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App Mijn LoonDossier voor Android. In het kort 
• Er is een Mijn Loondossier-app voor Android  

• De app is vooral handig voor werknemers, die zo altijd o.a. hun loonstroken kunnen inzien 

• Met de app hoeft u dus niet achter uw pc te zitten om toch uw loonstroken e.d. te kunnen  

  bekijken. Een smartphone of tablet is genoeg. In de trein, op vakantie, of waar dan ook. 

• De app toont vrijwel alles wat u ook via de Mijn LoonDossier-website kunt zien, maar u hebt  

  daarvoor geen PC nodig. 

• Ook werkgevers en administratiekantoren kunnen de app gebruiken 

• U kunt de app gratis installeren, zoals u dat met uw smartphone of tablet gewend bent. 

 

Google Play Store 

Download de app Mijn LoonDossier voor Android via de Google Play Store: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.roosroos.mijn.loon.dossier&hl=nl 

 

Volg de logica. 

  

https://mijn.loondossier.nl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.roosroos.mijn.loon.dossier&hl=nl
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Inloggen Mijn LoonDossier 

 

 
 

Hier vult u dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord in als voor mijn.loondossier.nl. Als u wilt, 

kunt u ook met een pincode (6 cijfers) inloggen. Dat regelt u – nadat u bent ingelogd –via de 

'Instellingen'. 

 

 
 

Als u klikt op een jaartal, dan verschijnen de betreffende salarisstroken en de jaaropgave in 

beeld. Klikt u daarna op een loonstrook, dan ziet u de pdf-strook in beeld, met daaronder de 

'Kosten werkgever':  
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Bestand delen  

Door met uw vinger even op een bestand te tikken, kunt u het betreffende bestand (zoals uw 

loonstrook) 'Delen via andere app'. Dat wil zeggen aan uzelf, of iemand anders doorsturen, 

printen, opslaan, et cetera:  
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Bestand toevoegen (foto) 

 

Rechtsboven in beeld ziet u de optie 'Toevoegen'. Als u op die knop klikt, verschijnt een optie 

als deze: 

 

 
 

Hiermee kunt u foto's toevoegen aan uw dossier, zoals een scan van uw rijbewijs als 

identificatie.  

 

Gebruikersnaam of wachtwoord Mijn LoonDossier-app vergeten? 

Uw inloggegevens zijn voor de Mijn LoonDossier-app en de webpagina mijn.loondossier.nl 

gelijk. Mocht u uw gebruikersnaam en of wachtwoord zijn vergeten, kunt u deze ook via de 

webpagina https://mijn.loondossier.nl/Aanmelden opvragen. 

 

Gebruikersnaam 

Als u uw gebruikersnaam bent vergeten dan kunt u in de Mijn LoonDossier app rechts 

bovenin klikken op het ‘Informatie’-icoontje, en vervolgens klikken op ‘Klik hier om uw 

gebruikersnaam te achterhalen’.  

 

U wordt dan doorgelinkt naar de webpagina:  

https://mijn.loondossier.nl/GebruikersnaamVergeten . 

 

Voer uw mailadres in en klik op ‘Versturen’. U zult nu uw gebruikersnaam ontvangen in uw 

inbox van de mail. 

 

Wachtwoord 

Als u uw wachtwoord bent vergeten dan kunt u in de Mijn LoonDossier app rechts bovenin 

klikken op het ‘Informatie’-icoontje, en vervolgens klikken op 'Klik hier om uw wachtwoord 

opnieuw in te stellen'. 

 

U wordt vervolgens doorgelinkt naar de webpagina: 

https://mijn.loondossier.nl/WachtwoordVergeten?username= . 

 

Vul hier uw gebruikersnaam van het Mijn LoonDossier-account in en klik op ‘Versturen’. U 

krijgt nu een mail in uw inbox met een link om uw wachtwoord te herstellen. 

 

https://mijn.loondossier.nl/Aanmelden
https://mijn.loondossier.nl/GebruikersnaamVergeten
https://mijn.loondossier.nl/WachtwoordVergeten?username=
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Als u de link via uw telefoon opent, dan kunt u bij het invoeren van de geboortedatum het 

loonjaar wijzigen door links bovenaan te klikken op maand/jaar:  

 

  
 

U krijgt nu een scrolbar te zien waar u makkelijk door de maanden en jaren kunt scrollen om 

zo snel uw geboortejaar en maand te kunnen kiezen: 

 

 
 

Opent u de link uit uw mail op uw pc, dan dient u de geboortedatum zelf in te voeren die uw 

browser in combinatie met de taalinstelling verwacht. 

Instellingen 

Na het inloggen, kunt u ook bij uw instellingen: 
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Als u Pushberichten ('Notificaties') aanzet dan ontvangt u een melding op het scherm van uw 

smartphone of tablet zodra uw werkgever een bestand voor u op mijn.loondossier.nl plaatst. 

Een soort sms’je dus, maar dan gratis. Die melding zal in de regel over een nieuwe 

loonstrook gaan.  

 

Let op: via de reguliere e-mail worden u geen 'pushberichten' gestuurd als er een nieuwe 

loonstrook of anderszins op mijn.loondossier.nl wordt geplaatst.  

Verder ziet u bij de instellingen nog een aantal opties staan die voor zich spreken, en u naar 

eigen wens aan- of uit kunt zetten.  

 

Kortom, met de Mijn.LoonDossier-app hoeft u dus niet achter uw pc te zitten om toch uw 

loonstroken e.d. te kunnen bekijken. Een smartphone of tablet is genoeg. In de trein, op 

vakantie, of waar dan ook. 

 

Ook handig voor werkgevers 
De Mijn.LoonDossier-app is ook nuttig voor werkgevers. Zo ziet de werkgever via de optie 

‘Mijn Dossier’ de loonstroken, jaaropgaven, journaalposten, betalingslijsten en alle andere 

(serie)-overzichten staan die via Loon naar mijn.loondossier.nl zijn gestuurd.  

 

Die overzichten staan zo altijd ter beschikking via smartphone of tablet, waar men ook is.  

 

 
 

Bij ‘Overige bestanden’ (helemaal onderaan) staan de afbeeldingen die de werkgever heeft 

geplaatst op mijn.loondossier.nl. Zoals de jaarlijkse beschikking van de Belastingdienst voor 

de Werkhervattingskas-premies. 

 

 


