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WAT IS NMBRS?
WAT IS NMBRS?

NMBRS is een online tool voor jouw loonstrookjes en jaaropgaven. Na inloggen met jouw gegevens kom je in jouw persoonlijke NMBRS.  

NMBRS kun je gebruiken via:

1) Je computer: https://bakertilly.nmbrs.nl/applications/Common/Login (UITLEG VANAF PAGINA 4)

2) De NMBRS app op je smartphone (UITLEG VANAF PAGINA 13)

HOE KRIJG IK EEN ACCOUNT?

Als je in dienst komt, ontvang je een e-mail van Baker Tilly met als onderwerp: Uw account is geactiveerd

In de mail staat een link naar de login pagina van NMBRS. Volg de stappen.

JOUW GEGEVENS EXTRA VEILIG – TWO FACTOR AUTHENTICATION

Omdat systemen met persoonlijke informatie steeds vaker worden gehackt, is goede beveiliging heel belangrijk. Een veelgebruikte manier is de zogenaamde 

Tweestaps Verificatie ( “Two Factor Authentication”). Dat betekent dat je op twee verschillende manieren moet aantonen dat jij echt jij bent. Voor NMBRS gaat dat 

als volgt:

1) Op je computer met je inlognaam en wachtwoord + een code van Google Authenticator (zie uitleg volgende pagina)

2) In de NMBRS app met je wachtwoord + vingerafdruk / gezichtsherkenning (afhankelijk van jouw smartphone)
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NMBRS VIA COMPUTER / LAPTOP 

https://bakertilly.nmbrs.nl/applications/Common/Login

+ Google Authenticator
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INLOGGEN NMBRS | COMPUTER 

STAP 1 - HOE KRIJG IK EEN 

ACCOUNT?

Als je in dienst komt, ontvang je een e-

mail van Baker Tilly met als onderwerp: 

Uw account is geactiveerd

In die mail staat een link naar de login 

pagina van NMBRS. Zie het scherm 

rechts. Volg de stappen van Baker Tilly 

op je scherm.

op je smartphone

Zie stap 2 op volgende pagina
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STAP 2 |  INSTALLEER GOOGLE 

AUTHENTICATOR (APP)

a) SMARTPHONE: Installeer de Google 

Authenticator app 

(zie b) als je geen smartphone hebt).  
IPHONE EN IPAD

https://apps.apple.com/nl/app/google-authenticator/id388497605

ANDROID

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.auth
enticator2&hl=nl&gl=US

b) COMPUTER/ LAPTOP Als je de app niet kunt downloaden op je telefoon, installeer je de Google 

authenticator extensie op je computer/ laptop:

https://chrome.google.com/webstore/detail/authenticator/bhghoamapcdpbohphigoooaddinpkbai?utm_medium=e

mail

Zet de authenticator applicatie op je computer door te klikken op 
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STAP 3 | VOLG DE STAPPEN

a) APP SMARTPHONE: 

- Eerst koppel je de app aan NMBRS met 

de QR code die je in NMBRS ziet. 

- Daarna vul je de code uit de 

authenticator app in in het daarvoor 

bestemde veld in NMBRS.

b) ONLINE AUTHENTICATOR

Via de geïnstalleerde Google Authenticator

extensie (zie stap 2b) ontvang je bij het 

inloggen in NMBRS een code.

Die vul je in, in het daarvoor bestemde 

veld in NMBRS. 
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MIJN GOOGLE AUTHENTICATOR-
CODES WERKEN NIET (ANDROID)
Dit kan zijn omdat de tijd in de Google Authenticator-app niet correct is gesynchroniseerd.

Je kunt er als volgt voor zorgen dat je de juiste tijd hebt:

1. Ga naar het hoofdmenu in de Google Authenticator-app.

2. Tik op Meer Instellingen.

3. Tik op Tijdcorrectie voor codes.

4. Tik op Nu synchroniseren.

Op het volgende scherm bevestigt de app dat de tijd is gesynchroniseerd. Je moet jouw

verificatiecodes nu kunnen gebruiken om in te loggen. De synchronisatie is alleen van toepassing op

de interne tijd van de Google Authenticator-app.  De instellingen bij 'Datum en tijd' op jouw apparaat

worden niet gewijzigd. 8



LOONSTROKEN  EN 
JAAROPGAAF

ONLINE OMGEVING
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LOONSTROKEN ▪ Na inloggen zie je dit 

scherm

▪ Hier staan de loonstroken 

van het huidige 

kalenderjaar. 

▪ Ander jaar nodig? Klik op 

“meer…” rechtsonder
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JAAROPGAAF

▪ Als je op “meer….” hebt geklikt 

verschijnt dit scherm. 

▪ Klik op het mapje van het jaar dat 

je nodig hebt. Bijvoorbeeld 2020. 

▪ De jaaropgave staat onderaan

▪ Klik erop en je ziet je jaaropgave. 

Dan kun je hem ook downloaden 

als PDF. 
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!LET OP – JE JAAROPGAAF 

BEVAT VEEL PRIVACY

GEVOELIGE GEGEVENS. STUUR 

DEZE NOOIT NAAR ANDEREN!



PROBLEMEN MET NMBRS?

Lukt het inloggen niet?

Als je alle stappen goed hebt gevolgd en het inloggen lukt niet:

MELD DIT BIJ JOUW CONTACTPERSOON.

Je account wordt gereset en je ontvangt opnieuw een e-mail met een link. 

Volg dan opnieuw alle stappen.

Je kunt niet vinden wat je zoekt. 

Bekijk de uitleg in deze handleiding. Daar staat precies wat je waar kunt vinden (jaaropgaaf, 

loonstroken, etc). Volg de stappen. Anders kan jouw contactpersoon je helpen. 
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DE NMBRS APP 

DOWNLOAD DE APP VIA:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nmbrsmobile.nmbrsess&hl=nl&gl=US

https://apps.apple.com/nl/app/nmbrs-ess/id922561759
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INLOGGEN NMBRS APP

STAP 1 |  HOE KRIJG IK EEN ACCOUNT?

Als je in dienst komt, ontvang je een e-mail van Baker Tilly met als onderwerp: Uw account is 

geactiveerd

STAP 2 | DOWNLOAD DE APP VIA

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nmbrsmobile.nmbrsess&hl=nl&gl=US

https://apps.apple.com/nl/app/nmbrs-ess/id922561759

STAP 3 | VOLG DE STAPPEN

Domeinnaam = bakertilly.nmbrs.nl

HULP NODIG? Neem contact op met jouw contactpersoon. 
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LOONSTROKEN  EN 
JAAROPGAVE

NMBRS APP
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STAP 1

Log in op de NMBRS app. Je ziet dan 

scherm 1.

STAP 2

Klik op de drie streepjes linksboven.

Je komt dan in het menu zoals op 

scherm 2.

STAP 3

Klik op “Loonstroken”. 

SCHERM 1 SCHERM 2 - MENU
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STAP 4

Je ziet dan je loonstroken van het huidige 

kalenderjaar zoals in scherm 3. Ander jaar 

nodig? Swipe naar links of rechts. 

STAP 5 | LOONSTROOK

Klik op de gewenste loonstrook.

Loonstrook naar jezelf mailen? Zie stap 9.

STAP 6 | JAAROPGAAF 

Je wilt je jaaropgaaf van bijvoorbeeld 2020. Ga 

eerst naar het overzicht van 2020: 

SWIPE NAAR RECHTS

of

KLIK OP HET MIDDELSTE BOLLETJE 

ONDERIN

SCHERM 3

202120202019
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STAP 7

Je ziet dan je loonstroken van het 

kalenderjaar 2020. Zoals in scherm 4.

Onderaan, in het blauw, staat: 

“Jaaropgave”.

STAP 8

DUBBELklik op “Jaaropgave” en 

deze verschijnt. Zie scherm 5.

STAP 9 | Mailen naar jezelf?

Wil je je jaaropgave versturen, 

bijvoorbeeld e-mailen naar jezelf? 

Klik dan in de jaaropgave op het 

pijltje rechtsboven. 

SCHERM 4 SCHERM 5

2020
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STAP 10 | Mailen naar jezelf?

Als je op het pijltje rechtsboven hebt 

geklikt, kies je wat je met je jaaropgaaf wilt 

doen. 

E-mailen naar jezelf? Klik dan op mail - de 

witte envelop in blauw vierkant en voer je 

eigen e-mailadres in.

!LET OP – JE JAAROPGAAF BEVAT 

VEEL PRIVACY GEVOELIGE 

GEGEVENS. STUUR DEZE NOOIT

NAAR ANDEREN!
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PROBLEMEN MET NMBRS?
Lukt het inloggen niet?

Als je alle stappen goed hebt gevolgd en het inloggen lukt niet:

MELD DIT BIJ JOUW CONTACTPERSOON.

Je account wordt gereset en je ontvangt opnieuw een e-mail met een link. 

Volg dan opnieuw alle stappen.

Je kunt niet vinden wat je zoekt. 

Bekijk de uitleg in deze handleiding. Daar staat precies wat je waar kunt vinden (jaaropgaaf, 

loonstroken, etc). Volg de stappen. Anders kan jouw contactpersoon je helpen. 
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