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KIES UW MANIER VAN GOEDKEUREN
Er zijn een aantal manieren om in 3 stappen uw goedkeuring te geven voor de door BDO aangemaakte
Loonaangifte:
Kies uw manier van Goedkeuren ..................................................................................2
1

Goedkeuren via uw Mijn BDO account ..................................................................3

2

Goedkeuren via BDO Online Personeel .................................................................4

3

Goedkeuren via de Werkgeverloket APP ...............................................................5

U heeft een PC, Tablet of Smartphone met toegang tot internet nodig.
Om goed met BDO Online Personeel te kunnen werken moet uw PC of MAC minimaal voorzien zijn van software
om .pdf bestanden te openen. Voor de App is geen extra software nodig.
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1 GOEDKEUREN VIA UW MIJN BDO ACCOUNT
Inloggen bij Mijn BDO kan via www.bdo.nl en met een directe link: https://mijnv2.bdo.nl/

STAP 1
Klik eerst op de openstaande loonaangifte bij “Openstaande taken”

STAP 2
Raadpleeg de openstaande loonaangifte

STAP 3
Bevestig tenslotte de openstaande loonaangifte door op “Goedkeuren” te klikken.
Uw aangifte wordt binnen 15 minuten verzonden naar de Belastingdienst.
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2 GOEDKEUREN VIA BDO ONLINE PERSONEEL
Inloggen via BDO Online Personeel kan via www.bdo.nl/onlinepersoneel en met een directe link.
Ga hiervoor naar: https://online.loket.nl/bdo.bop.loket/Account/LogOn

Vul de Gebruikersnaam, Wachtwoord én het Controlegetal in. U staat nu in het hoofdscherm.
STAP 1
Klik eerst op de openstaande loonaangifte

STAP 2
Raadpleeg vervolgens de openstaande loonaangifte in .pdf

STAP 3
Bevestig tenslotte de openstaande loonaangifte door op het vinkje te klikken.

Uw aangifte wordt binnen 15 minuten verzonden naar de Belastingdienst.
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3 GOEDKEUREN VIA DE WERKGEVERLOKET APP

Goedkeuren via de App werkt met dezelfde
inloggegevens voor BDO Online Personeel

Vul de Gebruikersnaam en het wachtwoord
in van BDO Online Personeel en klik op
“Inloggen”

STAP 1
Klik op Loonaangifte Openstaand, het kan
zijn dat u
eerst de optie “Meer” moet selecteren

STAP 2
Raadpleeg vervolgens de openstaande
loonaangifte op het scherm of via de optie
“Overzicht”

STAP 3
Bevestig tenslotte de openstaande
loonaangifte door op “Verwerken” te klikken
en te kiezen voor “Bevestigen” en “OK”.

Uw aangifte wordt binnen 15 minuten verzonden naar de Belastingdienst.
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nieuwe
perspectieven
In de nieuwe economie doen kansen zich sneller voor dan ooit. Nieuwe
spelregels geven een boost aan zakelijk werken. En een nieuwe generatie
staat klaar om het anders te doen. Beter, slimmer, innovatiever. Wie
succesvol wil ondernemen, moet zelf ook vernieuwen. Open staan voor
verandering. En met open vizier kijken naar de mogelijkheden die voor
ons liggen.
Nieuwe perspectieven, dát is wat BDO u wil bieden. En kan bieden, dankzij
onze unieke combinatie van lokale marktkennis en een internationaal
netwerk. Persoonlijke dienstverlening en een professionele aanpak. BDO
helpt u graag om vanuit een andere invalshoek naar uw business te
kijken. Zodat u de juiste beslissingen neemt om uw organisatie sterker,
wendbaarder en succesvoller te maken. Of u nu een mkb-bedrijf,
familiebedrijf, publieke organisatie of internationale onderneming bent.
BDO kijkt graag met u vooruit. Samen komen we tot nieuwe inzichten en
nieuwe kansen in uw markt. Samen creëren we nieuwe perspectieven.

Deze publicatie is zorgvuldig
voorbereid, maar is in algemene
bewoordingen gesteld en bevat
alleen informatie van algemene
aard. Deze publicatie bevat geen
advies voor concrete situaties, zodat
uitdrukkelijk wordt aangeraden niet
zonder advies van een deskundige op
basis van de informatie in deze
publicatie te handelen of een
besluit te nemen. Voor het
verkrijgen van een advies dat is
toegesneden op uw concrete
situatie kunt u zich wenden tot BDO
Online Services B.V. of een van haar
adviseurs. BDO Online Services B.V.
en haar adviseurs aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor schade die
het gevolg is van handelen of het
nemen van besluiten op basis van
de informatie in deze publicatie.
BDO is een op naam van Stichting
BDO te Amsterdam geregistreerd
merk.
In deze publicatie wordt BDO
gebruikt ter aanduiding van de
organisatie die onder de merknaam
‘BDO’ actief is op het gebied van de
professionele dienst- verlening
(accountancy, belastingadvies en
consultancy).

bdo.nl

BDO Online Services B.V. is lid van
BDO
International
Ltd,
een
rechtspersoon naar Engels recht met
beperkte aansprakelijk- heid, en
maakt deel uit van het wereldwijde
netwerk van juridisch zelfstandige
organi- saties die onder de naam
‘BDO’ optreden.
BDO is de merknaam die wordt
gebruikt ter aanduiding van het
BDO-netwerk en van elk van de BDO
Member Firms.
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