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SEPA in het kort 

SEPA (Single Euro Payments Area) heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te 

standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse 

betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen.  

 

SEPA is reeds sinds 1 augustus 2014 de verplichte opvolger van het Clieop-bestand. U kunt 

met Loon uiteraard gebruikmaken van SEPA. Maar dan moeten wel de IBAN's (International 

Bank Account Numbers) van uw werknemers bekend zijn in Loon.  

 

U maakt het SEPA-bestand in Loon als volgt: 

'Loon Vandaag' zal u als taak o.a. de volgende Sepa-betaling tonen. U moet dan overigens 

wel rechtsonder ‘Betalingen’ aangevinkt hebben staan. 

U kunt dus heel eenvoudig vanuit 'Loon Vandaag' de taak 'Sepa-betaling [eerstvolgende 

periode] aanmaken’ markeren. Klik daarna op 'Start taak', 

 

Met de komst van SEPA is de functionaliteit van de 'omschrijving' en het 'kenmerk' bij de 

export van de loonbetalingen aangepast. 
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Omschrijving SEPA-betaling opgebouwd uit drie velden 

 

De omschrijving van de SEPA-betaling stelt u zelf samen. Die omschrijving verschijnt: 

- in het export-bestand van Loon  

- en op het betalingsafschrift van de ontvanger (= uw werknemer).  

 

De SEPA-omschrijving wordt opgemaakt aan de hand van de volgende drie velden:  

 

1) De tekst die u invult bij 'Omschrijving' in het scherm 'Export lonen SEPA-betalingen':  

 

 
Afbeelding: Overzichten, Export lonen SEPA-betalingen 

 

In dit voorbeeld is de omschrijving 'TestING'. De tekst die hier staat wordt bij alle betalingen 

vermeld. 

 

2) De titel van de loonberekening. De loontitel is in dit voorbeeld 'Loon november': 

 

 
Afbeelding: Loonberekening, Loontitel 
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3) De tekst die u eventueel ingeeft in het tabblad 'Rekeningen' van het werknemerscherm:  

 

 
Afbeelding: Werknemersgegevens, Personalia, Rekeningen, Kenmerk 

 

In dit voorbeeld is het kenmerk 'kenmerk sal'. U bent niet verplicht dit veld in te vullen.  

Kenmerk SEPA-betaling regelt Loon zelf 

 

SEPA schrijft tevens voor dat iedere betaling een kenmerkveld bevat. Dit kenmerk moet 

uniek en ondubbelzinnig zijn. Ook het kenmerk verschijnt: 

- in het export-bestand van Loon  

- en op het betalingsafschrift van de ontvanger (= uw werknemer).  

 

U hebt geen omkijken naar het kenmerk, want Loon produceert zelf een uniek kenmerk, dat 

de volgende opbouw kent:  

- 'Loon'  

- Intern werknemer-ID (in ons voorbeeld niet zichtbaar) 

- Intern werkgever-ID (in ons voorbeeld niet zichtbaar) 

- Betaaldatum, die wordt vastgesteld op het berekenscherm 

- Eventueel het kenmerk dat u bij de werknemer hebt ingevuld. Zie het vorige hoofdstukje,  

  'nummer 3'. 
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Resultaat: Omschrijving en kenmerk SEPA-betaling in Export-bestand Loon 

 

Nu de omschrijving en het kenmerk bekend zijn, worden die getoond in het overzicht 'Export 

SEPA-betalingen'. In ons voorbeeld ziet dat er als volgt uit: 

 

Afbeelding: Export SEPA-betalingen 

 

Bij werknemer Bakker staat tevens het 'Kenmerk' vermeld dat in ons voorbeeld was ingevuld 

bij zijn vaste gegevens ('kenmerk sal').  

 

Omwille van het overzicht wordt bij de omschrijving en het kenmerk de tekst afgekapt op 32 

posities. Maar de ontvanger van de betaling krijgt – zoals we in het volgende hoofdstuk 

zullen lezen - op zijn of haar bankafschrift meer te zien. 

 

Zoals gezegd, u maakt het SEPA-bestand in Loon als volgt: 

• Overzichten 

• SEPA-betalingen. 

 

Resultaat: Omschrijving en kenmerk op afschrift werknemer 

 

Het omschrijvings- en het kenmerkveld bij de werknemer worden - na betaling van het salaris 

- op zijn of haar rekeningafschrift getoond. 

 

Het omschrijvingsveld bij de bank kan maximaal 140 posities bevatten. Loon kapt dit 

automatisch voor u af, mocht u dat aantal overschrijden. 

 

Het kenmerkveld bij de bank kan maximaal 35 posities bevatten. Loon kapt ook dit 

automatisch voor u af bij overschrijding. 

 

Als u het SEPA-bestand hebt gemaakt kunt u deze uploaden naar uw bank.  
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Afschrijving per aparte betaling, of per totaalbetaling? 

 

Er zijn bij de optie 'Export lonen SEPA-betalingen' in Loon altijd twee opties: 

• Er is een afschrijving per totaalbetaling: salarisbatch. Dan is de structuur zo: bij 

werkGever Jansen wordt € 800 euro afgeschreven. Daarvan gaat € 300 naar 

werknemer A, en € 500 naar werknemer B.  

 

• Elke betaling moet een aparte afschrijving hebben: niet-salarisbatch. Dan is de 

structuur zo: bij werkGever Jansen wordt € 300 afgeschreven, deze gaat naar 

werknemer A. Bij werkgever Jansen wordt € 500 afgeschreven, deze gaat naar 

werknemer B.  

Het scherm bij de optie 'Export lonen SEPA-betalingen' ziet er zo uit: 

 

 
Afbeelding: 'Export lonen SEPA-betalingen' 

 

Let op: Niet alle banken accepteren een batch van afschrijving per werknemer ('niet-

salarisbatch'). ING is een voorbeeld hiervan. ING totaliseert toch het bedrag en de 

specificatie, en die is ook niet nader op te vragen bij de ING. Op het PDF-overzicht dat Loon 

u van de SEPA toont, is er uiteraard wel een specificatie, zoals we reeds zagen. 
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Betaling loonaangifte mee in de Sepa? 

Als u wilt dat de betaling van de loonaangifte meegaat in het SEPA-bestand met de 

salarisbetalingen, vink dan onderin de optie 'Loonaangifte periode ** betalen' aan:  

 
Afbeelding: 'Export lonen SEPA-betalingen', inclusief betaling loonaangifte 

 

NB Een losse betaling van alleen de loonaangifte kan niet in Loon. Want Triodos accepteert 

geen losse betaling. Er moeten bij Triodos meerdere betalingen zijn. Bovendien rekent de 

Rabobank € 4 voor een SEPA.  

 

Als u de optie 'Loonaangifte periode ** betalen' hebt aangevinkt, en u geeft daarna 'OK' dan 

verschijnt nog deze melding:  

 
Afbeelding: Betaaltaak loonaangifte voltooien? 

 

Na uw 'Ja' zal in Loon vandaag de taak 'Loonaangifte periode ** betalen' niet meer zichtbaar 

zijn.  

 

 

 


