017 682

17 548 249 029

16 570 364 037

16 570 364 037 

641 617 010

641 617 010 

17 211 981 047

209 726 

209 726 

336 058 256

0     

290 873 786 

45 184 470

17 548 249 029

2015

R

18 529 670 872  

18 529 670 872 

250 153 164

0

20 166 530

91 178 956 

18 807 678 

18 779 824 036 

 

17 682 316 052

17 682 316 052  

681 034 223 

681 034 223  

18 363 350 275  

420 886  

420 886  

416 052 874  

0     

383 479 876 

32 572 999  

18 779 824 036

STAAT VAN NETTO BATES EN FONDSE SOOS OP 30 JUNIE 2015
Nota: Getekende �nasiële state is beskikbaar op www.crfund.co.za.

2.  Belangrike sake

Die kategorieë waaruit die meerderheid van die voordele gedurende die 
�nansiële jaar betaal is, is:

Die bedryfsnorm vir bedryfskoste is gewoonlik 1% van pensioendraende 
salarisse. Die CRF se koste is slegs 0,89%. Die Fonds se bedryfskoste, wat ook 
aan lidmaatskap gekoppel is, het 
van R54,6 miljoen tot R61,3 miljoen 
gestyg – ’n verhoging van R6,7 
miljoen of 12,25% (lidmaatskap het 
van 37 099 tot 39 232 gegroei). Die 
verhoging weerspieël dus die 
verhoogde administratiewe las van 
meer lede en in�asie, asook die 
verhoogde koste om landwyd na 
afgeleë gebiede te reis om te 
kommunikeer met die bykomende 
lede wat gedurende die afgelope 
�nansiële jaar by die Fonds 
aangesluit het.

Gedurende die oorsigjaar het die totale fondse en reserwes (wat die totale 
belange van die lede en pensioenarisse weerspieël) met R1 151 miljoen 
verhoog, teenoor ’n verhoging van R3 573 miljoen die vorige jaar.

’n Ruwe berekening van die positiewe beleggingsinkomste gedeel deur die 
geakkumuleerde fondse aan die begin van die jaar toon dat die Fonds ’n 
positiewe opbrengs van 5,40% gehad het. Die JSE se indeks van alle aandele 
was 51 807 op 30 Junie 2015, vergeleke met 50 945 die vorige jaar.  Dit werk uit 
op ’n positiewe opbrengs van 1,69% op belegging as jy ten volle in aandele 
belê het. Die CRF is ’n gebalanseerde fonds wat die risiko versprei en aan lede 
’n mate van beskerming tydens ongunstige marktoestande bied. Die Fonds 
kon dus vir die jaar geëindig 30 Junie 2015 ’n hoër positiewe opbrengs teen 
veel laer risikovlakke as die JSE indeks van alle aandele lewer.

Die volgende belangrike besluite is gedurende die jaar geneem: 

Monitering van die Ouditverwysingsraamwerk. 
Die risikobestuursbeleid en risikomatriks is ge�naliseer en die komitee sal 
dit hal�aarliks hersien.
Geouditeerde �nansiële state en bestuursbrief van die ouditeurs soos op 
30 Junie 2015.
Bywerking van die maatstawwe vir die beoordeling van die ouditeurs se 
prestasie Die komitee was tevrede met die daaropvolgende oorsig oor 
die ouditeurs se prestasie.
Heraanstelling van Ernst & Young as ouditeurs vanaf 30 Junie 2015 
Kontrolering van die administrateur se IT-infrastruktuur en opvolg op die 
vordering van die voorgestelde nuwe administrasiestelsel.
Die administrateur se interne proses van ISAE 3402 is suksesvol voltooi. 
Die komitee is tevrede met die uitslag van die verslae, wat bevind het dat 
die administrateur sy prosesse goed beheer.
Moniteer administrateur se interne beheermaatreëls en prosesse wat 
deur die interne ouditeur geïmplementeer is.
Evalueer die beginsels van die King lll-verslag oor korporatiewe beheer 
wat op aftreefondse van toepassing is. 
Die komitee het ’n werkswinkel oor die administrateur se prosesse en 
IT-beheer bygewoon.

Niks noemenswaardig het onder die aandag van die Ouditkomitee gekom 
wat daarop dui dat daar gedurende die oorsigtydperk enige wesenlike 
afwyking in die funksionering van hierdie beheermaatreëls, prosedures en 
stelsels was nie.
Die Ouditkomitee vervul ’n moniterings- en toesighoudende funksie oor 
die implementering en impak van die risikobestuursbeleid.

d)

e)

FINANSIËLE OORSIG EN STATE

Enkelbedragbetalings by aftrede 

Aantal lede

R532 500 463

503

R809 584 904

679

2015 2014

Bedankingsvoordele:

Aantal lede

R329 468 083

1 116

R420 670 915

1 328

2015 2014

Gedurende die jaar het die Ouditkomitee die onafhanklikheid van die 
ouditeur bevestig.
Die Ouditkomitee het die Fonds se �nansiële state vir die oorsigjaar 
oorweeg: 

a)

b)

Gebaseer op die inligting en die verduidelikings verskaf deur die bestuur 
van die administrasiemaatskappy en die interne ouditeure, sowel as 
gesprekke met die onafhanklike eksterne ouditeurs oor die resultate van 
hulle oudit, is die komitee van mening dat die interne rekeningkundige 
beheermaatreëls voldoende is om te verseker dat die �nansiële rekords 
betroubaar is om die �nansiële state voor te berei, en dat die 
verantwoordbaarheid vir bates en laste gehandhaaf is.

c)

Die Ouditkomitee het die Fonds se �nansiële jaarstate vir die jaar 
geëindig 30 Junie 2015 geëvalueer. Op grond van die inligting wat 
verskaf is, is die Ouditkomitee van mening dat hulle in alle wesenlike 
opsigte aan die Fonds se verklaarde rekeningkundige beleid en die 
reëls van die Fonds voldoen.
Die Ouditkomitee het aanbeveel dat die Raad van Trustees die 
�nansiële jaarstate aanvaar.



AKTUARIËLE OORSIG

REGS- EN TEGNIESE ONTLEDING
Pensioenfondsberegter-klagtes
Die Pensioenfondsberegter het geen ongunstige beslissings teen die Fonds 
gemaak nie. Dit blyk dat twee temas gereeld by die beregter opduik:

Reëlwysigings
Die volgende reëlwysigings is sedert die vorige verslag by die Raad op 
Finansiële Dienste geregistreer:

Toewysing van sterftevoordele. Artikel 37C van die Wet op Pensioenfondse 
bepaal die beginsels wat die Raad moet toepas wanneer hulle afhanklikes 
oorweeg en ’n billike toewysing aan sommige van of aan al die 
afhanklikes/benoemdes maak. Die feit dat ’n persoon op ’n 
begunstigdenominasievorm benoem word, beteken nie dat die voordeel 
outomaties toegewys word nie. Aftreefondsvoordele word nie ooreenkomstig 
’n testament betaal nie.
Egskeidingsuitbetaling van pensioenbelange. Dit is noodsaaklik dat die 
egskeidingsbevel aan die bepalings van die Wet op Egskeidings, die Wet op 
Pensioenfondse en die Inkomstebelastingwet moet voldoen alvorens die 
Fonds enige betalings kan maak. ’n Egskeidingsbevel wat nie hieraan voldoen 
nie, is nie by die Fonds afdwingbaar nie en die lid moet die bevel in die hof laat 
wysig. Dit is belangrik dat lede die Fonds moet kontak om uit te vind wat die 
egskeidingsbevel moet meld sodat die Fonds dit kan verwerk.

Reëlwysiging Nr 4 Inwerkingtredingsdatum 
01/01/2015

Datum geregistreer deur Registrateur  
15/12/2014

Besonderhede: Wysig die reëls sodat nuwe werknemers wat by die Fonds 
aansluit, afhangend van hulle diensvoorwaardes, kan kies of hulle teen ’n koers 
van 7,5% of 9% van pensioendraende vergoeding wil bydra. Wysig die reëls 
sodat lede te eniger tyd ’n uitdienstredingvoordeel kan ontvang indien hulle 
nie ingevolge enige ander reël op ’n voordeel geregtig is nie.

Reëlwysiging Nr 5 Inwerkingtredingsdatum
01/07/2015

Datum geregistreer deur Registrateur 
22/04/2015

Besonderhede:  Verander die Fondsnaam en werk die geskiedenis van die 
naam van die Fonds by om die verandering aan te dui.  Wysig die reëls om al die 
lede onder 50 jaar/nie-raadslede na Kategorie G oor te plaas.

Reëlwysiging Nr 6 Inwerkingtredingsdatum 
01/03/2015

Datum geregistreer deur Registrateur  
17/08/2015

Besonderhede:  Wysig die reëls sodat 'n Trustee wat skuldig bevind word aan 
wangedrag of ’n misdaad wat oneerlikheid insluit, nie langer die amp kan 
beklee nie. Bepaal dat die Hoofbeampte nie as ’n Trustee kan dien nie. Wysig 
die reëls sodat lede wat aftree ooreenkomstig die veranderings in 
inkomstebelastingwetgewing hulle aftrede uit die Fonds kan uitstel.

Reëlwysiging Nr 7 Inwerkingtredingsdatum
01/09/2015

Datum geregistreer deur Registrateur 
08/10/2015

Besonderhede:  Die de�nisie van Munisipale Bestuurder is gewysig om dit met 
die bewoording van die Wet op Munisipale Stelsels, 2000 in ooreenstemming te 
bring. Reël 2.2(3) is ook gewysig om die proses in te sluit waarvolgens stembrie�es 
versamel en die uitslag van die trusteeverkiesing by die algemene vergadering 
aangekondig word. Die byvoeging van subreël (8) by reël 2.2 bring die reëls in lyn 
met die Registrateur se vereistes vir die vaardighede wat trustees benodig. Die 
bykomende subreëls (5) en (6) by reël 2.2.2 bring die reëls in lyn met die 
Registrateur se vereistes vir die vul van ’n trusteevakature en kennisgewing aan 
die Registrateur oor die rede waarom die trustee uit die amp verwyder is. Reël 
2.4.5(5) is hernommer na reël 2.4.5(6) om vir die nuwe reël 2.4.5(5) voorsiening te 
maak. Die nuwe reël 2.4.5(5) maak voorsiening dat die Ondervoorsitter van die 
Raad van Trustees by subkomiteevergaderings as plaasvervanger vir die Voorsitter 
kan optree. Voorsiening word in die nuwe reël 3.3 gemaak om ingevolge die 
wysigings van die Wet op Pensioenfondse ’n adjunkhoofbeampte aan te stel. 
Reëls 4.1(2), 4.1(6) en 4.1(9) gee gewysigde tydlyne vir die administrasieproses vir 
die AJV om, met die inagneming van die jaareindvakansieseisoen, die gladde en 
tydige indiening van dokumentasie by die Fonds, deelnemende werkgewers en 
lede te verseker. Reëls 4.3(1) en (2) is gewysig om die tydlyn vir die verkiesing van 
lede-afgevaardigdes met die nuwe tydlyne in reël 4.1 te laat ooreenstem. Reël 
5.2(b) is gewysig om die verwysing na die bedingingsraad se bepalings met 
betrekking tot die bydraekoers te verwyder. Die besluit is gegrond op regspraak 
en regsmening wat die Fonds gekry het. Dieselfde geld vir die skrapping van reël 
5.2(c), aangesien hierdie bepalings met die voorafgaande subreël gekombineer is. 
Die skrapping van reël 7.2(5) is gedoen om in te skakel by die wysiging van hierdie 
reëls en die subreëls wat hierop volg, is vir die korrekte vloei hernommer. Reël 5.4 
en 7.1(2) is gewysig om die verwysing na ’n munisipale bestuurder en bestuurder 
direk verantwoordelik aan die munisipale bestuurder met die bepalings van die 
Wet op Munisipale Stelsels in ooreenstemming te bring. Die byvoeging van 
subreël (9) by reël 7.2 belyn die reëls met die bepalings van die Wet. Reël 14.10 is 
gewysig om die datum waarop die lidbelang bereken moet word en die 
betalingsmetode ten opsigte van ’n onopgeëiste voordeel te verduidelik, veral vir 
daardie onopgeëiste voordele wat nie na ’n bewaringsfonds vir onopgeëiste 
voordele oorgeplaas is nie.

Inleiding
Die doel van die aktuariële waardasie is om vas te stel of die Fonds in ’n 
gesonde �nansiële posisie is. Die vordering van die Fonds oor die �nansiële 
jaar word ontleed en die ledetal en �nansiële data vir akkuraatheid en 
redelikheid nagegaan. Die proses behels ’n terugvoersiklus tussen die Fonds, 
die Aktuaris en ander diensverska�ers, wat help om die gesonde �nansiële 
bestuur van die Fonds te verseker. Elke drie jaar dien die Fonds die aktuariële 
waardasieverslag by die Raad op Finansiële Dienste in. Die Registrateur van 
Pensioenfondse gaan as deel van sy regulatoriese oorsigfunksie die verslag na. 
Die aktuariële waardasie is ’n belangrike deel van goeie Fondsbestuur. 

Fondsrekeninge
Die Fonds was op 30 Junie 2015 in ’n gesonde �nansiële toestand. Al die 
rekeninge van die Fonds het befondsingsvlakke (bates gedeel deur laste) van 
minstens 100% gehad. 

Lidbelangrekening
Die Lidbelangrekening is die grootste rekening van die Fonds en 
verteenwoordig die totale ledeaandele van R17,6 miljard. Die 
Lidbelangrekening van die Fonds was op 30 Junie 2015 in ’n gesonde �nansiële 
toestand met ’n befondsingsvlak van 100% (bates gedeel deur ledeaandele).

Pensioenrekening
Die Pensioenrekening verteenwoordig bates van R637 miljoen wat gereserveer is om 
die pensioenbetalings, verhogings op hierdie betalings en enige bonusse wat aan 
pensioenarisse toegestaan word, te dek. Die Pensioenrekening was op 30 Junie 2015 
in ’n gesonde �nansiële toestand met ’n befondsingsvlak van 112,1% (bates gedeel 
deur pensioenaris aanspreeklikhede). 
Die pensioenaris aanspreeklikhede word gekoppel aan bates met ’n toepaslike 
termyn, aard en geldeenheid. Dit help om te verseker dat die bates en laste op 
dieselfde manier beweeg wanneer die ekonomiese omgewing verander, soos 
wanneer rentekoerse verander. 
 
Reserwerekening
Die Fonds het op 30 Junie 2015 R41 miljoen in die Reserwerekeninge gehandhaaf 
(prosesseringsreserwes uitgesluit) om die voordeel vir sterfte na aftrede en die impak 
van onvoorsiene gebeurlikhede te hanteer.

Pensioenverhogings
Die Fonds se mikpunt vir pensioenverhogings is 100% van prysin�asie. Dit beteken dat 
die Trustees beoog om in die toekoms pensioenverhogings gelykstaande aan 
prysin�asie (soos gemeet deur die verbruikersprysindeks) toe te staan, mits die Fonds 
dit in die toekoms steeds kan bekostig. Die Fonds se beleggingsopbrengste was 
voldoende om ’n pensioenverhoging gelykstaande aan die mikpunt van 100% van 
prysin�asie tot Junie 2015 toe te staan.

Die Trustees het 'n pensioenarisbonus van 100% van maandelikse pensioen 
toegestaan wat in Desember 2015 betaal is (pro-rata vir pensioene wat vir minder as 'n 
jaar betaalbaar is).

Statistiek
Die CRF-statistiek wat betref beregterklagtes is soos volg:

Totale klagtes ontvang:    93 
Beslissings/skikkings ten gunste van die Fonds:  89 
Beregter-�nalisering nog uitstaande:    4



RAAD VAN TRUSTEES

Soyisile Mokweni
VOORSITTER

Voorsitter: Beleggingskomitee

Andre Smith
ONDERVOORSITTER

Voorsitter: Komitee Administrasie

Clara Meyer 
RAADSLID TRUSTEE WK

Ian Iversen
RAADSLID TRUSTEE WK

Andile Gqabi 
RAADSLID TRUSTEE OK

Peet Louw  
RAADSLID TRUSTEE OK

Annette Cawood
ADDISIONELE TRUSTEE NK
Voorsitter: Komitee Doodseise

Eddie Scott 
LIDTRUSTEE WK

Voorsitter: Lede Kommunikasie en Werwing

Willem van Gass
LIDTRUSTEE WK

Johan Beukman
LIDTRUSTEE OK

Thembilizwe Loko 
LIDTRUSTEE NK

Jan Oubaas Wagner
LIDTRUSTEE NK

Andrew Owen 
LIDTRUSTEE OK

Telefoon:  021 943 5306
Faks:  021 917 4115
Epos:   support@crfund.co.za
Webwerf:  www.crfund.co.za
Posadres:   Posbus 4300, Tygervallei, 7536
Straatadres:   Belmont Office Park, Twiststraat,
  Bellville, 7530

Consolidated Retirement Fund for Local Government
Registrasienommer: 12/8/32689/2

Die CRF vir Plaaslike Regering aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige 
verlies, skade of onkoste wat as ’n direkte gevolg of uitvloeisel van 
vertroue op die inligting in hierdie dokument gely of aangegaan word nie. 
Indien daar enige konflik tussen die inligting in hierdie dokument en die 
werklike Reëls van die Fonds is, sal die Reëls van die Fonds geld.


