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Uitleg tweestaps-verificatie Mijn LoonDossier 

In Mijn LoonDossier bestaat de mogelijkheid om een zogeheten tweestaps-verificatie aan of juist 

uit te zetten. Dat kan een werknemer of een cliënt van uw administratiekantoor (werkgever) zelf 

instellen. Dus buiten u als ’verloner’ om.   

 

Een tweestaps-verificatie verhoogt op zich de veiligheid, en is in die zin aan te raden. Maar het kan 

zijn dat een werknemer / cliënt de verificatie aan heeft gezet en het tot problemen leidt, 

bijvoorbeeld als er een nieuwe smartphone wordt aangeschaft en de tien reservecodes niet zijn 

bewaard. U kunt dat nu makkelijk zelf oplossen. 

 

• Een administratiekantoor dat met Loon werkt, kan de tweestaps-verificatie per werkgever 

uitzetten.  

• Een werkgever met een account op Mijn LoonDossier (die al dan niet zelf met Loon werkt), kan 

de tweestaps-verificatie per werknemer uitzetten.  

 

 

Voorbeeld:  administratiekantoor tweestaps-verificatie uitzetten voor werkgever 

Werkgever Active is cliënt van Administratiekantoor Jansen. Active heeft de tweestaps-verificatie 

aangezet op Mijn LoonDossier maar dat moet worden teruggedraaid, door Administratiekantoor 

Jansen.  

 

1) Administratiekantoor Jansen logt in op het eigen LoonDossier.  

2) Kies de tab ’Werkgevers’. 

3) Klik op de betreffende werkgever onder ‘Naam‘ (in ons voorbeeld ’Active BV’):  
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Afbeelding: Mijn LoonDossier, Werkgevers, Kies werkgever 

 

4) In het scherm over ‘Active’ dat nu verschijnt, gaat u naar het kopje ‘Beveiliging’.  

5) Klik daar op ’Zet tweestaps-verificatie uit’: 

 

Afbeelding: Mijn LoonDossier, Beveiliging, ’Zet tweestaps-verificatie uit’ 

 

6) Klaar! De tweestaps-verificatie is nu uitgeschakeld voor deze werkgever (cliënt).  

 

Werkgever tweestaps-verificatie uitzetten voor werknemer 

Hetzelfde stramien als boven omschreven geldt voor deze variant: werkgever (die al dan niet zelf 

met Loon werkt) heeft een account op Mijn LoonDossier, en wil de tweestaps-verificatie bij een 

werknemer uitzetten.  

 

Ook daarvoor geldt: inloggen op het eigen Mijn LoonDossier-account, betreffende werknemer 

kiezen, kopje ‘Beveiliging’ en daar klikken op ’Zet tweestaps-verificatie uit’.  

 

 

 


