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Doel van dit document  
Het juist kunnen administreren van machtigingen binnen The Nanny Kindplanning. 
 

 
 
 
 
 

2. Machtigingadministratie 
 

Inleiding  
Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen 
The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat u uw specifieke vragen met betrekking 
tot processen en/of onderdelen van The Nanny kunt onderzoeken en behandelen in de op uw organisatie 
afgestemde en ingerichte administratie(s). Mocht onderstaande informatie in uw situatie niet toereikend zijn, 
dan kunt u uiteraard contact opnemen met klantondersteuning: 0416 - 538 445 of support@tecsoft.nl.  
 
Mocht uw situatie complexer zijn en/of om implementatie van processen vragen, dan adviseren wij u om een 
consultant in te schakelen. De consultant kan samen met u de administratie en processen doorlopen en 
bespreken. Onze consultant kan bovendien de inrichting van administraties, tijden en prijzen voor u verzorgen. 
Aan de inzet van een consultant zijn uiteraard kosten verbonden. Voor het bespreken van de mogelijkheden 
en/of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen via: 0416-538 444 of verkoop@tecsoft.nl. 
 
  
 
 
 
 
 

Inhoud 

1. Eisen aan machtigingen ............................................................................................................................... 2 

2. Tabblad Machtigingen .................................................................................................................................. 2 

3. Overzicht machtigingen ................................................................................................................................ 5 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:support@tecsoft.nl
mailto:verkoop@tecsoft.nl


  
 

TecSoft B.V. | 0416 - 538 445 | support@tecsoft.nl                                              Machtigingadministratie versie 2 
    Pagina 2 van 6 

 

1. Eisen aan machtigingen  

Bij de migratie naar SEPA moet de incassant elke machtiging van de volgende aanvullende gegevens voorzien: 
 

 Een unieke identificatie van de machtiging. 

 Het IBAN rekeningnummer van de debiteur en de BIC van zijn bank. 

 Een datum van ondertekening en een begindatum van de machtiging.  In Nederland moeten voor 

bestaande machtigingen deze rubrieken standaard met de waarde '1-11-2009' worden ingevuld. 

 
Bij het updaten naar The Nanny SEPA versie wordt voor ouders/contractanten, waarbij ‘Automatische incasso’ 
is aangevinkt door The Nanny direct een machtiging aangemaakt. Daarbij worden de rubrieken 
‘Begindatum incasso’ en ‘Datum ondertekening machtiging’ gevuld met de hiervoor verplichte datum: 
01-11-2009. Aan deze datum herkennen banken dat het een bestaande machtiging betreft die overgegaan is 
op Euro-incasso. Tevens wordt een unieke machtigingsidentificatie door The Nanny aangemaakt. 
U hoeft uw huidige debiteuren, die u nu hebben gemachtigd voor het automatisch incasseren van 
factuurbedragen, bij de overstap naar de Euro-incasso geen nieuwe machtigingen te vragen. 
 
In dit document wordt uitleg gegeven over het beheren van bestaande machtigingen en het aanmaken van 
nieuwe machtigingen binnen The Nanny. 

2. Tabblad Machtigingen 

In The Nanny SEPA versie is bij de gegevens van de ouders en contracthouders een tabblad ‘Machtiging(en)’ 
toegevoegd. De informatie op dit tabblad wordt gebruikt bij het:  
 

   maken van facturen 

   aanmaken van een PAIN-bestand  

   exporteren naar financiële pakketten 
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In dit scherm kunt u machtigingen: 
 

 toevoegen   

 verwijderen  

 wijzigen  

 

Om een nieuwe machtiging te registreren, of een bestaande machtiging te wijzigen moeten de IBAN en de BIC 
bij de financiële gegevens van de eerste ouder geregistreerd zijn. Indien dit niet het geval is volgt een 
foutmelding. 
Een machtiging kan worden toegevoegd als er nog geen machtiging geregistreerd is of als bij alle bestaande 
machtiging(en)  een einddatum is ingevuld. De nieuwe machtiging moet dan een begindatum hebben die na de 
laatste einddatum ligt. 
 
Bij wijzigingen van financiële gegevens van een ouder, bijvoorbeeld het rekeningnummer, is het niet altijd nodig 
een nieuwe machtiging te maken. De eisen op dit gebied verschillen per bank. Wij adviseren u contact op te 
nemen met uw bank om af te stemmen bij welke wijzigingen u eventueel een nieuwe machtiging dient aan te 
maken.  
 
Voor iedere machtiging kunnen de volgende gegevens worden ingevoerd: 
 

 ‘Machtigingskenmerk’   

U bent verplicht het machtigingskenmerk van de debiteur kenbaar te maken. Deze worden standaard op 

de factuur vermeld in The Nanny. The Nanny kent bij iedere machtiging automatisch een 

machtigingskenmerk toe. 

 ‘Begindatum incasso’   

Vanaf deze begindatum zal indien van toepassing automatisch geïncasseerd worden. 

Voor dit veld geldt dat: 

o het verplicht is 

o het de eerste dag van de maand is 

o het niet kan worden gewijzigd als ‘Datum ondertekening machtiging’ ingevuld is 

o het niet kan worden gewijzigd als ‘Einddatum incasso’ ingevuld is 

o verplichte datum ‘01-11-2009’ is ingevuld voor machtigingen die bij de overgang naar 

The Nanny SEPA versie automatisch zijn aangemaakt. 

 ‘Datum ondertekening machtiging’  

Dit is de datum waarop de machtiging door de debiteur is ondertekend.  

Voor dit veld geldt dat: 

o het verplicht is 

o de machtiging alleen actief is als deze datum is ingevuld 

o het niet mag worden gewijzigd indien ‘Einddatum incasso’ ingevuld is 

o de verplichte datum ‘01-11-2009’ is ingevuld voor machtigingen die bij de overgang naar 

The Nanny SEPA versie automatisch zijn aangemaakt 

o een machtiging niet kan worden verwijderd als dit veld is ingevuld. 

 ‘Einddatum incasso’ 

Bij beëindiging van de automatische incasso, dient de ‘Einddatum incasso’ ingevuld te worden. 

Voor dit veld geldt dat: 

o het alleen kan worden ingevuld als ‘Datum ondertekening machtiging’ is ingevuld  

o het groter of gelijk aan de begindatum moet zijn 

o het bij een eenmalige machtiging automatisch ingevuld wordt nadat de bijbehorende incasso in het 

bestand met incasso-opdrachten (PAIN-bestand) is opgenomen. 

 ‘Soort machtiging’ 

Dit veld kent twee mogelijke waarden: 

o ‘Doorlopende machtiging’: de debiteur geeft toestemming voor periodieke afschrijving van bedragen.  

o ‘Eenmalige machtiging’: de debiteur geeft toestemming voor de eenmalige afschrijving van een 

bedrag. 
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LET OP: Indien een ouder een nieuw IBAN nummer krijgt, moet de ouder een nieuwe 

  machtiging tekenen.  

 ‘Status’  

Dit veld wordt automatisch door The Nanny toegekend en kent vijf mogelijke waarden: 

  

 

 

‘Eerste’ versus ‘Volgende’: wanneer u een doorlopende machtiging invult bij een ouder, wordt deze 
automatisch op ‘Eerste’ gezet. Op het moment dat een PAIN bestand aangemaakt wordt, wordt deze status 
automatisch aangepast naar ‘Volgende’. Het is vereist bij een incasso aan te geven of het een eerste of 
volgende incasso betreft.   

      
‘Niet gebruikt’ versus ‘Gebruikt’: er mag op een eenmalige machtiging maar één keer een PAIN bestand 
aangemaakt worden. Zodra er een PAIN bestand is gemaakt waarin de machtiging is opgenomen, wordt 
de status automatisch aangepast naar ‘Gebruikt’. Hierdoor kan deze machtiging niet nogmaals worden  
gebruikt. Om opnieuw gebruik te maken van een eenmalige incasso moet een nieuwe machtiging worden 
aangemaakt.  

        
‘Vervallen’: zolang nog geen PAIN bestand gemaakt is op een machtiging, kan gekozen worden om een 
machtiging te laten vervallen (via de knop Machtiging laten vervallen), dit kan voor doorlopende en 
eenmalige machtigingen. De machtiging kan dan niet meer gebruikt worden. Wanneer een machtiging 
tenminste een keer gebruikt is, kan de knop Machtiging laten vervallen niet meer gebruikt worden. Om een 
gebruikte machtiging te laten vervallen dient een einddatum ingevuld te worden. 

    

 ‘Machtiging laten vervallen’ 

Met deze knop kan de ‘Status’ van een machtiging op ‘Vervallen’ worden gezet. Hiermee wordt de 

mogelijkheid geboden om een automatische incasso in te trekken. Het laten vervallen van een 

machtiging kan alleen indien de ‘Status’ van de machtiging ‘Eerste’ of ‘Niet gebruikt’ is. 

 ‘Naar vorige status’ 

Met deze knop kan de ‘Status’ van de machtiging worden teruggezet van: 

o ‘Gebruikt’ naar ‘Niet gebruikt’ 

o ‘Volgende’ naar ‘Eerste’. 

 

Indien een incasso door de bank wordt geweigerd voorafgaand aan de incassodatum dan moet de ‘Status’ van 
de betreffende machtiging worden teruggezet. Dit is alleen mogelijk als het een debiteur is waarbij een 
machtiging voor het eerst gebruikt is. De ‘Status’ wordt dan gewijzigd bij een doorlopende machtiging van 
‘Volgende’ naar ‘Eerste’ of bij een eenmalige machtiging van ‘Gebruikt’ naar ‘Niet gebruikt’. 
Als de bank de betreffende automatische incasso uit het PAIN-bestand heeft verwijderd, moet in Financieel  
Debiteurenbeheer of in het boekhoudpakket het betaalde bedrag handmatig op nul gezet worden. 
 

 
 
 
 
 
 

Rechtsboven in het machtigingenscherm zijn een ‘Word-’ en ‘Print-knop’ aanwezig . 
 
Door op de ‘Word-knop’ te klikken kan in Word een brief met de machtigingsgegevens opgevraagd worden. 
Door op de ‘Print-knop’ te klikken kan een brief met machtigingsgegevens direct worden geprint. 
 
Bij Systeem  Instellingen  Correspondentie  Standaard Sjablonen kunt u aangeven welk sjabloon gebruikt 
moet worden. 
 
 

Doorlopende Eenmalige 

Eerste Niet gebruikt 

Volgende Gebruikt 

Vervallen 
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Het sjabloon wordt gevuld met de machtigingsgegevens van de machtigingen die voldoen aan het filter dat bij 
Correspondentie  Correspondentie is ingesteld (zie handleiding Correspondentie en Sjablonen). 
 

3. Overzicht machtigingen 

Er  kan een overzicht worden opgeleverd van de machtigingen. Er kan een keuze gemaakt worden voor een 
overzicht met: 
 

 alle machtigingen 

 niet ondertekende machtigingen 

 

Bij beide overzichten kan een periode worden geselecteerd. Indien een machtiging in de gekozen periode actief 
is geweest wordt deze weergegeven op het overzicht. 
 
1. Ga naar Bestand  Afdrukken  Financieel  Machtigingen. Vervolgens kunt u de selectiecriteria 

invullen. 
 

2. Het tweede rapport ‘Overzicht niet ondertekende machtigingen’ kunt u bijvoorbeeld gebruiken om bij te 
houden of nieuwe ouders (bijvoorbeeld via de login, maar hoeft niet) de door u aangemaakt machtiging 
ook getekend retour hebben gezonden.  
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3. Na het klikken op de knop Voorbeeld verschijnt het volgende overzicht op het scherm. 

 

 
 

Versie 2, Maart  2014  
Copyright 2013 © TecSoft B.V. – Kaatsheuvel 
Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TecSoft B.V. 
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 
 


