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Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioen is nu gegarandeerd
De Nederlandsche Bank heeft groen licht
gegeven voor de overgang van de
pensioenen van het AMF naar verzekeraar
Aegon. In dit laatste Pensioenbulletin van
AMF kijkt bestuursvoorzitter, Fer Pfeiffer,
terug en werpt Maarten Edixhoven van
Aegon een blik vooruit.
‘Mensen verwachten van de pensioensector
stabiliteit. Maar pensioenfondsen zitten al langere
tijd in economisch zwaar weer met lage rentes en
stijgende kosten. Het AMF voorzag dat we, gezien
ons verzekerdenbestand, die stabiliteit op termijn
niet meer konden bieden. Door de overgang naar

Aegon zijn de pensioenen veiliggesteld’, zegt een
tevreden AMF-voorzitter.
Fer Pfeiffer: ‘Ja, tevreden zijn we als bestuur.
Over het resultaat, maar ook over hoe het proces
gelopen is samen met de Deelnemersraad, het
Verantwoordingsorgaan, de Raad van Toezicht én de
externe deskundigen van Towers Watson die ons
begeleid hebben. Samen hebben we ruim twee
jaar gewerkt aan een plan voor de toekomst van de
pensioenen.
Het mooie, vind ik, is dat er voor de deelnemers
zo min mogelijk wijzigt. Ze kunnen met vragen nog
steeds terecht bij de vertrouwde Helpdesk van AZL
in Heerlen en de pensioenregeling wordt één op één
overgenomen.
Wat wijzigt, is de toeslag. Hierover is uitgebreid
gesproken. De pensioenen worden nu éénmalig
verhoogd met 10,96%. Dat kan, omdat er reserves
vrijvallen bij de overgang naar Aegon. Het AMF had
die reserves anders niet mogen gebruiken voor een
verhoging, waardoor het toekennen van een toeslag
de komende jaren niet mogelijk was. De gemiddelde
leeftijd van onze deelnemers is ruim 76 jaar.
Nu kunnen ook de oudere gepensioneerden nog
van de eenmalige verhoging profiteren.
We hebben het juiste besluit genomen. Dat
wordt bevestigd door De Nederlandsche Bank.
Op 14 november ontvingen we de verklaring van
geen bezwaar. Nu rest ons nog de administratieve
afhandeling van de liquidatie van het AMF.’

Aegon: deelnemers van harte welkom

Als grootste levensverzekeraar van Nederland
verzekert Aegon het pensioen van ruim 2 miljoen
mensen. Directeur Maarten Edixhoven:
‘Wij zijn ontzettend blij dat het AMF (en ook het
andere mijnfonds BFM) ons het vertrouwen hebben
gegeven en de pensioenen hebben overgedragen
aan Aegon. 28.000 nieuwe deelnemers zijn bij ons
van harte welkom. >>

Fer Pfeiffer

Persoonlijk vind ik het extra leuk. Mijn oudoom was
een van de laatste directeuren van de mijn “Julia”.
Opeens is dus mijn familiehistorie verbonden met
mijn werk. Toen ik laatst in Heerlen was, vertelde
iemand mij dat er zelfs een Edixhovenstraat is,
genoemd naar mijn oom. Daar ben ik toen wel even
gaan kijken.’
Toch zullen deelnemers niet zoveel merken. Want
de uitvoering blijft bij AZL. Maarten Edixhoven:
‘Een wens van de pensioenfondsen was dat de
administratie van de pensioenen in handen blijft van
pensioenuitvoerder AZL. Reden hiervoor is dat AZL
is voortgekomen uit deze fondsen. De besturen willen de werkgelegenheid voor de AZL-medewerkers
de komende jaren borgen. Aegon ondersteunt dit
uitgangspunt van ganser harte. En het goede voor
deelnemers is, dat de vertrouwde uitvoerder betrokken blijft. Aegon wordt klant van AZL. Wij hebben
het volste vertrouwen in een mooie samenwerking.’
Voor het AMF was het heel belangrijk om een partij
te vinden die ervoor kon zorgen dat alle pensioenen
uitgekeerd kunnen worden, tot en met de laatste
mijnwerker. Als stabiele verzekeraar kan Aegon
dat. Edixhoven: ‘Bovendien zijn we in staat om
een verhoging van het pensioen te realiseren per
1 januari 2015. En daarna zal het bedrag niet meer
verhoogd of verlaagd worden. Het pensioen is dus
gegarandeerd. Dat is wel een groot verschil met de
oude situatie. Een garantie zoals deze mag alleen
een verzekeraar geven.’

Maarten Edixhoven

Mijnfondsen: Glück auf!
Veertig jaar na de laatste mijnsluiting, houden de mijnfondsen AMF en BFM op te bestaan.
Een goed moment om terug te blikken op een rijke historie. Het AMF en het BFM waren hun
tijd ver vooruit. Wist u bijvoorbeeld dat begrafenisgeld al dateert uit 1918?
Het eerste fonds

De bedenker van de Algemene Ouderdomswet
(AOW), Willem Drees, was nog lang niet geboren
toen de Domaniale Steenkolenmijn in Kerkrade als
eerste een fonds opricht ter ondersteuning van
arbeiders en beambten. Het is 1856. Een tijd waarin
er voor arbeiders nauwelijks iets geregeld is aan
sociale zekerheid. Wie ziek en oud wordt, moet
terugvallen op familie en vrienden. Geen uitkering,
geen pensioen. De Oranje Nassaumijnen volgen de
trend in 1895 met een fonds voor gratis dokters
behandeling en ongevallengeld.
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Oprichting AMF en BFM

Sluiting mijnen

Voor het pensioen wordt in 1918 het Algemeen
Mijnwerkersfonds van de Steenkolenmijnen in
Limburg (AMF) opgericht. Het is een van de eerste
pensioenfondsen in Nederland waarin vertegenwoordigers van de directie én de arbeiders z itting
hebben. Behalve een pensioenkas, is er een
ziekenkas en een ziekenfonds. Bij overlijden krijgen
nabestaanden begrafenisgeld uitgekeerd.

De dag die bij iedere oud-mijnwerker in het
geheugen staat gegrift, is 17 december 1965.
In de Heerlense Stadsschouwburg maakt minister
Den Uyl bekend dat de mijnen gaan sluiten. Met
alle gevolgen van dien. Bij het AMF en het BFM
neemt het aantal actieve deelnemers snel af. Op
31 december 1974 valt definitief het doek als de
laatste mijn, de ON I in Heerlen, sluit. In 1975 is
er nog een protest van een groot aantal oud-mijnwerkers op het Binnenhof van Den Haag voor het
behoud van een goed mijnpensioen.

Beambten in dienst van de mijnen ontvangen nog
lange tijd pensioen rechtstreeks van de mijn zelf.
Elke mijn heeft daarvoor een eigen pensioenkas.
Dat blijft zo tot 1952. Dan komt er ook voor
beambten een gezamenlijk pensioenfonds:
het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf (BFM).

Pensioenfondsen krimpen

Het AMF en het BFM worden zogeheten ‘gesloten
fondsen’ die het geld beheren en uitkeren.
De gemiddelde leeftijd van de (gepensioneerde)
deelnemers stijgt. De pensioenfondsen krimpen, de
pensioenpot wordt kleiner.
De besturen van het AMF en het BFM kijken naar de
toekomst en zien risico’s in een zelfstandig voort
bestaan. De kosten gaan omhoog. Het wordt steeds
moeilijker om de pensioenen te laten meestijgen
met de prijzen.
De besturen vinden een oplossing bij Aegon. De
verzekeraar neemt de pensioenregelingen compleet
over, inclusief de regeling voor het begrafenisgeld.
Zo is een regeling van bijna honderd jaar oud nog
steeds actueel.

Bloeitijd: jaren ‘60

Na de Tweede Wereldoorlog spelen de mijnen een
belangrijke rol in de wederopbouw van Nederland.
Als Willem Drees in 1957 het AOW-pensioen introduceert, worden de pensioenregelingen van het
AMF en het BFM daarop aangepast. Eind jaren vijftig, begin jaren zestig is de bloeitijd van de mijnen.
In 1958 telt het AMF 55.000 actieve deelnemers, in
1965 telt het BFM 8.300 actieve deelnemers.

Sfeer in de mijn

De mijnen hebben een eigen vakopleiding.
Mijnbouwkunde, sport en saamhorigheidsgevoel zijn
de drie belangrijkste vakken voor de toekomstige
mijnwerkers. Een goede samenwerking is immers
essentieel; het werken ondergronds is zwaar en
gevaarlijk. De sfeer heeft er een eigen karakter
met een eigen taal. Soms vloekend en kwaad dan
weer joviaal en gezellig. Ook de meeste beambten
herkennen dit. Zij beginnen vaak hun loopbaan als
mijnwerker en ontvangen nu pensioen van zowel het
AMF als het BFM.
Het mijnwerkersleven speelt zich niet alleen ondergronds af.
Het sociale, culturele en economische leven staat
ook bovengronds helemaal in het teken van de mijn
industrie. Zo subsidieerden de mijnen bijvoorbeeld
de muziekkorpsen van de mijnen en het uitgebreide
verenigingsleven. De mijnen verzorgen zelfs de
belastingpapieren van hun werknemers en aard
appelen en kolen werden door de mijn thuisbezorgd.

Glück auf

Het bestuur heeft grote waardering en respect voor
de oud-mijnwerkers. Zij mogen trots zijn op wat zij
hebben gepresteerd. Wij wensen u allen veel goeds,
Glück auf!

Meer weten?

Wilt u meer lezen over de geschiedenis van het
pensioenfonds? Het complete verhaal vindt u op
de website van het pensioenfonds:
www.pf-amf.nl/overamf1/historie1.
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Aegon: 255 jaar solidariteit als basis
Fusie met een vleugje fantasie

Het leven is duur, onvoorspelbaar en eindig.
Dat geldt nu, net zo goed als 255 jaar
geleden. Het is dan ook in 1759 dat
‘De Broederlijke Liefdesbeurs’ wordt opge
richt, een van de allereerste coöperatieve
uitvaartverenigingen in Nederland.
Samen dragen de leden de kosten rond het
overlijden van de enkeling. Aegon is uit
deze ‘oerverzekeraar’ en vele andere voort
gekomen.

Aegon wordt geboren in 1983, uit het samengaan
van AGO en ENNIA. Maar voor een nieuweling
met zo’n lange geschiedenis is de naamgeving een
probleem. Het wordt Aegon. Een Grieks klinkende
fantasienaam samengesteld uit de beginletters
van de vijf belangrijkste voorgangers. Aegon heeft
nu een belangrijk deel van zijn activiteiten buiten
Nederland. Vooral in de Verenigde Staten, waar
pensioenen zonder uitzondering bij verzekeraars zijn
ondergebracht, zijn wij actief. Maar ook in Nederland
verzekeren we grote groepen mensen en hun
nabestaanden van een inkomen na hun werkend
leven. Met nog altijd de solidariteit als basis, net als
in 1759. De ruim 4.000 medewerkers van Aegon in
Nederland (bijna 28.000 wereldwijd) hebben allen
hun bijzondere expertise. Samen zorgen zij er ook
voor dat alle pensioenen –nu ook van al die mensen
die in en rond de mijnen werkten en hun nabestaanden– worden uitbetaald. Gegarandeerd. In verleden,
heden en toekomst.

Tientallen begrafenisfondsen, levensverzekeraars,
weduwenfondsen, ziekenbussen en onderlingen
zijn de geschiedenis van het Aegon van vandaag:
een stabiel internationaal en beursgenoteerd
verzekeringsbedrijf.

Het prille begin

De Broederlijke Liefdesbeurs loopt voorop in het
onderling delen van risico’s en kosten. Een eeuw
later zijn er inmiddels veel meer organisaties
waarin groepen mensen samen de kosten en de
risico’s delen: de ‘Algemeene Friesche’ (1844), de
‘Groot-Noordhollandsche’ (1845), de ‘Nillmij’ (1859)
– die de eerste jaren van haar bestaan als enige
toegelaten verzekeraar in Nederlands Indië actief
mag zijn. Iets later komen daar ook de ‘Onderlinge
LevensVerzekering Eigen Hulp’, oftewel de ‘Olveh’
(1879) en de ‘Eerste Nederlandsche’ (1882) bij.
De wereld is nog klein. Passend bij die tijd hebben
de verbonden meestal een regionaal karakter.
Vrijwel alle verzekeraars wortelen, net als die vroege
Broederlijke Liefdesbeurs uit Haarlem, in de lokale
gemeenschap.

Samen sterker

Mensen zoeken steun bij elkaar. Samen staan we
sterker. Dat is het stichtingsprincipe van die eerste
coöperatie en van alle andere die later volgen. Op
hun beurt zoeken veel verzekeraars naar steun bij
elkaar en bijna alle kleine, zelfstandige en zeer lokale
fondsen en bussen fuseren of sluiten zich aaneen.
Zo gaat De Broederlijke Liefdesbeurs in 1952 op in
de Groot-Noordhollandsche. Maar ook dat is niet
genoeg om de risico’s en de kosten zo te s preiden
tot een echt stabiel geheel. In 1968 vormen
de Algemeene Friesche, de Groot-Noordhollandsche
en de Olveh samen AGO. Langzaam begint het
hedendaagse Aegon zichtbaar te worden in de lettercombinaties. Zeker als een jaar later ook de Eerste
Nederlandsche en Nillmij –dat na de onafhankelijkheid van Indonesië alleen nog actief in Nederland
is– samen ENNIA vormen.
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De mijnwerker
De hemel is hoog
De schacht is zo diep
Ik werk in het donker waar de arbeid mij riep
En sterk is mijn hand en warm klopt mijn hart
De zon schijnt daarboven op het Limburgse land
Ik houd mijn gedachten naar boven gericht
Want God schiep de kolen maar schiep ook het licht
En sterk is mijn hand en warm klopt mijn hart
De zon schijnt daarboven op het Limburgse land.

Gedachten van een
oud-mijnwerker
Afdalend in de grond
Een stofkap voor de mond
Vol goede moed naar het zwarte goud
Dat hem en zijn gezin in leven houdt
Met zweet en kracht dat wordt van hem verwacht
De hamer in het kolenfront
De stofkap niet langer op de mond
De inspanning wordt te groot
De kracht en onverzettelijkheid zijn een deel van
zijn mijnwerkersstrijd
Wanneer de sjicht dan is gedaan
De lift hem weer naar boven brengt
Gewassen en naar huis, dan mag hij trots zijn op
zijn werk en is weer veilig thuis.
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Uw vraag, ons antwoord
Vragen over pensioen?

U vindt veel informatie op www.pf-amf.nl. U kunt ons ook bellen: 045 - 5763 456
(elke werkdag van 8.30 tot 17.00 uur) of mailen: mp-voorlichting@azl.eu.

Hoeveel bedraagt de eenmalige verhoging
van mijn pensioen?

Waar kan ik nu terecht met vragen?

Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald
in 2015?

Wanneer krijg ik informatie van Aegon?

23 januari, 23 februari, 23 maart, 23 april, 22 mei,
23 juni, 23 juli, 21 augustus, 23 september,
23 oktober, 23 november en 21 december.
Ontvangt u pensioen in het buitenland, dan duurt
het langer voordat uw pensioen op uw rekening
is bijgeschreven.
De bedoeling is: vóór het einde van de maand
of bij kwartaalbetaling vóór het einde van het
kwartaal.

De pensioenadministratie blijft gewoon bij AZL.
Met uw vragen kunt u terecht bij de vertrouwde
helpdeskmedewerkers. Hun contactgegevens
vindt u boven aan deze pagina. Natuurlijk vindt u
ook de nodige informatie op de website
www.pf-amf.nl.

Begin 2015 ontvangt u van Aegon via AZL
informatie over uw pensioen, met daarin de
meest actuele pensioencijfers. Daarin is ook het
definitieve eenmalige v erhogingspercentage
verwerkt. Verder houdt Aegon u via AZL op
de hoogte op de manier zoals u dat gewend
bent, dus via de website, via brieven en via
het Pensioenbulletin. De brieven zullen er wel
anders uit gaan zien: de logo’s en de kleuren van
het AMF worden vervangen door Aegon. Als er
in de informatievoorziening iets gaat veranderen,
dan laten we u dat tijdig weten.

Colofon
Het Pensioenbulletin is een uitgave van Pensioenfonds AMF.
Het Pensioenbulletin verschijnt een keer per jaar. Aan de tekst van dit Pensioenbulletin kunt u geen rechten
ontlenen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan het officiële pensioenreglement van Pensioenfonds AMF.
Adres: Pensioenfonds AMF, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen
Foto Fer Pfeiffer: Bart Willemsen - Fotostudio G2; foto’s mijnfondsen: Industrion;
foto Aegon: Aegon Brand Manager Beeldbank
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De overgang naar Aegon betekent dat uw
pensioenuitkering eenmalig wordt verhoogd met
10,96%. Daarna wordt uw pensioenuitkering
nooit meer verhoogd, maar ook niet verlaagd.

