
Beste penningmeester/boekhouder, 

Uw werker heeft een of meer declaraties ingediend. 

U kunt per declaratie in NMBRS goedkeuren, afkeuren en eventueel voorzien van een opmerking. 

Als u een declaratie goedkeurt, afkeurt en/of voorziet van een opmerking krijgt uw werker dit te zien. 

Hoe werkt dit? 

 
1. Inloggen bij NMBRS. https://idgp.nmbrs.nl/ 

2. Kies de dashlet MUTATIEFORMULIEREN. 
3. Kies een declaratie en klik hierop. 

Onderstaand een voorbeeld van een proef bedrijf 

 

U heeft nu drie mogelijkheden: 

a. U keurt de declaratie af. 

! Het is raadzaam in het invoer vak Activiteit een opmerking te plaatsen. 

Uw werker zal willen weten waarom u de declaratie afgekeurd heeft! 

Druk dan op de oranje knop afkeuren. 

Uw werker krijgt een melding dat u zijn/haar declaratie afgekeurd heeft en kan dan met u contact 
opnemen. 

  

https://idgp.nmbrs.nl/


 

b. U vraagt om een verbetering. 

! Het is raadzaam in het invoer vak Activiteit een opmerking te plaatsen. 

Uw werker zal willen weten van u waarom u correcties op de declaratie wil! 

Druk dan op de oranje knop Vraag om verbetering. 

Uw werker krijgt een melding dat u fouten heeft geconstateerd in zijn/haar declaratie en kan dan 
met u contact opnemen. Tevens kan hij/zij de declaratie corrigeren en opnieuw digitaal naar u 
toezenden. U krijgt dan opnieuw de mogelijkheid de gecorrigeerde declaratie goed- of af te keuren. 

c. U keurt de declaratie goed. 

Druk dan op de groene knop goedkeuren. 

Uw werker krijgt een melding dat u zijn/haar declaratie goedgekeurd heeft. 

En daarna: 

Door u goedkeurde declaratie(s) komen bij de IDGP. 

De IDGP krijgt uw goedgekeurde declaratie(s) te zien en kan deze dan voor u fiscaal beoordelen en 
dan ook (meestal) goedkeuren. Door u en IDGP goedgekeurde declaraties worden automatisch 
verwerkt in NMBRS.  

Na elke salarisrun is/zijn deze declaratie(s) te vinden op de salarisstrook zowel voor u als voor uw 
werker. 

Alleen wanneer de IDGP van mening is dat er fouten op de declaratie staan zullen we contact met u 
opnemen. In dat geval houden we de declaratie even vast. 

Uitleg over deze methode is te vinden op: 
https://support.nmbrs.nl/hc/nl/articles/204056326-Mutatieformulier-indienen-als-medewerker 

Mocht je nog vragen hebben, dan vernemen we dat graag van je via administratie@idgp.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Peter van Wees | Senior salarisadministrateur IDGP 

Eddy van den End | Hoofd IDGP   
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