
Hierdie uitgawe is propvol allerlei inligting 
– ons begin met terugvoer oor die AJV, 
gelukwensing aan die Trustees wat verkies 
is, nuus oor die komende wetwysigings, en ’n 
herinnering aan die spertye waarvoor julle op 
die uitkyk moet wees. 

Ek vestig ook graag julle aandag op die artikel 
“Ongeskiktheidsvoordele verminder vanaf 
ouderdom 55” later in die nuusbrief en die 
artikel oor die beleggingsopsies wat aan lede 
bo 50 beskikbaar is.

Geluk aan die wenner van die Februarie 
webtuistekompetisie “I love CRF”. Ons 
sal die piekniekmandjie by me Heggie van 
Buffalo City Munisipaliteit gaan aflewer. ‘n 
Nuwe kompetisie word in April geloods. 
Maak asseblief seker dat ons jou korrekte 
e-posadres op rekord het, sodat ons jou 
kan laat weet wanneer die kompetisie begin. 
Onthou asseblief dat as ons jou e-posadres 
het, ons jou Fondskommunikasie elektronies 
aan jou sal stuur, wat beteken jy ontvang jou 
Fondsnuus eerste, terwyl jy terselfdertyd die 
planeet beskerm!

Vergun my om af te sluit met ’n spesiale 
aanhaling deur Henry Buckley (en ek vertaal): 
Spaar ’n gedeelte van jou inkomste en begin 
nou, want die persoon met ’n surplus beheer 
omstandighede terwyl die persoon sonder ’n 
surplus deur omstandighede beheer word. 

Lees lekker aan jou 
nuusbrief, laat dit goed 
gaan en bewaar jou 
aftreegeld. 

Vriendelike groete van 
jou Voorsitter

Brian William Shepherd

BESTE LID
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RAADSLIDTRUSTEEVERKIESINGS BY DIE AJV
Baie geluk aan Rdl. Ian Iversen, wat as Raadslidtrustee 
vir die Wes-Kaap herkies is. Mnr. Iversen is sedert 
2006 ’n Trustee en sy termyn strek tot 2019. Ons wil 
ook vir Rdl. Peet Louw, wat by die AJV nuut verkies 
is, gelukwens en verwelkom. Rdl. Louw is van Sol 
Plaatje-munisipaliteit, en ons beste wense word aan 
hom in sy eerste termyn as Trustee oorgedra.

VOORSITTER EN ONDERVOORSITTER
Mnr. Brian Shepherd en mnr. Soyisile Mokweni 
sit hulle twee jaar lange termyn as Voorsitter en 
Ondervoorsitter voort tot in 2015, wanneer verkiesings 
vir hierdie posisies weer plaasvind. 

DIE AFGELOPE JAAR...
In sy Voorsittersverslag het die Voorsitter van die 

Fonds spesiale melding gemaak van die Fonds se 
uitstekende groei gedurende die afgelope finansiële 
jaar en die buitengewone groei in lidmaatskap – vanaf 
33 979 soos op 30 Junie 2012 tot 35 311 op 30 
Junie 2013. Toe hierdie nuusbrief geskryf is, het die 
Fondslidmaatskap al weer verhoog tot byna 37 000 
lede, wat CRF nou bevestig as die grootste fonds in 
Plaaslike Regering. Die Fonds se bates het ook tot 
byna R17 miljard gegroei! 
Daar was egter nie nét goeie nuus nie: Mnr. Shepherd 
het gerapporteer dat sommige Plaaslike Owerhede 
versuim het om hulle lidbydraes aan die Fonds oor 
te betaal. Hy het die afgevaardigdes gevra om die 
boodskap aan hulle onderskeie Plaaslike Owerhede 
oor te dra, aangesien lede van hierdie Plaaslike 
Owerhede nie vir risikovoordele gedek is nie. 

JOU FONDSBATES IS BYNA R17 MILJARD 
EN LIDMAATSKAP NADER 37 000 – 
Lees meer oor die fonds se 17de Algemene Jaarvergadering 

AJV 2014

Aftreehervorming – Wat is nuut? 
Adv. Jan Koekemoer, Hoofbeampte, het by die 
Algemene Jaarvergadering terugvoer gegee oor 
die jongste aftreehervorming en lede weer verseker 
dat hulle gevestigde regte beskerm is en dat hierdie 
maatreëls in lede se beste belang is. Lede het die 
aanbieding so insiggewend gevind dat ons oorval 
is met versoeke om ’n opsomming van sy terugvoer 

by hierdie uitgawe in te sluit. Hierdie maatreëls is in 
die 2014-begrotingstoespraak van die Minister van 
Finansies bevestig en een daarvan gaan selfs vroeër 
ingefaseer word.
Die noemenswaardigste voorstelle wat ons lede 
raak, is die sogenaamde “T-Day”- en “P-Day”-
voorstelle. 

GOEIE NUUS – 
jou gevestigde regte is beskerm!

Mnr Mokweni  en Mnr ShepherdMnr Shepherd en RdlLouw

Willie Van Gass met diensverskaffers 

Mnr Beukman groet 
afgevaardigdes by AJV
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Die AJV van die Fonds het op Vrydag, 14 Februarie plaasgevind, en ons het vanjaar ’n uitstekende 
opkoms gehad. Baie dankie aan al die afgevaardigdes wat die vergadering bygewoon en daartoe 
bygedra het.

Raadslid van Swartland Munisipaliteit

Besoek asseblief die webtuiste en registreer vir veilige toegang (“Secure Access”) om jou Fondsinligting aanlyn te lees.



Nader jy aftrede? Dit is belangrik dat jy die bykomende beleggingsportefeuljes verstaan wat beskikbaar is wanneer jy ouer as 50 is.

Die opbrengste wat jy op ’n maandelikse basis ontvang, is ’n ware weerspieëling van die Fonds se beleggingsopbrengste vir daardie spesifieke maand. 
Om lede naby aftrede teen moontlike markskommelinge te beskerm, word meer konserwatiewe beleggingsopsies aan ons lede ouer as 50 jaar beskikbaar 
gestel.

Die volgende drie portefeuljes is nou beskikbaar, elk met ’n unieke doelwit om jou met jou bepaalde behoeftes vir aftrede te help.
Portefeulje Sleuteleienskappe en doelwit Wat behoort jou risiko-

toleransie te wees?
Wat is die potensiële groei?

Groeiportefeulje Dit is die verstekbeleggingsportefeulje. Alle lede jonger as 50 belê 
outomaties in hierdie portefeulje.

Die doelwit van die Groeiportefeulje is om die beste moontlike groei 
oor die lang termyn te kry. Dit word gedoen deur ’n hoë blootstelling 
aan aandele. Met hierdie in gedagte, moet jy besef dat opbrengste 
uit hierdie portefeulje oor die kort termyn onbestendig kan wees.

Hoë risikotoleransie, 
aftrede is nie 
’n opsie in jou 
korttermynbeplanning 
nie.

Hoë moontlike verwagte 
opbrengste oor die langer 
termyn. Hierdie portefeulje 
het inflasie gemiddeld oor die 
afgelope 17 jaar met 8,5% 
geklop. Opbrengste kan baie 
onbestendig wees en mag 
positief of negatief wees.

Gematigde 
Portefeulje

Hierdie portefeulje is die eerste van die twee meer konserwatiewe 
portefeuljes wat beskikbaar is as jy ouer as 50 is. Dit dra die 
verantwoordelikheid van die batetoewysing oor aan ’n paneel 
kundiges wat op ’n gereelde basis vergader om die beste moontlike 
toewysing te bespreek, met inagneming daarvan dat die toewysing 
aan aandele deur die Trustees tot 56,5% beperk word.

Matige risikotoleransie, 
jy is besig om jou 
aftrede te beplan.

Matige moontlike opbrengste. 
Beskerming teen negatiewe 
opbrengste deur die 
beperking van die bedrag wat 
in aandele belê word.

Beskermings 
Portefeulje

Hierdie portefeulje is die mees konserwatiewe van die twee 
konserwatiewe portefeuljes wat beskikbaar is as jy ouer as 50 is. 
Die portefeulje beskerm jou kapitaal gedurende die laaste aantal 
maande voor jy aftree. 

Geen risikotoleransie 
nie, jy is binne drie 
maande van aftrede.

Lae moontlike opbrengste. 
Hierdie portefeulje belê nie 
in aandele nie en behoort 
daarom nie enige negatiewe 
opbrengste te lewer nie.

Wees in April en Mei vanjaar op die uitkyk vir meer gedetailleerde kommunikasie oor die beleggingsportefeuljes. Ons sal ook in Mei in jou omgewing 
werkswinkels aanbied. Die datums sal kommunikeer word via e-pos, sms of dit sal op die webtuiste beskikbaar wees. Jy kan ook die oproepsentrum 
kontak om uit te vind of daar ’n werkswinkel naby jou gehou word.

Ons sien daarna uit om jou te ontmoet en te help om ’n ingeligte keuse te maak.

OUER AS 50 ... moenie slaap nie ... weet waar 
om jou geld te belê!

Indien jy ouer as 55 is, sou jy agtergekom het dat jou ongeskiktheidsvoordele wat op jou voordelestaat aangedui word, minder is as wat dit die vorige jaar 
was. Soos jy in jou Augustus-ledenuusbrief 2013 meegedeel is, is ons lede se voordele vanaf 1 Oktober 2013 opgegradeer. Ons het ook die belangrike 
verskille tussen die enkelbedrag- en maandelikse-inkomste-ongeskiktheidsvoordele beklemtoon. 

Indien jy vir ’n enkelbedrag-ongeskiktheidsvoordeel gedek is, soos in Kategorie A en B, sal jou dekking vanaf die ouderdom van 55 met 1/120ste per maand 
verminder totdat die voordeel op ouderdom 65 geheel en al staak. 

Hoe beïnvloed dit die ongeskiktheidsvoordeel wat aan jou betaalbaar is?
Risikokategorie Ongeskiktheidsvoordeel betaalbaar 

voor ouderdom 55
Ongeskiktheidsvoordeel betaalbaar op 
ouderdom 60

Ongeskiktheidsvoordeel betaalbaar 
op ouderdom 65

Risikokategorie A
Koste:  3%, Spaar vir aftrede:  
24% voor onkoste

Jy ontvang ’n enkelbedrag van 4,35 
x jou jaarlikse pensioendraende 
salaris plus jou lidbelang.

Jou versekerde enkelbedrag van 4,35 
het verminder na 2,17 x jou jaarlikse 
pensioendraende salaris plus jou 
lidbelang.

Wanneer jy 65 jaar oud word, staak 
jou ongeskiktheidsvoordeel. Jy 
ontvang nou slegs jou lidbelang 
(fondswaarde).

Voorbeeld: Jou jaarlikse 
pensioendraende 
salaris is R30 000 en jou 
geakkumuleerde lidbelang is 
R45 000

4.35 x R 30 000 +R45 000 = R 175 500 2.17 x R30 000 + R45 000 = R 110 100 R45 000

Risikokategorie B
Koste:  5%; Spaar vir aftrede: 
22% voor onkoste

Jy ontvang ’n enkelbedrag van 4,70 
x jou jaarlikse pensioendraende 
salaris plus jou lidbelang. 

Jou versekerde enkelbedrag van 4,70 
het verminder na 2,35 x jou jaarlikse 
pensioendraende salaris plus jou 
lidbelang. 

Wanneer jy 65 jaar oud word, staak 
jou ongeskiktheidsvoordeel. Jy 
ontvang nou slegs jou lidbelang 
(fondswaarde).

Voorbeeld: Jou jaarlikse 
pensioendraende 
salaris is R30 000 en jou 
geakkumuleerde lidbelang is 
R45 000

4.70 x R 30 000 + R45 000 = R 186 000 2.35 x R 30 000 + R45 000 = R115 500 R 45 000

ONGESKIKTHEIDSVOORDELE VERLAAG VANAF 55

Onthou, die risikovoordeelkategorie wat jy kies, bepaal nie slegs jou risikodekking nie, maar dit bepaal ook die koers waarteen jy vir aftrede spaar. Dit is nog 
’n goeie rede om seker te maak dat jy die risikokategorie gekies het wat die beste by jou persoonlike aftreebeplanning en -behoeftes pas. Die CRF-span is 
hier om jou by te staan en bied jou ’n keuse tussen sewe verskillende risikokategorieë.   Lees asseblief die artikel op bladsy 3 en maak seker dat jy, indien 
nodig, jou risikovoordeelkategorie voor 30 April verander.

2 Skakel asseblief die oproepsentrum by 021 943 5306 of besoek die webstuise by www.caperf.co.za indien jy ’n vertaling van hierdie nuusbrief in Engels of Xhosa verlang.



Jou Fondsbates is byna R17 miljard 
en lidmaatskap nader 37 000
Die Voorsitter van die Fonds se ouditkomitee, mnr. Lodi Venter, het die 
Fonds se finansiële state vir die 2013-jaareinde toegelig en gerapporteer 
dat die Fonds ’n skoon oudit ontvang het.
Die Fonds se ekonoom, mnr Johan Rossouw, en beleggingskonsultante, 
mnre Duncan Theron van GraySwan en Shainal Sukha van Sukha & 
Associates, het die ekonomiese vooruitsigte van die komende finansiële 
jaar bespreek. Alhoewel die vooruitsigte nie so rooskleurig soos die 
vorige jaar se voorspellings is nie, was alles ook nie negatief nie, en die 
aanvanklike voorspellings dui op ’n geringe opswaai in die Suid-Afrikaanse 
ekonomie teen die vierde kwartaal van 2014. Daar was waarskuwings van 
verdere rentekoersverhogings en lede is gemaan dat hulle in die toekoms 
laer opbrengste kan verwag.
Die Fonds se aktuaris, mnr Sean Neethling, het aan die afgevaardigdes 
verduidelik op watter basis bonusse en verhogings vir pensioenarisse 
vasgestel word, en waarom die Fonds kon bekostig om in Desember 2013 ’n 
13de tjek te betaal en vanaf 1 Maart 2014 ’n 5,5%-verhoging toe te staan. Hy 
het gewaarsku dat pensioenarisse nie moet dink dat bonusse in die toekoms 
’n gegewe is nie, aangesien beleggingsopbrengste en die beskikbare surplus 
die bekostigbaarheid van toekomstige bonusse beïnvloed.

Die Hoofbeampte, adv. Jan Koekemoer, het oor die komende veranderinge 
in wetgewing verslag gedoen en die aftreehervormingsvoorstelle met 
lede bespreek. Lees asseblief die artikel oor aftreehervorming in hierdie 
nuusbrief om te sien wanneer die Regering beplan om dit te implementeer 
en hoe dit jou aftreevoordeel mag beïnvloed.
Mnr. Mokweni, die Ondervoorsitter, het die verrigtinge afgesluit deur al die 
diensverskaffers, die Raad van Trustees, die Hoofbeampte van die Fonds 
en alle afgevaardigdes te bedank vir hulle spesiale bydraes tot die sukses 
van die Fonds as geheel.
Die Voorsittersverslag en aanbiedinge wat by die AJV voorgelê is, is op die 
Fonds se webtuiste by Managing your Fund/AGM beskikbaar.

vervolg van bladsy 1

TYD OM JOU RISIKOKATEGORIE TE HERSIEN  
– klop die spertyd!
Dit kos R100 om jou risikovoordeelkategorie te verander, en dit moet 
voor 30 April 2014 gedoen word. Onthou asseblief dat die kategorie wat 
jy kies, uiteindelik jou aftreevoordele beïnvloed. Raadpleeg dus asseblief 
jou finansiële adviseur as jy nie seker is watter kategorie die beste by jou 
persoonlike behoeftes pas nie. Jy is ook welkom om die oproepsentrum by 
021 943 5306 te skakel as jy meer inligting benodig.

Gaan asseblief jou risikovoordeelkategorie na en kontroleer of jou 
omstandighede hoegenaamd gedurende die afgelope finansiële jaar 
verander het. Deur die volgende vrae te oorweeg, kan jy uiteindelik duisende 
rande in die toekoms bespaar.

Lede kan hulle risikovoordeelkategorie in geval van die volgende gratis 
verander: 

Met huwelik of egskeiding 
Hoekom sal jy dit oorweeg om nóú ’n verandering te maak? 
’n Verandering van huwelikstatus kan ook beteken dat jou lys van afhanklikes 
verander. As jy met een van hierdie belangrike lewensgebeurtenisse te doen 
kry, is dit belangrik om te kontroleer dat jy jou risikodekking aangepas het 
om voorsiening te maak vir jou afhanklikes.

Met die geboorte of afsterwe van ’n kind 
Hoekom sal jy dit oorweeg om nóú ’n verandering te maak? 
Die geboorte of dood van ’n kind het ’n direkte impak op die getal persone 
wat van jou afhanklik is. Hierdie belangrike gebeurtenis vereis dat jy jou 
risikodekking verhoog of verlaag om te verseker dat jou afhanklike kinders 
versorg is ingeval jy ontydig sterf.

Met die afsterwe van ’n gade 
Hoekom sal jy dit oorweeg om nóú ’n verandering te maak?
Die dood van ’n gade kan ’n direkte impak op die gesin se finansiële welstand 
hê. Jy kan vind dat jy jou risikodekking moet verhoog om te verseker dat jy 
(as die enigste broodwinner) en jou afhanklikes versorg is. 

Op ouderdom van 40, 50 en 60 jaar 
Hoekom sal jy dit oorweeg om nóú ’n verandering te maak?
Soos jy ouer word, raak jou afhanklikes meer onafhanklik. Dit stel jou in 
staat om jou risikodekking te hersien en moontlik te verminder sodat jy meer 
vir aftrede kan spaar. 

Wanneer ’n kind meerderjarig word 
Hoekom sal jy dit oorweeg om nóú ’n verandering te maak?
Wanneer jou kind meerderjarigheid bereik, raak hulle meer selfonderhoudend, 
wat jou in staat stel om jou risikokategorie te hersien en meer vir jou aftrede 
te spaar.

As ’n lid se dienskontrak verander
Hoekom sal jy dit oorweeg om nóú ’n verandering te maak?
Veranderinge aan jou dienskontrak kan ’n direkte impak hê op jou 
maandelikse salaris en die werknemervoordele wat tot jou beskikking is. 
Met dit inaggenome, verseker asseblief dat jy die risikokategorie gekies het 
wat jou persoonlike behoeftes die beste pas.
Jy moet bewys lewer van die gebeurtenis, byvoorbeeld ’n gesertifiseerde 
kopie van ’n geboortesertifikaat, en dit moet saam met die risiko-
opsieveranderingsvorm verskaf word. Dien asseblief jou versoek om te 
verander binne twee maande vanaf die gebeurtenis in. 
Indien jy van kategorie wil verander, vul asseblief die Verandering van 
Versekerde Risikovoordelekategorie-vorm in en stuur dit voor 30 April aan 
die Fonds. Die vorms is op die Fonds se webtuiste by www.caperf.co.za by 
Quick Links/Updated Fund Forms beskikbaar. Laai die vorm in Afrikaans of 
Engels af, vul dit in, skandeer en pos of faks dit aan die Fonds. 
Ons verwys jou graag weer na die Augustus 2013-nuusbrief, waar die 
besonderhede van al die risikokategorieë bespreek is. Alternatiewelik kan jy 
die Fonds se webtuiste vir meer inligting besoek, of kontak die oproepsentrum 
indien jy vrae oor enige van die sewe risikovoordeelkategorieë tot jou 
beskikking het.
Let asseblief daarop dat die nuwe risikovoordeelkategorie wat jy kies, vanaf 
1 Julie 2014 effektief is.

3E-pos asseblief jou besonderhede aan support@caperf.co.za indien jy verkies om jou nuusbrief per e-pos te ontvang.



Kaapse Aftreefonds vir Plaaslike Regering Registrasienommer:  12/8/32689/2
Vrywaringsverklaring: Die Kaapse Aftreefonds 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 Reëls van die Fonds is, sal die Reëls van die Fonds geld.

Raad van Trustees: Mnr. BW Shepherd (Voorsitter), Mnr. SA Mokweni (Ondervoorsitter), 
Mnr. JP Beukman, Me HA Cawood, Rdl. AP Gqabi, Rdl. IR Iversen, Rdl. PJF Louw, Rdl. C Meyer, 
Mnr. ET Scott, Mnr. AJ Smith, Mnr. WW van Gass. Hoofbeampte: Adv. JF Koekemoer
Kontakbesonderhede: Posbus 4300, Tygervallei, 7536, Tel 021 943 5306, 
Faks: 021 917 4115, E-pos:  support@caperf.co.za, Webwerf: www.caperf.co.za 

Suid-Afrika gelys as riskant (“fragile”) in ontwikkelende markte
Ons het in vorige nuusbriewe die risiko’s van die afskaling van kwantitatiewe verslapping 
in die Verenigde State en die waarskynlikste impak daarvan op Suid-Afrika bespreek. Vir 
meer inligting, verwys asseblief na die Augustus 2013-nuusbrief op die CRF-webtuiste, 
www.caperf.co.za. 
Nadat die VSA se Federale Reserwebank (Fed) aangekondig het dat hulle dit moontlik 
gaan oorweeg om hulle effekte-aankoopprogram in Mei 2013 geleidelik te verminder, het 
hulle dit inderdaad later die jaar begin toepas. Die Fed het hulle effekte-aankope van $85 
miljard per maand in Desember 2013 na $75 miljard, en in Januarie 2014 tot $65 miljard 
per maand afgeskaal. Ons verwag dat die Fed by elke vergadering sal voortgaan om die 
tempo van aankope met $10 miljard te verminder totdat die program laat in 2014 tot ’n 
einde kom. 
Die optrede van die Fed het ’n invloed op die ontluikende markte gehad, veral op die 
vyf meer riskante (“fragile five”) lande: Turkye, Indië, Brasilië, Indonesië en Suid-Afrika. 
Hierdie vyf lande het in 2013 en vroeg in 2014 gely onder die uitvloei van buitelandse 
kapitaal en swak geldeenhede, met hulle hoë tweeledige tekorte as oorsake. Die “fragile 
five”-lande het ook begin om rentekoerse te verhoog in ’n poging om die kapitaaluitvloei 
te stuit. 
Opbrengste in 2013
Plaaslike effekte het swak presteer en ’n opbrengs van minder as inflasie gelewer.  
Die hoof-oorsaak hiervan was buitelanders wat Suid-Afrikaanse effekte verkoop. Die 
swakheid van die rand het daartoe gelei dat buitelandse aandele die bateklas is wat vir die 
kalenderjaar die beste presteer het. Aandele en genoteerde eiendom het daarin geslaag 
om ’n opbrengs hoër as inflasie te lewer, wat verklaar waarom die CRF se Groeiportefeulje 
in 2013 beter as die ander CRF-portefeuljes presteer het.
Ons verwag steeds dat opbrengste in die toekoms laer en meer onbestendig sal wees. 
Dit ten spyte daarvan dat die aandelemark rekordhoogtes bereik het! ’n Periode van 
buitengewone opbrengste maak dit moeilik om gedurende die volgende periode dieselfde 
vlak van opbrengste te handhaaf. Ons het alreeds opgelet dat die opbrengste vir hierdie 
finansiële jaar laer as vir dieselfde periode verlede jaar is. Die volgende afdeling lig dit uit.
Fondsprestasie 
Die volgende tabel toon dat gedurende die CRF se finansiële jaar (met ander woorde die 
sewe maande geëindig Januarie 2014) die Groeiportefeulje en die Gematigde Portefeulje 
onderskeidelik ’n opbrengs van 13,0% en 7,8% gelewer het. Die Beskermingsportefeulje 
se opbrengs was 2,9%, en die Pensioenarisportefeulje het oor dieselfde tydperk 3,9% 
gelewer.
Periodieke opbrengste soos aan die einde van Januarie 2014 

Periode Groeiportefeulje Gematigde-
portefeuljee

Beskermings-
portefeulje

Pensionaris- 
portefeulje

3 Maande 1.5% 1.7% 0.9% -0.3%

6 Maande 9.6% 6.0% 2.5% 2.3%

9 Maande 13.8% 9.0% 3.5% 1.6%

7 Maande 
(CRF finansiële jaar) 13.0% 7.8% 2.9% 3.9%

1 Jaar (p.j.) 14.5% 10.1% 5.5% 4.1%

2 Jaar (p.j.) 16.9%  11.2% 6.5% 8.8%

3 Jaar (p.j.) 15.0%  6.6%  

4 Jaar (p.j.) 14.9%  6.7%  

5 Jaar (p.j.) 15.5%  7.0%  

Bron: Verso Finansiële Dienste, Sukha and Associates 

Samevatting
Die CRF se fondasie is sterk en ons het stappe geneem om sommige van die risiko’s aan 
te spreek. Die CRF het byvoorbeeld oor die afgelope paar jaar voortgegaan om meer 
bates toe te wys aan buigsame mandate wat probeer om bykomende opbrengste te 
genereer of risiko’s te verminder deur tussen bateklasse te beweeg. Dit staan bekend as 
taktiese batetoewysing, wat hopelik in ’n lae-opbrengsomgewing bykomende opbrengste 
sal genereer. Jy kan gerus wees dat die CRF proaktief sal bly om jou langtermyn finansiële 
sekuriteit te verseker. 
Shainal Sukha, Sukha and Associates (Edms) Bpk
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GOEIE NUUS –  
jou gevestigde regte is beskerm! 

vervolg van voorblad

Belastingdag (“T-day”) 
(beoogde implementeringsdatum: 1 Maart 2015)

Op hierdie datum raak werkgewerbydraes deel van die belasbare 
inkomste.  Die maksimum bedrag wat belastingaftrekbaar is, 
sal dan 27,5% wees, wat risikovoordele insluit.  Dit beteken 
dat lede dan moontlik belastingkundiges sal moet raadpleeg 
om vas te stel of hulle bykomende belastingvrye bydraes kan 
maak, wat waarskynlik is. Die maksimum bedrag wat in ’n 
belastingjaar aftrekbaar is, sal R350 000 wees.
Bewaringsdag (“P-day”) 
(beoogde implementeringsdatum: 1 Maart 2016)

Voor aftrede. Onderhewig aan bestaande regte, sal lede 
wat bedank, nie hulle volle Fondswaarde in kontant ontvang 
nie, behalwe as dit minder as ’n vasgestelde bedrag is. 
In die 2014-begrotingstoespraak in die parlement is ook 
aangekondig dat ’n regulasie later vanjaar afgekondig sal word 
dat lede se fondswaardes in die Fonds sal bly, behalwe as die 
lid die uitbetaling daarvan versoek.
By aftrede. Lede sal ná T-Day nie meer hulle volle waarde in 
kontant kan neem nie: een derde sal in kontant beskikbaar 
wees en twee derdes moet gebruik word om ’n maandelikse 
pensioen/annuïteit te koop. Die goeie nuus vir lede is dat 
bestaande waardes op die beoogde datum nie beïnvloed 
word nie. Lede wat op T-Day 55 jaar of ouer is, sal glad nie 
geraak word nie. Dit beteken dat hulle steeds met ’n volle 
enkelbedrag uit die Fonds sal kan aftree indien hulle verkies 
om dit te doen. Lede wat op daardie datum onder 55 jaar is, 
sal ook beskerm word, maar bydraes ná T-Day sal aan die 
reël van een derde kontant, twee derdes pensioen onderhewig 
wees. Kontantwaardes onder ’n bepaalde waarde sal nie deur 
hierdie reël geraak word nie.  Let daarop dat hierdie reël tans 
nie op paragraaf (a)-fondse soos die CRF van toepassing 
is nie.  Wetgewing kan in die toekoms verander word om 
paragraaf (a)-fondse in te sluit.
Hou hierdie spasie dop Ons sal voortgaan om jou 
in jou nuusbrief en op die Fonds se webtuiste oor die 
aftreehervormings ingelig te hou.

Die minimum bydraekoers vir Raadslede het op 1 Maart 2014 
tot 15% verlaag. Dit bring dit nie net in ooreenstemming met die 
regulasie wat in die Wet op Openbare Ampsbekleërs afgekondig 
is nie, maar bied ook ’n meer bekostigbare oplossing aan 
Raadslede wat aan die CRF behoort.
Raadslede verdien totale pakkette en moet daarom die volle 
bydraekoers ingevolge die Reëls van die Fonds betaal. Voor 
hierdie reëlverandering moes Raadslede die totale 27% van hulle 
pensioendraende salarisse tot die Fonds bydra. In talle gevalle 
was dit vir Raadslede moeilik om die volle bydraekoers te betaal, 
en dit het tot verskeie versoeke vir buigsame bydraekoerse gelei. 
Die nuwe minimum koers van 15% is derhalwe deur Raadslede 
verwelkom.
Raadslede wat tevrede is met die huidige bydraekoers van 
27%, of meer as 15% wil bydra, kan die Fonds se bykomende 
vrywillige bydraefasiliteit gebruik. Die 15%-bydraekoers sal as 
7,5% “lid”-bydrae en 7,5% “werkgewer”-bydrae toegewys 
word.
Opsievorms is aan al die bydraende Raadslede gestuur. Die 
ingevulde vorms waarop Raadslede hulle bydrae-opsie aandui, 
moes die Fonds teen 28 Februarie 2014 bereik het. Moenie 
huiwer om ons oproepsentrum by 021 943 5306 te kontak as jy 
meer inligting benodig nie.

Bekostigbare Raadslid-
bydraekoerse – Nou 15%! 
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