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CRF Nuusbrief 2018, 1ste Uitgawe  

BESTE LID 

Ek kan beleefd wees en sê dat dit’n moeilike of uitdagende oorgangsperiode was, 

maar dit is beslis heeltemal te sag gestel! Ons is egter dankbaar dat die ergste nou 

byna agter die rug is en ons nou weer op dreef kom. Laat my toe om julle almal te 

bedank vir julle geduld gedurende die afgelope nege maande. 

In hierdie nuusbrief wil ons sommige van die kwessies bespreek wat ons lede sowel as 

die menslikehulpbronne-beamptes frustreer het. Ons is bewus van julle 

bekommernisse oor die vertragings met die verwerking van eise en sal die redes 

daarvoor verduidelik, asook wat tans gedoen word om die situasie te verbeter. 

Ons kommunikasiesiklus is ook aangepas en ek doen ’n beroep op julle om julle 

kalenders by te werk met die datums van die nuwe gebeurtenisse, insluitend sessies 

met die Trustees wat oor die volgende drie maande in al die hoofsentrums landswyd 

sal plaasvind. Tydens hierdie sessies sal ‘n Trustee die area saam met jou CRF-span 

besoek om persoonlik verslag te doen oor die na-oorgangsfase en wat die toekoms 

vir jou fonds inhou. Ons sal julle menslikehulpbronne departemente kontak om vir 

aftyd te reël. Hou die webtuiste se “events  calendar” dop, waar ons altyd besoeke 

en werkswinkels publiseer. 

Ek wil graag hierdie geleentheid gebruik om Sukha & Associates, die Fonds se 

beleggingskonsultante, geluk te wens. Hulle is by vanjaar se Batseta-konferensie in 

Februarie as Verantwoordelike Beleggingskonsultant van die Jaar aangewys. Baie 

geluk ook aan die wenners van ons beurskompetisie. Knap gedaan! Ons hoop dat 

die beursgeld vir diegene wat julle gekies het, werklik sal help om hulle onderrig te 

verbeter. Die wenners se besonderhede is op die webtuiste beskikbaar. 

Ons sal in toekomstige kommunikasie meer uitbrei oor watter uitwerking die BTW-

verhoging in April op Fondskoste sal hê.  

Wees verseker, as Trustees is dit ons doelwit om jou aftreegeld veilig te belê terwyl dit 

steeds groei. Ek kan my droom vir die lede van die CRF opsom met hierdie 

aangepaste aanhaling van Simone de Beauvoir (en ek vertaal): Ek wens dat elke 

CRF-lid algehele finansiële vryheid sal ervaar. Dankie dat jy tyd inruim om hierdie 

nuusbrief te lees. 

Julle voorsitter, Soyisile Mokweni 
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RFD besoek ons kantore in Februarie 2018 – ons het die Voorsitter vir 

terugvoer gevra. 

 Is dit normaal dat die RFD ’n fondskantoor besoek? 

Ja, dit is. Soos beloof in die media, het die Raad op Finansiële Dienste (RFD), wat 

pensioenfondse in Suid-Afrika reguleer, in Februarie vanjaar ’n formele besoek ter 

plaatse aangevra. Dit is in ooreenstemming met die deurlopende toesig oor hoe 

groot fondse in die bedryf sake doen. Die RFD is onbuigsaam in sy evaluering van 

goeie bestuur, gesonde beleggingstrategieë en die interne bestuur en administrasie 

van die Fonds.  

Kan u ons inlig wat in die vergadering gebeur het en of u en u span voldoende 

voorbereid was? 

Dit is normaal dat die RFD betrokke raak wanneer ’n groot fonds van administrateurs 

verander. Dit is dikwels gedurende hierdie tyd dat nuwe wigte en teenwigte 

geïmplementeer kan word as dit nog nie bestaan nie. 

Natuurlik was ons ’n bietjie gespanne, want jy wil die toets deurstaan wanneer die 

Reguleerder jou besoek. Alle Trustees was verplig om die vergadering by te woon en 

hulle moes alle en enige vrae wat aan hulle gestel is, direk beantwoord. Die RFD het 

alle onlangse besluite van die Trustees noukeurig nagegaan. Hulle het selfs die reiseise 

wat ingedien is, via GPS nagegaan om te verseker dat dit korrek is. 

Wat kan u as ’n Raad uit hierdie vergadering leer? 

Ons het in ons strategiese sessies in 2015 besef dat die aftreefondsbedryf kreatiewe 

maniere moet vind om meer aftreespaargeld te genereer. Ons het gevolglik, in 

ooreenstemming met hierdie filosofie, in die afgelope 18 maande beduidende 

veranderings geïmplementeer. Die RFD het heeltemal met ons saamgestem en kon 

sien dat al die besluite wat geneem is, in die gesamentlike belang van al die CRF-lede 

was. Die Fonds het ook in die afgelope jaar vergaderings verminder, besnoei op 

reisuitgawes en al ons diensverskaffer- en diensvlakooreenkomste heronderhandel. 

Was die verandering van administrateurs deel van hierdie proses? 

Ja, ons moes deursigtigheid en verantwoordbaarheid skep en koste bestuur, en as ’n 

Raad is ons oortuig dat ons die regte besluit geneem het. Ons lede moet onthou dat 

dit ’n reusetaak is om ’n groot sambreelfonds van een administrateur na ’n ander oor 

te skakel, wat tot 18 maande kan neem om te voltooi. Ons weet daar is steeds 

vertragings met die uitbetalings van eise en aanvanklike probleme met die stelsel. Ons 

het dit verwag, aangesien dit tipies van ’n groot oorskakeling is.  

Verandering kan pynlik wees maar is soms ook nodig. Ons is seker lede sal die voordeel 

van die veranderinge teen volgende jaar sien wanneer die stelsels ingebed is en julle 

fondswaardes die besparings weerspieël. Teen daardie tyd behoort die omkeertyd vir 

eise en protokols ook in plek te wees en gladweg te verloop.  
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Dit is soos ouers wat toelaat dat hulle kind ’n mediese prosedure ondergaan, wel 

wetend dat dit pynlik gaan wees. Goeie ouerskap beteken dat hulle na die 

langtermynvoordele van die chirurgie en nie na die korttermynpyn kyk nie.  

Ons verstaan daar is steeds gerugte wat die rondte doen en sommige briewe verwys 

direk na u en die Raad? Enige kommentaar? 

Ons steur ons nie aan gerugte nie, net aan feite. Die feit is, ons het ’n sterk, toegewyde 

span diensverskaffers, ’n toegewyde Raad van Trustees, beleggings van meer as R23 

miljard en ’n goed befondsde Fonds, en daar was geen groot probleme tydens die 

RFD se ter plaatse besoek uitgewys nie. Meer as 120 Plaaslike Owerhede ondersteun 

die CRF en die belangrikste, ons het 45 000 lede wat ons vertrou. As ons op die feite 

let, is ek nederig maar opreg optimisties oor die CRF se toekoms.  

 

FINANSIËLE NUUS 

Hoe (indien hoegenaamd) het Steinhoff jou aftreefonds beïnvloed en hoe is ons 

beskerm? 

Steinhoff het in Desember die nuus oorheers en gelukkig het die CRF ’n redelik lae 

blootstelling aan beide Steinhoff-skuld en -aandele. Die aandeleprys het vanaf 1 

Desember 2017 tot 8 Desember 2017 vanaf R55,81 tot R6,00 geval. Gevolglik was die 

totale ongerealiseerde verlies op Steinhoffaandele uitgedruk as ’n persentasie van 

die Groeiportefeulje 0,54%, wat redelik laag is. Geen verliese het gedurende dieselfde 

periode as gevolg van Steinhoff-skuldblootstelling gerealiseer nie.  

Gelukkig het een van die CRF se batebestuurders van die Groeiportefeulje ’n “kort” 

posisie in Steinhoff gehou, wat beteken dat hulle ’n wins uit die daling in die 

Steinhoffaandeleprys gemaak het. Hierdie bestuurder is onlangs ingesluit in die span 

wat die oorhoofse diversifikasie van die Groeiportefeulje se beleggingstrategie moet 

verbeter. 

GEPF-reddingsboei vir Eskom – CRF is veilig en waarom  

Die CRF se Raad van Trustees is progressief en onafhanklik en funksioneer afsonderlik 

van die regering. Die Trustees mag nie toelaat dat politieke druk of ander invloede 

hulle beleggingsbesluite beïnvloed nie, want hulle sal in hulle persoonlike 

hoedanigheid aanspreeklik gehou word. Daarbenewens het die CRF se aangestelde 

batebestuurders sterk omgewings-, sosiale en bestuurskriteria wat in hulle 

beleggingsproses vasgelê is.  

Sleuteluitkomste van die begrotingstoespraak 

’n Paar van die sleuteluitkomste van die begrotingstoespraak wat aftreefondse raak, 

sluit in: 

• ’n Verhoging in BTW vanaf 14% tot 15% vanaf 1 April 2018. 

• Aftreefondse mag 30% in die buiteland belê, Afrika uitgesluit (voorheen 25%), en 

’n bykomende 10% in Afrika (voorheen 5%). 
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Die begroting is in die algemeen deur die meeste belanghebbers goed ontvang, 

aangesien dit ’n plan insluit wat aan ons huidige skuld- en begrotingstekortuitdagings 

aandag gee. Die begroting, tesame met president Ramaphosa se daaropvolgende 

aanstelling van mnr. Nene as Minister van Finansies en mnr. Gordhan as Minister van 

Openbare Ondernemings, het die risiko dat Moody’s ons sal afgradeer, beduidend 

verminder.  

CRF-beleggingsprestasie 

Die markte is steeds onbestendig op die kort termyn en daar word verwag dat die 

plaaslike ekonomiese toestande oor die medium termyn verder sal verbeter. Ons wil 

benadruk dat lede nie op korttermynmarkwoelinge moet reageer nie en ’n 

langtermynbeskouing moet handhaaf wanneer hulle vir aftrede belê. Die Fonds se 

prestasie kan hieronder gesien word: Jy kan jou daaglikse Fondswaarde via die 

webtuiste onder “MY PORTFOLIO” nagaan. 

Beleggingsperiode Groei-

portefeulje 

VPI 

+ 4% 

p.j.  

Beskermings

- 

portefeulje 

STeF

I  

Pensioenaris- 

portefeulje  

VPI  Gematigde 

Portefeulje 

VPI + 

3% 

p.j. 

Shari’ah

- 

portefeu

lje 

VPI + 

4% p.j. 

2018 finansiële 

jaar 

(7 maande van 

Julie 17 – Feb. 18) 

6,9% 4,9

% 

5,7% 4,9

% 

5,3% 2,2% 4.1% 4,3

% 

2,0% 4,9% 

2017 finansiële 

jaar  

(12 maande van 

Julie 2016 – Junie 

2017) 

4,4% 9,7

% 

8,9% 7,7

% 

5,0% 5,5% 5,4% 8,7

% 

-1,3% 7,5% 

 

Blou kolom toon die maatstaf van die portefeuljes. 

 

VERANDERINGE AAN ONS JAARLIKSE AKTIWITEITE – wat is nuut? 

Hier volg ‘n paar jaarlikse fondsaktiwiteite wat verander het of nog nie plaasgevind 

het nie. Heelwat van hierdie veranderinge is as gevolg van die oorskakeling en nuwe 

RFD-regulasies. Teken asb die datums op jou kalender aan.  

CRF se jaarlikse voordelestaat soos op 30 Junie 

TOE Jou jaarlikse bygewerkte staat wat jou voordele en Fondswaarde bevestig, is in 

Desember elektronies versprei en in Januarie gepos. 

NOU Met die verandering van administrateur, verskaf ons twee state wat op jou rekord 

gelaai word. Die eerste is jou oordragstaat, wat jou Fondswaarde wat van Verso na 

Momentum oorgeplaas is, bevestig. Hierdie staat sluit ook bydraes en opbrengste in 

wat soos op 31 Augustus 2017 aan jou rekening toegewys is. Die staat is per e-pos aan 

jou gestuur en op die lidportaal (“Member Portal”) beskikbaar. 

Die tweede staat is jou oordragstaat van Verso en bevestig die bedrag wat soos op 

30 Junie 2017 na Momentum oorgedra is. Hierdie staat is op jou lidportaal beskikbaar. 
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Goeie wenk – Op die lidportaal kan jy daagliks jou jongste Fondswaarde sien. Dit 

weerspieël al jou bydraes plus die jongste opbrengste wat aan jou rekening toegewys 

is.  

CRF Finansiële Jaarverslag 

TOE Die Finansiële Jaarverslag is voor die Algemene Jaarvergadering saam met die 

voordelestaat versprei. 

NOU Jy kan vanjaar daarna uitsien om jou Fondsverslag in ’n nuwe formaat te 

ontvang sodra die finansiële state voltooi en goedgekeur is. Die verslag sal per e-pos 

direk aan jou gestuur word, en ons sal besonderhede in verkorte formaat op plakkate 

en in die nuusbrief publiseer. Jy sal ook hierdie inligting op die Fonds se webtuiste kan 

nagaan. 

CRF Algemene Jaarvergadering (AJV) 

TOE Die Fonds se AJV het gewoonlik in Februarie plaasgevind en al die Plaaslike 

Owerhede is genooi om lede- en werkgewerafgevaardigdes te stuur om dit by te 

woon. Trustees is tydens die AJV verkies.  

NOU Vanjaar se AJV is tot verdere kennisgewing uitgestel. Die Raad van Trustees 

konsulteer tans met die RFD en hersien die wyse waarop Trustees verkies word. Ons sal 

julle op hoogte van enige verwikkelinge hou. 

Finansiële opleidingsessies 

TOE Ons bied jaarliks in Mei ons finansiële opleidingsessies aan om aan alle lede te 

verduidelik watter finansiële portefeuljes na die ouderdom van 50 tot hulle beskikking 

is. 

NOU As gevolg van die verstekregulasies wat onlangs gepubliseer is, skuif ons die 

opleidingsprogram tot na Julie 2018, sodat ons inligting kan insluit oor bewaring, 

moontlike veranderings aan die beleggingsportefeuljes, en die bekendstelling van die 

Fonds se annuïteitstrategie wat nou ontwikkel word. 

VERTRAGING VAN EISE – Verstaan die domino-effek en help ons om sake te 

bespoedig.  

Het jy geweet dat die Fonds sedert Oktober 2017 gemiddeld 178 eise per maand 

verwerk het? Vir diegene wat dit nie weet nie, dit is ongeveer dubbeld wat ons elke 

maand verwag. 

 Terwyl die gegewens in die oorskakelingsperiode van die een administrateur na die 

ander oorgedra is, kon geen eise verwerk word nie. Nadat die gegewens oorgedra 

is, moes die nuwe administrateur eers die ongeveer 43 000 individuele lêers nagaan 

om seker te maak dat die gegewens korrek oorgedra is.  

Dit was ’n lang proses, maar is nou voltooi. Eers daarna kon die nuwe administrateurs 

die agterstand begin inhaal en eise verwerk wat die Fonds sedert Junie 2017 ontvang 

het. Hulle moes ook aandag gee aan eise wat nie deur die vorige administrateur 

afgehandel is nie en dit hanteer.  
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Ons is bly om te kan sê dat daar sedert Oktober 2017 tot die einde van Februarie 2018 

893 eise betaal is en dat ons die agterstand vinnig inhaal! Ons hoop om binne die 

volgende ses maande weer ons uitstekende vlak van diens te lewer. 

Wanneer dit by jou geld kom – vertrou slegs die FEITE! 

Die CRF is goed befonds en finansieel in ’n gesonde posisie. Onthou, die verandering 

van administrateurs beïnvloed nie die Fonds se beleggingstrategie nie.  

As jou eisvorm en ondersteunende dokumentasie korrek en betyds ingedien is, hoe 

lank sal dit neem om die eis te finaliseer? 

Tipe eis Onttrekkingseis (bedanking en aftrede) 

Verwagte 

tydsraamwerk 

Indien al die dokumentasie wat ingedien is, korrek is, neem dit die Fonds 

tans ses tot ag weke vanaf die dag wat ons die laaste bydraes van die 

werkgewer ontvang, om die eis af te handel. 

 

  

 

Tipe eis 

 

Sterfte-eis 

Verwagte 

tydsraamwerk 

’n Sterfte-eis kan tot 12 maande neem om te verwerk, omdat artikel 37C 

van die Wet op Pensioenfondse bepaal dat die Raad van Trustees elke eis 

moet ondersoek om seker te maak alle afhanklikes word oorweeg. 

 

 

 

Tipe eis 

 

 

 

Begrafniseis 

Verwagte 

tydsraamwerk 

Twee werksdae, mits ons die eisvorm en alle ondersteunende dokumentasie 

ontvang en dit korrek is. 

 

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 

konflik tussen die inligting in hierdie dokument en die werklike Reëls van die Fonds is, sal die Reëls van die Fonds geld. 

 

Raad van Trustees: Mnr. SA Mokweni (Voorsitter), Mnr. JP Beukman, Rdl. IR Iversen, Mnr. TA Loko, Rdl. PJF Louw,  Rdl. C 

Meyer, Mnr. AM Owen, Mnr. ET Scott, Mnr. WW van Gass, Mnr. JJ Wagner. 

Hoofbeampte Mnr. Kobus Sadie 


