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CRF-JAARVERSLAG – FINANSIËLE JAAR 1 JULIE 2019–30 JUNIE 2020 

’N WOORD VAN U VOORSITTER 

Ek wil begin deur almal ’n baie voorspoedige en gesonde 2021 toe te wens. Mag al die uitdagings wat ons in 2020 
moes hanteer deur ’n skitterende en positiewe nuwe jaar vervang word. 

Ek moedig CRF-lede aan om asb julle kommunikasie vanaf die Fonds te lees. Met Covid-19-beperkings op 
byeenkomste of selfs besoeke aan normale werksplekke, is dit tans die enigste manier waarop ons met die 
meeste van ons lede  kan kommunikeer. As julle die  nuusbriewe lees, sal julle ten volle ingelig wees oor alles 
wat in die CRF gebeur.  

 

Kom ons kyk kortliks na die afgelope finansiële jaar … 

Nuwe wetgewing het op 1 Maart 2019 in werking getree, wat u almal nou die gulde geleentheid gee om by die 
CRF te bly selfs na aftrede.  Ons het in hierdie finansiële jaar ’n stap verder gegaan, en vanaf April 2020 is die 
Infonds-Pensioen- en Infonds-Lewende-annuïteitopsie ook tot die gades van oorlede lede se beskikking gestel. 
Met die goedkeuring van reëlwysiging 11, is daar nog veranderinge/opsies beskikbaar vir diegene wat die 
Infonds-Pensioen-opsie by aftrede kies. Hierdie inligting sal in die volgende ledenuusbrief gekommunikeer 
word, wat in Maart/April hierdie jaar versprei sal word. 

 

Lede het voortdurend gevra dat die Fonds ondersoek instel om ’n meer aggressiewe beleggingsportefeulje tot 
veral jonger lede se beskikking te stel.  In reaksie hierop het die Trustees vanaf 1 Julie 2019 ’n 
Lewenstadiumbeleggingstrategie, en in November 2019 ’n Aggressiewe Beleggingsportefeulje bekend gestel. 
Verwys asseblief na u Ledenuusbrief van April/Mei 2020 vir gedetailleerde inligting oor die 
beleggingsportefeuljes wat tot u beskikking is, en oor hoe die Lewenstadiumbeleggingstrategie werk. Onthou, 
as jy nie self ’n beleggingsportefeulje/s kies nie, sal jy outomaties na die Lewenstadium-opsie oorskakel. Ons 
beplan dat ons Finansiële Welstand-, gekombineer met trusteeterugvoering sessies, hierdie jaar in die een of 
ander formaat sal voortgaan. Tydens hierdie werkswinkels sal ons volledige inligting oor die onderskeie 
beleggingsportefeuljes tot julle beskikking met julle deel.  

 

Voorgeskrewe bates 

Ons het al herhaaldelik oor hierdie onderwerp gekommunikeer. Ons het in albei die 2020-ledenuusbriewe 
artikels hieroor gehad en finansiële bulletins aan die onderwerp gewy, en ek, die hoofbeampte en die 
beleggingskonsultant het ook konferensies en seminare rondom die onderwerp bygewoon. Hierdie inligting is 
op ons webwerf beskikbaar onder die afdelings News, Financial Bulletins of Latest News. Julle behoort die 
inligting en die videos baie insiggewend te vind, en dit sal aan julle toon hoe die CRF ’n voorloper in hierdie 
verband is. Die jongste inligting wat op die webwerf gepubliseer is, is ’n artikel wat deur die Fonds se 
beleggingskonsultant geskryf is vir Today’s Trustee, waarin hy beklemtoon hoe die CRF proaktief opgetree het 
deur in goed presterende bates te belê wat ook ’n positiewe maatskaplike en omgewingsimpak het. 

 

Nakoming van King IV-beginsels 

Ons kan u verseker dat die Fonds se Raad hulle tot die volgende beginsels van etiese gedrag verbind, soos in die 
King IV-verslag uiteengesit word: 

• Onselfsugtigheid 
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• Integriteit 

• Objektiwiteit 

• Aanspreeklikheid 

• Openlikheid 

• Eerlikheid 

• Leierskap 

Die manier waarop dit gedoen word, word duidelik in die Fonds se Raadsreglement uiteengesit. 

Covid-19-ongevalle … 

Die 2020 Trusteeskakeltoer wat in Februarie en Maart verlede jaar gehou is, is deur die Covid-19-beperkings 
kortgeknip. Die Finansiële Skakeltoer vir 2020 moes heeltemal gekanselleer word. Die meeste van die 
ledewerkswinkels, welstandsdae en ander reise is as gevolg van die beperkings op reise en byeenkomste 
gekanselleer.  

Die inperking het ons egter nie gekeer om met u te kommunikeer nie. 

Die Fonds se kommunikasiespan het hulle bes gedoen om met ons lede te kommunikeer en hulle ingelig te hou 
deur die volgende metodes te gebruik: 

• Lede-inbelsentrum beskikbaar Maandag tot Vrydag vanaf 08:00 tot 16:30. 

• Ons het ’n toegewyde hulpbron vir die support@crfund.co.za-posbus en u navrae aan hierdie adres 
word binne 48 werksure hanteer. 

• ’n Toegewyde hulpbron hanteer die WhatsApp-lyn op 021 9153500, en alle navrae aan hierdie nommer 
word binne 48 werksure beantwoord. 

• Induksiesessies vir nuwe lede word met Skype-, Zoom- of MS Teams-vergaderings gehou. 

• Werkswinkels en Menslike Hulpbronne (MH)-opleiding word en kan steeds op versoek virtueel 
aangebied word. 

• MH-beamptes ontvang telefonies bystand as deel van ons MH-program om voort te gaan met opleiding. 

• Ons het nuusbriewe met die hand afgelewer by hoof munisipale geboue en depots waar ons toegelaat 
word om te besoek. 

Let asseblief daarop dat die CRF-kantore gedurende alle vlakke van die inperking vir lede se besoeke gesluit is 
en dat dit tot verdere kennisgewing so sal bly. 

Virtuele Finansiële Welstand-werkswinkels en Trusteeterugvoersessies is geskeduleer word om in Maart plaas 
te vind.’n Volledige program sal op die webwerf beskikbaar gestel word en ek hoop dat baie van julle sal 
inskakel.  Wees op die uitkyk vir inligting oor hoe om by een van ons virtuele werkswinkels in te skakel.  

 

Ten spyte van die pandemie en chaos wat ons ervaar het sedert Covid-19 ons getref het en met die nasionale 
inperking wat daarop gevolg het, het die CRF dit steeds reggekry om op meer as een manier eksponensiële groei 
te toon: 

• Ons het nasionaal uitgebrei en ’n CRF-kantoor in George oopgemaak.  

• Die CRF se bates het gedurende die jaar onder oorsig met meer as R2 miljard tot net meer as R29 miljard 
gegroei. 

mailto:support@crfund.co.za
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• Buitengewone prestasie in die Pensioenportefeulje. Ons kon in Desember 2020 aan ons pensioenarisse 
’n bonus gelykstaande aan ’n maand se pensioen, en in September 2019 ’n bonus van nege keer hulle 
maandelikse pensioen betaal. 

• Pensioenarisse sal ’n inflasieverwante verhoging sowel as ’n bykomende verhoging in Maart 2021 
ontvang. 

• En laastens het ons die groot stap geneem om ons administrasiediens op 30 Junie 2020 te verskuif en 
dit intern te hanteer. Dit het tot ’n geweldige kostebesparing gelei, wat in die volgende Ledenuusbrief 
volledig bespreek sal word. Ek wil graag ’n groot dankie oordra aan die Raad van Trustees en al die 
diensverskaffers vir julle toewyding en verbintenis om hierdie Fonds die beste in die bedryf te maak. Dit 
het weer eens vrugte afgewerp – selfs in moeilike tye!  

 

Ek wil graag ons medelye uitspreek met sommige van ons lede wat as gevolg van Covid-19 oorlede is. Hiermee 
ons simpatie aan hulle gesinne, familie en kollegas. Ek hoop werklik dat dinge binnekort sal verbeter en dat 
korona iets van die verlede sal wees sodat ons kan hergroepeer en op die toekoms kan fokus. Tot dan: bly veilig 
en gesond, dra julles maskers, handhaaf ’n veilige afstand en volg die regulasies. Kyk na julleself en die Fonds sal 
vir julle toekoms sorg. Ek wil geensins die uitwerking van Covid-19 op ons lewens gering ag nie, maar dalk kan 
ons nadink oor die betekenis van hierdie aanhaling deur ’n onbekende wysaard om ons deur die volgende paar 
maande te help: “Nie alle storms kom jou lewe ontwrig nie, party kom om jou pad skoon te maak”.  

Soyisile Mokweni 
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VERSLAG VAN DIE OUDITKOMITEE AAN DIE RAAD VAN TRUSTEES VAN DIE CRF 
 

Die Ouditkomitee is as ’n onafhanklike komitee gestig en het ’n formele opdrag aanvaar wat gereeld 
bygewerk en deur die Raad van Trustees goedgekeur word.  

 
Die komitee 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 ouditeure te evalueer. 

 
Die komitee bied sy verslag vir die finansiële jaar geëindig 30 Junie 2020 aan. 

 
LEDE VAN OUDITKOMITEE EN BYWONING 
Ingevolge sy goedgekeurde opdrag moet die komitee ten minste vier keer per jaar vergader, hoewel 
bykomende spesiale vergaderings belê kan word indien dit nodig is. Tydens die oorsigjaar is vier 
Ouditkomitee-vergaderings geskeduleer en bygewoon. 

 
Ander vergaderings met die hoofbeampte, die administrateur en die eksterne ouditeure is ook gehou. Daar 
was geen vakatures in die loop van die jaar nie. 

 
VERANTWOORDELIKHEID VAN DIE OUDITKOMITEE 
Die Ouditkomitee bevestig dat hulle gedurende die finansiële oorsigjaar voldoen het aan die 
verantwoordelikhede soos vervat in hulle opdrag wat deur die Raad van Trustees goedgekeur is.  
 
Die Ouditkomitee het ook sy sake in ooreenstemming met hierdie opdrag gereguleer.
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In die uitvoering van sy pligte het die Ouditkomitee onder andere: 
 

Ten opsigte van die finansiële state van die CRF  
 

Die komitee het: 

 

• Die Fonds se finansiële jaarstate vir die jaar geëindig 30 Junie 2020 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. 

• Veranderings in die rekeningkundige beleid en praktyk nagegaan. 

• Belangrike aanpassings nagegaan wat uit die oudit voortspruit. 
 

Ten opsigte van die verslag van die eksterne ouditeure: 

Die Ouditkomitee het: 
 

• Die eksterne ouditeure se bestuursverslag en die bestuur se reaksies daarop nagegaan. 

• Met die eksterne ouditeure vergader om onopgeloste kwessies te bespreek wat uit die 
regulatoriese oudit voortspruit. 

 

Ten opsigte van die eksterne ouditeure: 

Die Ouditkomitee het: 

 

• Die onafhanklikheid en objektiwiteit van die eksterne ouditeure oorweeg en 
bevestig. 

• Die eksterne ouditeure se aanstellingsvoorwaardes en die fooie vir 2019/2020 
geëvalueer en vir goedkeuring aanbeveel. 

• Die prestasie bevestig van die eksterne ouditeure, wat in ooreenstemming met die 
Independent Regulatory Board for Auditors se professionele gedragskode vir 
geregistreerde ouditeure onafhanklik van die Fonds is. 

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

Ten opsigte van die doeltreffendheid en effektiwiteit van interne beheermaatreëls: 
Die komitee het die werk van die administrasie se gekombineerde gerusstellingsforum op ’n 
kwartaallikse grondslag oorweeg en, 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 is.  

• 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. 
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Ten opsigte van 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. 

 
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 kwartaallikse 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. 

• Selfevaluering deur die komitee. 

• Prestasie-oorsig van die ouditeure. 
 

SLOT 
 Nadat die komitee sy verantwoordelikheid nagekom het, word daar aanbeveel dat die Raad 
van Trustees die geouditeerde finansiële state vir die jaar geëindig 30 Junie 2020 goedkeur. 

 
 
 
 

Marthin J Grobler 
Voorsitter van die Ouditkomitee vir die jaar geëindig 30 Junie 2020 
Datum: 25 November 2020
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FINANSIËLE OORSIG 

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

pensioenarisse weerspieël) met R2 345 miljoen toegeneem, teenoor ’n verhoging van R2 108 miljoen in 

die vorige jaar. 

Die kategorieë waaruit die meerderheid van die voordele gedurende die finansiële jaar betaal is, is: 

 

 2020 2019 

Enkelbedragbetalings 

by aftrede 

R755 657 169 R566 854 493 

Getal lede 478 403 

 2020 2019 

Bedankingsvoordele R612 677 049 R770 328 644  

Getal lede 1 344 1436 

 
 

 
OORSIG OOR ADMINISTRASIE – LIDMAATSKAP EN EISE-ERVARING 

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

Die getal lede het vanaf 47 311 tot 50 457 toegeneem. 

Gedurende die tydperk van 12 maande het 5 421 nuwe lede by die Fonds aangesluit, vergeleke met 4 278 

die vorige jaar. Die tabel illustreer die aantal en tipe eise. 

Bydraes is maandeliks van 121 munisipaliteite ontvang en gerekonsilieer.  

Die volgende eise is in die oorsigjaar verwerk:  

 

Onttrekkingseise 1 344 

Aftree-eise   478 

Uitdiensstellingseise 0 

Sterfte-eise 278 

Begrafniseise 531 

Ongeskiktheidseise 98 

Egskeidingseise 264 

 
 

 
FINANSIËLE STATE 

STAAT VAN NETTO BATES EN FONDSE SOOS OP 30 JUNIE 2020 
 

BATES 

30 Junie 2020 (R)  

 

30 Junie 2019 (R)  
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Nie-lopende bates 

Aanleg en toerusting 

Beleggings 

 

Lopende bates 

Rekeninge ontvangbaar 

Agterstallige bydraes 

Kontant in bank 

 

Totale bates 

 

FONDSE EN LASTE 

 

Lede se fondse en 

surplusrekening 

Lede se individuele rekeninge 

Bedrae wat toegewys moet 

word* 

Reserwes 

Reserwerekeninge 

Totale fondse en reserwes 

 

Nie-bedryfslaste 

Onopgeëiste voordele 

 

Bedryfslaste 

Betaalbare voordele 

Rekeninge betaalbaar 

 

Totale fondse en laste 

28 830 390 091 

1 037 129 

28 829 352 962 

 

631 952 813 

212 438 231 

150 650 022 

268 864 560 

 

29 462 342 904 

 

 

 

 

27 667 786 445 

27 655 799 184 

11 987 261 

 

 

892 124 044 

28 559 910 489 

 

  

63 613 712 

  

838 818 703  

788 372 830  

50 445 873 

 

29 462 342 904                                 

26 479 060 512 

0 

26 479 060 512 

 

524 065 311 

124 804 405 

99 532 122 

299 728 784 

 

27 003 125 823 

 

 

 

 

25 414 661 116  

 25 185 542 262 

229 118 854 

 

 

800 642 483 

26 215 303 599 

 

33 298 399 

 

 
754 523 826 

702 939 600 

51 584 226 

 
27 003 125 823 

   
 

 

*Bedrae geallokeer vir die 30 Junie 2019 finansiële jaar is gelyk aan R229 118 854 en het betrekking tot 
die Junie 2019 bydraes wat gedurende Julie 2019 geallokeer is. Vir die Junie 2020 finansiële jaar is die 
bedrag slegs R11 987 261 omdat meeste van die bydraes vir Junie 2020 reeds in Junie 2020 geallokeer 
is.  
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REGS EN TEGNIES 
 
Beregterklagtes  
 
Die Fonds het nie in die huidige verslagtydperk enige negatiewe beslissings van die beregter ontvang 
nie. (Trouens, die CRF het sedert sy ontstaan nog nooit enige negatiewe beslissings van die beregter 
ontvang nie.) 
 
Die posisie ten opsigte van beregterklagtes is die volgende: 
Klagtes wat aan die begin van die finansiële jaar op afhandeling gewag het: 0 
Totale klagtes ontvang: 16 
Beslissings/skikkings ten gunste van die Fonds/sake gesluit: 11 
Beregter-finalisering van klagtes nog uitstaande: 5 
 
Reëlwysiging  
Sedert die vorige verslag is een reëlwysiging in die oorsigtydperk deur die Gedragsowerheid vir die 
Finansiële Sektor geregistreer en goedgekeur: 

RW no. 11 Effektiewe datum: 

01/04/2020 

Datum geregistreer deur registrateur: 

06/04/2020 

 

Besonderhede: Hierdie wysiging is om te verseker dat indien ’n bydraende lid sterf en daar word 

’n voordeel ingevolge artikel 37C van die Wet Op Pensioenfondse aan die gade toegewys, het 

die gade die opsie om die voordeel na die Infonds-Pensioen of die Infonds-Lewende-annuïteit 

oor te plaas om ’n maandelikse pensioen van die Fonds te ontvang. 
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BELEGGINGSOORSIG – Shainal Sukha, Beleggingskonsultant 
Prestasie van die CRF –Finansiële jaar geëindig Junie 2020 
Met die aanvang van die Covid-19-pandemie was 2020 ’n gebeurtenisvolle jaar wat heelwat onsekerheid 
op finansiële markte en groter verlangsaming veroorsaak het. Die CRF-portefeulje was besonder 
veerkragtig in hierdie moeilike omstandighede, hoewel die CRF een van die toppresterende fondse was 
vir die finansiële jaar geëindig Junie 2020 – onder plaaslikeregeringsfondse sowel as aftreefondse oor 
die algemeen – was opbrengste as gevolg van die Covid-19-pandemie steeds gedemp.  
 
In die finansiële jaar geëindig Junie 2020 het plaaslike aandele (soos gemeet deur die beperkte SWIX) ’n 
opbrengs van 10,8% behaal, terwyl genoteerde eiendom (ALPI) ’n opbrengs van -40,0% behaal het. 
Plaaslike effekte (ALBI) het 2,8% behaal, terwyl buitelandse aandele (MSCI ACWI) en buitelandse effekte 
(Citi WGBI) ’n broodnodige hupstoot van 25,8% en 28,9% in rand-terme verskaf het.    
 
In hierdie aaklige tyd het die Gematigde Portefeulje, die Geldmarkportefeulje en die Infonds-
Pensioenportefeulje almal hulle onderskeie teikens geklop, soos die tabel hieronder aandui. Terwyl die 
ander CRF-portefeuljes nie hulle inflasieteikens gehaal het nie, het hulle positiewe opbrengste behaal 
wat ook inflasie geklop het, en wat ten minste die koopkrag van u spaargeld bewaar het.   
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Beleggings-
periode 

Groei-
porte
feulje 

VPI 
+ 
4% 
p.j. 

Geld-
mark- 
porte
feulje 

VPI  

Infonds
Pensio
en-
porte-
feulje  

VPI 

Gema-
tigde 
Porte 
feulje 

VP
I + 
3% 
p.j. 

Shari’ah-
porte-
feulje * 

VPI
+ 
4% 
p.j. 
* 

Aggres-
siewe 
Porte-
feulje ^ 

VPI 
+ 
6% 
^ 

2020- 
finansiële 
jaar 

3,82% 
6,0
5% 

7,99
% 

2,05
% 

3,05% 
2,0
5% 

8,25% 
5,0
1% 

2,75% 
6,0
5% 

1,81% 
4.3
5% 

2019- 
finansiële 
jaar 

4,7% 
8,7
% 

8,3% 4,5% 4,4% 
4,5
% 

4,9% 
7,6
% 

4,9% 
8,7
% 

  

2018- 
finansiële 
jaar 

9,7% 
8,6
% 

8,5% 4,4% 5,4% 
4,4
% 

6,7% 
7,5
% 

6,0% 
8,6
% 

  

2017- 
finansiële 
jaar 

4,4% 
9,7
% 

8,9% 5,4% 5,0% 
5,4
% 

5,4% 
8,6
% 

-1,3% 
7,5
% 

  

2016- 

8,0% 
10,
5% 

7,1% 6,2% 7,6% 
6,2
% 

6,9% 
9,4
% 

    

  

finansiële 
jaar 

2015- 
finansiële 
jaar 

5,4% 
8,7
% 

7,1% 
4,6
% 

7,2% 
4,6
% 

7,9% 
7,7
% 

    

  

2014- 
finansiële 
jaar 

24,4% 
10,
8% 

6,5% 
6,6
% 

12,4% 
6,6
% 

12,8% 
9,8
% 

    

  

*Opbrengste vir die Shari’ah-portefeulje in die 2017- finansiële jaar is vanaf 1 September 2016 tot 30 Junie 
2017. 
^Opbrengste vir die Aggressiewe Portefeulje in die 2020- finansiële jaar is vanaf 1 November 2019 tot 30 
Junie 2020. 
 
Gedurende die 2020- finansiële jaar is die Aggressiewe Portefeulje bekend gestel, wat ’n verdere 
beleggingsopsie bied vir daardie lede wat meer as 10 jaar tot by aftrede het en wil belê in ’n portefeulje 
wat ’n groter blootstelling aan groeibates het. Oor die langer termyn sal die Aggressiewe Portefeulje na 
verwagting opbrengste van meer as VPI + 6% per jaar lewer.     
 
Ten spyte van onbestendige markte het die CRF-ledeportefeuljes voortgegaan om konsekwent te 
presteer.’n Gedeeltelike rede vir hierdie robuustheid is die toewysing aan ongenoteerde bates, wat 
diversifiseringsvoordele bied en nie so erg soos genoteerde markte deur swak marksentiment geraak 
word nie. Nie net het die ongenoteerde bates waarin die CRF belê het ’n ekwivalente maatstaf op die 
genoteerde mark geklop nie, maar hulle het ook direk werk geskep en ’n positiewe omgewings- en 
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maatskaplike impak gehad. Met ander woorde, hulle het mededingende opbrengste aan CRF-lede 
verskaf, maar ook daaraan gewerk om die plaaslike ekonomie te herbou en te laat ontwikkel. Die CRF 
se proaktiewe beleggingstrategie het in ’n onseker en onbestendige omgewing topkwartielopbrengste 
gelewer.  
 
Die konsekwente opbrengste wat deur die CRF-portefeuljes verdien is, het beteken dat die CRF se 
Infonds-Pensioenportefeulje weer in 2020 – ten spyte van die moeilike jaar – sy rekord voortgesit het 
om sedert 2008 100% VPI-verhogings te gee, asook dertiende tjek bonusse elke jaar sedert 2007 (buiten 
in 2010), en ’n massiewe 900%-bonus in 2019, terwyl die surplusposisie steeds gehandhaaf word. Hierdie 
prestasierekord vir pensioenarisse getuig van die goeie risikobestuurspraktyke en goeie beheer van die 
CRF.  
 
Namate die pandemie sy houvas gekry het en talle lande in ’n staat van inperking ingedwing is, is ’n 
gesondheidskrisis in Maart 2020 in ’n ekonomiese krisis omskep en die finansiële markte het skielik 
verkoop. Sentrale banke regoor die wêreld het egter vinnig gereageer in ’n poging om te voorkom dat 
die ekonomie te ver in ’n resessie verval. Die gevolg van hierdie intervensie was dat ’n groot hoeveelheid 
geld regoor die wêreld by die stelsel gevoeg is, met die Amerikaanse Federale Reserwebank wat die 
leiding geneem het met kwantitatiewe verligting en die aankoop van staats- en korporatiewe effekte. 
Die markte het in April sterk teruggespring, hoewel dit in spesifieke lande en sektore gekonsentreer 
was. Heelwat onsekerheid bestaan steeds, veral ten opsigte van die langtermyn- ekonomiese impak van 
die pandemie. Met talle besighede in die toerisme-, konstruksie- en kleinhandelbedryf wat as gevolg van 
die inperking ly, en talle mense wat hulle werk en bron van inkomste verloor, is die toekoms beslis nie 
seker nie.  
 
Finansiële markte begin herstel met die positiewe nuus van potensiële entstowwe wat in 2021 
beskikbaar kan raak. Dit kan tot ’n versnelde heropening van ekonomieë en ’n wêreldwye herstel lei, 
maar daar is steeds talle risiko’s. Die CRF sal voortgaan om hierdie geleenthede te benut, soos hy dit al 
vir soveel jaar konsekwent doen. Ons is trots om as batekonsultant met die CRF geassosieer te word. 
Die Raad van Trustees se strategieë toon ware leierskap ten opsigte van verantwoordelike en 
impakbelegging en dit het topkwartielopbrengste vir lede gelewer.  
 

 
  



 

13 
 

AKTUARIËLE OORSIG (soos op 30 Junie 2020) 
Die lidbelangrekening was in ’n goeie finansiële toestand: 

Lidbelangrekening 
30 Junie 2020 

R000 

30 Junie 2019 

R000 

Bates  27 710 650  25 389 735 

Lede se aandele  (27 573 843)   (25 323 959)  

Verwerkingsreserwerekening 136 807  65 776  

Befondsingsvlak 100,5% 100,3% 

 
Die pensioenrekening was in ’n goeie finansiële toestand: 

Pensioenrekening  
30 Junie 2020 

R000 

30 Junie 2019 

R000 

Bates 619 700  647 516  

Pensioenarisaanspreeklikheid  (457 661) (480 719) 

Solvensiereserwe  (10 949) (13 012) 

Voorsiening vir spesiale bonus  -  (24 823) 

Surplus 151 090  128 962  

Befondsingsvlak  132,2% 124,9% 

 
Die solvensiereserwe van R10,9 miljoen help om die pensioenrekening te beskerm indien nadelige 
toekomstige beleggings of sterfte-ervarings sou voorkom. 
’n Pensioenverhoging van 4,5% is op 1 Maart 2020 toegestaan.  Dit is 100% van prysinflasie tot Junie 2019, 
in ooreenstemming met die pensioenverhogingsbeleid.   
Die Trustees het ’n pensioenverhoging van 2,2% soos op 1 Maart 2021 goedgekeur.  Dit is 100% van 
prysinflasie tot Junie 2020, in ooreenstemming met die pensioenverhogingsbeleid.  Die Trustees het 
verder ’n spesiale pensioenverhoging van 2,3% soos op 1 Maart 2021 toegestaan.  Pensioenarisse sal 
soos op 1 Maart ’n totale verhoging van 4,5% in hulle pensioen ontvang. Die Trustees het ’n bonus van 
100% van die maandelikse pensioen toegestaan, wat in Desember 2020 betaal is. 
Die Lewendeannuïteit-rekening het R42,5 miljoen beloop, en die Bewaringspensioen-rekening het op 
30 Junie 2020 R93,9 miljoen beloop.  Hierdie rekeninge is ten volle befonds.  
Die Fonds is soos op 30 Junie 2020 in ’n gesonde finansiële posisie. 
Sean Neethling, Aktuaris – Momentum Consultants and Actuaries 
 
 
JAARLIKSE VOORDEELSTATE 
Jul jaarlikse voordeelstate is deur die vorige administrateur versprei en sal jul 
voordele in die Fonds soos op 30 Junie 2020 toon. Indien jy jou jongste 
fondswaarde benodig, kan jy vir die CRF-App registreer en jou Fonds-
lidaandeel nagaan, of die Fonds se Ledesentrum vir hulp skakel. 
 
 Raad van Trustees: SA Mokweni (Voorsitter), JJ Wagner (onder-voorsitter), 
PJS Gouws, IR Iversen, TA Loko, PJF Louw, L Mbandazayo, C Meyer, AM 
Owen, ET Scott, SN Toni, FA Willemse. Hoofbeampte: RC Wentworth 
Vrywaring: I 
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