
 
 
 
 
 
 

Mijnfondsen dragen pensioenen over aan Aegon 

De besturen van Mijnfondsen AMF en BFM hebben na zorgvuldige onderhandelingen besloten de 
pensioenen van hun deelnemers over te dragen aan verzekeraar Aegon. Aegon biedt deelnemers 
meer zekerheid over de hoogte van hun pensioenen. Deze worden in januari verhoogd met ruim acht 
tot tien procent. Aegon en de besturen van de fondsen hebben besloten de administratie van de 
pensioenen in Limburgse handen te houden, bij het voor deelnemers vertrouwde AZL. Met deze stap 
zijn de pensioenen van bijna 28.000 mensen gegarandeerd voor nu en in de toekomst. Niet eerder 
werden er fondsen van dit formaat overgenomen door een verzekeraar. 

Pensioenen worden verhoogd  

De pensioenen van AMF worden in januari verhoogd (geïndexeerd) met ruim 8%. Bij BFM ligt dat 
percentage op ruim 10%. Daarna worden de pensioenen niet meer verlaagd maar ook niet meer 
verhoogd. De percentages verschillen, omdat de pensioenen bij BFM eerder in totaal met 7,6% zijn 
verlaagd. Ook verschilt de hoogte van de reserveringen van AMF en BFM.   

‘In de besluitvorming over deze grote stap hebben de besturen steeds de belangen van de 
deelnemers voorop gesteld. We zijn ervan overtuigd dat dit onderhandelingsresultaat beter is dan 
wat we als zelfstandig pensioenfonds in de toekomst hadden kunnen realiseren. Financieel zijn de 
deelnemers nu beter af door de overgang naar een verzekeraar,’ zegt  Fer Pfeiffer, voorzitter van 
AMF. 

Impuls voor deelnemers en voor Limburg 

Het is voor het eerst dat een fonds van het formaat van AMF wordt overgenomen door een 
verzekeraar. Door de overdracht van beide fondsen wordt zekerheid geboden aan de veelal 
Limburgse deelnemers. Deze zekerheid en hun hogere pensioen vanaf januari kunnen ook positieve 
gevolgen hebben voor de Limburgse economie. Maarten Edixhoven, directeur pensioenen van 
Aegon: ‘Dit zijn fondsen met een zeer bijzonder verleden. Nauw verbonden met Limburg. Wij zijn 
zeer blij dat de mijnfondsen Aegon het vertrouwen geven om zorg te dragen voor de pensioenen van 
hun deelnemers.’ 

Administratie en service aan deelnemers blijven bij AZL  

AZL blijft in elk geval de komende acht jaar de administratie en service verzorgen voor de 28.000 
deelnemers. De besturen en Aegon hebben hier samen bewust voor gekozen. De mijnfondsen 
stonden bijna 50 jaar geleden aan de wieg van AZL. 

‘Over de service van AZL zijn de deelnemers al vele jaren zeer tevreden. Dat wilden wij graag 
vasthouden en dus hebben wij in de onderhandelingen met de verzekeraars vanaf het begin ingezet 
op het behoud van de service door AZL. Aegon heeft daar oog voor en daarom zijn we er samen uit 
gekomen. Daar zijn we erg blij mee’, aldus voorzitter Frans Hol,  van BFM. 


