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ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE – KRY JOU NUUS EERSTE, KRY JOU NUUS VINNIG!  

LEDENUUSFLITS VAN DIE CRF Junie 2019  

JY HET SPLINTERNUWE OPSIES OM BY AFTREDE TE OORWEEG – jy kan nou in die Fonds aftree!  

Daar was talle verwikkelinge in die Fonds en ons bring jou graag op hoogte 

met die Fonds se nuwe annuïteitopsies.  

In ooreenstemming met onlangse nuwe wetgewing en regulasies, was die 

CRF proaktief en het ’n verstekannuïteitopsie (pensioenopsie) asook 

alternatiewe annuïteitopsies vir lede by aftrede bekend gestel. Hierdie 

veranderinge is daarop gefokus om lede te help sodat hulle Fondsvoordeel 

hulle aftrede vir so lank as moontlik sal finansier.  

Voorheen, met aftrede, het CRF-lede die opsie gehad om óf hulle aftrede 

uit te stel, óf die volle of ’n gedeelte van hulle voordeel in kontant te neem 

en ’n pensioen buite die Fonds te koop.  

Die trustees het die reëls gewysig om lede toe te laat om hulle geld by die 

CRF te hou wanneer hulle aftree.  

Die volgende opsies in nou by aftrede tot jou beskikking:  

VERSTEKANNUÏTEITOPSIE: INFONDS-PENSIOENOPSIE  

Word ’n infonds-pensioenaris binne die Fonds en ontvang ’n lewenslange 

pensioen van die CRF.  

Hierdie opsie was sedert Januarie 2016 nie meer aan CRF-lede beskikbaar nie, 

maar nou kan jy weer kies om ’n lewenslange pensioen van die Fonds te 

ontvang.  

• Daar is geen perk op die bedrag wat jy in ’n pensioen kan omskep nie. As dit 

egter na 'n baie lae maandelikse pensioen omskakel, sal die Fonds se 

finansiële adviseur oor annuïteitstrategieë jou kontak om alternatiewe opsies 

voor te stel.  

• Die maandelikse pensioen sal voortgaan indien jy sterf binne die eerste vyf 

jaar nadat jy die maandelikse pensioen begin ontvang het, en sal aan jou 

kwalifiserende gade betaal word. Indien jy getroud was toe jy by die Infonds-
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pensioen aangesluit het en jy sterf nadat die vyfjaartydperk verstryk het, sal 

'n gadepensioen gelyk aan 60% van die maandelikse pensioen ten tyde van 

jou afsterwe betaalbaar wees.  

• Indien jy op die datum van jou aftrede nie ’n kwalifiserende gade het nie, is 

geen maandelikse pensioen aan jou afhanklikes betaalbaar nie.’n 

Enkelbedrag wat deur die aktuaris bereken word, word in ooreenstemming 

met artikel 37C aan jou begunstigdes betaalbaar, mits die bedrag wat aan 

die pensioenaris betaal is, nie die bedrag oorskry wat gebruik is om die 

pensioen aanvanklik te koop nie. Indien jy of jou gade (as ’n pensioenaris) 

voor die ouderdom van 80 sterf, geld dieselfde voorwaardes.  

• Die Trustees se mikpunt is ’n jaarlikse verhoging gelyk aan 100% van inflasie, 

maar dit word nie gewaarborg nie en is aan die prestasie van die Infonds-

pensioenportefeulje onderhewig.  

• Dit is ’n lewenslange pensioen, maar jou pensioenbedrag word nie 

gewaarborg nie, en hoewel dit onwaarskynlik is, kan dit afneem indien 

deurlopend negatiewe beleggingsopbrengste voorkom.  

• Jou maandelikse pensioen sal op die 22ste van elke maand betaal word, of 

op die volgende werksdag indien die 22ste op ’n Sondag of openbare 

vakansiedag val.  

Indien jy kies om in die Fonds af te tree en jou voordeel word na ’n lewenslange 

pensioen omgeskakel, sal die aktuaris jou pensioen volgens die volgende 

faktore bereken:  

1. Die bedrag wat vir die Infonds-pensioen beskikbaar is (ná die bedrag wat jy 

in kontant geneem het).  

2. Jou ouderdom. Onthou, al maak die Fonds voorsiening vir vroeë aftrede 

vanaf die ouderdom van 50 jaar, is die belastingvrye bedrag by aftrede – 

tans R500 000 – eers vanaf die ouderdom van 55 jaar beskikbaar.  

3. Die ouderdom van jou gade, indien jy getroud is. 'n Gadepensioen is 

verpligtend as jy getroud is.  

ALTERNATIEWE ANNUÏTEITOPSIES:  

CRF Infonds-Lewendeannuïteit – die volgende kriteria is van toepassing:  

• Jy moet 55 jaar of ouer wees.  

• Jy kan ’n enkelbedrag in kontant neem voordat jy jou voordeel na die 

Infonds-annuïteit oorplaas, maar jy moet ’n minimum van R1 miljoen belê.  

• Jou maandelikse pensioen sal deur die voorafvasgestelde ouderdomsband-

gebaseerde onttrekkingskoerse bepaal word.  

• Die maandelikse pensioen en onttrekkingskoerse kan jaarliks op die 

pensioenverjaardagdatum (die eerste dag van die maand waarin jy by die 
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Infonds-Lewendeannuïteit aangesluit het) aangepas word. 

• Die onttrekkingskoers is die persentasie wat jy op ’n maandelikse/jaarlikse 

grondslag uit jou belegging onttrek.  

• Jou geld sal belê word in ’n maksimum van vier van die huidige 

beleggingsportefeuljes wat in die CRF beskikbaar is. Dieselfde 

beleggingsfooie is van toepassing as toe jy ’n aktiewe lid van die Fonds was. 

Dit maak dit dus een van die kostedoeltreffendste annuïteitopsies in die 

bedryf.  

• Portfolium is deur die Raad van Trustees as finansiële adviseurs vir die Fonds 

se annuïteitopsies aangestel, en sal aan jou advies verskaf oor die 

annuïteitopsies wat deur die Fonds aangebied word. Hulle sal jou advies gee 

oor wanneer om dit te oorweeg om jou maandelikse pensioen of 

onttrekkingsbedrae aan te pas. Hulle sal jou ook adviseur oor hoe om jou 

beleggingsportefeuljes te struktureer.  

• Indien jy sterf, sal jou kwalifiserende gade die opsie hê om met ’n pensioen 

voort te gaan of om jou voordeel as ’n enkelbedrag in kontant te onttrek. Let 

asseblief daarop dat indien jy sterf, word Artikel 37C toegepas. Jy moet ’n 

Begunstigde Nominasievorm invul.  

• Jy het die opsie om uit die Infonds-Lewendeannuïteit te skuif en jou geld 

na ’n eksterne annuïteit oor te plaas. Die pensioen is nie gewaarborg nie.  

Buite-fonds-Lewendeannuïteit 

Hierdie opsie kan oorweeg word deur CRF-lede vir wie die Fonds se Infonds-

pensioen- of Infonds-Lewendeannuïteitopsie nie geskik is nie. Dit kan wees as 

gevolg van finansiële beplanningsprobleme of die feit dat die Infonds-

Lewendeannuïteit se onttrekkingskoerse nie aanpasbaar genoeg is nie. Hierdie 

alternatiewe opsie is deur die Fonds beding om seker te maak dat die beste 

annuïteitkostestruktuur vir ons lede buite die Fonds beskikbaar bly.  

• Jou maandelikse pensioen sal bepaal word deur die onttrekkingskoerse wat 

jy gekies het (2,5%–17,5%).  

• Jy sal die opsie hê om die onttrekkingskoers jaarliks op die 

pensioenverjaardagdatum (die eerste dag van die maand waarin jy by die 

annuïteit aangesluit het) aan te pas.  

• Jy sal ’n keuse hê van hoe jou geld belê word en indien jy advies nodig het, 

sal Portfolium, die Fonds se adviseurs, jou bystaan.  

• Indien jy sterf, sal jou beskikbare fondswaarde aan jou begunstigdes 

betaalbaar word. 

BEGRAFNISDEKKING TOT R50 000 VERHOOG!!!  

Vanaf 1 Julie 2019 het alle bydraende lede van die CRF nou begrafnisdekking 

van R50 000 tot op die ouderdom van 75.  

Verder, indien jy voor aftrede sterf, sal jou gesin gedek wees totdat jy 65 jaar 

oud sou gewees het.  

Hoe het die Trustees dit reggekry om jou dekking van R26 500 tot R50 000 te 

verhoog?  
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Jou begrafnisdekking is voorheen deur Sanlam sowel as Momentum verseker. 

Jy en jou gesin was soos volg gedek:  

Versekerde 

persone 

Sanlam-

dekking 

Momentum-

dekking 

Totale 

begrafnisdekking 

Jy, jou gade en 

kinders (11–21 en 

21–26)* 

R21 000 R5 500 R26 500 

Kinders 1–11 R6 250 R5 500 R11 750 

Kinders 0–1** R6 250 R1 650 R7 900 

 

Die Trustees het nou die dekking gekombineer en die volle begrafnisvoordeel 

word deur Sanlam verseker.  

Hoe raak die nuwe dekking jou finansieel?  

Jou begrafnisdekkingpremie styg van R17,10 tot R31,44 per maand. Vir net 

meer as R30 per maand het jy en jou kinders wat ouer as 11 jaar is gevolglik ’n 

verhoogde begrafnisdekking van R50 000. Jou dekking vir jou gesin is dus nou 

soos volg:  

Versekerde persone Totale dekking by Sanlam 

Jy, jou gade en kinders (11–26)* R50 000 

Kinders 1–11 R20 000 

Kinders 0–1** R20 000 

 

*Die kind is ongetroud indien jonger as 21, of is ongetroud en ’n voltydse student 

indien jonger as 26.  

**Sluit doodgebore kinders in, mits die swangerskaptermyn tussen 26 weke en 

die volle termyn is.  

Hoe baat jy verder daarby?  

Aangesien die begrafnisdekking deur twee afsonderlike versekeraars verseker 

was, het dit dikwels die betaling van die totale begrafniseis vertraag. Die 

eisdokumente moes deur Sanlam sowel as Momentum geëvalueer word en 

elkeen het hulle eie besluit geneem oor of en wanneer hulle deel van die 

dekking betaal word.  

Nou word slegs een evaluering deur Sanlam gedoen en die volle 

begrafnisdekking word in ’n enkele enkelbedrag uitbetaal.   

PORTFOLIUM AS JOU CRF- FINANSIËLE ADVISEUR AANGESTEL  

PORTFOLIUM, die huidige diensverskaffer wat lede met die nuwe CRF-aftree-

annuïteite bystaan, sal CRF-lede ook nou van ALLE finansiële raad bedien. 

Onthou, een van die hoofredes waarom lede nie hulle aftreedoelwitte bereik 

nie, is ’n gebrek aan goeie finansiële advies. Lede praat dikwels met 

maatskappye wat uitermatige fooie hef en substandaardadvies verskaf. Die 

CRF het PORTFOLIUM as die voorkeurdiensverskaffer geïdentifiseer om te 

verseker dat ons lede die beste advies teen die laagste koste ontvang. As jy 

met ’n finansiële adviseur wil gesels, skakel asseblief die Fonds, en ons sal seker 

maak dat ‘n finansiële adviseur van PORTFOLIUM jou skakel.  
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AFTREEVOORDEELRAADGEWERS  

Onthou, die doel van jou aftreespaargeld is om vir jou ’n inkomste te verseker 

wanneer jy aftree. Indien jy voor aftrede die diens van die munisipaliteit verlaat, 

kontak gerus die Fonds se aftreevoordeelraadgewers op 0861 CRFund (0861 

273 863) vir opsies oor hoe om jou voordeel te bewaar. Ons is hier om jou te 

help om jou toekoms te bestuur!  

Vriendelike groete  

Die CRF-kommunikasiespan 

RAAD VAN TRUSTEES: Mnr. SA Mokweni (Voorsitter), mnr. JJ Wagner (Ondervoorsitter), mnr. 

PJS Gouws, rdl. IR Iversen, mnr. TA Loko, rdl. PJF Louw, mnr. L Mbandazayo, rdl. C Meyer, 

mnr. AM Owen, mnr. ET Scott, rdl. SN Toni, mnr. FA Willemse  

Hoofbeampte: Mnr. J Sadie 

Tel.: 0861 CRFUND (0861273 863) I E-pos: support@crfund.co.za   

Webwerf: www.crfund.co.za  I Posadres: Posbus 4740, Tygervallei 7536  

Combined Head Quarters, 2nd Floor, Bridal Close 4, Tyger Falls  

CRF vir Plaaslike Regering reg. no: 12/8/32689/2  
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 Reëls van die Fonds is, sal die Reëls van die Fonds geld. 
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