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Wat is de casus? 

In de meeste gevallen zal de situatie als volgt zijn: u hebt een administratiekantoor en wilt 

dat alle LoonDossier-bestanden van een werkgever naar úw LoonDossier worden overgezet. 

Op dit moment staan de LoonDossier-bestanden van die werkgever nog bij het 'vorige' 

administratiekantoor.  

 

Volgt u daartoe onderstaand simpele stappenplan.  

 

Stappenplan LoonDossier omzetten 

1) Logt u in op uw eigen LoonDossier-account met uw klantnummer en wachtwoord.  

2) Kies op tabblad 'Werkgevers' voor '+ Werkgever overnemen' (rechtsonderin):  

   

 
 

3) Vul nu het e-mailadres, de gebruikersnaam en het loonheffingennummer in van de 

betreffende werkgever en kies voor 'Stuur overzetlink':  
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4) De werkgever ontvangt  vervolgens een e-mail met daarin een link. Via deze link kan de 

werkgever kiezen voor omzetten of weigeren. Bij de keuze 'Weigeren' gebeurt er uiteraard 

niets. Bij de keuze 'Omzetten' zal de werkgever omgezet worden naar uw LoonDossier-

account:  

 

 

 

5) Klaar! U kunt nu via Loon bestanden plaatsen op het LoonDossier van deze 'omgezette’ 

werkgever. 

 

Wie kan wát zien na omzetting LoonDossier? 

Essentieel is het moment van de omzetting. Dat tijdstip is bepalend voor wie wát ziet.  

 

Vorige administratiekantoor 

° Het vorige administratiekantoor ziet vanaf de omzetting op het LoonDossier niets meer van 

de 'omgezette' werkgever op het LoonDossier.  

° Het vorige administratiekantoor ziet na de omzetting uiteraard ook niet de bestanden die 

het nieuwe administratiekantoor gaat plaatsen op het LoonDossier. 

° Het vorige administratiekantoor kan nog wel bestanden zien in Loon (het pakket) zelf.  

 

Nieuwe administratiekantoor 

° Het nieuwe administratiekantoor ziet vanaf de omzetting op het LoonDossier alleen de 

bestanden die hij er zelf voor de werkgever op plaatst.  
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° De bestanden die het vorige administratiekantoor heeft geplaatst, ziet het nieuwe 

administratiekantoor na de omzetting dus niet.  

° Echter, het nieuwe administratiekantoor kan via Loon (het pakket zelf) na de omzetting 

alsnog 'oude' bestanden op Mijn LoonDossier plaatsen, mocht hij dat willen.  

 

Werkgever 

° De werkgever (klant van het administratiekantoor) ziet nog steeds alle bestanden die op 

zijn LoonDossier zijn geplaatst. Ook na de omzetting.  

 

 

 

 

 

 

 


