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Mijn NN Zakelijk

Werknemer uit dienst melden
Persoonlijk Pensioen Plan
(voorheen via Pensioen
Services Online)
Uw werknemer gaat uit dienst en/of u wilt deze werknemer afmelden voor de Persoonlijk
Pensioen Plan regeling (voorheen via Pensioen Services Online) bij Nationale-Nederlanden.
Hoe gaat dit in zijn werk?
•

Ga naar Werknemers en selecteer de werknemer die het bedrijf gaat verlaten.

•

Kies voor de optie Uit dienst melden.

•

Vul vervolgens de einddatum van het dienstverband in en klik op Mutatie verwerken.
Let op! U vult hier de datum van de eerste dag dat de werknemer niet meer in dienst is.
Gaat uw werknemer bijvoorbeeld per 31-7-2020 uit dienst? Dan is 01-08-2020 de eerste
dag dat de werknemer niet meer in dienst is. U vult dus 01-08-2020 in.

•

De medewerker wordt vervolgens afgemeld voor deze pensioenregeling. Uw exwerknemer zal per uit dienstdatum niet meer zichtbaar op de portal zijn.

Let op! Heeft u naast een Persoonlijk Pensioen Plan ook een andere pensioenregeling bij ons?
Bijvoorbeeld een Pensioen Continu Plan? Dan moet u de uitdiensttreding voor deze regeling
apart aan ons doorgeven op de wijze die u gewend bent. Neemt u bij vragen contact op met uw
klantmanager.
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Veel gestelde vragen

Werknemer uit dienst melden
Persoonlijk Pensioen Plan
(voorheen via Pensioen
Services Online)
Mijn werknemer die uitdienst is, kan ik niet meer vinden in de portal. Klopt dit?
Dat klopt niet helemaal. In het Werknemersoverzicht ziet u de inactieve deelnemers nog
maximaal één jaar staan. In verband met de privacywetgeving mogen wij de premie en
aanspraken van deze deelnemers niet langer aan u tonen. Er bestaat namelijk geen
financiële verplichting meer voor uw (ex) werknemer voor de deelname aan de
pensioenregeling. U hoeft ook geen wijzigingen meer door te geven voor uw exwerknemer. Van de inactieve werknemers ziet u alleen de naam, geslacht, BSN,
geboortedatum en de uit dienst datum.

Hoe werkt het als een ex-werknemer opnieuw in dienst treedt?

Deze werknemer moet net als andere nieuwe werknemers gewoon door u worden aangemeld.

Moet een arbeidsongeschikte werknemer ook uit dienst worden gemeld?
Wanneer een werknemer twee jaar ziek is, meldt u deze arbeidsongeschiktheid aan ons.
Vervolgens beoordelen wij of er recht is op premievrijstelling. Wanneer wij voor deze
werknemer premievrijstelling verlenen dan verzoeken wij u een eventuele uitdiensttreding niet
via de portal, maar via mail aan uw klantmanager door te geven.

Wat moet ik doen als een werknemer in dienst treedt van een andere gelieerde
onderneming?
Wanneer u een pensioenregeling heeft voor meerdere gelieerde ondernemingen dan heeft u
mogelijk meerdere factuurgroepen. Wanneer een werknemer overgeplaatst moet worden naar
een andere factuurgroep dan kunt u dit doorgeven aan uw klantmanager.
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