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Overstap naar Loon Online. In het kort 

• Leg alvast uw klantnummer klaar. En zoek uw LAS-wachtwoord op via Loon: 'Administratie' 

(linksbovenin), 'Instellingen', tab 2. NB Dit is niet uw wachtwoord voor mijn.loon.nl! 

• Zet een nieuwe, correcte back-up op Mijn LoonDossier: bij 'Afsluiten' van Loon 2020(!) ook 

de optie 'Stuur backup naar mijn.loondossier.nl' aanvinken. 

• Open deze rdp-file: https://www.loon.nl/online/windows/loon-onlinerdp 

• Sla de rdp-file op (als rdp-file). Bij voorkeur op uw 'bureaublad'.  

• Nu de rdp-file direct openen, of via uw bureaublad dubbelklikken. Eventuele beveiligings-

melding 'OK' geven.  

• Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Loon Online in. Die kreeg u van ons per mail.  

• U belandt nu in het startscherm voor Loon Online. Dubbelklik in het startscherm op 'Wijzig 

wachtwoord', en pas het Loon Online-wachtwoord aan naar uw eigen wens. 

• Dubbelklik in het startscherm nu op 'Loon 2020'. Accepteer eerst de 'Licentie- en 

verwerkersovereenkomst'. De eenmalige welkomstwizard start.  

https://www.loon.nl/online/windows/loon-onlinerdp
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• Voer uw klantnummer en LAS-wachtwoord in (zie stap 1).   

• Selecteer de zojuist door u gemaakte back-up. 

• Er wordt nu een nieuwe administratie voor u aangemaakt op Loon Online. Daarin wordt uw 

back-up teruggeplaatst. Bevestig dit met 'Voltooien'. 

• De back-up wordt teruggezet. 

• Klaar! U kunt met Loon Online 2020 aan de slag. 

 

NB Werk nu niet meer met Loon 2020 op uw pc, maar alleen nog met Loon Online 2020. 

Stap 1) Voorbereiding overstap naar Loon Online 

Legt u - voordat u Loon Online installeert - alvast startklaar: 

• de gebruikersnaam en het wachtwoord voor Loon Online, die u beide via de mail van ons 

hebt ontvangen.  

• uw klantnummer bij Loon. U vindt deze op elke Loon-factuur, en via mijn.loon.nl. 

• uw LAS-wachtwoord. Die vindt u in Loon via 'Administratie' (linksbovenin), 'Instellingen', 

tabblad 2 'LAS', 'Wachtwoord voor LAS': 

 

 

• Schrijf dit wachtwoord op. In ons voorbeeld (!) dus: AB1234 

• Let op: dit LAS-wachtwoord is een geheel ander wachtwoord dan uw wachtwoord 

voor mijn.loon.nl of Mijn LoonDossier! Loon zelf heeft het LAS-wachtwoord 'in het 

verleden' en buiten uw zicht aangemaakt voor de Loon AangifteService (LAS).  

 

• Verder moet u ervoor zorgen dat u op mijn.loondossier.nl een back-up hebt staan met 

daarin uw allernieuwste Loon-data. Upload daarom als voorbereiding op Loon Online vanuit 

het Loon-pakket een nieuwe back-up naar mijn.loondossier.nl.  

• Het enige wat u voor zo'n back-up op het web hoeft te doen, is bij het 'Afsluiten' van Loon 

ook de optie 'Stuur backup naar mijn.loondossier.nl' aan te vinken:  
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. 

 

Stap 2) Rdp-file, inloggen en wachtwoord wijzigen 

Na deze voorbereiding kunnen we Loon Online gaan installeren.  

 

• Haal de rdp-file op waarmee u verbinding maakt met Loon Online (klik op de link): 

https://www.loon.nl/online/windows/loon-onlinerdp 

• Let op: de volgende stappen hangen van uw webbrowser af. Wij beschrijven de werking 

van Microsoft Edge. Als u een andere browser gebruikt, kunnen er kleine verschillen zijn. 

• Er verschijnt (in MS Edge) een downloadvenster onderaan uw scherm:  

 

 
• Kies hier voor 'Opslaan als'.  

• Sla de rdp-file op als rdp-file. Dat klinkt als een open deur maar soms laat een browser de 

extensie 'rdp' weg en moet u die zelf invullen.  

• In het volgende venster kiest u voor 'Bureaublad'. Dat is de locatie waar de rdp-file wordt 

opgeslagen.  

• Kies voor 'Opslaan': 

 

 
 

  

https://www.loon.nl/online/windows/loon-onlinerdp
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• Na het downloaden kunt u direct de file 'Openen', of naar uw bureaublad gaan om daar de 

file te dubbelklikken.  

• Loon Online wordt opgestart:  

 

 
 

• Er verschijnt nu het venster 'Voer uw referenties in'. Geef eerst uw gebruikersnaam in 

(eindigend op @online.loon.nl), en in het tweede veld het Loon Online-wachtwoord. U hebt 

beide in de aanmeldmail over Loon Online van ons ontvangen.  

 

 
 

• Klik op 'OK'. Eventuele beveiligingsmelding 'OK' geven. 

• Daarna verschijnt de Loon Online-omgeving. Dat kan een paar seconden duren.  

• Wij verzoeken u nu eerst uw Loon Online-wachtwoord te wijzigen via 'Wijzig wachtwoord'. 

Verander het in een door uzelf gewenst, maar sterk wachtwoord:  
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• Hierna meldt Loon Online dat 'Uw wachtwoord is gewijzigd': 

 

 
 

• U kunt daarna Loon Online 2020 dubbelklikken.  

 

Stap 3) Welkomstwizard: Licentie, LAS-wachtwoord, en back-up 

 

Licentie en LAS-wachtwoord 

U belandt nu vanzelf - eenmalig - in de Loon-welkomstwizard. U ziet daarbij een aantal 

achtereenvolgende schermen.  

• Zoals bij de installatie van 'nieuwe' software gebruikelijk is, wordt u eerst gevraagd de 

licentie- en verwerkersovereenkomst te accorderen. Dat doet u via 'Accepteer'. 

• Dit volgende scherm maakt voor u de overstap naar Loon Online een stuk makkelijker:  

 

 
 

• Stip aan 'Ik ben een BESTAANDE gebruiker van Loon en wil: … een back-up herstellen 

vanuit Mijn LoonDossier'. 

• U kunt nu uw klantnummer en LAS-wachtwoord invullen. U vindt uw klantnummer op elke 

Loon-factuur, en via mijn.loon.nl.  
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• U hebt nu ook het LAS-wachtwoord nodig, dat u eerder opschreef. Hebt u dat nog niet 

gedaan, dan vindt u uw LAS-wachtwoord alsnog op uw pc waarop Loon 2020 is 

geïnstalleerd, en wel onder 'Administratie' (linksbovenin), 'Instellingen', tab 2 'LAS'.  

• Tik het LAS-wachtwoord (twee letters, vier cijfers) in bij het veldje 'Mijn LAS-wachtwoord'.  

• 'Voltooien'.  

 

Welke back-up?  

U kunt nu uw recente, correcte back-up op Mijn LoonDossier laten terugzetten: 

 
 

• Markeer de gewenste back-up en klik op 'Verder' 

 

Stap 4) Welkomstwizard: Administratie-map en back-up bevestigen 

Bevestig de administratiemap die Loon Online u aanbiedt. Die luidt standaard: 'H:\Data\[uw 

klantnummer]\Loon 2020', en bevat dus onder andere uw klantnummer.  

 

Voor alle duidelijkheid: deze administratiemap 'H:\Data\[uw klantnummer]\Loon 2020' 

verschijnt in de private cloud van Loon Online, en dus niet op uw pc (lokaal). 

 

Loon meldt in dit wizard-scherm dat de nieuwe administratie voor u wordt aangemaakt op 

Loon Online. Daarin wordt uw back-up teruggeplaatst: 
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Bevestig dit met 'Voltooien'. 

 

Stap 5) Welkomstwizard: back-up laten terugzetten en klaar! 

De eerder door u gekozen back-up op Mijn LoonDossier kan nu worden teruggezet in uw 

Loon Online-omgeving.  

 

Administratie bijwerken? 

Wellicht moet de administratie eerst nog even worden bijgewerkt. In dat geval krijgt u een 

(bekende) melding als deze:  

 

 
 

Geef 'OK' en laat Loon de administratie bijwerken.  

 

Kies uw werkgever 

Klaar! Uw Loon Online 2020 is klaar voor gebruik. U ziet al uw werkgevers uit de back-up 

staan. Uiteraard zijn ook alle andere data, verloningen, aangiften, et cetera teruggezet, maar 

dan in de private cloud van Loon Online.  
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Kies de gewenste werkgever zoals u dat met Loon op uw pc gewend was. Ook voor de rest 

werkt Loon Online hetzelfde als uw pc-variant dat deed. 

 

Niet meer 'wisselen' tussen Loon Online en Loon op uw pc 

Vanaf nu niet meer wisselen tussen Loon Online 2020 en het Loon-pakket 2020 op uw pc. U 

werkt alleen nog maar met Loon Online 2020.  Dat is voortaan de enige 'bron' voor uw 

salarisadministratie 2020.  

 

Open deur wellicht, maar als u wel zou gaan wisselen dan loopt het mis met de verloningen, 

en daarmee ook met de loonaangiften, de opgaven naar de pensioenverzekeraar, enzovoort.  

Loon Online op meerdere Windows-apparaten?  

Het zou kunnen dat u met Loon Online op meerdere Windows-apparaten aan de slag wilt. 

Bijvoorbeeld op uw laptop én op uw tablet. Dat is geen punt als u het volgende doet: 

• Op het eerste apparaat doorloopt u de stappen, zoals hierboven beschreven (stap 1 t/m 5). 

• Vervolgens zet u ook bij het tweede apparaat de rdp-file erop:  

https://www.loon.nl/online/windows/loon-onlinerdp 

• Daarna kunt u ook op het tweede Windows-apparaat gewoon inloggen met uw 

gebruikersnaam en wachtwoord voor Loon Online. Loon Online start.  

• Bij het tweede apparaat hoeft u dus niet de Loon Online overstap-wizard door. 

 

Uitwisselen bestanden Loon Online en lokale computer 

Het is handig als u bestanden tussen Loon Online en uw lokale computer kunt uitwisselen. In 

de praktijk zal het dan bijvoorbeeld gaan om de geëxporteerde Excel-journaalpost, en om 

SEPA-bestanden die u vanuit Loon Online op uw lokale computer (pc) wilt plaatsen.  

Als u via Loon Online een pdf-bestand (overzicht) wilt opslaan op uw pc in bijvoorbeeld (!) de 

map 'C\Users\Public\Documents' dan ziet dat er zo uit: 

 

 
 

In ons voorbeeld gaat het dus om de pdf van een SEPA-bestand die we op uw lokale 

computer willen plaatsen, in de 'Openbare documenten-map' (C\Users\Public\Documents). 

Na 'Opslaan' is de betreffende pdf op uw lokale computer (pc) geplaatst.  

 

Als we nu op Loon Online via de 'Verkenner' de betreffende documentenmap bekijken dan 

zien we inderdaad de SEPA-pdf in de map 'C\Users\Public\Documents' van uw lokale pc 

staan:  

https://www.loon.nl/online/windows/loon-onlinerdp
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Kortom, u kunt eenvoudig bestanden uitwisselen tussen Loon Online en uw lokale computer 

(pc).  

 

Windows Verkenner Loon Online. Wat is lokaal, wat is Loon Online? 

 

Eigen pc (lokaal) 

U kunt dus vanuit Loon Online (!) ook de Windows Verkenner openen om er bestanden te 

bekijken en op te slaan. Dan kan het verwarrend zijn om te onderscheiden wat nu uw eigen 

pc is (lokaal), en wat de Loon Online-omgeving.  

 

De onderstaande 'bewerkte' screendump kan u helpen:  

 

 
 

Merk op dat ook de 'Snelle toegang'-mappen (in het Nederlands 'Bureaublad', 'Downloads', 

'Documenten' en 'Afbeeldingen') vanuit Loon Online dus allemaal in de Loon Online-

omgeving staan, en niet op uw lokale pc. Deze 'Snelle toegang'-mappen zullen nu dan ook 

nog leeg zijn.  

 

Let op: de precieze map-structuur, lay-out en taal (Engels of Nederlands) kan per gebruiker 

en Windows-versie verschillen! 
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Loon Online opstarten na de setup 

De in deze uitleg omschreven installatie van Loon Online hoeft u natuurlijk maar één keer te 

doorlopen. Alle volgende keren dat u met Loon Online aan de slag wilt, klikt u simpelweg op 

het icoon 'Loon Online.rdp' op uw bureaublad:  

 

 
 

Vergeet niet na alle werkzaamheden in Loon Online het pakket te sluiten, én u daarna ook af 

te melden uit de Loon Online-omgeving, via de optie 'Afmelden':  

 

 
 

Problemen met e-mailen vanuit Loon Online? 

Wanneer u vanuit Loon Online direct documenten mailt naar werknemers, zoals hun pdf-

loonstroken, dan kunnen er problemen optreden als uw mailprovider niet accepteert dat u 

vanaf een andere (externe) locatie e-mail verstuurt. 

 

Oplossing nummer 1: Mijn LoonDossier 

Verreweg de snelste en makkelijkste oplossing? In plaats van mailen vanuit Loon (Online) 

gebruik gaan maken van Mijn LoonDossier: https://www.loon.nl/salarissoftware/mijn-

loondossier 

 

Met Mijn LoonDossier hoeft u helemaal niet meer vanuit Loon naar uw werknemers te mailen 

omdat u de loonstroken, jaaropgaven, et cetera eenvoudig op een eigen, beveiligde plek op 

het web plaatst voor de werknemer.  

 

Bovendien is mailen niet 100% veilig, en niet AVG-proof (tenzij u de mails versleuteld 

verstuurt). Met Mijn LoonDossier vermijdt u eenvoudig dit soort belemmeringen. 

  

Alternatieven, buiten Mijn LoonDossier om 

Wilt u toch geen gebruik (gaan) maken van Mijn LoonDossier? Dan zijn er twee 

mogelijkheden om het tegenhouden van e-mail vanuit Loon Online door providers op te 

lossen.  

1) Mailen via uw eigen provider of e-mailserver.  

2) Gebruikmaken van de zogeheten 'Loon Online mail relay service'. 

 

In dit uitlegdocument leest u meer over die twee mogelijke oplossingen: 

https://www.loon.nl/Handleiding/Loon_Online_mailinstructie.pdf 

 

https://www.loon.nl/salarissoftware/mijn-loondossier
https://www.loon.nl/salarissoftware/mijn-loondossier
https://www.loon.nl/Handleiding/Loon_Online_mailinstructie.pdf
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Veel gestelde vragen (faq's) over Loon Online 

In dit uitgebreide document leest u de meeste gestelde vragen (en uiteraard de antwoorden) 

over Loon Online: https://www.loon.nl/Handleiding/Loon_Online_FAQs.pdf 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.loon.nl/Handleiding/Loon_Online_FAQs.pdf

