Mijn NN Zakelijk

Nieuwe werknemer
U heeft een nieuwe medewerker aangenomen die deel gaat nemen aan de pensioenregeling van uw
bedrijf. U wilt de gegevens van deze persoon aan Nationale-Nederlanden doorgeven.
Hoe gaat dit in zijn werk?
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Selecteer “werknemer aanmelden”
Vul de gegevens van de persoon in
Geef aan of er een partner is
Geef aan of er sprake is van een Huwelijk/ Geregistreerd Partnerschap of van Samenwonen.
Als u Huwelijk/ Geregistreerd Partnerschap selecteert, hoeft u verder geen gegevens in te
vullen. Met behulp van de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid controleren wij
wie de partner van de persoon is. Mocht hier een verschil uit komen ontvangt u daar bericht
over. Ontvangt u geen bericht? Dan is dit goed verlopen
Als u Samenwonen selecteert moeten de gegevens van de partner ingevuld
worden. De reden hiervoor is dat Samenwonen niet geregistreerd is bij de
Basisregistratie Personen (BRP) en de gegevens moeten
worden doorgegeven aan Nationale-Nederlanden
Geef aan of het opgegeven salaris het voltijdssalaris of het
deeltijd salaris is
Vul het salaris in dat de persoon zou verdienen als deze
persoon 100% zou werken
Mocht de werknemer parttime werken, geef dan het
werkelijke parttime percentage dat de deelnemer werkzaam is
bij uw bedrijf
Klik op “Aanmelden”
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Veelgestelde vragen

Nieuwe werknemer
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 bij ons bekende
personalia van de partner kan de werknemer zelf wel zien en eventueel wijzigen via zijn/haar
persoonlijke portal.

Waardeoverdracht
Het is in de eerste versie van Mijn NN Zakelijk nog niet mogelijk om via de portal een verzoek tot
waardeoverdracht in te dienen voor het inbrengen van eerder opgebouwde pensioenaanspraken in
de nieuwe pensioenregeling. Uw werknemer kan dit verzoek zelf wel indienen via zijn of haar
persoonlijke portal. In een latere versie van Mijn NN Zakelijk zal dit voor u als werkgever ook weer
mogelijk zijn.

Wat is de Basisregistratie Personen?
Dit is de vroegere Gemeentelijke Basis Administratie. 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 gebruikt Nationale-Nederlanden?
Wij gebruiken alleen de gegevens die nodig zijn om de deelname aan de pensionregeling 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 en de aanwezigheid van
kinderen voor het verzekeren van nabestaandenpensioen.

Wat als mijn werknemer niet bekend is in de BRP?
Op dit moment werkt het automatisch aanmelden van nieuwe werknemers via de salarispakketkoppeling alleen wanneer de werknemer BRP-geregistreerd is. Werknemers die buiten Nederland
wonen, worden hierdoor niet automatisch aangemeld. Wij zullen contact met u opnemen wanneer
wij nieuwe werknemers in uw loonaangiftebestand ontdekken, die niet voorkomen in de BRP. Zodra
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wij van u alle benodigde informatie hebben ontvangen, zullen wij de werknemer handmatig
toevoegen aan uw portal en aanmelden voor de pensioenregeling.

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 hebben voor de deelname aan de
pensioenregeling. Waar 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. Uw werknemer
heeft via zijn persoonlijke portal wel inzage in deze gegevens.

Waarom moet ik dan in sommige gevallen dan nog steeds zelf aangeven of mijn
werknemer een partner heeft?
Alleen wanneer uw werknemer gehuwd is, of een geregistreerde partnerrelatie is aangegaan, krijgen
wij dat gegeven 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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