
 

 
 
 
DE ELEKTRONISCHE LOONBRIEF BIEDT U TAL VAN VOORDELEN: 
 

- Snel en gratis U moet niet wachten tot uw werkgever de loondocumenten uitdeelt, u 

ontvangt ze onmiddellijk online. Deze dienstverlening is bovendien gratis. 

 

- Veilig  Uw loondocumenten worden naar een rekening/account op een beveiligd 

platform gestuurd, waar u titularis van bent.  

 

- Efficiënt  Uw loonbrieven worden gedurende uw tewerkstelling en vijf jaar na het einde 

van uw laatste arbeidsovereenkomst bewaard (levenslang indien u opteert 

voor Izimi). Zo heeft u alle loondocumenten altijd op één plaats ter 

beschikking, waardoor u bijvoorbeeld ook uw belastingaangifte gemakkelijker 

kunt invullen.  

 

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK? 
 
OPTIE 1: IZIMI 
 
Om te starten met Izimi dient u eerst een account of kluis aan te maken: 

https://www.izimi.be/nl/maak-je-izimi-account-aan/. 

Na afronding van deze stappen ontvangt u een mail op het door u opgegeven mailadres om in te 

loggen op uw account. 

 

Ga naar ‘Diensten’ en klik op ‘Maak verbinding met onze partners’ (+ ‘verbinding toevoegen’ in het 

volgende scherm) om een verbinding te maken voor de elektronische loonbrief. U heeft hiervoor het 

uniek werknemersnummer nodig, dit kan u terugvinden op elke loonbrief afgeleverd via het SSN. 

 

Eenmaal de verbinding bevestigd werd, zal u de loondocumenten via IZIMI ontvangen. Meer info over 

het ontvangen van loondocumenten via Izimi vindt u op https://www.izimi.be/nl/partners/ssn/. 

 

Indien u voor IZIMI kiest, dient u ons niets te bezorgen, noch te verwittigen. 

 
OPTIE 2: via e-documenten SSN 
 

Stuur het bijgevoegde document, ingevuld en getekend, via mail naar info@ssn.be en wij zorgen 

ervoor dat u over de identificatiemiddelen beschikt om toegang te krijgen tot uw loondocumenten. 

 

De elektronische verzending zal dan geactiveerd worden vanaf de eerstvolgende loonberekening en 

zal ook betrekking hebben op uw belastingformulier en uw individuele rekening die binnen de 

wettelijke termijnen zullen verstuurd worden. 

 

https://www.izimi.be/nl/maak-je-izimi-account-aan/
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mailto:info@ssn.be


 

 

 

 

AANVRAAGFORMULIER: 

ontvangst loondocumenten via e-documenten SSN 

 

Het SSN heeft een elektronisch platform waarop u uw loondocumenten op digitale wijze kan 

raadplegen en / of downloaden. 

Wenst u uw documenten elektronisch te ontvangen? Stuur het bijgevoegde document, ingevuld en 

getekend naar het SSN, via mail naar info@ssn.be. 

Ik wens dat het Sociaal Secretariaat der Notarissen (SSN) mij op een beveiligd account de 

documenten in verband met mijn toekomstige lonen stuurt en ik ga akkoord om de volgende 

persoonlijke gegevens, die gebruikt zullen worden om een persoonlijk account aan te maken, aan 

het SSN mee te delen. 

 

NAAM:  

VOORNAAM:  

E-MAILADRES : 

Wij raden aan uw 

persoonlijke e-mailadres te 

gebruiken. 

 

 

Handtekening van de werknemer, 

(vooraf te gaan door de 

akkoordverklaring), 
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VERTROUWELIJK De gegevens op dit document zijn door de werkgever aan het Sociaal Secretariaat toevertrouwd in toepassing van de sociale wetten. De 
werknemer heeft recht op inzage en verbetering van zijn/haar persoonsgegevens (Wet van 8/12/92, art. 4, m.b.t. de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer). Via de werkgever kan hiertoe het nodige worden gedaan. De werknemer verbindt zich ertoe om elke wijziging onmiddellijk aan het Sociaal 
Secretariaat mee te delen. 

“Bescherming van uw persoonlijke gegevens” 

Het SSN verzamelt uw persoonlijke gegevens- voor rekening van uw werkgever- 

conform de geldende regels inzake gegevensbescherming, en dit enkel om u, 

indien nodig, uw loondocumenten te bezorgen via een beveiligd account. Indien 

u ervoor kiest om een beveiligd account aan te maken, worden uw gegevens als 

volgt verwerkt: 

Het SSN verstuurt per e-mail naar bovengenoemde e-mailadres een éénmalige 

activeringslink. Vervolgens dient u, binnnen de drie u na ontvangst van de e-mail, 

uw wachtwoord voor uw account in te stellen.  

U kan te allen tijde vragen om uw loondocumenten niet meer elektronisch te 

ontvangen, door een schriftelijke aanvraag te versturen naar het Sociaal 

Secretariaat der Notarissen, Bergstraat 30-34, of per e-mail naar info@ssn.be.  

Het elektronische account ‘E-documenten’ is toegankelijk zolang de werknemer 

niet de wens heeft geuit om zijn toestemming in te trekken en zolang hij bij zijn 

werkgever in dienst is. Het account blijft na het einde van de 

arbeidsovereenkomst 5 jaar actief, daarna wordt het definitief verwijderd.  

U kunt u rechtstreeks tot het SSN wenden indien u meer informatie wenst 

omtrent het beheer van het account; indien u uw toestemming wenst in te 

trekken; indien u toegang wenst te krijgen tot uw gegevens of indien u een 

aanvraag wenst in te dienen om uw gegevens te verwijderen of te corrigeren 

(info@ssn.be). Wij herinneren u eraan dat u het recht hebt om klacht in te dienen 

bij de Privacycommissie indien u vindt dat uw rechten niet worden 

gerespecteerd.” 
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