Mijn NN Zakelijk

Burgerlijke Staat en Kinderen
Nationale-Nederlanden maakt gebruik van de gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP)
voor het actueel houden van persoonsgegevens van uw werknemers.
Wanneer dit gevolgen heeft voor de pensioenpremie, ziet u de wijziging terug op Mijn NN
Zakelijk.
De volgende levensgebeurtenissen van uw werknemers krijgen wij automatisch door uit de
BRP:
•
•
•

Trouwen of een geregistreerd partnerschap
Echtscheiding of het beëindigen van het geregistreerd partnerschap
Adreswijziging van de werknemer

Onderstaande levensgebeurtenissen krijgen wij niet automatisch door uit de BRP.
Lees hier wat u moet doen om deze wijzigingen toch door te geven.
•

Samenwonen (met of zonder samenlevingsovereenkomst)
Gaat uw werknemer samenwonen (met of zonder
samenlevingsovereenkomst), dan blijft hij in de BRP
geregistreerd staan als ‘alleenstaand’. Nationale-Nederlanden
ontvangt hier geen bericht van. U kunt dit doorgeven via Mijn
NN Zakelijk.
Hiervoor maakt u gebruik van de mutatie Partner aanmelden.
U vult de gegevens van de partner in en geeft de datum op
waarop wordt voldaan aan de partnerdefinitie. Wilt u deze
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nog even nagaan? De partnerdefinitie staat vermeld in het Pensioenreglement. U kunt
dit downloaden via Verzekeringen onder Downloads.
Mocht de relatie beëindigd worden dan geeft u via mutatie Partner afmelden de datum
einde partnerrelatie op.
Let op! Het doorgeven van partnergegevens is alleen nodig wanneer er sprake is van een
bepaalde partnerdekking. Bij een onbepaalde dekking is het doorgeven van de partnergegevens
niet nodig. Beëindiging van de relatie moet u wel altijd aan ons doorgeven. Dit doet u door een
mail te sturen aan uw klantmanager.
•

De geboorte van een kind.

Wij krijgen de geboorte van kinderen niet door via BRP. Voor de meeste
pensioenregelingen is dat ook niet van belang. Wij gaan dan bij overlijden van
de deelnemer na of er kinderen zijn die in aanmerking komen voor
wezenpensioen. Gaat uw pensioenregeling uit van bepaalde wees? Dan moet u
de geboorte van de kinderen aan ons doorgeven. U doet dit door een mail te
sturen aan uw klantmanager.
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Veel gestelde vragen

Burgerlijke Staat en Kinderen
Wat is de Basisregistratie Personen?

Voorheen heette dit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Nationale-Nederlanden mag
de gegevens van (aspirant) deelnemers aan collectieve pensioenregelingen uit de
basisregistratie (BRP) opvragen om aan haar verplichtingen voor het uitvoeren van de
pensioentoezegging te kunnen voldoen.

Welke gegevens uit de BRP worden door Nationale-Nederlanden gebruikt?

Wij gebruiken alleen de gegevens die nodig zijn om de deelname aan de pensioenregeling te
starten en te onderhouden. Denk hierbij aan de naam en adresgegevens voor het informeren
van uw werknemer over zijn of haar deelname, maar ook diens burgerlijke staat voor het
verzekeren van nabestaandenpensioen.

Wat als mijn werknemer niet bekend is in de BRP?

Dan ontvangen wij niet automatisch bericht bij wijziging van de burgerlijke staat en/of
adresgegevens. Wij vragen u in dat geval contact met ons op te nemen, zodat wij de
pensioenverzekeringen kunnen aanpassen naar de nieuwe situatie.

Zijn de BRP-gegevens ook voor mij als werkgever zichtbaar op Mijn NN Zakelijk?
Nee, wij tonen u deze gegevens niet. De wetgever staat dit niet toe. Toch zal bijvoorbeeld de
burgerlijke staat van uw werknemer premieconsequenties kunnen hebben voor de deelname
aan de pensioenregeling. Wij zullen u dus alleen melden dat er een partner aanwezig is, maar
mogen u geen inzage geven in de persoonsgegevens van de partner die wij hebben ontvangen.

Waarom moet ik in sommige gevallen nog steeds zelf aangeven of mijn
werknemer een partner heeft?

Alleen wanneer uw werknemer gehuwd is, of een geregistreerde partnerrelatie is aangegaan,
krijgen wij de gegevens door via de Basisregistratie Personen. Personen met een
samenlevingsovereenkomst staan geregistreerd als ‘alleenstaand’. Toch kan er voor deelname
aan de pensioenregeling zijn bepaald dat ook deze werknemers in aanmerking komen voor de
verzekering van een nabestaandenpensioen. Daarom vragen wij u voor alle werknemers met de
status ‘alleenstaand’ aan te geven of dit correct is, of dat er toch sprake is van ‘samenleven’.
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Wat moet ik doen als de gegevens van mijn nieuwe werknemer op de portal
niet juist zijn?

Wanneer u op de portal de werknemer raadpleegt ziet u welke wijzigingsopties er beschikbaar
zijn. Staat de optie waarnaar u op zoek bent er niet bij? Neemt u dan contact met ons op, zodat
wij u kunnen aangeven hoe we de situatie kunnen oplossen. De actuele contactgegevens vindt
u op de startpagina van de portal.

Waarom zie ik de gegevens van de partner en/of kinderen niet terug op de
portal?

Wij tonen u alleen nog de aanwezigheid van een partner en/of kinderen. De wetgever staat niet
toe om ook de persoonsgegevens te laten zien.

Waarom kan ik geen geboorte van kinderen doorgeven?

Standaard hoeft geboorte niet te worden doorgegeven omdat we op het moment van
overlijden van de deelnemer nagaan of er kinderen zijn die in aanmerking komen voor het
wezenpensioen. Wanneer er in uw regeling opgave van de kinderen nodig is, dan kunt u de
geboorte van kinderen aan ons doorgeven via uw klantmanager.
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