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Dit was ’n interessante 
jaar tot nou toe. 
Wêreldwyd hou mark- 
te en beleggings almal 
aan die gis en op die 
punt van hulle �nan- 
siële stoele. Gaan die 
VSA rentekoerse ver- 
hoog of nie, wanneer 
gaan Suid-Afrika na 

rommelstatus afgradeer word, en watter 
uitwerking gaan al die natuurrampe en 
“Brexit” op verbruikers wêreldwyd hê? My 
eerlike antwoord op al bogenoemde vrae is: 
kom ons wag en kyk wat gebeur. Ruim 
asseblief tyd in om die Fonds se maandelik-
se �nansiële bulletin te lees om uit te vind 
hoe al die bogenoemde gebeure ons 
markte en beleggings beïnvloed. In hierdie 
nuusbrief deel ons belangrike inligting oor 
die CRF en sy voordele, dus moedig ek jou 
aan om aan ons kompetisie deel te neem en 
uit te vind hoe goed jy jou Fonds ken. Jy 
staan ‘n kans om ’n CRF-gelukspakkie te 
wen! Lede wat binne die volgende 12 
maande 50 jaar of ouer word, moet 
asseblief die artikel oor veranderinge aan 
die beskikbare beleggingsopsies lees. 

As jou Voorsitter, wil ek jou aanmoedig om 
asseblief mooi na jou aftreegeld te kyk en 
jou voordeel te bewaar indien jy daaraan 
dink om jou werkgewer voor aftreeouder-
dom te verlaat. Indien jy na ’n kommerlose 
�nansiële aftrede uitsien, kan ons jou help 
om dit te bereik. Kontak die Fonds om uit te 
vind wat jou opsies is of raadpleeg jou 
�nansiële adviseur. Onthou, ons as jou 
Trustees werk hard om jou aftreespaargeld 
te bewaar. Wanneer jy jou aftreedatum 
bereik, moet jy genoeg gespaar hê om te 
kan sê:
“Totsiens Spanning, Hello Ontspanning!”

Jou Voorsitter
Soyisile Andreas Mokweni

Die Suid-Afrikaanse Inkomstedienste (SAID) sal jou aftreevoordeel as ’n bedanking belas 
indien jy voor die ouderdom van 55 aftree.
Alhoewel die Reëls van die CRF toelaat dat jy vanaf die ouderdom van 50 op vroeë aftrede kan 
gaan, sal die SAID dit nie as ’n aftrede nie, maar as ’n bedanking beskou. ‘n Enkelbedragvoordeel 
wat voor ouderdom 55 geneem word kan swaar belas word.

Beplan jou aftrede noukeurig.
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Die fonds se Reëls het verander en sedert 1 Januarie 2016 het jy nie meer die opsie om 'n maande-
likse pensioen uit die Fonds te neem wanneer jy aftree nie.  Wanneer jy aftree, het jy die opsie om 
’n pensioen buite die Fonds te koop, maar ons beveel aan dat jy jou �nansiële adviseur vir advies 
moet raadpleeg.
Lees asseblief die artikel oor aftrede voor die ouderdom van 55 aandagtig deur.

Hoe beïnvloed die belasting harmoniseringswetgewing CRF-lede?
Die eenvormige belastingaftrekking van 27.5% van bydraes aan aftreefondse is op 1 Maart 2016 
geïmplementeer.
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Onthou as jy eise indien

WEN ‘N PRYS!

~ hoe om vertragings te vermy...

Indien jy steeds wil aftree voor jy 55 jaar oud word, 
kontak asseblief E�cient Wealth (EFW) by 021 914 
8030 of jou �nansiële adviseur om jou �nansiële 
toekoms te bespreek, of jy kan die CRF-oproepsen-
trum by 021 943 5306 skakel.

Jou Trustees gee om oor jou toekomstige aftrede 
en beveel daarom deurlopend aan dat jy jou 
aftreevoordeel moet bewaar. Indien jy derhalwe 
jou werkgewer verlaat voordat jy 55 is, moet jy dit 
asseblief oorweeg om jou lidbelang tot dan in die 
Fonds belê te hou.

Hoe beïnvloed die belasting harmoniserings- 
wetgewing CRF-lede? 
Indien jy 9% en jou werkgewer 18% bydra, is jou 
totale bydrae nou belastingaftrekbaar tot op 
27.5% van die grootste van jou belasbare inkom-
ste of vergoeding, beperk tot R350 000 per jaar. Dit 
beteken dat jy nou aan die einde van die maand 
meer geld kan huis toe neem en dalk selfs 
bykomende voorsiening vir aftrede kan maak – 
belastingvry.

Hoe beïnvloed die nuwe belastingwetgewing 
Raadslede?
Die Fonds het ’n ruk gelede sy reëls verander om 
raadslede toe te laat om ’n verminderde totale 
koers van 15% (7.5% werkgewerbydrae en 7.5% 
raadslidbydrae) te maak. Om by die belasting 
aftrekbaarheid baat te vind, kan jy – as jy wil – jou 
bydraekoers tot 27.5% of meer verhoog, 
aangesien die Fonds alle lede en raadslede 
bykomende vrywillige bydraes toelaat om jul 
aftreespaargeld ’n hupstoot te gee. 

Indien jy binnekort 50 jaar of ouer word, lees asseblief hierdie inligting oor die keuse van beleggingsporte-
feuljes waaruit jy kan kies. Hierdie inligting is op ons onlangse IP50+-werkswinkels gedeel, maar as jy dit nie 
bygewoon het nie, moet jy die onderstaande artikel aandagtig lees.

Die Raad van Trustees hersien gereeld die beskikbare beleggingsopsies om te verseker dat ons die toepaslike 
oplossings aan CRF-lede bied soos julle nader aan aftreeouderdom kom. Hulle het bykomende beleggings- 
opsies vir die Gematigde Portefeulje goedgekeur. Die onderstaande tabel wys hoe jy jou lidbelang in verskil-
lende beleggingsopsies kan belê wanneer jy van die Groeiportefeulje na óf die Gematigde óf die Beskerming-
sportefeulje omskakel.
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~ die SAID gaan jou belas!

AFTREDE

~ jy kan meer as een keer per jaar omskakel!

slegs 100%

slegs 100%

slegs 100% Gematigde Portefeulje

Beskermingsportefeulje

Groeiportefeulje Lede van enige ouderdom kan in hierdie portefeulje belê.

Wanneer jy 50 jaar oud word, mag jy jou lidbelang 
in hierdie portefeulje belê.

Wanner jy 50 jaar oud word, mag jy jou lidbelang in 
hierdie portefeulje belê

Wanneer jy 50 jaar oud word, mag jy jou lidbelang,  
in hierdie portefeulje belê25%, 50% of 75% 

’n Kombinasie van die 
Groeiportefeulje en die 
Gematigde Portefeulje 

’n Kombinasie van die 
Groeiportefeulje en die 
Beskermingsportefeulje

25%, 50% of 75% 
Wanneer jy 50 jaar oud word, mag jy jou lidbelang, 
in hierdie portefeuljes belê.

Wanneer kan jy in hierdie portefeulje belê?Beleggingsopsie
Deel van
lidbelangrekening

Is hierdie omskakelings gratis?
Jou eerste omskakeling op 1 Julie is gratis, maar die tweede omskakeling gedurende die Fonds se �nansiële 
jaar kos R350, wat direk van jou lidbelang afgetrek sal word. Indien jy kies om nie van die gratis omskakeling 
op 1 Julie gebruik te maak nie, kan jy op enige ander tyd gedurende daardie Fondsjaar gratis omskakel.

Nuwe Shari’ah-beleggingsportefeulje – Beskikbaar 1 Julie 2016
Die CRF-trustees het ’n bykomende beleggingsportefeulje beskikbaar gestel sodat CRF-lede wat belangstel, 
in die Shari’ah-portefeulje kan belê. Die portefeulje voldoen aan die vereistes van die Shari’ah-wet en die 
beginsels wat vir “Islamitiese �nansies” uiteengesit is.
Die Shari’ah-beleggingsportefeulje is vanaf 1 Julie 2016 vir alle CRF-lede beskikbaar, en lede wat na of van die 
Shari’ah-beleggingsportefeulje wil omskakel, mag een keer gedurende die �nansiële jaar omskakel. Vul 
asseblief die vereiste omskakelingsvorm in en stuur dit na die Fonds. Vorms kan van ons webtuiste by 
www.crfund.co.za afgelaai word.   Geen administrasiegeld is vir hierdie omskakeling betaalbaar nie en u kan 
gerus die Fonds kontak as u meer inligting benodig.

Jy mag op die eerste dag van die maand direk na jou 50ste verjaardag, gratis van die Groeiportefeulje na 
óf die Gematigde Portefeulje óf die Beskermingsportefeulje omskakel.
Buiten bogenoemde omskakeling, mag jy nog twee keer in ’n fondsjaar (1 Julie – 30 Junie) omskakel, met 
die eerste omskakelingsgeleentheid op 1 Julie en die tweede op enige ander datum gedurende daardie 
spesi�eke jaar.

Hoe dikwels mag jy tussen die beskikbare beleggingsportefeuljes omskakel?

Begrafniseise: Vir ’n begrafniseis, moet jy ’n gewaarmerkte afskrif van die oorledene én die versekerde lid 
se identiteitsdokument (ID) indien. In geval van ’n nuwe ID-kaart, moet jy asseblief ’n gewaarmerkte afskrif 
van die voor- en agterkant indien.

Ongeskiktheidseise: Moenie vergeet nie – die spertyd vir die indiening van jou ongeskiktheidseis is 180 
dae na jou datum van ongeskiktheid. Die datum van ongeskiktheid kan gede�nieer word as die datum 
waarop die besering of siekte geïdenti�seer is. Indien die eis nie binne die vereiste tydsraamwerk ingedien 
word nie, sal die versekeraar die eis op kontraktuele gronde afkeur. Dit is baie belangrik om jou werkgewer 
in kennis te stel indien jy as gevolg van siekte gereeld of langdurige siekteverlof moet neem.

Sterfte-eise: Het jy onlangs jou begunstigdenominasievorm bygewerk? Onthou, jou begunstigdenomi-
nasievorm dien as ’n belangrike riglyn vir die Trustees om jou afhanklikes te identi�seer wanneer jou 
sterftevoordeel uitgekeer moet word, soos in artikel 37C van die Wet op Pensioenfondse uiteengesit word.

Belangrike kennisgewing
Nie-betaling van bydraes: Het jy geweet dat indien jou werkgewer nie elke maand jou bydraes aan die 
Fonds oorbetaal nie, jy nie vir risikovoordele gedek is nie?

Vir meer inligting, of om enige van die CRF-eisvorms af te laai, besoek asseblief ons webtuiste by 
www.crfund.co.za.

Om te vermy dat die verwerking van eise vertraag of die eis selfs deur die versekeraar afgekeur word, 
moet jy hierdie belangrike punte onthou wanneer jy ’n eis by die Fonds indien:

Vertel ons hoe goed jy jou fonds ken.
Indien jy toegang tot die internet het, sal ons dit 
regtig waardeer as jy ’n paar minute afstaan om vir 
ons ’n kort vraelys in te vul. Jou antwoorde sal ons 
wys waar ons op koers is en waar ons kan verbeter 
om julle die mees ingeligte fondslede in Plaaslike 
Regering te maak.
Besoek asseblief www.crfund.co.za en klik op 
What’s Up? om die vraelys “How well do you know 
your Fund” in te vul.

Indien jy nie internettoegang het nie, skakel asseblief 
die Fonds by 021 943 5306 en ons sal jou telefonies 
bystaan om die vraelys te beantwoord en vir die 
kompetisie in te skryf.

•
•

•
•

•

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.

VERTAALDE EN ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE
Die nuusbriewe is in Afrikaans, Engels en Xhosa beskikbaar en word op die 
webtuiste gepubliseer. E-pos asseblief jou besonderhede aan 
support@crfund.co.za indien jy verkies om jou nuusbrief per e-pos te ontvang.
Besoek asseblief die webtuiste en registreer vir veilige toegang (Secure Access) om 
jou Fondsinligting aanlyn te lees.
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