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WAAROM HET DIE FONDS ANNUÏTEITOPSIES BY AFTREDE BEKEND GESTEL? 

In ooreenstemming met die nuwe regulasies van die Wet op Pensioenfondse wat op 1 Maart 2019 in werking getree het, het die CRF ’n verstekannuïteitopsie (pensioen) asook 

alternatiewe annuïteitopsies vir lede by aftrede bekend gestel. Hierdie veranderings is daarop gemik om deur middel van kostedoeltreffende produkte aan lede ’n beter uitkoms ná 

aftrede te verskaf. 

Voorheen, wanneer CRF lede afgetree het, het hulle die opsie gehad om óf hulle aftrede uit te stel, óf die volle of ’n gedeelte van hulle voordeel in kontant te neem en/of ’n pensioen 

buite die Fonds te koop. 

1.1.  VAN DIE WIEGIE TOT DIE GRAF (“CRADLE TO GRAVE”) 

 Dit is dalk ’n bietjie van ’n oordrywing, maar dit is nou moontlik vir jou om ’n lewenslange lid van die CRF te wees – vanaf die datum van aanstelling by plaaslike regering (en aansluiting 

by die Fonds) tot die dag waarop jy sterf. 

Voor 1 Maart 2019 moes lede wat wou aftree, uit die Fonds tree, wat beteken dat die steun en waarde van die CRF om na lede se finansiële toekoms om te sien, gestaak het. Die 

Nasionale Tesourie het in die Konsep Aftreehervormingsregulasies in 2015 ook hierna verwys:  

Werknemers baat tans by sterk ondersteuning wat verskaf word deur die aftreestelsel terwyl hulle werk en dit word in effek vir die oorgrote meerderheid van hierdie werknemers 

onttrek wanneer hulle aftree. By aftrede word hierdie werknemers dan aan die handelmark oorgelaat, waar hulle op hulle eie die risiko’s van hul aftreebeplanning moet hanteer – wat 

insluit die risiko’s van swak finansiële advies, swak besluite en hoë koste. 

Die bekende CRF-leuse, “Help jou om jou toekoms te bestuur”, was nog nooit so relevant soos met die nuwe regulasies wat nou in plek is nie. Jy kan nou as ’n lid aanbly, selfs ná 

aftrede, en sodoende baat by die laekostestruktuur van die Fonds as gevolg van skaalvoordele wat toegepas word. 

1.2. WAAROOR GAAN DIE NUWE REGULASIES? 

Die nuwe regulasies, en meer spesifiek regulasie 39, plaas ’n verpligting op die trustees van aftreefondse om ’n annuïteitstrategie te vestig wat in die behoeftes van hulle lede voorsien, 

aangesien annuïteitprodukte in die industrie oor die algemeen duur en ingewikkeld is om te verstaan. 

Sodoende word die waarde uitgebrei wat vir hulle lede toegevoeg word, nie net tydens hulle werkslewe nie, maar regdeur aftrede ook. 

1.3. KOSTE EN OPBRENGS 

Een van die hooffokuspunte van aftreehervorming is om die algehele koste vir die lid ná aftrede te verminder. Die algehele kostebesparing sal die opbrengs ná koste (netto opbrengs) 

verbeter, wat tot ’n hoër inkomste kan lei, of jou pensioen langer kan laat hou. 
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1.4. DIE CRF-ANNUÏTEITSTRATEGIE EN PRODUKTE 

Die CRF het Aftreevoordeel raadgewers aangestel wat jou sal bystaan wanneer jy besluit om af te tree en aan jou die feitelike inligting sal verskaf oor die verskillende opsies wat by aftrede 
beskikbaar is. ’n Kort opsomming van die verskillende opsies volg hieronder: 

• Infonds-pensioenopsie – dit is die CRF se verstekopsie 

• Infonds- Lewende Annuïteit (annuïtant bly ’n lid van die Fonds) 

• Buitefonds-Lewende Annuïteit (lid tree uit die Fonds) ondersteun deur the CRF Trustees en onderskryf deur Alexander Forbes of Momentum 

1. VERSTEKANNUÏTEIT:  
INFONDS-PENSIOENOPSIE 

Jy kan ’n Infonds-pensioenaris word en ’n lewenslange pensioen van die CRF ontvang. 

 
Jy kan ’n enkelbedrag in kontant neem voordat jy jou voordeel na die Infonds-pensioen oorplaas. Lede kan hierdie opsie kies, wat ’n lewenslange pensioen sal verskaf deur lede se 
sterfterisiko met dié van ander CRF Infonds-pensioenarisse saam te voeg. Daar is geen uitdruklike waarborg van ’n versekeraar ten opsigte van langlewendheidbeskerming nie, maar die 
Raad van Trustees, tesame met hulle adviseurs, sal die Infonds-pensioen op ’n volhoubare manier bestuur. 
 
Die Infonds-pensioen is dus ’n geskikte portefeulje vir die meeste lede wat ’n lewenslange pensioen wil ontvang (wat waarskynlik met inflasie sal tred hou). 
 

• As die bedrag beskikbaar egter na ’n baie lae maandelikse pensioen omskakel, sal die Fonds se aangestelde adviseurs oor annuïteitstrategieë jou kontak om alternatiewe opsies voor 

te stel. 

• Die volle maandelikse pensioen sal voortgaan indien jy sterf binne die eerste vyf jaar, en sal aan jou kwalifiserende gade betaal word. Indien jy getroud was toe jy by die Infonds-

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 betaalbaar nie. 

• Indien jy of jou gade (as ’n pensioenaris) voor die ouderdom van 80 sterf, kan ’n enkelbedrag wat deur die aktuaris bereken word, ingevolge artikel 37C van die Wet op Pensioenfondse 

aan jou afhanklikes en/of begunstigdes betaalbaar word, mits die bedrag wat as ’n maandelikse pensioen betaal is, nie die oorspronklike bedrag oorskry wat gebruik is om die 

pensioen mee te koop nie. 

• Die Trustees se mikpunt is ’n jaarlikse verhoging gelyk aan 100% van inflasie, maar dit word nie gewaarborg nie en is aan die beleggingsprestasie van die Infonds-pensioen-portefeulje 

onderhewig. 

• Dit is ’n lewenslange pensioen, maar jou pensioenbedrag word nie gewaarborg nie en kan afneem indien uiterste ekonomiese gebeure voorkom. Dit is egter onwaarskynlik. 

• Jou maandelikse pensioen sal op die 22ste van elke maand betaal word, of op die volgende dag 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 aan die hand van die volgende faktore bereken: 

1. Die bedrag wat vir die Infonds-pensioen beskikbaar is (ná die bedrag wat jy in kontant geneem het). 
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2. Jou ouderdom. 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 van toepassing. ’n Gadepensioen is verpligtend as jy getroud is. 

4. Die maandelikse pensioen wat betaal word, is ná aftrekking van fooie. 

WATTER KOMMUNIKASIE SAL JY ONTVANG EN WANNEER? 

Jy sal op ’n maandelikse grondslag ’n pensioenstaat ontvang wat die Infonds-pensioenaris se bruto pensioen en die relevante aftrekkings bevestig. 

Jy sal die volgende op ’n jaarlikse basis ontvang: 

(i) ’n Begunstigde nominasievorm 

(ii) ’n Bestaansertifikaat om in te vul – slegs indien die annuïtant nie ’n Suid-Afrikaanse burger is nie. Dit word deur die Fondsadministrateur gegenereer. 

(iii) ’n Pensioenarisnuusbrief. 

Die Begunstigde nominasievorm sal op rekord gehou word as ’n aanduiding van die annuïtant se wense in die geval van afsterwe, en die bestaansertifikaat is ’n roetine dokument 

om die annuïtant se persoonlike besonderhede te bevestig.   

2. ALTERNATIEWE ANNUÏTEITOPSIES: CRF INFONDS- LEWENDE ANNUÏTEIT 
• 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. 
• Onttrekkingskoerse (die bedrag wat jy uit jou belegging onttrek) word per ouderdomsband beperk, soos deur die Raad van Trustees bepaal word. Sien asseblief die tabel 

hieronder vir die beperkings per vyfjaar-ouderdomsband: 

 
Ouderdom Strek (min tot maks) 

55 – 60 2,5% – 6,5% 

60 – 65 2,5% – 8,0% 

65 – 70 2,5% – 9,0% 

70 – 75 2,5% – 10,0% 
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75 – 80 2,5% – 12,0% 

80 – 85 2,5% – 15,0% 

85 + 2,5% – 17,5% 

 

• Die maandelikse pensioen of onttrekkingskoerse kan jaarliks op die pensioenverjaardagdatum (die eerste dag van die maand waarin jy by die Infonds- Lewende Annuïteit 

aangesluit het) aangepas word. 

• Die onttrekkingskoers is die persentasie wat jy op ’n maandelikse/jaarlikse grondslag uit jou belegging onttrek. 
• Dieselfde beleggingsportefeuljes wat voor aftrede beskikbaar is, sal ná aftrede beskikbaar wees, met ander woorde die Groeiportefeulje, Gematigde Portefeulje, 

Geldmarkportefeulje en Shariáh-beleggingsportefeulje.  

• Jou geld sal belê word in ’n maksimum van vier van die huidige beleggingsportefeuljes wat in die CRF beskikbaar is. Dieselfde  beleggingskostes is van toepassing as toe jy ’n 

aktiewe lid van die Fonds was. Dit maak dit een van die kostedoeltreffendste annuïteitopsies in die bedryf. 

• Portfolium is deur die Raad van Trustees as die Fonds se voorkeuradviseurs aangestel, en dit is verpligtend dat hulle aan jou advies moet 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 advies gee 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 kontantenkelbedrag te onttrek. Let asseblief daarop dat indien jy 

sterf, geld artikel 37C van die Wet op Pensioenfondse. Artikel 37C bevat belangrike regsbepalings wat die betaling van sterftevoordele reguleer waar die Trustees verantwoordelik 

is om alle afhanklikes te identifiseer ten einde te besluit wie kwalifiseer om ’n voordeel te ontvang. Jy moet ’n Begunstigde nominasievorm invul, wat as ’n belangrike riglyn sal dien 

vir die Trustees om jou afhanklikes te identifiseer. 

• Die annuïtant kan op enige stadium besluit om die Infonds- Lewende Annuïteit te verlaat, mits die voordeel na ’n goedgekeurde lewens-/lewende annuïteit oorgeplaas word. 

• Die CRF Infonds- Lewende Annuïteit het laer beleggingsfooie vergeleke met ’n handel- lewende annuïteit. Dit beteken dat die beleggingsopbrengs ná koste (netto opbrengs) 

verbeter, wat tot ’n hoër inkomste kan lei, of jou pensioen langer kan laat hou. Die volgende gelde is tans van toepassing: 

o Fondsadministrateursgelde van R75 (BTW uitgesluit) per maand. 

o R33 (BTW ingesluit) per maand vir fondsbestuur en algemene bedryfsuitgawes. 

o 0,25% van jou fondswaarde (BTW uitgesluit) per jaar vir dienste deur Portfolium gelewer. Hierdie gelde sal tot ’n fondssaldo van R4 miljoen beperk word. 

 

WATTER KOMMUNIKASIE SAL JY ONTVANG EN WANNEER? 

Jy sal op ’n maandelikse basis ’n pensioenstaat ontvang wat die annuïtant se bruto pensioen en die relevante aftrekkings. 

Jy sal die volgende op ’n jaarlikse grondslag ontvang: 

(i) ’n Voordeelstaat. 

(ii) ’n Begunstigde nominasievorm. 

(iii) ’n Bestaansertifikaat om in te vul – slegs indien die annuïtant nie ’n Suid-Afrikaanse burger is nie. Dit word deur die Fondsadministrateur gegenereer. 
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(iv) ’n Pensioenprojeksiestaat wat deur Portfolium gegenereer word. 

Die Begunstigde nominasievorm sal op rekord gehou word as ’n aanduiding van die annuïtant se wense in die geval van afsterwe, en die bestaansertifikaat is ’n roetinedokument om die 
annuïtant se persoonlike besonderhede te bevestig.  Die pensioenprojeksiestaat sal aandui of die huidige onttrekkingskoers volhoubaar is. 

3. ALTERNATIEWE ANNUÏTEITOPSIES: CRF BUITEFONDS- LEWENDE ANNUÏTEIT 
Hierdie opsie kan oorweeg word indien die Fonds se Infonds-pensioen- of Infonds- Lewende Annuïteit-opsie nie geskik is nie. Dit kan wees as gevolg van finansiële beplanningsprobleme 
of die feit dat die Infonds- Lewende Annuïteit 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%), soos ingevolge huidige wetgewing. 

• 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 beleggingskeuses kan maak en raad oor beleggingskeuses sal deur Portfolium, die Fonds se toegewyde adviseurs oor die Fonds se annuïteitopsies, verskaf word. 

• Indien jy sterf, sal jou beskikbare fondswaarde aan jou begunstigdes betaalbaar word. 
 

Die lewende annuïteit het laer beleggingsgelde vergeleke met ’n handel- lewende annuïteit. Dit beteken dat die beleggingsopbrengs verbeter, wat tot ’n hoër inkomste kan lei, of jou 

pensioen langer kan laat hou. 

By aftrede word jou geld in jou beleggingsrekening belê, wat met die beleggingsopbrengste (positief of negatief) gekrediteer word wat jy op jou lewende annuïteit se fondswaarde 

verdien. 

Dit is belangrik dat jy moet besluit hoe om jou fondskrediet te belê. Raadpleeg asseblief jou persoonlike finansiële adviseur, of anders kan jy Portfolium, ons goedgekeurde finansiële 
adviseurs, kontak. Hulle is geakkrediteer om advies oor die CRF Buitefonds- Lewende Annuïteit te verskaf. 

Dit is ’n aanpasbare pensioen, waar jy kan besluit hoeveel geld om elke jaar as inkomste te onttrek. Ingevolge wetgewing mag jy tussen 2,5% en 17,5% van jou fondswaarde elke jaar 

onttrek. Dit is egter belangrik om jou inkomste verantwoordelik te onttrek om aan jou regdeur jou aftrede ’n volhoubare inkomste te verskaf. ’n Finansiële adviseur by Portfolium kan 

jou help om die regte vlak van inkomste te kies sodat jou geld nie opraak nie. 

By jou afsterwe sal die balans van jou fondswaarde aan jou boedel of jou benoemde begunstigdes uitbetaal word. Artikel 37C van die Wet op Pensioenfondse is nie van toepassing nie. 

Jou gade sal egter die opsie hê om met die lewende annuïteit voort te gaan. 

’n Lewende annuïteit gee aan jou ’n inkomste en jy mag slegs toegang tot jou kapitaal kry wanneer die oorblywende fonds laer is as die waarde wat deur regulasies bepaal word – tans 

R50 000, of R75 000 indien die lid wat aftree hulle volle lidaandeel belê het en geen kontantvoordele geneem het nie. 

Platformgelde (administrasiegelde) en beleggingsfooie is van toepassing. 

Adviseurfooie word tussen die lid en die onafhanklike finansiële adviseur ooreengekom, tot ’n maksimum van 0,75% (BTW uitgesluit) van die enkelbedrag en 0,50% (BTW uitgesluit) van 

die per jaar lopende fooie. 
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Kwalifiserende lede kan bedrae uit ander aftreefondse (pensioen-, voorsorg-, bewarings- en uittree-annuïteitfondse) en bestaande lewende annuïteite teen dieselfde prysvlakke in 

hierdie produkte kombineer. 

 

WATTER KOMMUNIKASIE SAL JY ONTVANG EN WANNEER? 

Jy sal op ’n kwartaallikse basis ‘n voordeelstaat van die betrokke annuïteitverskaffer ontvang.  Portfolium sal ook terugvoer oor die beleggingsprestasie van die portefeuljes verskaf, en 

oor enige veranderings wat aan die onderliggende fondstoewysing gemaak is. 

 

Jy sal op ’n jaarlikse basis ‘n oorsig ontvang, wat insluit: 

• Bevestiging van beleggingsopbrengste 

• Markkommentaar wat vorige beleggingsprestasie verduidelik 

• Aanbevelings oor onttrekkingskoerse 

• Impak van jaarlikse verhogings van inkomste en die impak van inflasie  

 

4. AFTREEVOORDEEL RAADGEWERS 

Onthou, die doel van jou aftreespaargeld is om aan jou ’n inkomste te gee wanneer jy aftree. As jy die diens van die munisipaliteit verlaat, skakel gerus die Fonds se aftreevoordeel 

raadgewers op 0861 CRFund (0861 273 863). Hulle sal aan jou feitelike inligting verskaf, en met jou toestemming sal Portfolium ’n omvattende finansiële beplanningsverslag oor jou 

behoeftes en die opsies wat by aftrede tot jou beskikking is, saamstel. 

5. PORTFOLIUM 

Portfolium is aangestel om lede met hulle nuwe CRF-uittree-annuïteite by te staan en sal nou ook CRF-lede bystaan met AL die finansiële advies wat hulle nodig het. 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 gelde 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 jou met een van die PORTFOLIUM-adviseurs in aanraking bring. 
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6. OPSOMMING VAN OPSIES 

EK WIL DIE INFONDS-PENSIOEN (verstekopsie) kies ten einde ’n lewenslange pensioen te ontvang. 

✓ Ek is 50 jaar of ouer. 

✓ Ek wil lewenslank ’n maandelikse inkomste hê.  

✓ Indien ek ná aftrede sterf, sal my gade voortgaan om ’n lewenslange pensioen te ontvang. 

EK WIL IN DIE FONDS AFTREE EN MY MAANDELIKSE INKOMSTE KIES – INFONDS- LEWENDE ANNUÏTEIT 

✓ Ek is 55 jaar of ouer. 

✓ Ek het meer as R1 miljoen om te belê (nadat ek ’n kontantgedeelte geneem het). 

✓ Ek kies hoe my geld belê word binne die huidige beleggingsportefeuljes wat in die CRF beskikbaar is. 

✓ Indien ek sterf, kan my gade voortgaan met ’n maandelikse pensioen of die voordeel wat aan hulle toegewys word, as ’n enkelbedrag onttrek.   

EK WIL MY EIE ONTTREKKINGKOERSE KIES – BUITEFONDS- LEWENDE ANNUÏTEIT 

✓ Ek wil my eie onttrekkingskoerse kies.  

✓ Indien ek sterf, sal my beskikbare fondswaarde aan my begunstigdes betaal word soos op my Begunstigde nominasievorm aangedui word, en nie ingevolge artikel 37C 

van die Wet op Pensioenfondse nie. 

 

7. GEREED OM AF TE TREE – hier is ’n paar wenke 
 
1. Kontak ’n CRF-Aftreevoordeel raadgewer om jou betalingsopsies aan jou te verduidelik.  

2. Lees hierdie brosjure aandagtig deur. 

3. Vul ’n toestemmingsvorm in wat by die CRF-Aftreevoordeel raadgewers beskikbaar is sodat ons Portfolium kan vra om spesifiek vir jou ’n aftreebeplanningsdokument op te 

stel. 
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4. Wanneer jy die dokument ontvang het, lees dit asseblief aandagtig deur. 

5. Gesels asseblief met ’n adviseur van Portfolium, die Fonds se voorkeur- finansiële adviseurs. 

6. Vul AL die afdelings van jou aftreevorm in en vermy die volgende slaggate: 

✓ Maak seker dat jy jou inkomstebelastingverwysingsnommer en bevestiging van jou bankbesonderhede verskaf het. 

✓ Merk jou voorkeurbetalingsopsie duidelik op die vorm. 

✓ As jy betalingsopsie 4 (Infonds- Lewende Annuïteit-opsie) kies, onthou om die Infonds- Lewende Annuïteit-keusevorm in te vul. 

✓ Indien jy betalingsopsie 5 (Plaas my voordeel oor na ’n eksterne verskaffer, wat die Buitefonds- Lewende Annuïteit-opsie insluit) kies, verskaf asseblief die 

besonderhede van die goedgekeurde fonds waarheen ons jou voordeel moet oorplaas deur die betrokke afdeling op die vorm in te vul. 

✓ Maak seker dat jy, jou werkgewer en finansiële adviseur die aftree-eisvorm onderteken het. 

 
IN ’N NEUTEDOP: 
Kontak asseblief die Fonds ’n paar maande voordat jy wil aftree om seker te maak dat al die beskikbare betalingsopsies deur ’n Aftreevoordeel raadgewer aan jou verduidelik is, en dat 
jy toegang tot finansiële advies het. 
 
JY KAN VIR DIE RES VAN JOU LEWE ’N CRF-LID BLY! 
 
 

Ons is hier om jou te help om jou toekoms te bestuur! 

 
 

Raad van Trustees (soos op datum van brosjure): 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  

ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE – KRY JOU NUUS EERSTE, KRY JOU NUUS VINNIG!  
Stuur asseblief vir ons ’n e-pos na support@crfund.co.za indien jy verkies om jou kommunikasie ten opsigte van die Fonds elektronies te ontvang.  

VRYWARING: Die CRF vir Plaaslike Regering aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige verlies, skade of onkoste wat as ‘n direkte gevolg van jou toegang en gebruik van 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.  

 


