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Employee Benefits Scan
Pensioen

De Employee Benefits Scan (EB-Scan) is een scan van de huidige verzekerbare a rbeidsvoorwaa rdelij ke
regelingen. De bestaande regelingen en contracten worden bestudeerd en afgezet tegen de huidige
fiscaliteit, wetgevinq, trends en specifieke wensen van de werkqever. Er wordt een rapport opgesteld
waarin de meest essentiële punten aan bod komen en waarln de conclusie gepaard gaat met een
LUlLrccL 5Lo PpEl Prd l.

De EB-Scan wordt in beginsel op fee-basis uitgevoerd. Het is vervolgens aan de werkgeveT om aan te
geven of aan het stappenplan invulling wordt gegeven. Bij dat vervoLg bestaat de keuze om op fee-basis
door te gaan of op basis van provisie in het verzekeringstarief. De EB-Scan kent twee kernissues;
Pensioen en Ziektê & Arbeidsongeschiktheid.

Componenten Pensioen
In het Pensioendee van de EB scan konlen de volgende
onderwerpen aan bod:
g Pensioen
o Prepensioen/VUT
o ANW-h aat
g WGA-hiaat en WlA-excedent
g LevensLoop
o Spaar oon

Uiteraard zijn de specfieke aa nda chtsgebieden sterk
gerelateerd aan de situatie in uw bedrijf, maar de
volgende items kLrnnen aan bod komen.

Fiscaa l/juridisch
Er s de lad'ste iJd nogal ,,,!at pensroe-\tuetgevtng rot
stand gekomen. Nlet alle regelingen zijn inmiddels
aangepast. Besproken wordt bijv. Wltteveen, Wet VPL,
Algemene Wet Ge lke Behandeling en de Pensioenwet.

Financieel
Wat is het ambitieniveau van de pensioenregeling, is die
marktconform of wat s de verhoud ng tot het fiscale
maximurn? Hoe ontwikkelen de pensioenlasten zlch in de
toekornst en hoe verhoudt de eigenbijdrageregeling zich
daarbij? Wordt uw pensioen en dus uw balanspos tie
beïnvloed door de d scuss e DB/DC volgens IAS-19?

U itvoering van de pensioenregeling
Is uw pensioencontract toe aan contractverlenging? Wij
verzorgen vooT u de uitgebreide en gedeta leerde
marktverkenning. Het premre-en kostenn veau speet
daarbij vee a een belangrijke rol, evenals de f ex biliteit
en beheersbaarheld van de regeling. Wl werken met
volkomen open calcu atle v.w.b. het kostenniveau van
zowel verzekeTaar als adviseur.

Communicatie
Een nieuwe pensioenregeling, al dan niet I combinatie
met een nieuwe pensioenuitvoerder, vergt duidelijke
comrnunlcatie.

Doorgaa-s ha-leren wrl daa'brJ de volgende staooe^:
o collectieve presentatie
o ndividueel comm!n catiedocument (maatwerk!)
o persoonlllke adviesgesprekken

Admin istratief Beheer
Als de regel ng een feit is, is goed adm nistratief beheer
essenteel. Wl kunnen daartoe een nternetappl catre
bieden die u als werkgever in staat stelt allg
arbe dsvoorwaa-delrj(e regeli-gen re regist'e'en, le
beheren en te muteren.

Na het invoeren van een mutatie worden alle relevante
regelingen automatisch aangepast en herberekend. De
achterliggende verzekeraars worden gelnformeerd, u
krijgt overc icht n de inhoudingen op de salaris-
aom -rslralre ér oe -eoewerker <'jgt ee^ dig tdal
Berefirs Slatement. Korro- : veel tJd (-e- koslen)
bespar ng en heldere comrnunicat e naar uw personeel.

Contact
Graag vertellen wil u meer over onze dienstverlening rn

het algerneen en over deze EB-Scan in het blzonder.
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