
 

 
 

 

 

 

 

 

DIE AMPTELIKE NUUSBRIEF VAN DIE CONSOLIDATED RETIREMENT FUND, JUNIE 2017 SPESIALE 

UITGAWE VOLUME 63 

Fondsregistrasienommer: 12/8/32689/2 

Beste lid 

Hierdie is ’n spesiale winteruitgawe van die CRF-nuusbrief om julle in te lig oor die 

veranderinge wat tans in die Fonds plaasvind. Ons verduidelik hoe die oorgang tussen die 

twee administrateurs gaan verloop, die besluite wat hiertoe aanleiding gegee het, hoe en 

wanneer hulle geïmplementeer gaan word en hoe dit jou gaan raak. 

Soos Socrates gesê het (en ek vertaal): Die geheim van verandering lê daarin dat jy al jou 

energie moet fokus om die nuwe op te bou eerder as om die oue te beveg.  

Bly warm hierdie winter en ons hoop en bid vir reën in die Wes-Kaap. Ons sien uit daarna om 

jou by ons nuwe kantoor te verwelkom wanneer jy die Fonds besoek. Die aanwysings 

daarheen is by hierdie nuusbrief ingesluit. 

Vriendelike groete 

Soyisile Mokweni 

 

ONS TREK – EN DIS HOEKOM! 

Ons het met Soyisile Mokweni, Voorsitter van die Fonds, vergader en vrae aan hom gestel wat 

ons lede en werkgewers in die laaste tyd gestel het.  

Ons merk julle verander die administrateurs van Verso na Momentum; waarom nou?  

Beleggingspesialiste het pensioenfondse gewaarsku dat die buitengewone opbrengste van 

die verlede nie in die toekoms moontlik sal wees nie. Dit sal ’n direkte impak op lede se 

aftreewaardes hê, dus is dit wys as Trustees ondersoek instel oor wat hulle kan doen om lede 

optimaal te dien sonder om soveel daarvoor te betaal.  Die Fonds het hulle daaraan toegewy 

om die koste in lyn met nasionale norm te bring.  Drie jaar gelede het die Trustees ’n 

strategiese besluit geneem om aan die koste aandag te gee en het sedertdien stelselmatig 

weer vir al die dienste wat aan die Fonds gelewer word, laat tender.   

Maar dit lyk asof die besluit om van administrateurs te verander, skielik geneem is; kon julle 

nie met Verso onderhandel het nie? 

Die Fonds het in September 2015 met Verso begin onderhandel. Die oorspronklike doelwit was 

om die koste wat Verso hef, in lyn te bring met die bedryf, maar dit was ongelukkig nie 



 

 
 

moontlik nie. In April 2017 het die Raad die aanbiedinge van vier van die voorste 

maatskappye, insluitend Verso, oorweeg. Aan die einde van die proses is besluit om 

Momentum as die 13B-administrateur van die Fonds aan te stel.  

 

Wanneer julle van kostebesparing praat, kan julle dit vir ons uiteensit?  

In die afgelope finansiële jaar het Verso die Fonds R43,7 miljoen vir administratiewe dienste 

gevra. Vanaf Julie 2017 sal die Fonds ongeveer R20 miljoen per jaar aan administratiewe 

dienste bespaar.  

Hoe sal hierdie skuif lede beïnvloed? 

Soos met enige verandering of verskuiwing, dink ons dat daar aanvanklik aanpassings 

probleme sal wees. Ons doen gebeurlikheidsbeplanning vir moontlike inligtingstegnologie- en 

dataprobleme om ’n naatlose oorgang vir lede te verseker.  Die nuwe stelsel behoort teen die 

einde van 2017 geïmplementeer te wees. 

Verso bestuur ons beleggings, wat gebeur nou? 

Verso Finansiële Dienste het 13B-administrasie vir die Fonds gedoen. Hulle gee nie 

beleggingsadvies nie en bestuur ook nie die Fonds se bates nie. Ons beleggingskonsultant, 

mnr. Shainal Sukha van Sukha and Associates, die Trustees en die Hoofbeampte bestuur die 

beleggings. 

Wie verskaf finansiële advies aan ons lede? 

Efficient Wealth is al vir baie jare die Fonds se voorkeurfinansiëledienste-adviseur. 

Met wie praat ons as ons probleme het? 

Gelukkig is daar geen verandering aan die kommunikasiespan en die kliëntedienssentrum nie.  

Die bekende gesigte en stemme is steeds daar om jou te help soos hulle dit vir die afgelope 

18 jaar gedoen het. 

Jy het genoem dat die Trustees ook botsende belange geïdentifiseer het wat mettertyd 

ontwikkel het en dat dit in belang van goeie bestuur verwyder is. Wat bedoel jy wanneer jy na 

botsende belange verwys? 

Nuwe wetgewing wat geïmplementeer word en onlangse verandering wat die RFD gemaak 

het, beveel aan dat die Fonds direk in beheer van beide data- en diensverskaffers moet 

wees, aangesien die Trustees uiteindelik aan jou as lid verantwoordbaar is. Die nuwe model 

volg hierdie filosofie en verseker dat die Fonds toesig hou oor sy diensverskaffers en hulle 

aanspreeklik hou. Data en inligting sal ook afsonderlik deur die Fonds gestoor word, wat 

verseker dat geen enkele diensverskaffer die Fonds “gyselaar” sal kan hou nie. Ons het ook 

verskillende maatskappye wat kwaliteitsbeheer mekaar se uitsette uitoefen om totale 

deursigtigheid te verseker. 

 



 

 
 

Is julle nie kortsigtig om na die goedkoopste administrateur om te skakel nie? 

Nee, ons is vol vertroue dat Momentum tans die beste tegnologie in die bedryf het, wat die 

lede en werkgewers se ervaring beduidend sal verbeter. Hulle administreer ook meer as 40 

fondse landswyd en kan as gevolg van hulle grootte en infrastruktuur mededingende koerse 

vra.  

Waarom terselfdertyd kantoor skuif? 

Die CRF besit die huidige kantore saam met die LARF-fonds. Dit het administratief moeilik 

geraak, veral omdat Verso ook die primêre huurder is. Die Trustees het derhalwe besluit om 

hulle aandeel in die huidige gebou te verkoop en nuwe kantoorspasie in Tyger Falls naby 

Tygervallei in die Wes-Kaap te koop. Die kantore sal ’n bykomende prima aandeel wees in die 

eiendomsportefeulje wat tans deur die CRF en sy lede besit word. 

Sal dit nie alles in die lang termyn meer kos nie? 

Nee, ons glo dat die lede direk sal baat vind by hierdie skuif en ’n beduidende besparing 

behoort reeds aan die einde van 2018 in die finansiële state sigbaar te wees. 

Wat is die Raad se toekomsvisie vir die Fonds? 

Om die grootste, welvarendste nasionale Fonds in die Plaaslike Regering te wees wat aan al 

ons lede kwaliteitopbrengste, uitstekende voordele en tegnologies gevorderde dienste op ’n 

koste-effektiewe manier lewer.  Ons wil jou toekoms suksesvol bestuur! 

Om op te som, wie is vanaf 1 Julie 2017 al die Fonds se diensverskaffers? 

Werknemersvoordelekonsultant – Simeka  

Administrateur – Momentum (MRA) 

Kommunikasie – Sash Consulting 

Beleggingsbestuurder – Sukha and Associates 

Ekonoom – Vunani 

Begrafnisdekking – Sanlam 

Onderaandele (daaglikse prysbepaling) – Sanlam 

Sterfte, ongeskiktheid en gevreesde siekte – Momentum 

Aktuaris – MMI Holdings 

Ouditeurs – Ernst & Young 

Huislenings – FNB 

IT – B-Logic 

Finansiële adviseurs – EFW 

Kantore – CRF 



 

 
 

Die Fonds se batebestuurders sluit onder andere in: 

Coronation, Investec, Allan Gray, Stanlib, Sanlam, Old Mutual. 

Skakel asseblief die Fonds indien jy ’n volledige lys van batebestuurders benodig. 

WAAR SAL JY ONS VANAF AUGUSTUS 2017 AANTREF? 

Aanwysings vanaf die N1 na die nuwe CRF-kantore: 

2de Verdieping, Combined Head Quarters 

Bridalslot 4, Tyger Falls, Bellville 

Kaapstad, 7530 

 Vanaf die N1-kruising van Durban- en Willie Van Schoorweg 

 Neem die R302 noordwaarts in die rigting van Tygervallei vir 1,1 km 

 Hou in die linkerkantste twee bane en draai links in Bill Bezuidenhoutlaan/M30 

 Volg Bill Bezuidenhoutlaan vir 500 m tot by die kruising met Carl Cronjerylaan/M121 

 Hou reguit aan verby die verkeerslig na Tyger Falls Boulevard, wat ’n beperkte pad met 

sekuriteit is 

 Volg Tyger Falls Boulevard vir 210 m en by die mini-sirkel reguit in Bridalslot 

 Die nuwe CRF-kantore is op die linkerkant in die Combined Head Quarters, Bridalslot, 

Bellville, Kaapstad, 7530 

 Vra by die sekuriteitstoonbank op die hoek van die gebou. 

Stap vir stap ... 

Die volgende kennisgewing- en kommunikasieprosesse is gevolg voordat Momentum 

Retirement Administration (MRA) as die nuwe administrateur van die CRF aangestel is: 

Stap 1 AJV Februarie 

2015 

Mnr. Mokweni rapporteer dat die Raad na sy 

organisasiestruktuur kyk om aan die vereistes van ’n 

Nasionale Fonds te voldoen en om groter doeltreffendheid 

en aanspreeklikheid te verseker. Hy sê dat dit ’n geruime tyd 

sal neem om al die veranderinge volledig te implementeer. 

Stap 2 Augustus 2015  Openbare tenders word aangevra vir die volgende dienste 

aan die Fonds: 

Beleggingskonsultasie 

Werknemersvoordelekonsultasie 

Aktuariële dienste 

Administratiewe dienste 

Kommunikasiedienste 



 

 
 

Stap 3 November 

2015 

Die Raad oorweeg al die tenders en die volgende 

diensverskaffers word aangestel:   

Beleggingskonsultant: Shainal Sukha 

Ekonoom: Johan Rossouw 

Aktuariële dienste: Momentum 

Finansiële advies aan lede: Efficient Wealth 

Kommunikasiedienste: Sash Consulting 

Hierdie aanstellings word gemaak op grond van ervaring in 

die bedryf, dienste wat gebied word en koste-effektiwiteit. 

Stap 4 Desember 

2015 

Die Raad versoek Verso Finansiële Dienste om hulle 

kostestruktuur te hersien en in ooreenstemming te bring met 

ander tenders wat vir administratiewe dienste ontvang is  

wat dieselfde dienste vir veel minder lewer. 

Stap 5 AJV Februarie 

2016 

Mnr. Mokweni benadruk in sy Voorsittersrede dat die Fonds 

’n besnoeiingsbenadering aanvaar het wat in toekomstige 

begrotings weerspieël sal word. 

Stap 6 April 2016 Die CRF sê in sy ledenuusbrief dat hulle ’n 

besnoeiingsbenadering aanvaar het. 

Stap 7 Augustus 2016 Die Fonds adverteer in die belangrikste naweekkoerante en 

vra administrasiemaatskappye om vir die administratiewe 

dienste van die CRF te tender. 

Stap 8 September 

2016  

Verso Finansiële Dienste tender, maar weer eens teen ’n 

baie hoër koste as die ander tenders.  

Stap 9 AJV Februarie 

2017 

Mnr Mokweni rapporteer by die AJV dat tenders aangevra is 

vir alle dienste wat aan die CRF gelewer word, en dat 

diensverskaffers aangestel is vir al die dienste, buiten vir die 

administrasie en werknemersvoordele wat nog onder 

oorweging is.  

Stap 10 April 2017 Die Raad van Trustees nooi ’n kortlys van diensverskaffers om 

weer eens te tender vir die volgende dienste wat deur Verso 

gelewer was: 

Administratiewe dienste 

Werknemersvoordelekonsultasie 



 

 
 

Stap 11 April 2017 Vier van die vernaamste maatskappye, insluitend Verso, 

maak aanbiedinge aan die Raad nadat ’n onafhanklike 

konsultant hulle noukeurig nagegaan het.   

Die Raad besluit om die kontrak vir 13B administratiewe 

dienste aan Momentum Retirement Administration toe te 

ken. en Simeka word vanaf 1 Julie as 

werknemersvoordelekonsultant aangestel. 

 

 

WAT GEBEUR WANNEER ONS NA DIE NUWE ADMINISTRATEUR OORSKAKEL? 

Op 1 Julie word alle lede se gegewens na Momentum oorgedra. Die proses sal ongeveer een 

maand duur totdat alle gegewens korrek oorgedra is. Onthou, gedurende hierdie tydperk kan 

jy die ledesentrum by 0861CRFUND (273863) kontak met enige vrae wat jy mag hê.  

Sal ek gedurende die oorgangsperiode tot my lidaandeelrekening toegang hê? 

Nee, ons sal nie toegang tot enige lidgegewens of rekords hê nie.  

Wanneer die gegewens egter oorgedra is, sal jy ’n staat ontvang met jou eindsaldo soos aan 

die einde van Junie en jou nuwe beginsaldo by Momentum. Dit is soos om ’n bankrekening by 

een bank te sluit en weer by ’n ander een oop te maak. 

Wat gebeur as ek aan die einde van Junie aftree? 

Die Fonds sal werkgewers versoek om alle bydraes voor 30 Junie te betaal sodat Junie se eise 

verwerk en gefinaliseer kan word sodra die gegewens na Momentum oorgedra en geverifieer 

is.  

Wat gebeur met sterfte-eise wat nog gedurende die oorgangsperiode verwerk word? 

Die Fonds beoog om alle sterfte-eise voor 30 Junie af te handel. Enige uitstaande eise sal 

egter na die nuwe administrateur oorgedra word, wat met die ondersoeke sal voortgaan. Alle 

sterfte-eise na 30 Junie sal na die nuwe administrateur gestuur word. 

Laat ons opsom – hoe gaan jy gedurende die Fonds se herlaaiproses beïnvloed word? 

✓ Geen toegang tot lidgegewens nie, dus kan ons nie jou Fondswaarde verskaf nie. 

✓ Gedurende hierdie periode kan ons jou nie inligting gee oor hoe jou eis vorder nie.   

✓ Geen toegang tot Veilige Toegang nie 

✓ Rekords kan nie nagegaan of bygewerk word nie  

Ons verwag om teen 15 Augustus operasioneel te wees. 

 



 

 
 

Onderstaande is ’n paar positiewe aspekte wat jy na die herlaaiing kan verwag ... 

Toegang tot lidgegewens: Jy sal weer via die webtuiste tot jou fondswaardes en lidgegewens 

toegang hê.    

Indien jy tans vir Veilige Toegang geregistreer is, sal jy ’n SMS met jou nuwe aantekenkode 

ontvang. 

Indiening van eise: Die Fonds gaan papierloos werk! Jy sal die eisvorm van die webtuiste kan 

aflaai, jou deel van die vorm invul en skandeer en dit aan die mensehulpbronnedepartement 

of direk aan die administrateur stuur.  Die mensehulpbronnedepartement sal hulle deel invul 

en skandeer en e-pos aan die administrateur, wat die eis sal verwerk sodra hulle beide 

afdelings ontvang.  

Ons stel ’n nuwe webtuiste bekend: In Julie sal jy kan aanteken en die Fonds se splinternuwe 

webtuiste besoek. Ons vertel jou meer hiervan in ons volgende kommunikasie. 

Kontak die ledesentrum: Die een ding wat onveranderd bly gedurende die veranderinge, is 

dat jy met dieselfde konsultante sal kan praat as jy 0861 CRFUND (273863) skakel.  

Raad van Trustees:  Mnr. SA Mokweni (Voorsitter) mnr. JP Beukman, Rdl.  IR Iversen, Adv. JF Koekemoer, mnr. TA Loko, Rdl. 
PJF Louw, Rdl. C Meyer, mnr. AM Owen, mnr. ET Scott, mnr. WW van Gass, mnr. JJ Wagner 

 

 
 
 


