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Een duidelijke analyse van uw pensioenregeling
De PensioenScan is bedoeld voor werkgevers die
een pensioenregeling hebben gesloten voor hun
medewerkers. Het inkomen na de pensioendatum
en eventueel een uitkering bij overlijden of arbeidsongeschiktheid zijn in de pensioenregeling vastgelegd. Tenminste, als u hierover goede afspraken hebt
gemaakt en ook daadwerkelijk datgene verzekert
wat u aan uw medewerkers hebt toegezegd. Indien
u niet goed geadviseerd bent, is de kans aanwezig
dat u als werkgever onnodige risico’s loopt.

Daarom is het van belang om ook tijdens de
contracttermijn periodiek te bekijken of de huidige
pensioenregeling nog aansluit bij uw bedrijfssituatie,
de fiscale kaders en de wensen van u en uw
medewerkers. Wij maken hiervoor gebruik van
de PensioenScan. Er wordt een duidelijke analyse
gemaakt van de collectieve regeling en u krijgt
inzichtelijk of uw pensioenregeling nog actueel
en marktconform is.

Onderdelen PensioenScan
Wij nemen de gehele pensioenregeling onder de loep. Hierbij wordt gekeken naar de huidige regeling:
is deze marktconform, hoe verhouden zich de kosten ten opzichte van de premie, waar loopt u risico en
past de regeling nog bij uw onderneming? Daarbij bestuderen wij de juridische stukken en zullen deze
stapsgewijs, in heldere taal, beschrijven en met u bespreken. Onderdelen:
• Een samenvatting van de pensioenregeling met de belangrijkste kenmerken
• Een samenvatting van de belangrijkste contractsbepalingen
•	Een toetsing aan fiscale en juridische regelgeving, inclusief advies over noodzakelijke aanpassingen
• Een beoordeling van de voorwaarden van de verzekeraar
•	Een toetsing van de kosten en flexibiliteit van de regeling, inclusief advies over verbeterpunten
• Een beoordeling van het niveau van de regeling
• Een heldere conclusie

In ons advies maken wij gebruik van stoplichten. Zo ziet u in één overzicht
welke onderdelen van de pensioenregeling goed zijn geregeld en op welke
onderdelen u mogelijk een risico loopt.

ROOD
Groot risico
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ORANJE
Klein risico

GROEN
Goed geregeld
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“Antwoord op al uw pensioenvragen en een duidelijke
analyse van uw pensioenregeling.”
Onze pensioenadvisering kenmerkt zich door:
• Deskundige begeleiding door gecertificeerde en ervaren pensioenspecialisten
• Transparantie door een vaste prijs voor de PensioenScan
• Mogelijkheid om de PensioenScan door Mutsaerts te laten verzorgen en uw regeling elders te laten beheren
• Mutsaerts kan u ook adviseren over de contractvervaldatum en het beheer van uw contract
• Ons advies is afgestemd op de richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten

Loop geen risico: doe de PensioenScan!
Met de PensioenScan krijgt u inzichtelijk welke onderdelen van de pensioenregeling goed zijn geregeld en op
welke onderdelen u als werkgever mogelijk risico loopt. Situaties waarbij zich een risico kan voordoen doordat
u niet goed geadviseerd bent of doordat uw pensioencontract slecht onderhouden is, zijn onder andere:
• Een werknemer wordt langdurig arbeidsongeschikt of komt te overlijden
• Personele mutaties
• Het pensioencontract loopt af
• Een CAO/bedrijfstakpensioenfonds is van toepassing (BPF check)
• Afstandsverklaringen
• Onvolledige communicatie met deelnemers over keuzemogelijkheden
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Bezoekadres
Ringbaan West 240
5038 NX Tilburg
Correspondentieadres
Postbus 9102
5000 HC Tilburg
T (013) 594 28 28
F (013) 594 28 29
info@mutsaerts.nl
www.mutsaerts.nl

Mutsaerts: Als onafhankelijk adviseur biedt Mutsaerts totaaladvies op het gebied van risicomanagement,
pensioen, schade- en inkomensverzekeringen. Met 40 medewerkers kiezen wij voor kwaliteit en persoonlijke
service. Wij richten ons op het professionele MKB en de vrije beroepsbeoefenaren. In ons advies zoeken wij
altijd naar de balans tussen risico’s verminderen, zelf dragen of afdekken met slimme verzekeringsproducten.
Dat geeft u zekerheid, voor nu en in de toekomst.
Werknemerspensioen: Mutsaerts adviseert en begeleidt ondernemingen in het gehele adviestraject voor
collectieve pensioenregelingen. Van het opzetten van de pensioenregeling, het sluiten en verlengen van
contracten tot het beheren van de regeling. Dit doen wij met advies dat past bij uw bedrijfssituatie en dat
gebaseerd is op de actuele wet- en regelgeving. Informeer naar de mogelijkheden, wij helpen u graag!
Mutsaerts B.V. is gevestigd aan de Ringbaan West 240, 5038 NX te Tilburg, KvK Tilburg nr. 180207480000.
Mutsaerts B.V. staat als financieel dienstverlener in het kader van de wet op het financieel toezicht
geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten, nr. 12010257. Voor meer informatie over Mutsaerts B.V.
en haar dienstverlening kunt u terecht op onze website www.mutsaerts.nl en bij uw adviseur.
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