
De nieuwe versie
van Loket.nl
Maak jij al gebruik van de nieuwe versie van Loket.nl? Ga naar 

https://login.loket.nl, ontdek nieuwe features en laat je verrassen door het 

enorme gebruikersgemak. In dit document zoomen we in op 6 handige 

features die je in de nieuwe versie van Loket.nl kunt gebruiken. 

https://login.loket.nl


Sneller inloggen 
zonder captcha

Verlonings- en 
loonaangifteproces

   
Loonaangifte betalen
met iDEAL

2.

3.

1.

Op de inlogpagina van de nieuwe versie valt al direct iets op: 

de captcha is verdwenen. Zo kun jij als gebruiker nog sneller 

en eenvoudiger inloggen. Vanzelfsprekend is dit gerealiseerd 

met behoud van onze veiligheidsstandaarden. 

Het verlonings- en loonaangifteproces is nu nog 

gebruiksvriendelijker. De carrouselweergave zorgt voor een 

goed inzicht en overzicht. Daarnaast helpen de handige 

informatiebullets je eenvoudig door het proces. En wil je als 

werkgever een seintje geven aan de salarisadministrateur 

zodra je klaar bent met verwerken? Dan kun je gebruikmaken 

van de klaar-met-muteren-melding. Door op het belletje 

te klikken, wordt er direct een mail verstuurd naar de 

administrateur, zodat het verwerken kan beginnen. 

De loonaangifte via iDEAL voldoen? Dat kan in het nieuwe 

Loket.nl. Het betalen van de loonaangifte is daarmee eigenlijk 

net zo eenvoudig als het betalen van een online aankoop. 

Je klikt op ‘iDEAL betaling’ bij het loonaangiftebestand en 

selecteert daarna de juiste bank. Na het verifiëren van de 

betaling kan deze direct voldaan worden. De betaalstatus is 

dan ook meteen zichtbaar. 

Geen captcha meer

Eenvoudig inloggen

Wachtwoord

   
Een nieuw 
verlofoverzicht

4.

Met het nieuwe verlofoverzicht vind je snel de informatie 

die je nodig hebt. Zo kom je er in een paar klikken achter 

welke medewerker nog veel verlofuren heeft openstaan, 

wie juist niet en wat de totalen zijn. Deze waardevolle 

informatie zorgt ervoor dat jij tijdig kunt sturen wanneer je 

bijvoorbeeld verlofstuwmeren ziet ontstaan. 

Gebruikersnaam



Een export maken
van persoonsgegevens

Signaal bij nieuw 
document

5. 6.

Wil je een eigen overzicht met persoonsgegevens in 

elkaar klikken en exporteren voor een diepere HR- 

analyse? Dat kan nu in Loket.nl. Door aan te vinken 

welke data je mee wil nemen, maak je eenvoudig 

een export op maat. Misschien vraag je jezelf nu af 

welke data je dan mee kunt nemen. Denk hierbij 

aan persoonsgegevens, zoals naam, adres en 

geboortedatum. 

Bij het toevoegen van een document aan het 

dossier van de medewerker, kun je de medewerker 

hier direct van op de hoogte brengen door een 

e-mail te versturen. Je kunt een standaard template 

voor e-mails instellen en de template kun je altijd 

inzien en eenvoudig zelf aanpassen wanneer je dat 

wil. Met de gebruiksvriendelijke e-mail editor kan 

iedereen uit de voeten.

Direct aan de slag gaan in Loket.nl? 
Scan de QR code en ga naar ons helpdeskportaal 

voor meer informatie en instructievideo’s. 

https://www.loket.nl/
https://helpdesk.loket.nl/hc/nl

