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Belangrijk! 

 

Versie 3.1 van de Data-analyse 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. 

 

 

In deze versie zijn de uitbreidingen, door Loket toegevoegd aan de datadump,  opgenomen in het 

‘Zelfbedienings-loket’. Daarnaast is het onderdeel ‘Á la Carte’ uitgebreid met een groot aantal 

nieuwe analyses. In deze release leest u meer over de genoemde uitbreidingen. 
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1. Á la Carte 

 

In het ‘Á la Carte’ gedeelte zijn de menu’s heringedeeld en is er een groot aantal nieuwe analyses 

toegevoegd.  

 

In deze releasenotes brengen we een aantal nieuwe analyses onder uw aandacht: 

 

28 – Verlofstand en waarde 

 

In dit overzicht wordt het verlofsaldo getoond op basis van de begin- en einddatum van de 

analyseperiode zoals opgegeven bij ‘Datum van’ en ‘Datum tot en met’. 

 

 Voor het saldo op de begindatum wordt alle verlof geteld waarvoor de einddatum ligt voor 

of op de begindatum. 

 Voor het saldo op de einddatum wordt alle verlof geteld waarvoor of einddatum van de ligt 

voor of op de einddatum.  

 Daarnaast wordt het verschilsaldo getoond als ook de waardes in geld op basis van het 

actuele uurloon.  

 

 
  

36 – Analyse werkkostenregeling 

 

Toont de actuele stand van de werkkostenregeling per werkgever en een prognose voor de rest 

van het jaar. 

 

41 - Analyse Lage InkomensVoordeel (LIV) 

 

Toont per werknemer de actuele stand met betrekking tot de LIV-subsidie én een verwachting 

voor de rest van het jaar op basis van de laatste periode.  

Het loon en de verloonde uren worden bepaald op basis van de aangegeven bedragen en uren in 

de loonaangifte.  

 

 
 

Bij het uitvoeren van de analyse geeft u in kolom 2 een percentage mee voor een eventuele 

reservering die nog moet worden uitbetaald. Indien dit niet van toepassing is geeft u hier 0 op. 
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52 – Jaarwerk (t.b.v. verzekeraars) 

 

Toont per werkgever de loonsommen en het  aantal werknemers in dienst op de eerste datum 

van de kwartalen.  

 

62 – Controle 60 maanden termijn 

 

Toont op basis van een opgegeven aantal maanden (kolom 1) de auto’s die de 60-maanden 

termijn overschrijden in het kader van de eerste tenaamstelling. 

 

Menu 07 – Loonaangiften 

 

In dit menu worden in een drietal keuzes de opgegeven bedragen en coderingen in de 

loonaangifte inzichtelijk gemaakt. 
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2. Zelfbedienings-Loket 
 

Het zelfbedieningsloket is uitgebreid met de tabellen en velden zoals door Loket toegevoegd aan 

de datadump. Daarnaast is in het selectiepaneel voor de tabellen een aantal tabellen 

samengevoegd. Een opsomming van de toevoegingen en wijzigingen: 

 

Stamgegevens 
 

 
 

 De tabellen Functie en Afdeling zijn samengenomen 

 De tabellen Beloning en Werktijd zijn samengenomen 

 SV is een nieuwe tabel, samengenomen met de tabel Fiscaal 

 Verdeling financieel is een nieuwe tabel 

 Verstrekkingen is een nieuwe tabel 

 Verlof en verzuim zijn nieuwe tabellen.  

 

 

Periodegegevens 
 

 
 

 De tabellen Functie en Afdeling zijn samengenomen 

 De tabellen Beloning en Werktijd zijn samengenomen 

 SV is een nieuwe tabel, samengenomen met de tabel Fiscaal 
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Loonaangifte 

 

Er is een nieuwe dataset toegevoegd voor Loonaangifte.  

In deze groep zijn de loonaangiftetabellen op werkgever- en werknemer niveau en 

gerelateerde werkgever- en werknemer tabellen opgenomen. 

 

 
 

3. Autorisatie 

 
De autorisatiemogelijkheden zijn uitgebreid met ‘Teamindeling’.  

 

 
 

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


