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Belangrijk! 

 

Versie 3.1 van de Rapportage Loket is de 1e versie behorend bij de datadump 3.0 zoals onlangs 

door Loket beschikbaar gesteld.  

 

Let op: Indien u nog geen gebruik maakt van de datadump 3.0 kunt u ook nog geen gebruik 

maken van versie 3.1 van de Rapportage Loket. 

 

 

Inhoud 

 

1. Verlofsaldi, nieuw hoofdstuk ........................................................................................................................ 2 

2. Subsidies (LIV), nieuw hoofdstuk ................................................................................................................. 3 

3. Autorisatie, teamindeling toegevoegd .......................................................................................................... 3 

4. Kostprijsanalyse / kostprijslijst, filtermogelijkheden toegevoegd .............................................................. 3 

5. Auto van de zaak, datum eerste toelating ................................................................................................... 4 

6. Loonaangifte, kolom correctie toegevoegd .................................................................................................. 4 

7. WKR Uitgebreid, hyperlinks naar overheid websites ................................................................................... 4 

8. Samenvattingen: Aansluitingen, Dashboard en Kostprijsanalyse .............................................................. 4 

9. Overige wijzigingen ........................................................................................................................................ 5 

 

  



Releasenotes Rapportage Loket   Versie 3.1 

  

 

GearSoft © 2 november 2017 

1. Verlofsaldi 

 

Het hoofdstuk Verlofsaldi is toegevoegd aan de rapportage. 

 

 

 
 

 

In dit hoofdstuk wordt per verloofsoort / werknemer het saldo getoond en op basis van het 

actuele uurloon het bedrag behorende bij het saldo. Het saldo wordt bepaald op basis van alle 

verlof waarvoor de einddatum ligt binnen de rapportageperiode.  

 

 

 
 

 

Aan het hoofdstuk Aansluitingen is het onderdeel Verlofrechten toegevoegd. Hier wordt de 

geldwaarde getoond van de verlofsoorten ‘Wettelijk’, ‘Bovenwettelijk’ en ‘Overig’. ‘Overig’ 

betreffen de andere verlofsoorten welke ook jaar overschrijdend zijn. 
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2. Subsidies (LIV 

 

Het hoofdstuk Subsidies (LIV) is toegevoegd aan de rapportage. 

 

 

 
 

 

In dit hoofdstuk wordt per werknemer de stand met betrekking tot de eventuele subsidie in het 

kader van het L(age) I(nkomens) V(oordeel) getoond. De getoonde bedragen en uren zijn op basis 

van hetgeen is aangegeven voor de werknemer in de loonaangifte. 

 

Eventueel toegekende subsidies worden groen gemarkeerd. 

 

Aan het hoofdstuk Aansluitingen is het onderdeel ‘Subsidie’ toegevoegd. Hier wordt het totale 

subsidiebedrag in het kader van de LIV getoond.  

 

 
 

3. Autorisatie, teamindeling toegevoegd 

 

De autorisatiemogelijkheden zijn uitgebreid met ‘Teamindeling’.  

 

 
 

De werking is dezelfde als bij de overige onderdelen, teams worden in- of uitgesloten. 

4. Kostprijsanalyse / kostprijslijst, filtermogelijkheden toegevoegd 

 

Aan de kostprijslijst zijn een viertal kolommen toegevoegd om het overzicht te kunnen filteren: 

 

 Afdeling 

 Functie 

 Verdelingseenheid 1, op basis van de tabel functieafdeling 

 Verdelingseenheid 2, op basis van verdelingseenheid financieel in het geval de 

verdelingsfactor = 100 
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5. Auto van de zaak, datum eerste toelating 

 

- Het hoofdstuk Auto van de zaak is uitgebreid met de kolom ‘Datum eerste toelating’. 

 

- Het hoofdstuk Signaleringen is uitgebreid met de signalering ’60 maanden 

tenaamstelling’ 

 

- Ook is een signalering opgenomen voor de einddatum van het contract. 

 

 

6. Loonaangifte, kolom correctie toegevoegd 

 

Aan het hoofdstuk loonaangifte is de kolom ‘Correctie’ toegevoegd. In deze kolom worden 

eventuele losse correcties getoond die zijn aangegeven in het volgende jaar na 31 januari. 

7. WKR Uitgebreid, hyperlinks naar overheid websites 

 

Aan het uitgebreide WKR–overzicht zijn hyperlinks toegevoegd in de kolom ‘Opmerking’, om - 

daar waar dit van toepassing - direct naar de betreffende overheidssite te navigeren. 

8. Samenvattingen: Aansluitingen, Dashboard en Kostprijsanalyse 

 

Aan het onderdeel ‘Samenvattingen’ zijn hyperlinks toegevoegd. Dit houdt in dat – indien een 

waarde uit het achterliggende rapport komt – er direct naar het betreffende hoofdstuk wordt 

gesprongen als je er op klikt. 

 

Onder Samenvatting wordt verstaan: de Aansluitingen (A1), het Dashboard (D1) en de 

Kostprijsanalyse (K1). Dit geldt overigens ook voor de ’Eigen samenvattingen’, A2, D2 en K2, 
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9. Overige wijzigingen 

 

 

- In het werkgeveroverzicht [Toon Werkgevers] is de kolom 'Onderdeel van' toegevoegd. De 

kolom wordt gevuld (indien van toepassing) met de naam van de 'holding' waarvan de 

werkgever onderdeel uitmaakt. Dit is in te zetten bij consolidaties. 

 

- Het werkgeveroverzicht toont alleen nog werkgevers die actief zijn in het opgegeven 

boekjaar. 

 

- In de hoofdstukken Bruto-netto en Loonkosten worden looncodes met dezelfde code 

maar een verschillende omschrijvingen getoond op meerdere regels. 

 

- In de hoofdstukken Bruto-netto en Loonkosten zijn de looncodes 35 en 36 toegevoegd 

aan lijst met uur coderingen. 

 

- In het onderdeel Signaleringen is de bepaling van de pensioenleeftijd aangepast. 

 

- Het ophalen de verloonde uren en loonkosten bij een andere periode als 0 is aangepast, 

zodat ook in dit geval de juiste gegevens worden opgehaald; 

 

- De kolom ‘Onderdeel van’ is toegevoegd aan het overzicht werkgevers. De kolom wordt 

(indien van toepassing) gevuld met de naam van de holding waarvan de werkgever 

onderdeel uitmaakt. 

 

- In de loonkostenprognose werden in het geval van een 4-weken verloning de perioden 

niet geprognotiseerd. Dit is opgelost. 

 

- De kolom ‘Pensioenuitkering’ is toegevoegd aan het hoofdstuk Contracten onder de kop 

Salariëring. 

 

- In de Kostprijsanalyse en de Kostprijslijst is voor een andere opzet gekozen om de juiste 

werknemer te bepalen. Desgewenst geeft u zelf het juiste verloningsnummer aan als en 

werknemer meerdere verloningsnummers heeft. 

 

 


