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De wettelijke regeling inzake de verdeling van pensioenrechten bij echtscheiding is ook van toepassing op de
pensioenrechten die door een onderneming van de dga zeif worden uitgevoerd. Deze zogenaamde opbouwin eigen beheer heeft tot gevoig dat het risico van waardeontwikketing van de pensioenverplichtingen
veelal voor rekening komt van de onderneming. Door de lage stand van de marktrente levert dit bij een

echtscheiding tegenwoordig veel problemen op. In dit artikel wordt ingegaan op de consequenties daarvan
op de mogelijkheden tot externe onderbrenging, de waarde van de onderneming en de draagkracht van dealimentatieplichtige dga.
-

Algemeen

I n bet kader van een echtscheiding worden er vrijwel al
tijd afspraken gemaakt over de verdeling van pensioen

rechten. Dat geldt ook in de situatie dat pensioenrechten
zijn opgebouwd in de eigen onderneming. Een werknemer
die een aandelenbelang van ten minste 10% bezit in zljn
onderneming (veelal aangeduid als directeur-grootaandeel
houder: dga) hoeft zijn pensioen niet bij een professionele
verzekeraar onder te brengen maar mag dat pensioen door
zijn eigen onderneming (veelal een by) laten uitvoeren. Dit
vloeit voort uit bet feit dat de Pensioenwet en daardoor
de daarin opgenomen verzekeringspticht niet op een dga
van toepassing is.’ De wertelijke verdeling van pensioen
aanspraken bij scheiding is voor een dga dus niet geregeld
in de Pensioenwet maar is voor zowel bet ouderdoms- als
voor het partnerpensioen vastgelegd in de Wet verevening
pensioenrechten bij scheiding.2 De wijze van verdeling is
overigens gelijk aan de regeling welke geldt voor andere
werknemers: tenzij een afwijkende regeling bij huwelijkse
voorwaarden of echtscheidingsconvenant is afgesproken,
komt bet opgebouwde partnerpensioen volledig toe aan
de partner en wordt bet tijdens bet huwelijk opgebouwde
ouderdomspensioen gelijkelijk tussen de voormalig huwe
likspartners verdeeld.
Een partnerpensioen both bi echtscheiding overigens niet
te worden toegekend aan de partner indien er sprake is van
een zogenaamde zuivere risicodekking. Dat betekent dat
voor bet partnerpensioen enkel een kapitaal is verzekerd
dat uitsluitend tot uitkering komt bij overlilden van de
werknemer voor de reguliere pensioendatum. Bij in leven
zijn op pensioendatum kan er dan geen aanspraak meer

worden gemaakt op partnerpensioen. In eigenbebeersi
tuaties wordt voor bet partnerpensioen vrijwel altijd een
voorziening op de balans opgenomen. Daaruit blijkt dat
bet partnerpensioen dan wordt gefinancierd op basis van
een kapitaaldekking. In dat geval zal bet opgebouwde
partnerpensioen bij echtscheiding krachtens de wettelijke
regeling in beginsel volledig toekomen aan de partner.
Bij uitvoering van een pensioenverplichting in eigen beheer,
zal de uitvoerende by voor deze verplichting op zijn
balans een voorziening opnemen. Deze voorziening wordt
actuarieel becijferd. De uitvoerende by hoeft de middelen
die nodig zijn voor bet afdekken van deze verplichting niet
op een voorgeschreven wijze te beleggen. Deze middelen
kunnen derhalve worden gebruikt ter financiering van
machines, voorraden enzovoort die ten dienste staan van
de onderneming.

Afstortingsverplichting bij echtscheiding?

Bij verevening van bet ouderdomspensioen en afzondering
van bet opgebouwde partnerpensioen ten behoeve van
de partner van de werknemer kan in verzekerde situaties
worden volstaan met een melding binnen twee aar aan de
pensioenuitvoerder.’ Vervolgens zal de pensioenuitvoerder
de uitkering, waarop op enig moment aanspraak bestaat,
rechtstreeks uitkeren aan de voormalige echtgenoot aan
wie deze rechten na echtscheiding zijn toegekend. In
gevallen waarin de pensioenuitvoering door de werkgever
in eigen beheer wordt uitgevoerd, ligt dat praktisch gezien
wat anders. Ondanks dat ook in dat geval een rechtstreekse
uitbetaling aan de partner kan worden geclaimd, levert dat
toch problemen op. Indien na een verdeling van pensioen

3 Artikel 2 lid 2 Wet verevening pensloenrechien bij scheiding.

1 Artikel 1 Pensioenwet.
2 Artikel 1 lid 4 en artikel 3a Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.
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rechten in het kader van echtscheiding alle pensioenrech
ten achterblijven in de by van de dga, blijft de voormalig
echtgenoot voor zijn/haar aandeel in bet pensioen
afbankelijk van bet wel en wee van de by van de dga. In bet
arrest van de Hoge Raad van 9 februari 2007 is een oordeel
geveld over de vraag of een voormalig echtgenoot van een

Het recht op afstorting kan niet worden
ingeroepen indien de by niet de benodigde liquide
middelen kan vrijmaken zonder de continulteit van

de onderneming in gevaar te brengen.

dga kan eisen dat zijnlhaar aandeel uit de onderneming van
de dga wordt gehaald. Daarbij is geoordeeld dat de eisen
van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding
tussen ex-echtgenoten beheersen, in bet algemeen zulten
meebtengen dat de tot verevening verptichte echtgenoot
die als dga de uitvoerende by beheerst, zorg dient te dragen
voor afstorting van de betreffende pensioenrechten bij een
externe pensioenverzekeraar. Van de vereveningsgerechtig
de echtgenoot kan immers in beginsel niet worden gevergd
dat deze bij voortduring afbankelijk blijft van de by waarvan
de andere echtgenoot bet beleid kan bepalen en bet risico
moet blijven dragen dat bet in eigen bebeer opgebouwde
pensioen op enig moment door gebrek aan middelen niet
kan worden betaald. De redelijkheid en billijkheid brengen
daarbij we] mee dat bet recht op afstorting niet kan worden
ingeroepen indien de by niet de benodigde liquide middelen
kan vrijmaken zonder de continuIteit van de onderneming
in gevaar te brengen.

Op deze laatstgenoemde uitzondering zal momenteel
regelmatig een beroep worden gedaan. Enerzijds wordt
dit veroorzaakt door de economische crisis waardoor
bedrijven vaak hebben moeten interen op bun vermogen.
Mede daardoor zal bet verwerven van liquide middeten
door middel van bet verkrijgen van extra krediet vaak niet
een reë[e optie zi]n. Anderzids is ook de lage marktrente
debet aan bet niet kunnen afstorten van de pensioenrechten
van de partner. Veel dga’s hebben namelijk een pensioen
regeling gebaseerd op een eind- of middelloonsysteem. In
een dergelijke regeling wordt een gegarandeerde periodieke
uitkering toegekend. Dit zijn langdurige verplichtingen
waarvan de (contante) waarde wordt becijferd op basis
van de actuele marktrente. Doordat deze rente a] langere
tijd bistoriscb gezien zeer laag is, is de inkoopsom die voor
een gegarandeerde pensioenuitkering moet worden betaald
momenteel zeer hoog. Bovendien is de verwachting dat de
gemiddelde levensverwachting in de komende jaren sterk
zal stijgen vat ook een kostenverhogend effect heeft op
pensioenuitkeringen. In vergelijking met de situatie van
bijvoorbeeld zeven jaar geleden zou een dga op dit moment

4 NJ2007, 306.

meet dan bet dubbele moeten betalen van de koopsom
die bij voor hetzelfde pensioen in 2007 verschuldigd zou
zijn. Gevolg is dat et in echtscheidingssituaties vaak geen
ruimte is om de aan de partner toekomende pensioenrech
ten volledig af te stotten bij een (professionele) vetzeketaat
zonder de toekomst van de onderneming in gevaar te
brengen. Een voorbeeld daarvan is te vinden in een attest
dat in 2013 is gewezen door Hof Den Haag.5 Daatin
wordt geoordeeld dat onder de gegeven omstandigheden,
waarondet de lage stand van de marktrente, bet op basis
daarvan benodigde hoge pensioenkapitaal niet alleen voor
rekening en risico van de dga kan komen. Het hof acht bet
niet redelijk dat de afstorting van de pensioenaanspraak
van de partner tot gevolg heeft dat de pensioenaanspraak
van de dga daardoor volledig in took op gaat. De postsoli
dariteit die ex-ecbtgenoten jegens elkaar in acht dienen te
nemen, verzet zicb daar tegen. In casu zou afstorting van
bet deel van de partner ettoe leiden dat voot de achter
blijvende pensioenverplichting jegens de dga geen middelen 4Y
meet zouden ovetblijven ter fnanciering van diens pensi
oenrechten. Dat betekent naar mijn mening overigens niet
dat daarmee enige afstorting in dergelijke gevallen niet aan
de orde kan komen. Voor zover er wel ruimte is, eist de
redelijkheid en bitlijkheid dat dat deel van de pensioen
rechten wordt afgestott. Indien er op een later moment
alsnog ruimte komt om de resterende aansptaken elders
onder te brengen dan kan dit aisnog door de voormalig
echtgenoot worden gevotderd. Overigens betekent bet
extetn ondetbtengen van de pensioenaanspraken niet
dat overdracht aan een professionele pensioenuitvoerder
noodzakelijk is. De aan de echtgenoot toebedeelde pensi
oenrechten mogen ook in een ander eigen lichaam worden
ondergebracht. Dat zou bijvoorbeeld een by kunnen
zijn waarvan de aandelen in handen zijn van de vereve
ningsgerechtigde echtgenoot. In een dergelijke situatie is
er ook meet flexibiliteit inzake de wijze waarop men de
financieting van de overdrachtswaarde onderling regelt,
zoals de omvang van de koopsom en bet moment van
feitelijke betaling.

Verdeling waarde onderneming

De effecten van de lage marktrente laten zich ook
andetszins voelen. Op de balans van de by die een pen
sioenverplichting in eigen beheer uirvoert, moet een
voorziening daarvoor worden opgenomen. Tot voor
kort kon men in de commerciële jaarrekening de pensi
oenverplichting waardeten op fiscale grondslagen. De
scale vootziening die in de balans van de ondetneming
is opgenomen, geeft echter niet de wetkelijke omvang
van de pensioenverplichtingen weer. Zo is de fiscale
voorziening onder meet gebaseerd op een rekenrente van
minimaal 4%7 Bovendien mag in de fiscale voorziening
geen rekening wotden gehouden met een stijgende le

S Arrest van 4 juni 2013, zaaknummer 200.1 23.392.
6 Zie RJ-uiting 2005-4.

7 Artikel 3.29 Wet inkomstenbelasting 2001.
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vensverwachtingk en de lasten van toekomstige indexatie
van de pensioenaanspraken.9 Zou de pensioenverplich
ting naar een verzekeraar worden overgeheveld dan zou
deze momenteel een aanzien)ijke hogere pris dan de 6scale
voorziening vragen. Uit de balans van de uitvoerende by
b]ijkt dus niet de werke!ijke omvang van de pensioenver
plichting. Dat aspect heeft vanzelfsprekend invloed op de
waarde van de aandelen van de by.

Voorheeld
Len dga heeft op zi)n balans een pensioenverplichting
gereserveerd van € 300.000 voor bet toegekende ouder
domspensioen en € 100.000 voor bet partnerpensioen.
Daarnaast blijkt uit de balans een a!gemene reserve van
€ 250.000. Bij echtscheiding dienen de pensioenaanspra
ken te worden verdee!d en zal veelal ook de waarde van
de aandelen in de verdeling van bet vermogen worden

C meegenomen. In de huidige markt zal een fiscale voorziening
van € 400.000 vergelijkbaar zijn met een commerciële
kostprijs van circa € 1.000.000. Dat is bet bedrag dat aan
een professionele verzekeraar betaald dient te worden om
de gehele verplichting over te dragen. Per saldo betekent dit
dat de onderneming feitelijk een negatief vermogen beeft
van € 350.000 (zonder rekening te houden met latente be
lastingaftrek voor de hogere pensioenverplichting).

Anders dan bijvoorbeeld bij pensioenfondsen is
voorgeschreven, heeft men in dergelijke gevallen niet de
mogelikheid om pensioenaanspraken te verminderen door
middel van afstempeling. Daarop is slechts één uitzondering
mogelijk op de pensioeningangsdatum. Dan bestaat op
basis van artikel 19b, lid 8 van de Wet op de loonbelasting
1964 de mogelijkheid om een dee! van de pensioenaan
spraken te laten vervallen. Dit biedt overigens maar een
beperkte oplossing omdat de ruimte tot afstempeling
wordt afgeleid van de fiscale voorziening (en dus niet van

0 de hogere commerciële waarde). Afstempeling is slechts
mogelijk indien en voor zover bet vermogen (inclusief pen
sioenverp!ichting) minder bedraagt dan 75% van de fiscale
voorziening. Nu de fiscale voorziening in bet voornoemde
voorbeeld voor meet dan 100% is gedekt (flsca!e
overwaarde bedraagt € 250.000), is afstempeling van een
dee! van de rechten in zo’n situatie dus niet toegestaan.

Indien een afstorting bij een professionele verzekeraar
niet voor de band ligt, kan men zich overigens afvragen
of de koopsom die in dat geval verschuldigd zou zijn, de
pensioenverp!ichting we! juist weergeeft. In een nieuwe
RJ-uiting° staat men een afwijkende waarderingsmetho
diek toe voor geva!!en waarin uitvoering in eigen beheer
wordt gecontinueerd. De rekenrente is in dat geva! hoger en
bovendien hoeft men een niet-gegarandeerde indexatie niet
in de waardebepa!ing mee te nemen waardoor de waarde
van de pensioenverplichting lager uitkomt. Het is derha!ve

8 ArtkeI 3.29 Wet inkomstenbelasting 2001.

9 Artik& 3.28 Wet inkomstenbelasting 2001.

10 RJ-uiting 2014-4.

van be!ang bij bepa!ing van de waarde van de aande!en vast
te stel!en op we!ke wijze men een pensioenverp!ichting in
eigen bebeer waardeert. Indien afstorting van pensioenaan
spraken vooraisnog niet aan de orde is, kan worden geste!d
dat de pensioenverp!ichting lager kan worden gewaardeerd
dan de koopsom die aan een professione!e verzekeraar
verschu!digd zou zijn, wat resu!teert in een hogere waarde
van de aande!en.

Ruimte tot uitkeren van dividend

Bij de vastste!!ing van een eventuele a!imentatieverplich
ting za! rekening worden gehouden met de draagkracht
van de a!imentatieplichtige. Krachtens de Tremanormen
worth voor de draagkracht van een dga niet a!!een
uitgegaan van zijn sa!aris maar tevens van de verwacbte
inkomsten in de vorm van dividend. Bij de beoordeling van
de dividendruimte za! men zowe! rekening moeten houden
met de civie!rechtelijke als met de flsca!e mogelijkheden en
onmoge!ijkheden. Deze ruimte is momentee! zeer beperkt.
Civie!rechte!ijk dient de ruimte tot bet uitkeren van
dividend te worden vastgeste!d op basis van de flex-by-wet
geving’1 die per 1 oktober 2012 in werking is getreden. Deze
wezgeving stelt een tweeta! voorwaarden aan her uitkeren
van dividend. Ten eerste dient uit de ba!ans een vo)doende
positief vermogen te b!iyken (balanstoets). Vo!doet men
aan de voorwaarden van de ba!anstoets dan moet men
vervolgens de zogenaamde uirkeringstoets toepassen. Dit
houdt in dat bet uitkeren van dividend er nier toe mag
!eiden dat de by niet kan vo!doen aan haar opeisbare
schu!den. Daarbij gaat bet in beginsel om de schu!den die
binnen een termijn van één jaar moeten worden vo!daan.
Wordt de pensioeningangsdarum niet binnen één jaar
bereikt, dan !ijkt een pensioenverp!ichring geen prob!emen

In echtscheidingssftuaties zal de verdeling van het
pensioen speciale aandacht behoeven als er sprake
is van uitvoering van dit pensioen in eigen beheer.

op te !everen voor bet kunnen vo!doen aan de uitkerings
toets. Uiteraard spee!t de pensioenverp!ichting we! een ro!
bij de toepassing van de ba!anstoets. De bestuurder van
de by is veranrwoorde!ijk voor een juiste roepassing van
de balans- en uitkeringstoets. Wordt er in strijd met de
wette!ijke voorwaarden toch dividend uitgekeerd dan is de
bestuurder jegens de by hoofde!ijke aansprake!ijk voor bet
tekort dat door de dividenduitkering is ontstaan.

De fiscus hanteert voor bepaltng van de commercië!e
waarde van pensioenverplichtingen enke! de methodiek
van de koopsom die aan een professione!e verzekeraar

11 Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht.
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verschu!digd zou zijn.12 Door de lage stand van de
marktrente is er momentee! een hoge koopsom nodig voor
bet eventueel afstorten van een pensioenverplichting. Bij
ongewijzigde omstandigheden kan dit in eigenbeheersitu
aties tot gevoig hebben dat uiteinde!ijk niet bet vo!Iedige
pensioen daadwerke!ijk kan worden uitgekeerd. Dit levert
op zicb geen speciale fiscale problemen op. Indien en voor
zover bet vermogen van de by minder bedraagt dan deze
commercië!e koopsom, gaat de fiscus er we! van uit dat
er dan geen ruimte is om dividend uit te keren (daaronder
mede begrepen bet terugbetalen van gestort kapitaal). Dit
kapitaa! is namelijk nodig om de pensioenverplichting
gestand te doen. In de visie van de fiscus is bet uitkeren
van dividend uit vermogen dat nodig is om de commerciële
stand van de pensioenverplichting af te dekken, ge!ijk aan
bet afkopen van een dee! van bet pensioen. Daarop staat
een zware fiscale sanctie. Afkoop van een dee! van bet
pensioen !eidt er toe dat de commerciële vaarde van bet
totale pensioen wordt belast tegen bet progressieve tarief
van box I (maximaa! 52%). Bovendien is men ook nog een
boeterente verschu!digd (revisierente) ter grootte van 20%.
In totaa! kan de be!astingheffing dus op!open tot 72% van
commercië!e waarde van bet pensioen.

Dc civiele regelgeving biedt ruimere mogelijkhe
den voor het uitkeren van dividend dan hetgeen

mogelijk is op basis van het huidige beleid van de
fiscus.

Om die reden is bet vanuit praktisch oogpunt niet moge!ijk
om dividend uit te keren a!s men bet risico !oopt om
daarmee fisca!e prob!emen te krijgen. De civie!e rege!geving
biedt ruimere moge!ijkheden voor bet uitkeren van dividend
dan hetgeen mogelijk is op basis van bet huidige beleid van
de fiscus. In voorkomende geval!en zou men in over!eg
met de fiscus we!!icht een ruimer dividendbe!eid kunnen
rea!iseten. De fiscus realiseert zich dat haar generieke visie
niet in a!!e individue!e geva!!en even steekhoudend is. Is er
sprake van een dga die a! met pensioen is en zijn pensioen
kapitaa! op een spaarrekening heeft staan, dan bestaat er
een rede!ijke kans dat de rechter bet standpunt van de flscus
za! volgen. Hebben we echter te maken met een dga die
zijn winstgevende bedrijf naar verwachting nog ve!e jaren
za! voortzetten, dan is er nog ruim de tijd om te zorgen
dat er op pensioendatum een vo!doende pensioenkapitaa!
in de by aanwezig is. Bovendien is bet op !angere termijn
hoogst onzeker hoe de marktrente zich za! ontwikke!en. Er
is uiteraard een kans dat te zijner tijd de marktrente hoger
za! zijn dan bet buidige niveau, waardoor men dan kan
vo!staan met een !ager benodigd pensioenkapitaa!.
De flscus gaat in haar opvattingen nog een stapje verder. Bij
overlijden of bet arbeidsongeschikt raken van de dga zal er

direct een partnerpensioen of arbeidsongeschiktheidspen
sioen tot uitkering komen. Vee!a! heeft de by onvo!doende
vermogen om dit risico ze!f te dragen. Het is dan verstandig
dit risico gehee! of gedee!te!ijk bij een professione!e
verzekeraar te verzekeren. Is bet risico niet (her)verzekerd
en heeft de by onvo!doende vermogen om een direct
ingaand nabestaanden- of arbeidsongeschiktheidspensioen
ze!f af te dekken dan is er in de visie van de fiscus geen
ruimte voor bet uitkeren van dividend. Het verzekeren van
deze risico’s kan dus een praktische op!ossing zijn om bet
uitkeren van dividend weer moge!ijk te maken zonder dat
men flsca!e sancties hoeft te vrezen.

Toekomst dga pensioen

Met name de problematiek van de huidige hoge
commercie!e waarde van pensioenverplichtingen in eigen
beheer en de onmoge!ijkheid in veel geva!!en om dividend,
uit te keren, heeft tot discussies ge!eid in po!itiek Den Haag.
Het kabinet had name!ijk ingezet op extra belastingin
komsten in 2014. Door midde! van een tijde!ijke ver!aging
van bet be!astingtarief° wi!de men bet aantrekke!ijk
maken om extra dividend uit te keren. Het uitkeren van
dividend wordt echter in veel geva!!en verhinderd door de
in dit artike! weergegeven problematiek. In reactie daarop
heeft staatssecretaris Weekers op 6 december 2013 een
brief14 naar bet par!ement gestuurd waarin hij aangeeft
voorstander te zijn van vervanging van bet pensioen in
eigen beheer door een spaarrege!ing waarvan een bepaald
dee! van de winst in een flsca!e voorziening kan worden
opgenomen. Zijn opvo!ger Wiebes komt in een brief
van 2 juni 201411 daar op terug waarbij deze tevens een
a!ternatief in de vorm van een zogenaamde beschikbare
premierege!ing wi! onderzoeken. Onduide!ijk is nog war er
van deze p!annen terechtkomt. Zou er een spaarrege!ing
(buiten de pensioensfeer) worden ingevoerd, dan za! een
verdeling daarvan bij echtscheiding voortaan niet meer bet
pensioenregime vo!gen maar bet regu!iere huwelijksver
mogensrecht. Bij een wijziging van de wette!ijke regeling
is bet nog onduide!ijk welk overgangsrecht er komt voor
reeds opgebouwde pensioenrechten. Doelste!!ing daarvan
za! waarschijn!ijk zijn om de opgebouwde pensioenrech
ten terug te brengen tot een niveau dat aans!uit op de
huidige stand van de flsca!e voorziening. len derge!ijke
vermindering van opgebouwde aanspraken zal uiteraard
met instemming van de echtgenoot dienen p!aats te vinden.

Conclusies

In echtscheidingssituaties za! de verdeling van bet pensioen

specia!e aandacht behoeven a!s er sprake is van uitvoering

van dit pensioen in eigen beheer. Door de !age rentestand en

de stijgende !evensverwachting za! de werkelijke omvang

van een pensioenverp!ichting in eigen beheer aanzien!ijk

13 Van 25% tot 22% over een dividenduitkering van maximaal € 250.000.

14 DG/2013/576.

15 DB/2014/208M.12 www.b&astingdienstpensioensite.nI, Vraag & Antwoord 1 2-008.
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groter zijn dan bet bedrag van de Fiscale voorzientng zoals
dat in de balans van de onderneming is opgenomen. Dit
zal in echtscheidingssituaties diverse discussies opleveren.
Veelal zal een externe onderbrenging van pensioenaan
spraken door gebrek aan liquiditeiten niet mogelijk zijn.
Een alternatief kan dan zijn om de aanspraken onder te
brengen in een andere by waarvan de aande!en in handen
zijn van de echtgenoot. In onderling overleg kan men
de overdrachtswaarde dan bijvoorbeeld stellen op een
evenredig dee! van bet aanwezige vermogen. Ten aanzien
van de vaststelling van de waarde van de aandelen, zal
rekening moeten worden gehouden met de waarde van
de in de by ondergebrachte pensioenrechten. Daarbij zal
de waarde van de pensioenverplichting gesteld kunnen
worden op de koopsom die aan een verzekeraar dient te
worden vo!daan. len alternatief is de (lagere) waarde die
conform de R]-uiting 2014-4 kan worden aangehouden.

çBiJ de waardebepaling van de aandelen zal tevens rekening
kunnen worden gehouden met de belastingaftrek die in
de toekomst nog zal plaatsvinden omdat uiteindelijk de
werkelijke kosten (voor zover hoger dan huidige fiscale
voorziening) ten laste van de winst van de pensioenuit
voerder kunnen worden gebracht. Ten slotte zal bij bet
vaststellen van de hoogte van een alimentatieverplich

Van de redactie: Oproep uitspraken partneralimentatie

ting de ruimte voor bet uitkeren van dividend aan de orde
komen. Daarbij is er onderscheid tussen de civielrecbte
lijke regels en het beleid dat de fiscus banteert. Indien de
balans- en uitkeringstoets ruimte biedt voor bet uitkeren

Dc fiscale voorziening die in de balans van de
onderneming is opgenomen, geeft niet de werke
Iijke omvang van de pensioenverplichtingen weer.

van dividend, is bet de vraag of de fiscus bet uitkeren van
dividend ook toestaat. In voorkomende gevallen kan in
overleg met de fiscus worden afgestemd vat de ruimte voor
dividend is, welke vervolgens kan worden meegenomen bij
bet vaststellen van de draagkracht van de alimentatieplich
tige echtgenoot.

Over de auteur
Mr. Carl Lui)ken CPL is als director verbonden aan Deloifle Pension Advisory.

Heeft u nog uitspraken waarin de rechter:
• een verzoek om limitering of nihilstelling heeft gehonoreerd of juist heeft afgewezen;
• een fasering heeft ingebouwd in de hoogte van tie alimentatie;
• zich uittaat over de omvang van de arbeidsverplichting die kan worden verlangd, a! of niet in relatie tot bet aanta!

en de leeftijd van tie kinderen;
a zich uitlaat over de wens van de minst verzorgende ouder urn minder te gaan werken om meer voor de kinderen

0 te kunnen zorgen;
• hijzondere omstandigheden laat meewegen voor de omvang en/of de duur van tie alimentatie?

fl de komende nummers van REP zal aan deze uitspraken aandacht worden besteed. Het doe! ervan is de ervaringen uit

te wisselen en daar voordeel mee te doen voor de e!gen praktijk.

s.
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