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JAARVERSLAG 1 JULIE 2017 TOT 30 JUNIE 2018 

’N WOORD VAN U VOORSITTER 

Ek het geleer dat mense geneig is om prestasies te behaal wat na hulle mening buite 

hulle bereik is as jy hulle deur jou vertroue wys dat hulle dit kan doen. Ons jaar van 

integrasie van veranderinge wat in hierdie tydperk deur die Fonds geïnisieer is, is 

bewys daarvan. Ten spyte van stelsel- en datasamesmelting probleme, die 

verskuiwing van ons hoofkantoor, en – die belangrikste – die integrasie van ’n nuwe 

administrateur, het ons dit reggekry om die einddoel te bereik en kan nou met 

tevredenheid oor die jaar terugkyk. Die merkwaardigste sukses was ’n onmiddellike 

besparing van 25% op ons administratiewe koste vir die oorsigjaar –’n beduidende 

vermindering van R17.6 miljoen. Ons bates het verder gegroei tot bykans R25 miljard, 

en ons ledetal het nuwe hoogtes bereik met 45 274 lede in die Fonds soos op 30 Junie 

2018. 

Nadat ons daarin geslaag het om die meeste van die doelwitte te bereik wat deur 

ons beleggingskonsultant gestel is, kan ek u verseker dat die CRF ’n suksesvolle jaar 

agter die rug het. Daar was ’n paar belangrike wetsveranderinge in ons bedryf. Die 

Minister van Finansies het die verstekregulasies bekend gestel wat vanaf 1 Maart 2019 

in werking gaan tree. 

Ons komitees gaan die vereistes van die verstekregulasies na, en sal die beste pad 

vorentoe ondersoek. Tydens die oorsigtydperk het ons ’n reëlwysiging ingedien wat 

die regstreekse verkiesing van Trustees moontlik maak. Toe hierdie inleiding geskryf is, 

was die reëlwysiging reeds deur die Gesagsowerheid van die Finansiële Sektor 

geregistreer en goedgekeur, en die nuwe Trusteeverkiesingsproses kan dus begin. 

Ek wil graag my Raad van Trustees bedank vir hulle besondere diens aan die Fonds. 

’n Spesiale woord van waardering gaan aan die hoofbeampte en sy span vir hulle 

uitstekende werk. Laastens wil ek ons lede en bydraende werkgewers bedank dat 

hulle ons vertrou het om die veranderinge te maak wat ons wel gemaak het, en vir 

hulle geduld toe ons binne die kwessie van een jaar hierdie omvattende oorgang 

bewerkstellig het. 

SA Mokweni 

Voorsitter  
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UIT DIE HOOFBEAMPTE SE KANTOOR … 

Die voorbereidings om aan die verstekregulasies te voldoen, is op die oomblik die 

belangrikste fokuspunt, en my kantoor bestee die meeste tyd daaraan. Die Raad van 

Trustees en sy komitees werk verder onverpoosd saam met ons voordeelkonsultant 

om ons korporatiewe bestuurmodel te verbeter. 

Ons is ook besig met die nuwe regulasies op die beleggingsfront. Gelukkig het die 

Fonds ’n goed gevestigde beleggingstrategie wat goeie risiko-aangepaste 

opbrengste aan ons lede verskaf. Die jongste veranderinge noodsaak egter ’n 

herstrukturering wat ’n lewensfasestrategie, ’n nuwe verstekbewaringstrategie en ’n 

nuwe verstekannuïteitmodel insluit, wat in 2019 in werking gaan tree. 

Die markte was voorspelbaar onbestendig, en al het hulle van maand tot maand op 

koers gebly, hoop ons dat hulle weer die regte rigting sal inslaan. Ek moedig u aan 

om my maandelikse beleggingsnuusbriewe te lees om seker te maak dat u op hoogte 

is van beleggingskwessies in die Fonds. 

Ek het geleer dat wanneer dinge maklik raak, dit maklik is om op te hou groei. Ek 

bedank graag die Trustees vir hulle steun tydens hierdie moeilike oorskakeling. Dit was 

nie ’n maklike bedryfsjaar nie. My spanne het deurnag gewerk en dikwels naweke 

opgeoffer om uitstaande eise te hanteer terwyl ons die nuwe stelsels opgestel het om 

te werk soos wat lede en werkgewers verwag. Hierdie jaar het ons beslis sterker en 

doeltreffender gemaak, en ons sien met gesonde afwagting na die veranderinge op 

die horison uit. 

Kobus Sadie, Hoofbeampte 

 

FINANSIËLE OORSIG 

Gedurende die oorsigjaar het die totale fondse en reserwes (wat die totale belange 

van die lede en pensioenarisse weerspieël) met R2 690 miljoen toegeneem, teenoor 

’n verhoging van R1 298 miljoen in die vorige jaar. 
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Die kategorieë waaruit die meerderheid van die voordele gedurende die finansiële 

jaar betaal is, is: 

 2018 2017 

Enkelbedragbetalings by aftrede R567 476 931 R620 187 275 

Getal lede 423 603 

 2018 2017 

Bedankingsvoordele R804 769 795 R737 586 488 

Getal lede 1 366 1 545 

Die Fonds se administrasie koste het van R70.9 miljoen tot R53.3 miljoen gedaal – ’n 

afname van R17.6 miljoen, of 25%. Die vernaamste bydraende faktor was die laer 

administrasiefooi wat die nuwe administrateur hef verminder vanaf R43,8 miljoen tot 

R23,5 miljoen). Die verandering in administrasie na Momentum Retirement 

Administrators, ’n afdeling van die MMI Group Beperk, het op 1 Julie 2017 in werking 

getree. 
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FINANSIËLE STATE SOOS OP 30 JUNIE 2018 

  30 Junie 2018 30 Junie 2017 

 

R 

BATES    

Nie lopende bates 

Beleggings 

  

23 932 667 385 

 

21 474 517 684 

Lopende bates 

Rekeninge ontvangbaar 

       897 942 402   

 

     440 876 651  

Rekeninge ontvangbaar/ 

                                                                                                                 

136 382 070 

 

 

 

Kontant in bank 

        389 686 119         24 698 318 

Bydraes ontvangbaar  136 382 070       37 764 339 

Kontant in bank    371 874 213 378 413 994 

Totale bates  24 830 609 787 21 915 394 335 

FONDSE EN LASTE    

Lede se fondse en surplusrekening 

Lede se individuele rekeninge 

  

23 296 665 343 

 

20 637 393 254 

Reserwes 

Reserwerekeninge 

  

 811 043 184 

 

     779 659 536 

Totale fondse en reserwes    24 107 708 527 21 417 052 790 

Niebedryfslaste 

Onopgeëiste voordele  

  

          4 391 747 

 

         5 561 282 

Bedryfslaste 

Voordele betaalbaar 

       718 509 513      492 780 263 

Betaalbare voordele                       650 192 061                                                            464 094 338 

Rekeninge betaalbaar                       68 317 452                                     28 685 925 

Totale fondse en laste      24 830 609 787 21 915 394 335 
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VERSLAG VAN DIE OUDITKOMITEE 

Die Ouditkomitee help die Raad van Trustees om sy verantwoordelikhede ten opsigte 

van die Fonds se bestuur en finansiële verslagdoening, interne beheermaatreëls en 

risikobestuur na te kom, en ook om die onafhanklikheid en doeltreffendheid van die 

eksterne ouditeurs te evalueer. 

Nakoming van verantwoordelikhede 

Die Ouditkomitee bevestig dat hulle gedurende die finansiële oorsigjaar voldoen het 

aan die verantwoordelikhede soos vervat in die verwysingsraamwerk wat deur die 

Raad van Trustees goedgekeur is. Die Ouditkomitee het ook sy sake in 

ooreenstemming met hierdie verwysingsraamwerk gereguleer. 

In die uitvoering van sy pligte het die Ouditkomitee onder andere: 

a) Eksterne ouditeure 

 

• Die onafhanklikheid en objektiwiteit van die eksterne ouditeurs oorweeg en 

bevestig. 
 

• Die eksterne ouditeure se aanstellingsvoorwaardes en fooie vir 2017/2018 

bepaal. 

• Die prestasie van die gesamentlike eksterne ouditeure en aangewese 

geregistreerde ouditeure bevestig, en ook dat hulle op die JSE se lys van 

ouditeure en adviseurs geakkrediteer is. 

• Bevestig dat die aangewese ouditeure binne hulle termyn- en rotasievereistes 

is. 

b) Die Fonds se finansiële state vir die oorsigtydperk oorweeg  

• Die Fonds se finansiële jaarstate vir die jaar geëindig 30 Junie 2018 geëvalueer 

en op grond van die inligting wat verskaf is, bevestig dat hulle in alle wesenlike 

opsigte aan die Fonds se verklaarde rekeningkundige beleid en die reëls van 

die Fonds voldoen; 

• Aanbeveel dat die Raad van Trustees die finansiële jaarstate aanvaar. 

c) Interne finansiële beheermaatreëls 



6 
 

• Gebaseer op die inligting en die verduidelikings verskaf deur die bestuur van 

die administrasiemaatskappy, sowel as gesprekke met die onafhanklike 

eksterne ouditeure oor die resultate van hulle oudit, is die komitee van mening 

dat die interne rekeningkundige beheermaatreëls voldoende is om te verseker 

dat die finansiële rekords betroubaar is om die finansiële state voor te berei, 

en dat die verantwoordbaarheid vir bates en laste gehandhaaf word; 

• Niks noemenswaardig het onder die aandag van die Ouditkomitee gekom 

wat daarop dui dat daar gedurende die oorsigtydperk enige wesenlike 

afwyking in die funksionering van hierdie beheermaatreëls, prosedures en 

stelsels was nie. 

d) Risikobestuur 

• Die Ouditkomitee het ’n moniterings- en oorsigrol ten opsigte van die 

implementering en impak van die Fonds se risikobestuursbeleid, insluitend die 

risiko’s wat onder andere op bedryf, finansiële verslagdoening, bedrog, 

interne beheer, IT-beheer en nakoming betrekking het. 

• Die Fonds se strategieserisikoregister en die notules van die risikokomitee word 

by die Ouditkomitee se vergaderingpakket ingesluit om nagegaan te word. 

 

2. Beduidende sake 

Die volgende beduidende sake het gedurende die jaar aandag ontvang: 

• Nagaan van die bedryfsbegroting; 

• Nagaan van die interne beheermaatreëls van die administrateur en die 

doeltreffendheid van die stelsel van maandelikse voldoening; 

• Nagaan van die oorgangsproses na die nuwe fondsadministrateur; 

• Nagaan van die maandelikse bestuurstate; 

• Nagaan van die uitstaande agterstallige bydraes; 

• Nagaan van voordelebetalings wat langer as drie maande uitstaande is; 

• Nagaan van bedrog en bedrieglike gebeurtenisse, oor die algemeen of 

spesifiek ten opsigte van die Fonds; 

• Nagaan van wetlike veranderinge wat ’n impak op die Fonds het; 

• Nagaan van die risikobestuursbeleid en risikoskedule; 
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• Selfevaluering deur die komitee; 

• Prestasie-oorsig van die ouditeure 

Nadat die Ouditkomitee sy verantwoordelikheid nagekom het, word daar aanbeveel 

dat die Raad van Trustees die gekonsolideerde geouditeerde finansiële state vir die 

jaar geëindig 30 Junie 2018 goedgekeur. 

MJ Grobler 

Voorsitter van die Ouditkomitee 

 

BELEGGINGSOORSIG – Shainal Sukha, Beleggingskonsultant 

Prestasie van die CRF – 2018 finansiële jaar 

Die 2018 finansiële jaar was effens beter as die vorige drie jaar, aangesien die meeste 

van die CRF-portefeuljes beter as hulle onderskeie doelwitte presteer het. Slegs die 

Gematigde en die Shari’ah-portefeuljes het vir die jaar geëindig Junie 2018 swakker 

as hulle doelwitte presteer – sien die tabel hieronder. Die Shari’ah-portefeulje het 

goed gevaar vergeleke met ander Shari’ah-fondse in die mark. Die CRF hersien egter 

die struktuur en bestuur van die Gematigde Portefeulje ten einde die risiko-

opbrengsuitkomste te verbeter vir lede wat in hierdie portefeulje belê is. Verdere 

kommunikasie oor hierdie veranderinge behoort in 2018/2019 aan lede gestuur te 

word. 

 

Beleggings-

periode 

Groei-

portefeulje 

VPI + 

4% p.j. 

Beskerming 

portefeulje 

STeFI Pensioena

-ris Porte-

feulje 

VPI Gematig

de 

Porte- 

feulje 

VPI + 

3% 

p.j. 

Shari’ah- 

portefeu

lje * 

VPI + 

4% * 

2018- 

finansiële jaar 

9.7% 8.6% 8.5% 7.3% 5.4% 4.4% 6.7% 7.5% 6.0% 8.6% 

2017- 

finansiële jaar 

4.4% 9.7% 8.9% 7.7% 5.0% 5.4% 5.4% 8.6% -1.3% 7.5% 

2016-  

finansiële jaar 

8.0% 10.5% 7.1% 6.8% 7.6% 6.2% 6.9% 9.4%   

2015- 

finansiële jaar 

5.4% 8.7% 7.1% 6.3% 7.2% 4.6% 7.9% 7.7%   

2014- 

finansiële jaar 

24.4% 10.8% 6.5% 5.4% 12.4% 6.6% 12.8% 9.8%   
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*Opbrengste vir die Shari’ah-portefeulje in die 2017- finansiële jaar is vanaf 1 

September 2016 tot 30 Junie 2017. 

 

In die 2018- finansiële jaar het plaaslike en buitelandse aandele soos gemeet deur die 

SWIX en MSCI ACWI onderskeidelik asook plaaslike nominale effekte 

dubbelsyferopbrengste behaal. Die goeie prestasie van aandele gedurende die 

finansiële jaar het daartoe gelei dat die CRF Groeiportefeulje die ander CRF-

portefeuljes geklop het. Ons bly egter steeds versigtig ten opsigte van aandelemarkte. 

Sentrale banke begin om hulle monetêre beleid te normaliseer, en die toestroming 

van likiditeit wat na die finansiële krisis in 2008 aandelemarkte laat styg het, sal 

waarskynlik opdroog. Markte het verslaaf geraak aan die likiditeitswind van agter en 

is oorgerus oor die risiko's wat begin opduik. Sonder hierdie wind van agter, en met 

markte wat oor die algemeen op redelike duur vlakke verhandel, is ons nie oortuig 

dat aandelemarkte voldoende risiko-aangepaste opbrengste sal verskaf nie. Ons 

gaan dus voort om ’n relatief defensiewe posisie vir die CRF Groeiportefeulje te 

handhaaf. 

 

Ná die Viceroy-verslag oor die Resilient- groep maatskappye was genoteerde 

eiendom die bateklas wat vir die jaar geëindig Junie 2018 die swakste presteer het 

(soos gemeet aan die SAPY, wat 9.9% laer was). Genoteerde eiendom het vir baie 

jare lank buitengewoon goed presteer, dus was die regstelling nie ’n verrassing nie. 

Gelukkig het die CRF se proaktiewe strategie in November 2015 om uit genoteerde 

eiendom na direkte eiendom te diversifiseer beduidende waarde toegevoeg. Die 

direkte-eiendombelegging het vanaf die begin daarvan tot Junie 2018 ’n opbrengs 

van 19.1%  p.j. verskaf. 

 

Die CRF gaan voort om goeie, risiko-aangepaste opbrengste aan sy lede te verskaf. 

Opbrengste is in die boonste kwartiel vergeleke met ander Plaaslike Regering-fondse 

en is ook konsekwent. Die CRF se opbrengste wissel nie van die toppresteerder na die 

swakste presteerder van een finansiële jaar tot die volgende nie. Die rede hiervoor is 

dat die CRF risiko werklik in ag neem wanneer u swaarverdiende spaargeld in 

finansiële markte belê en ontplooi word. Die CRF se risikobestuurstrategie sal hopelik 

voortgaan om goeie en konsekwente opbrengste aan lede te verskaf, ten spyte van 

die huidige moeilike mark- en ekonomiese toestande. 
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ADMINISTRATIEWE OORSIG (Momentum Retirement Administrators) 

Lidmaatskap en eise-ervaring 

Die Fonds se lidmaatskap vir die finansiële oorsigjaar was die volgende: 

Die getal lede het vanaf 43 720 tot 45 274 toegeneem. 

Gedurende die tydperk van 12 maande het 3 547 nuwe lede by die Fonds aangesluit, 

vergeleke met 4 846 die vorige jaar. Die tabel illustreer die volumes per tipe eis. 

Bydraes is maandeliks van 116 munisipaliteite ontvang en gerekonsilieer. 

 

Bedankingseise 1366 

Aftree-eise 423 

Afleggingseise 13 

Sterfte-eise 224 

Begrafniseise 491 

Ongeskiktheidseise 70 

Egskeidingseise 174 

 

REGS EN TEGNIESE ONTLEDING 

Pensioenfondsberegter-klagtes 

Twee temas word in die jongste verslag deur die Pensioenfondsberegter (PFB) 

beklemtoon. 

Onttrekkingsvoordele 

Sewentig persent van klagtes wat deur die PFB ontvang is, het op 

onttrekkingsvoordele betrekking gehad. Die vernaamste bekommernisse was óf die 

niebetaling van onttrekkingsvoordele, óf ontevredenheid met die bedrag van die 

onttrekkingsvoordeel wat betaal is. Die meeste hiervan het op die laat of niebetaling 

van bydraes deur werkgewers betrekking gehad. 
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Sterftevoordele 

Die uitkering van sterftevoordele was vir die tweede grootste getal klagtes 

verantwoordelik. Die grootste probleem was die versuim van fondse om behoorlike 

sterfte-eisondersoeke te doen, en dit is veroorsaak deur ’n gebrek aan stawende 

inligting of dokumente wat verkry is om die mate van afhanklikheid te ondersteun. 

Die Fonds het nie in die oorsigtydperk enige negatiewe beslissings van die PFB 

ontvang nie.  

Die getal PFB-klagtes wat in die finansiële jaar ingedien is, was soos volg: 

Totale klagtes ontvang 11 

Beslissings/skikkings ten gunste van die Fonds/sake gesluit:  2 

Beregter-finalisering van klagtes nog uitstaande:  9 

 

Reëlwysigings 

Die Raad op Finansiële Dienste (RFD) is op 1 April 2018 in die Gedragsowerheid vir die 

Finansiële Sektor (GOFS) omskep.   

Sedert die vorige verslag is een reëlwysiging deur die Gedragsowerheid vir die 

Finansiële Sektor geregistreer en goedgekeur: 

No. 5  Inwerkingtredingsdatum 

01/12/2017 

Datum geregistreer deur Registrateur: 

15/10/2018 

Besonderhede:  

Die wysiging het die reël ten opsigte van die grondwet van die Raad van Trustees 

belyn om aan wetgewing te voldoen. Dit het ingesluit om die samestelling van die 

Raad van Trustees te verander, die gesag van die Raad te verwyder om 

bykomende trustees aan te stel, en om die Raad van Trustees toe te laat om deur 

middel van video- en telefoonkonferensies vergaderings te hou. 

 

Wysigings is ook gemaak aan die sterftevoordeel voor aftrede vir kategorie E- en 

kategorie G-lede ten einde dit met die versekerde sterftevoordele betaalbaar te 

belyn, en ook om lede wat die Fonds verlaat, toe te laat om betaling van hulle 

aftreevoordele op die normale aftreedatum uit te stel. 
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WETGEWINGSKWESSIES 

Verstekregulasies 

Die Minister van Finansies het op 25 Augustus 2017 die verstekregulasies uitgevaardig. 

Dit vereis van aftreefondse om vanaf 1 Maart 2019 ’n verstekbeleggingsportefeulje, 

’n verstekbewaringstrategie vir lede wat die diens voor aftrede verlaat, en ’n 

verstekannuïteitstrategie vir lede wanneer hulle aftree, te verskaf. 

 

Twin Peaks regulatoriese model, inwerkingtreding 1 April 2018 

Die Twin Peaks regulatoriese model het op 1 April 2018 in werking getree met die 

Prudential Authority (PA) en die Gedragsowerheid vir die Finansiële Sektor (GOFS) aan 

die stuur. Dit is bewerkstellig deur die inwerkingtreding van ’n aantal artikels in die 

nuwe Wet op die Regulering van die Finansiële Sektor van 2017. 

 

Daarstelling van die Gedragsowerheid vir die Finansiële Sektor 

Benewens die RFD se magte, het die GOFS ingevolge bestaande wette ten opsigte 

van die finansiële sektor (wat op hierdie stadium van krag bly) ook die mag om 

gedragstandaarde vir ’n wye reeks aktiwiteite in die finansiële sektor uit te vaardig, 

asook afdwingingsmagte. 

Die volgende verander met onmiddellike effek: 

• Alle kommunikasie, regulatoriese optrede en besluite geskied nou in die naam 

van die GOFS, met hulle e-posadres, skryfbehoeftes, handelsmerk en logo. 

• Die nuwe webwerf, www.fsca.co.za, is in bedryf. 

• Die Finansiëlesektor-tribunaal sal die RFD se appèlraad vervang. 

 

AKTUARIËLE OORSIG 2019 

Statutêre aktuariële waardasie 

Die Fonds dien elke drie jaar by die Gedragsowerheid vir die Finansiële Sektor ’n 

statutêre aktuariële waardasie in.  Die aktuariële waardasie soos op 30 Junie 2018 is 

tans aan die gang en sal op die webwerf gepubliseer word sodra dit afgehandel is. 

Ek verwag dat die Fonds soos op 30 Junie 2018 steeds in ’n gesonde finansiële posisie 

sal wees. 

http://www.fsca.co.za/
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 Die fonds het met die vorige tussentydse aktuariële waardasie van 30 Junie 2017 ’n 

gesonde finansiële posisie gehandhaaf.  

Pensioenverhoging en bonus 

Die Fonds se mikpunt vir pensioenverhogings is 100% van prysinflasie. Dit beteken dat 

die Trustees beoog om in die toekoms pensioenverhogings gelykstaande aan 

prysinflasie (soos gemeet deur die verbruikersprysindeks) toe te staan, mits die Fonds 

dit in die toekoms steeds kan bekostig. Die Pensioenrekening het ’n 

pensioenverhoging van 4.6% op 1 Maart 2019 ondersteun, in ooreenstemming met 

die teiken van 100% van prysinflasie tot Junie 2018.  Daarbenewens is ’n maandelikse 

bonus van 100% van die maandelikse pensioen in Desember 2018 betaal. 

Sean Neethling, Aktuaris – Momentum. 

 

RAAD VAN TRUSTEES SOOS OP 30 JUNIE 2018 

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. 

 

 


