
2016
JAARVERSLAG



CRF-fondsprestasie
Die afgelope paar jaar het die CRF lede gewaarsku dat dit onwaarskynlik is dat 
veral die meer riskante portefeuljes sal voortgaan om die mark op dieselfde 
vlakke te klop. Dit het gerealiseer in die 2016 en 2015 �nansiële jaar toe die 
Groeiportefeulje en die Gematigde Portefeulje voortgegaan het om - vergele-
ke met die 2014 �nansiële jaar – onder hulle onderskeie mikpunte te presteer. 

Na verwagting sal die opbrengs van die tradisionele genoteerde kapitaal-
markte in die toekoms laer wees.
Die CRF het voorkomend opgetree om hierdie risiko te temper en dit het 
skynbaar reeds ’n positiewe impak. Die volle voordeel van hierdie strategie sal 
egter eers op die lang termyn realiseer, en daarom moedig ons lede aan om 
aftreebeleggings met ’n langtermynsiening te maak.
Op aanvraag van lede, en na noukeurige oorweging, het die CRF vanaf 1 Julie 
2016 ’n Shari’ah-opsie bekendgestel om vir lede van die Islamitiese geloof 
voorsiening te maak. Die Shari’ah-opsie teiken VPI + 4% per jaar en die 27Four 
Investment Managers bestuur dit.

Bydraes van 114 munisipaliteite word maandeliks ontvang en gerekonsilieer. 
Teen jaareinde, het slegs een munisipaliteit uitstaande bydraes gehad.

Ons het baie interessante gebeure gedurende die afgelope jaar beleef. 
Suid-Afrika het binne die bestek van ’n paar dae drie verskillende Ministers 
van Finansies gehad, terwyl die land se skuld veroorsaak dat ons op die 
randjie van afgradering na rommelstatus was. Die CRF het egter daarin 
geslaag om vir die periode van 1 Julie 2015 tot 30 Junie 2016 ’n positiewe 
opbrengs van 8,1% in die Groeiportefeulje te lewer, met die Gematigde 
Portefeulje wat 6,9% en die Beskermingsportefeulje wat 7,1% gelewer het. 
Boonop bly die Fonds 100% befonds.
Ek is trots om te kan meedeel dat ons Fonds steeds groei, en aan die einde van 
die �nansiële jaar het die Fonds 41 283 lede gehad, terwyl die Fonds se bates 
tot meer as R20 miljard gegroei het.
Gedurende die huidige �nansiële jaar het ons die Shari’ah-portefeulje 
bekendgestel, en ons sal by die volgende Algemene Jaarvergadering (AJV) in 
meer besonderhede oor sy prestasie kan terugvoer gee. 
Die pensioenarisbates van R653 miljoen is afgekamp en word afsonderlik 
bestuur. Die pensioenrekening was in ’n gesonde �nansiële toestand en 118% 
befonds.
Gesprekke in die Plaaslike Regering is oorheers deur die onlangse munisipale 
verkiesings wat in Mei sou wees, maar toe eers in Augustus 2016 plaasgevind 
het. Ek wil al die nuutverkose en herverkose raadslede wat besluit het om deel 
te wees van ons CRF-familie, gelukwens en verwelkom. 

’n Spesiale woord van dank aan die Raad van Trustees en 
ons Hoofbeampte, Kobus Sadie, vir hulle diens en 
toewyding aan die CRF. Aan ons span diensverska�ers - 
ons waardeer julle toewyding en dienslewering die 
afgelope jaar.
Ek wil hierdie geleentheid gebruik om julle almal ’n baie 
voorspoedige 2017 toe te wens en ons sien daarna uit 
om sommige van julle op 24 Februarie by die AJV te 
sien.

Voorwoord Van Die Voorsitter 
Wanneer julle hierdie jaarverslag ontvang, sal julle sien dat die jaarlikse 
voordelestate vir 2016 ook nou op die webtuiste beskikbaar is en vanaf 
Desember via “Secure Access” afgelaai kan word indien jy vir veilige toegang 
geregistreer is.

Gaan asseblief jou persoonlike inligting noukeurig na om te verseker dat dit 
korrek is en neem tyd om jou begunstigde nominasievorm by te werk. 
Onthou, indien jy sterf, gebruik die Trustees daardie inligting wanneer hulle 
moet besluit hoe om jou sterftevoordeel te verdeel. 

Die CRF rig ’n spesiale versoek aan julle almal om seker te maak dat julle 
gereeld julle kontakbesonderhede by die Fonds opdateer. Oorweeg dit 
asseblief om julle kommunikasie elektronies te ontvang. Hierdie opsie is 
vinnig en betroubaar en dra by tot kostebesparing en om ons planeet groen 
te hou. Stuur asseblief ’n e-pos met jou ID-/personeelnommer en alle 
toepaslike kontakbesonderhede aan support@crfund.co.za sodat ons jou 
besonderhede kan bywerk of versoek dat jou kommunikasie elektronies aan 
jou gestuur word. 

Het jy hierdie jaar jou risiko voordelekategorie hersien? Neem asseblief die 
tyd om dit te doen en as jy wil verander, maak seker dat jy jou Verandering van 
Risikovoordelekategorie-vorm voor 30 April aan die Fonds stuur. Die nuwe 
kategorie wat jy kies, sal op 1 Julie 2017 in werking tree. 

Die Fonds het aan die begin van 2016 addisionele voordele bekendgestel. 
Met die uitgebreide begrafnisvoordeel van Metropolitan kan jy jou 
begrafnisdekking tot R40 000 verhoog. Lede kan nou ook vir hulle ouers, 
skoonouers en nege ander familielede dekking uitneem.

FNB se nuwe huisleningsopsie bied aan persone wat vir die eerste keer huis 
koop en tussen R3 500 en R25 000 per maand verdien, die geleentheid om die 
huismark te betree indien die koopprys of opknappings aan jou bestaande 
eiendom minder as R650 000 is. Hierdie leningsopsie is bykomend tot die 
Fonds se bestaande pensioengerugsteunde huisleningskema.

'n Ander opwindende ontwikkeling is dat die CRF vanaf 1 September in 
eenhede verdeel is, en ek het November se Finansiële Bulletin gewy aan ’n 

ver- duideliking van wat verdeling in eenhede beteken 
en hoe dit jou raak. Dit is net nóg ’n stap in die regte 
rigting na deursigtigheid.
Die Fonds stel ’n opwindende nuwe selfoontoepassing 
bekend. Met die InTouch mobiele app kan jy jou 
fondswaarde, begunstigdes en jaarlikse voordelestaat 
lees en jou kontakbesonderhede vanaf jou selfoon 
bywerk. Wees in 2017 op die uitkyk vir meer 
kommunikasie oor hierdie nuwe voordeel.
Ten slotte, memoriseer asseblief die Fonds se nuwe 
ShareCall-nommer: 0861 CRFUND(273 863). 

Oorsig Van Die Hoofbeampte

Soyisile Andreas Mokweni

Administrateur Se Oorsig

Beleggingsoorsig

Kobus Sadie

Beleggingsperiode

Groeiportefeulje
VPI + 4%
Beskermingsportefeulje

STeFI
Pensioenarisportefeulje

VPI
Gematigde Portefeulje

VPI + 3% 

2014
Finansiële Jaar
24.4%
10.4%
6.5%
5.4%
12.4%
6.6%
12.9%
9.8%

2015
Finansiële Jaar
5.4%
9.0%
7.1%
6.3%
7.2%
5.0%
8.0%
8.2%

2016
Finansiële Jaar
8.1%
10.4%
7.1%
6.8%
7.4%
6.1%
6.9%
9.3%

Lede
Pensioenarisse
Nuwe lede
Onttrekkingseise
Aftrede-eise
A�eggingseise
Sterfte-eise
Begrafniseise
Ongeskiktheidseise
Gevreesdesiekte-eise
Egskeidingseise

37 099
725
3 537
1 116
503
1
176
358
57

122

39 232
683
4 334
1 328
679
1 
157
366
56
73
145

41 283
655
4 262
1 295
627
9
177
481  
71
88
237

2016 2015 2014
Die tabel hieronder dui die Fonds se lidmaatskap en die volumes per eis-tipe aan:



Gedurende die oorsigjaar het die totale fondse en reserwes (wat die totale 
belange van die lede en pensioenarisse weerspieël) met R1 756 miljoen 
verhoog, teenoor ’n verhoging van R1 151 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 8,33% gehad het. Die JSE se indeks van alle aandele 
was op 30 Junie 2016 52 218, vergeleke met 51 807 die vorige jaar. Dit werk uit 
op ’n positiewe opbrengs van 0,79% op belegging as jy ten volle in aandele 
belê het. Ons het ’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 2016 ’n hoër positiewe opbrengs teen veel 
laer risikovlakke lewer.

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

Die bedryfsnorm vir administrasiekoste is gewoonlik 1% van 
pensioendraende salarisse. Die CRF se administrasiekoste is slegs 0,85% as dit 
as ’n persentasie van pensioendraende salaris uitgedruk word. Die Fonds se 
administrasiekoste, wat ook aan lidmaatskap gekoppel is, het vanaf R61,3 
miljoen tot R66,5 miljoen gestyg – ’n verhoging van R5,2 miljoen of 8,48% 
(lidmaatskap het van 39 232 tot 41 283 gegroei). Die verhoging weerspieël 
dus die verhoogde administratiewe las van meer lede en in�asie.

1. Nakoming van verantwoordelikhede
Die Ouditkomitee rapporteer dat hy gedurende die �nansiële oorsigjaar 
voldoen het aan die verantwoordelikhede soos vervat in die opdrag wat deur 
die Raad van Trustees goedgekeur is. Die Ouditkomitee rapporteer ook dat hy 
sy sake in ooreenstemming met hierdie opdrag gereguleer het.

As deel van die uitvoering van hulle pligte het die Ouditkomitee onder andere 
die volgende nagegaan:

Finansiële Oorsig

Verslag Van Die Ouditkomitee  

Finansiële State

Enkelbedragbetalings by aftrede

Aantal lede

R809 584 904

679

R770 920 769

627

2016 2015

Bedankingsvoordele:

Aantal lede

R420 670 915

1 328

2015
R529 171 486

1 295

2016

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

2016
R

20 130 161 943
20 130 161 943

421 819 063
0

14 419 164
95 988 990

311 410 909
20 551 981 006

 
19 332 495 803
19 332 495 803

786 812 242
786 812 242 

20 119 308 045
0
0

432 672 962
0

391 949 571
40 723 391

20 551 981 006

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 2016
Let wel: Ondertekende bylae IB is op die Fonds se webtuiste beskikbaar.

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 ouditeure 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 2016 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.

2. Belangrike sake
Die volgende belangrike besluite is gedurende die jaar geneem:

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)

Die monitering en daaropvolgende bywerking van die Ouditopdrag om ver- 
wysing na die administrateur se eie ouditkomiteeverslagdoening in te sluit. 
Aanbeveling van die implementering van gereelde evaluerings van die 
Fonds se personeel op grond van aanduidings dat dit ’n toekomstige vereiste 
van die RFD gaan wees.
As deel van die komitee se hal�aarlikse oorsig van die beleid en matriks, het 
die komitee Ernst & Young versoek om die Fonds se risikobestuursbeleid te 
hersien. Die komitee het die invul van ’n selfevalueringsvraelys op ’n 
proefbasis ingestel.
Geouditeerde �nansiële state en bestuursbrief van die ouditeurs soos op 30 
Junie 2016.
Herevaluering van ouditeurs en gevolglike heraanstelling van Ernst & Young 
as ouditeurs vanaf 30 Junie 2016.
Hersiening van die kwartaallikse vorderingsverslae oor die implementering 
van die nuwe administrasiestelsel.
Monitering van administrateur se interne beheermaatreëls en prosesse wat 
deur die interne ouditeur geïmplementeer is.
Monitering van die feitelike bevindings van die kwartaallikse hersienings vir 
kontrole wat Mazars uitvoer.



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

Wanneer tien wysigings geregistreer is, moet dit gekonsolideer word en die 
gekonsolideerde reëls, e�ektief 1 Augustus 2016, is op 3 Junie 2016 by die 
Raad op Finansiële Dienste geregistreer. Sedertdien is die volgende 
reëlwysigings geregistreer: 

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

Inleiding
Die doel van die aktuariële waardasie is om vas te stel of die Fonds in ’n 
gesonde �nansiële posisie is. Die Fonds se vordering oor die �nansiële jaar 
word geanaliseer 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
Op 30 Junie 2016 was die Fonds steeds in ’n gesonde �nansiële posisie. Alle 
Fondsrekeninge was minstens 100% befonds (bates gedeel deur laste).  
 
Lidbelangrekening
Die Lidbelangrekening is die grootste rekening van die Fonds (insluitend 
prosesseringsreserwes) en verteenwoordig die totale ledeaandele van R19,3 
miljard.   Die Lidbelangrekening van die Fonds was op 30 Junie 2016 in ’n 
gesonde �nansiële toestand, met ’n befondsingsvlak van 100% (bates gedeel 
deur ledeaandele). 

Pensioenrekening
Die Pensioenrekening verteenwoordig bates van R653 miljoen wat 
gereserveer is om die pensioenbetalings, verhogings op hierdie betalings en 
enige bonusse wat aan pensioenarisse toegestaan word, te dek.  Die 
pensioenarisaanspreeklikheid was op 30 Junie 2015 R553 miljoen. Die 
pensioenrekening was op 30 Junie 2016 in ’n gesonde �nansiële toestand op 
118% (bates gedeel deur pensioenarisaanspreeklikhede).  
Die pensioenarislaste 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 2016 R45 miljoen in die Reserwerekeninge gehand-
haaf (prosesseringsreserwes uitgesluit) om die spesiale 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 vir die jaar geëindig 
30 Junie 2016 toe te staan.

Wetgewingskwessies
Ingevolge die Wysigingswet op Belastingwette, 2013, wat op 1 Maart 2016 in 
werking getree het, word werkgewerbydraes tot ’n aftreefonds in die hande 
van werknemers as byvoordele belas; lede geniet ’n ooreenstemmende 
aftrekking vir lid- en werkgewerbydraes tot ’n maksimum van 27,5% van die 
grootste van vergoeding en belasbare inkomste. Hierdie verandering in 
wetgewing is wyd geloof en was ook positief vir CRF-lede, aangesien die 
totale Fondsbydraes van 27% nou belastingaftrekbaar is.

Verdere riglyne oor verstekbeleggingsportefeuljes, bewaring van 
aftreevoordele wanneer daar van werk verander word, en die koop van ’n 
pensioen by aftrede word van die Nasionale Tesourie verwag. CRF-lede sal 
ingelig bly oor veranderinge wat die Fonds raak.

Die CRF-statistiek wat betref beregterklagtes in die Fonds bly laag 
en is soos volg:

Toewysing van sterftevoordele:
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 teen 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.

Regs- En Tegniese Ontleding

Aktuariële Oorsig

Totale klagtes ontvang:

Beslissings/skikkings ten gunste van die Fonds:

Beregter-�nalisering nog uitstaande:

99

96

3

Reëlwysiging Nr. 8 Inwerkingtredingsdatum 
01/09/2015

Datum geregistreer deur Registrateur  
11/11/2015

Besonderhede:  Wysig reëls om afgevaardigdes na die AJV van provinsies 
wat nie voorheen ingesluit was nie, te erken.

Reëlwysiging Nr. 1 Inwerkingtredingsdatum 
01/08/2016

Datum geregistreer deur Registrateur  
08/06/2016

Besonderhede: Om ’n raadslidtrustee toe te laat om ná ’n algemene 
munisipale verkiesing tot die volgende AJV ’n trustee te bly.

Reëlwysiging Nr. 2 Inwerkingtredingsdatum 
01/08/2016

Datum geregistreer deur Registrateur  
01/08/2016

Besonderhede: Om duidelik te maak dat lede wat voor ouderdom 55 aftree, 
aan normale belasting onderhewig is.

Reëlwysiging Nr. 3 Inwerkingtredingsdatum 
01/09/2016

Datum geregistreer deur Registrateur  
08/09/2016

Besonderhede:  Die lidbelang word in eenhede verdeel en bereken.

Reëlwysiging Nr. 10 Inwerkingtredingsdatum 
01/07/2016

Datum geregistreer deur Registrateur  
10/03/2016

Besonderhede: Om ’n beleggingsportefeulje bekend te stel wat aan 
Shari’ah-vereistes voldoen.

Reëlwysiging Nr. 9 Inwerkingtredingsdatum 
01/01/2016

Datum geregistreer deur Registrateur  
11/11/2015

Besonderhede:  Die de�nisie van “kwali�serende kind” is gewysig sodat 
pensioene volgens die Trustee-riglyne betaal kan word, en sodat die Fonds 
nie meer toekomstige pensioene mag betaal nie, maar dat dit afsonderlik 
gekoop moet word.



Raad Van Trustees

Soyisile Mokweni
VOORSITTER

Voorsitter: Beleggings Komitee

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 NS

Andrew Owen 
LIDTRUSTEE OK

Eddie Scott 
LIDTRUSTEE WK

Voorsitter: Lede
Kommunikasie en Werwing

Willem van Gass
LIDTRUSTEE WK

Johan Beukman
LIDTRUSTEE OK

Thembilizwe Loko 
LIDTRUSTEE NS

Jan Oubaas Wagner
LIDTRUSTEE NS

Annette Cawood
ADDISIONELE TRUSTEE NS

Komitee Doodseise

VRYWARING: 
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 kon�ik tussen die inligting in hierdie 
dokument en die werklike Reëls van die Fonds is, sal die Reëls van die Fonds geld.
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