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In het kort
• Administratiekantoren, werkgevers en werknemers kunnen gebruikmaken van de website
mijn.loondossier.nl
• U kunt alle overzichten, zoals de loonstroken, jaaropgaven, journaals e.d. vanuit Loon op
mijn.loondossier.nl plaatsen
• En u kunt ook back-ups van Loon naar mijn.loondossier.nl wegschrijven
• Verder kunnen u en uw werknemers zélf bestanden naar mijn.loondossier.nl uploaden, dus
buiten Loon om.
• Bovendien kan de werknemer bestanden delen met de werkgever. De werkgever kan de
bestanden vervolgens weer doordelen naar het administratiekantoor.
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Wat ziet de werkgever op mijn.loondossier.nl?
De werkgever ziet op mijn.loondossier.nl een scherm als dit:

Werknemers
Via de optie 'Werknemers’ ziet u de werknemers bij deze werkgever:

Met een klik op het zwarte 'dossierkastje’ ziet u wat u hebt verzonden naar
mijn.loondossier.nl voor de gekozen werknemer. In ons voorbeeld de loonstroken voor
januari tot en met april:
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Dossier
In 'Dossier’ ziet de werkgever de bestanden die zijn geüpload naar mijn.loondossier.nl,
buiten de stroken aan de werknemers om. Bijvoorbeeld de maandelijkse serie-overzichten,
maar ook bestanden die geüpload zijn buiten Loon om:
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Wat ziet de werknemer op mijn.loondossier.nl?
De werknemer ziet op mijn.loondossier.nl een scherm als dit:

Dossier
In zijn 'Dossier’ ziet de werknemer de loonstroken staan die de werkgever naar
mijn.loondossier.nl heeft gestuurd. Plus de bestanden die de werknemer zelf heeft geplaatst
op mijn.loondossier.nl, zoals een (gescande) ID. Ook ziet de werknemer hier de documenten
die door de werkgever met hem zijn gedeeld.
Als de werknemer kiest voor de loonstrook, dan verschijnt de bekende pdf-strook in beeld:
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Wat ziet het administratiekantoor op mijn.loondossier.nl?
Bij administratiekantoren verschijnt de menu-optie 'Werkgevers’ in beeld. Als u erop klikt, ziet
u de werkgevers staan:

Met een klik op het zwarte 'kastje’ (rechts) ziet u wat u via Loon hebt verzonden naar
mijn.loondossier.nl voor de gekozen werkgever.
Ook administratiekantoren hebben de optie 'Dossier’. Daarin staan de bestanden die het
administratiekantoor buiten Loon om op mijn.loondossier.nl heeft geplaatst.
Voor de goede orde: administratiekantoren krijgen op mijn.loondossier.nl dus geen informatie
van de cliënt-werknemers in beeld. Alleen de werkgever zélf kan de verzonden informatie
van zijn werknemers oproepen via zijn eigen deel op mijn.loondossier.nl.

Pas welkomstmails naar werknemers bij plaatsen eerste loonstrook
Werknemers van administratiekantoor-cliënten ontvangen pas de twee welkomstmailtjes
(gebruikersnaam en wachtwoord apart) als de eerste loonstrook of jaaropgave op het
werknemersdeel van mijn.loondossier.nl wordt geplaatst. Dus niet reeds als het
administratiekantoor (serie)overzichten op het loondossier van de werkgever plaatst.
Zo kunnen het administratiekantoor en de werkgever eerst e.e.a. rustig inregelen voor
mijn.loondossier.nl, en pas daarna de werknemers laten informeren via de twee e-mails.
Dit geldt ook voor werkgevers die zelf de salarissen draaien met Loon. Pas als de werkgever
een loonstrook of jaaropgave op het werknemersdeel van mijn.loondossier.nl plaats, zullen
de welkomstmails uitgaan naar de werknemers. Niet eerder.
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Wie mag wat zien?
De regels zijn als volgt:
1) De werkgever kan alleen zien wat er aan overzichten naar de werknemers is verstuurd.
Wat de werknemers zelf uploaden, ziet de werkgever niet.
2) Heeft de werkgever een administratiekantoor dan ziet de werkgever ook de overzichten
die het administratiekantoor voor zijn cliënt (= werkgever) in het dossier heeft geplaatst.
3) Het administratiekantoor kan alleen zien wat hij aan overzichten naar de werkgevers heeft
verstuurd. Wat de werkgevers en werknemers zelf uploaden, ziet het administratiekantoor
niet.
De werknemers kunnen er dus vanuit gaan dat hun 'deel’ van mijn.loondossier.nl echt privé
is wat de door henzelf geplaatste bestanden betreft. De werkgever noch de collega’s krijgen
die in beeld.
Hetzelfde geldt voor werkgevers. Alles wat zij buiten Loon om op mijn.loondossier.nl
plaatsen, is onzichtbaar voor de werknemers, en ook onzichtbaar voor het eventuele
administratiekantoor.
Die lijn zet zich voort bij administratiekantoren. Alles wat het administratiekantoor buiten
Loon op mijn.loondossier.nl plaatst, is alleen zichtbaar voor het administratiekantoor zelf.
Dus onzichtbaar voor de werkgevers (cliënten) en diens werknemers.
Bestanden delen
De niet-zichtbaarheid van een bestand kan worden opgeheven door het te markeren en te
kiezen voor 'Deel met…’. Dan wil je juíst dat het bestand ook zichtbaar is voor een andere
partij. Zo kan de werknemer het bestand met diens werkgever delen. En de werkgever kan
bestanden delen met het (eventuele) administratiekantoor.
De optie 'delen’ kan handig zijn bij bijvoorbeeld ID-kaarten, een verhuisbericht, urenbriefjes,
declaraties, et cetera.
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In schema ziet het er dan zo uit:

Backups
U kunt backups van Loon op het web opslaan. Als uw pc crasht, bent u uw Loon-data niet
kwijt want die staat veilig op mijn.loondossier.nl:

Nog een voordeel: met de backups online kunt u bij wijze van spreken in Australië met up-todate Loon-data aan de slag.
Terugzetten
Via mijn.loondossier.nl kunt u een backup downloaden naar bijvoorbeeld uw pc. Maar u kunt
ook via Loon zelf direct een backup van het web herstellen:
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Kies de gewenste backup, en herstel die via 'F10: Herstel’. U hebt nu in Loon een backup
teruggezet die op het web staat.

Alle overzichten uit Loon naar mijn.loondossier.nl
U kunt alle overzichten uit Loon naar mijn.loondossier.nl laten versturen. Zoals de
journaalposten, SEPA-bestanden, de loonaangifte et cetera. Die overzichten (pdf) komen dat
terecht in het deel van de werkgever op mijn.loondossier.nl.
Om het u makkelijk te maken, staat bij ieder overzicht in Loon de mogelijkheid 'Zet klaar voor
verzending naar mijn.loondossier.nl’. Zoals bij de journaalpost:

App mijn.loondossier.nl
• Er is een mijn.loondossier-app voor iOS (iPhone, iPad), en Android.
• De app is vooral handig voor werknemers, die zo altijd o.a. hun loonstroken kunnen inzien.
• De app toont vrijwel alles wat u ook via mijn.loondossier.nl kunt zien, maar u hebt daarvoor
geen pc nodig.
• Dus ook voor werkgevers en administratiekantoren heeft deze app meerwaarde.
• U kunt de app gratis installeren, zoals u dat met uw smartphone of tablet gewend bent.
Meer uitleg over de mijn.loondossier.nl app voor de werkgever vindt u hier:
https://www.loon.nl/Handleiding/Mijnloondossier_app_wg.pdf
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Nadere uitleg 'Waarom Mijn LoonDossier beter dan e-mailen?'
Ook in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, sinds mei
2018), is Mijn LoonDossier een betere keuze dan het e-mailen van de loonstroken aan de
werknemer, en de overzichten aan uw klanten.
Er is een handleiding (pdf) die e.e.a. uitlegt:
https://www.loon.nl/Handleiding/AVG_loonstrook_mail_en_MLD.pdf
En er is tevens een presentatie (zonder audio): https://vimeo.com/475902368

Beveiliging mijn.loondossier.nl
De beveiliging voor de website mijn.loondossier.nl is sinds maart 2019 verder aangescherpt.
Zo is er nu een tweestaps-verificatie mogelijk, en moet u een sterk wachtwoord hebben. De
belangrijkste wijzigingen vindt u in dit document, elk met een korte uiteg:
https://www.loon.nl/Handleiding/MLD_uitbreiding_beveiligingen.pdf
Op de website https://mijn.loondossier.nl zijn de wijzigingen uiteraard ook zichtbaar, en
spreken ze voor zichzelf.

Verdere ontwikkelingen met mijn.loondossier.nl
Waar gaan we in de toekomst heen met Loon? In het kort: naar het web! Daar zijn we met
mijn.loondossier.nl al mee begonnen. De site wordt in de toekomst hét communicatiekanaal
tussen het administratiekantoor, de werkgever en de werknemers.
De mogelijkheden via het web zijn enorm. U en wij zullen daar - stap voor stap - steeds meer
gebruik van gaan maken.
Het plan is dat we de werkgevers en administratiekantoren werk uit handen kunnen gaan
nemen door naast de loonstroken en jaaropgaven ook bijvoorbeeld werk- en verzuimbriefjes,
verhuisberichten, verlofaanvragen enzovoort in de dossiers op te nemen.
Kortom: mijn.loondossier.nl gaat het iedereen makkelijker maken!
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