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Back-ups naar het Loon Kenniscentrum en de AVG 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is er sinds juli 

2018 een nieuwe mogelijkheid voor de Loon-klanten. U kunt nu via Mijn LoonDossier een 

back-up met slechts één werkgever klaarzetten voor het Kenniscentrum van Loon 

Salarissoftware. Als u een administratiekantoor hebt met bijvoorbeeld 30 salarisklanten dan 

blijven met de nieuwe optie 29 werkgevers geheel buiten beeld voor ons Kenniscentrum. U 

stuurt ons dus alleen de salarisdata van de ene werkgever waar u een vraag over hebt.  

 

Deze nieuwe optie is in het kader van de AVG geen voorschrift maar wel zo netjes en 

correct.  

 

Hoe zet u back-up van 1 werkgever klaar?  

Via de Contact-pagina van MijnLoon.nl kunt u ons toegang geven tot een enkele 

werkgever in een back-up van Mijn LoonDossier. Dat is deze pagina: 

https://mijn.loon.nl/helpdesk.aspx 

 

Onder punt 4) op die pagina vinkt u eerst deze optie aan: 'Ik geef Loon Salarissoftware 

toegang tot een back-up op Mijn LoonDossier'. In onderstaande afbeelding is dat de rode 1.  

 

Daarna kiest u back-up in kwestie (rode 2 in onderstaande screendump). Dat zal veelal de 

allernieuwste back-up zijn. Open deur, maar zorg ervoor dat ons Kenniscentrum met een 

recente back-up aan de slag kan waarin het door u gesignaleerde probleem zich inderdaad 

voordoet.  

 

Nadat u de gewenste back-up hebt gekozen, kunt u aangeven welke werkgever het betreft 

(de 'rode 3' in onderstaande afbeelding):  

 

 

https://mijn.loon.nl/helpdesk.aspx
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Afbeelding: mijn.loon.nl, back-up en werkgever selecteren 

 

Hierna toont MijnLoon.nl de naam van de werkgever waarmee ons Kenniscentrum aan de 

slag mag. Via 'Verstuur bericht' wordt de back-up en 'Uw vraag' naar ons verzonden:  

 

Afbeelding: mijn.loon.nl, gekozen werkgever, en 'Verstuur bericht' 
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De geselecteerde werkgever bevat alle salarisdata, dus ook de pensioenaangiften, 

loonaangiften, et cetera.  

 

 

 

 

 


