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Kamervoorzitter Tweede Kamer ontvangt verzoek “Parlementaire Ondervragingscommissie Pensioenen”
Ongekend onrecht ook bij pensioenen door: Wilma Berkhout oud belastinginspecteur
Het wachten is op de Parlementaire Onderzoekscommissie over Pensioenen: door SPB
Actueel wekelijks overzicht van pensioenfondsen met betrekking tot dekkingsgraden
Controleer daarom altijd uw ABP Pensioen door: Kennisbank ABPpensioen.nl
Open brief aan het Parlement over Pensioenen: door Wouter Verwoerd
Wij verzetten ons tegen het markt denken van ons pensioenstelsel: door Stichting Pensioenbehoud
Staat gedaagd wegens verkeerde toepassing pensioenregels: door Ton Verlind
Onze procedure gaat eindelijk door met fysieke zitting (23 nov) uitspraak 10-02-21
Inspraak gepensioneerden bij invaren goed regelen (9 nov. 2020)
Rutte komt uitspraak onvoorwaardelijke pensioenen niet na (26 okt. 2020)
Parlement is misleid door kabinet met pensioengarantie (12 okt. 2020)
Door CPB verwachte 4% pensioenkorting is onacceptabel (28 sept. 2020)
Deze politieke partijen steunen gepensioneerden
Hoe ons pensioen ons door de neus wordt geboord (31 aug. 2020)
Hele en halve onwaarheden bij het pensioendebat
Het CDA in de pensioenetalage met de Ouderen in Opstand: door Johan van der Veen
Hoe het pensioenakkoord gepensioneerden benadeelt (6 juli 2020)
Hoe de politiek onze pensioentoekomst wil onteigenen (22 juni 2020)
Ons pensioen wordt gered door Europese pensioenwetgeving (8 juni 2020)
Naar een nieuw toekomstigbestendig pensioenstelsel 2022 door Arnoud Bosch
Het neoliberale tijdperk is nu wel afgesloten (25 mei 2020)
De reden van een procedure tegen de overheid
Politiek faalt door opdringen van marktwerking aan pensioenstelsel (27 apr. 2020)
Waarom pakt de politiek ons de uitkeringsovereenkomst af, deel 2 (13 apr. 2020)
Waarom pakt de politiek ons de uitkeringsovereenkomst af (30 mrt. 2020)
Bij opgeven nominale zekerheid komt geen compensatie (16 mrt. 2020)
Is wending in de pensioenonderhandelingen wel gunstig?
Hoe de Staat bewust ons pensioenstelsel heeft benadeeld (17 feb. 2020)
Pensioenen niet gekort, maar indexatie niet in zicht ( 3 feb. 2020)
Realistische geluiden komen vooral van de FNV (21 jan. 2020)
Politieke reden voor wijziging van pensioenstelsel (6 jan. 2020)
Hoe politiek en DNB ons pensioenstelsel afbreken (9 dec. 2019)
Hoe een jaar uitstel de denkfouten niet oplost (25 nov. 2019)
Overal acties om de rekenregels aan te passen (11 nov. 2019)
Is ons pensioen nu wel of niet gegarandeerd? (28 okt. 2019)
Procedure tegen Staat gestart met dagvaarding (14 okt. 2019)
Buffereisen Nederlandse cdc-fondsen Europees gezien onwettig (2 sept. 2019)
De idiotie van buffers in de pensioenfondsen (19 aug. 2019)
De laatste ontwikkelingen in het pensioendossier (5 aug. 2019)
Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant dagvaarden de Nederlandse Staat.
Dit is wat de overheid ons door de pensioenstrot wil duwen (27 mei 2019)
Misleidende informatie over persoonlijke pensioenpot (13 mei 2019)
Hoe verder met het pensioenconflict met de overheid (22 april 2019)
Bangmakerij en chantage door overheid en politiek (8 april 2019)
Een duidelijke uitleg over ons beste pensioenstelsel (25 maart 2019)
Pensioenbehoud beoordeelt plannen van Koolmees (11 maart 2019)
De onacceptabele pensioenplannen van minister Koolmees (25 feb. 2019)
Aanval van minister Koolmees op ons pensioenstelsel (11 feb. 2019)
Welke partijen willen korten voorkomen en welke niet
2019 wordt spannend jaar, maar geen reden tot paniek (14 jan. 2019)
Koolmees ontneemt gepensioneerden pensioenvermogen (10 dec. 2018)
Redelijke wensen van werknemers afgewezen (26 nov. 2018)
Hoe gepensioneerde langzaam wordt uitgekleed (12 nov. 2018)
Hoe is nu de stand van de onderhandelingen (29 okt. 2018)
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