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Dat een scheiding voor iemand met een pensioenregeling tot gevolg heeft
dat in de regel het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen aan de andere partner toekomt, is voor de meesten geen verrassing. Maar als een van de partners directeur-grootaandeelhouder is, kan het
oplossen van de pensioenkwestie een traject vol verrassingen zijn. Dat is het
geval als het ouderdomspensioen in eigen beheer is opgebouwd.
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Mr. drs. J.J. van Rooij

Renneberg, een alternatief voor de
keuzeregeling?
Mr. drs. H.J.C. Oude Smeijers en mr. drs. R. Westerhoff
Leidt het Renneberg-arrest ertoe dat de keuzeregeling van art. 2.5 Wet IB
2001 een dode letter is geworden? Schrijvers bespreken de fiscale aspecten.
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