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Doel van dit document  
Het juist en tijdig automatisch kunnen incasseren van bedragen. 

 
 
 
 
 

3.  Incasseren 
 

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. 
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1. ClieOp wordt vervangen voor PAIN  

Als gevolg van het realiseren van één Europese betaalmarkt (de Single Euro Payments Area) is  
vanaf 1 augustus 2014 het ClieOp bestandsformaat, dat gebruikt wordt voor het automatisch incasseren, 
vervallen. Het Payment Initiation bestandsformaat (PAIN) vervangt het ClieOp bestand. Het proces van het 
aanmaken van een PAIN-bestand verloopt in The Nanny (vanaf versie 4.2.11) op vrijwel gelijke wijze als het 
aanmaken van een ClieOp bestand. Dit document behandelt de wijzigingen in: 
 

 Het informeren van debiteuren en het automatisch incasseren van bedragen 

 Het aanmaken van facturen en PAIN-bestanden in The Nanny. 

2. Informeren debiteuren en automatisch incasseren bedragen 

2.1 Informeren debiteuren 

Wanneer u gebruik gaat maken van bestaande machtigingen dient u vóór de eerste incasso uw debiteur te 
infomeren over de overgang naar de Euro-incasso. Dit kunt u doen door dit te vermelden op de factuur. 
Daarnaast bent u verplicht uw incassant-ID en het machtigingskenmerk van de debiteur kenbaar te maken. 
Deze worden standaard op de factuur vermeld in The Nanny.  
 
Daarnaast vereist SEPA dat u uw bestaande debiteuren minimaal 14 dagen van te voren informeert over de 
exacte incassodatum en het bedrag dat geïncasseerd gaat worden. U kunt er overigens voor kiezen om met 
debiteuren een kortere termijn dan 14 dagen overeen te komen, bijvoorbeeld door dit te vermelden in het 
contract met uw ouder. In het proces van het aanmaken van facturen wordt u, in een invulscherm, gevraagd 
welke incasso datum (verwerkingsdatum) u op de factuur wilt vermelden. 

2.2    Verwerkingstijden bij de bank van incasso’s   

Verschillende type incasso’s kennen verschillende minimale verwerkingstijden bij de bank. Om te kunnen 
incasseren op de datum, welke u heeft aangegeven bij uw debiteur, moet u mogelijk uw administratieve proces 
aanpassen. Wij adviseren u contact op te nemen met uw bank voor de minimale aanlevertijden van de 
incassobestanden.  
 
Voorbeeld planning 

In dit voorbeeld gaan wij uit van het volgende:  

 De voorbeeld organisatie factureert maandelijks vooraf en corrigeert maandelijks achteraf.  

 Bij de voorbeeld organisatie is sprake van eerste en doorlopende machtigingen. 

 Zoals SEPA vereist worden de klanten minimaal 14 dagen van te voren geïnformeerd over de incasso 

datum en het incasso bedrag.  

 De bank kent verschillende verwerkingstijden voor incasso’s. De bank van de voorbeeldorganisatie kent 

een verwerkingstijd van minimaal 2 werkdagen voor volgende incasso’s en minimaal 5 werkdagen voor 

eerste en eenmalige incasso’s.  
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3. Factuur instellingen 

Voor het automatisch incasseren dient bij de debiteur een actieve machtiging in The Nanny geregistreerd te 
zijn. Hierbij speelt de instelling ‘Peildatum voor de financiële gegevens bij facturatie’ een cruciale rol.  

3.1 Peildatum ten behoeve van bepalen actief zijn van een machtiging 

Tijdens het facturatieproces bepaalt The Nanny of in de machtigingsadministratie een actieve machtiging 
aanwezig is. Om te bepalen of een machtiging actief is, gebruikt The Nanny een peildatum. In The Nanny kan 
deze peildatum met de volgende instelling worden ingesteld: 
 
Systeem  Instellingen  Financieel  Algemeen  Peildatum voor financiële gegevens bij facturatie 
  

 
 

Aan de hand van het volgende praktijkvoorbeeld wordt de werking van de instelling tijdens het facturatieproces 

uitgelegd: 

 

 Een ouder geeft aan dat de opvang vanaf 1 maart mag worden geïncasseerd. 
 U voert bij de eerste ouder een machtiging in met een begindatum van 01-03-2014. ‘Datum ondertekening 
van de machtiging’ dient ook geregistreerd zijn om de machtiging actief te maken. 

 
U registreert als factuurdatum 7 februari om de opvang van maart te facturen en neemt daarbij ook periode 
januari en februari mee (01-2014 t/m 03-2014). 
 

Bij de instelling ‘Peildatum voor financiële gegevens bij facturatie’ kunt u kiezen uit onderstaande 

mogelijkheden: 

 

 ‘1e dag van eerste maand in factuur periode’ 

In bovenstaand voorbeeld wordt gekeken naar de situatie bij de eerste ouder op 1 januari. Op 1 januari 

heeft de eerste ouder geen actieve machtiging. De factuur krijgt dus niet het kenmerk ‘automatische 

incasso’. 

 ‘1e dag van laatste maand in factuur periode’ 

In bovenstaand voorbeeld wordt gekeken naar de situatie bij de eerste ouder op 1 maart. Op 1 maart 

heeft de eerste ouder een actieve machtiging. De factuur krijgt dus het kenmerk ‘automatische incasso’.  
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 ‘Zelf ingevulde factuurdatum’ 

In bovenstaand voorbeeld wordt gekeken naar de situatie bij de eerste ouder op 7 februari. Op 7 februari 

heeft de eerste ouder geen actieve machtiging. De factuur krijgt dus niet het kenmerk ‘automatische 

incasso’. 

3.2 PAIN instellingen 

Zoals in het eerste hoofdstuk is aangegeven vervangt het PAyment INitiation formaat (PAIN) het ClieOp 

bestand. SEPA vereist dat u uw incassant ID meestuurt en incasso’s gegroepeerd per soort machtiging in het 

PAIN-bestand aanlevert bij de bank.  

 

In The Nanny SEPA zijn de instellingen voor het Clieop bestand vervangen door de instellingen van het PAIN-

bestand. Onderstaand een voorbeeld van deze instellingen.  

 

Systeem  Instellingen  Financieel  PAIN 
 

 
 

Voor het kunnen aanmaken van het PAIN-bestand is het vereist dat deze gegevens zijn ingevoerd. U kunt met 

uw bank contact opnemen voor het verkrijgen van de benodigde gegevens.  

Het veld ‘opdrachtgever’, ‘IBAN opdrachtgever’, ‘BIC opdrachtgever’ en ‘Inzender identificatie’, worden door 

The Nanny omgezet. Deze dient u nog wel te controleren. 

Het veld ‘Incassant ID’ kunt u vullen aan de hand van de gegevens die u van de bank ontvangt bij het afsluiten 

van een Euro-incasso contract. 

 

De oorspronkelijke instelling ‘Verwerkdatum standaard’ is in The Nanny gesplitst in drie verschillende 

instellingen voor doorlopende, eerste en eenmalige incasso. 
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4. Factureren 

U moet aan uw debiteuren melden op welke datum een bedrag van de rekening wordt afgeschreven. In 
The Nanny kan hiervoor de factuur gebruikt worden. Om de datum correct op de factuur te vermelden kan per 
soort incasso aangegeven worden op welke datum geïncasseerd gaat worden. Hieronder wordt dit aan de hand 
van een voorbeeld uitgelegd.  
 

  Op het moment dat u gaat factureren geeft u eerst de factuurperiode aan. 
 

 
 

  Vervolgens verschijnt het volgende scherm: 
 

 
 
In dit scherm geeft u de gewenste factuurdatum in en per soort incasso de gewenste incassodatum (zie ook 
paragraaf 2.2.). 
 
U kunt eventueel voor deze facturatie de instelling ‘Peildatum voor financiële gegevens bij facturatie’ 
wijzigen door te klikken op de knop Datum financiële gegevens (zie ook paragraaf 3.1). 
 
U start het aanmaken van de facturen met de knop OK. 

5. Aanmaken PAIN-bestand 

Indien u voor een bepaalde reeks facturen (een of meerdere stollingen) een PAIN-bestand wilt aanmaken, 
gaat u als volgt te werk: 

   Ga naar Financieel  Financiële administratie, klik op de knop  

   U ziet de stollingen die klaar staan om geïncasseerd te worden. 
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 Selecteer de stolling(en) en klik op de knop OK. 

 U komt dan in onderstaand voortgangsscherm: 

 
 

 Geef de locatie aan waar u het bestand wilt opslaan. 

 

 
 

 Na het vinden van de gewenste locatie, klikt u op de knop OK. 
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   TIP:   via Systeem  Instellingen  Bestanden  kunt u per administratie een voorkeurspad ingeven 

  
 
 
 
 

 Vervolgens verschijnt het volgende scherm: 

 

 
 

De getoonde datums zijn overgenomen van de datums die in het factuurproces zijn vastgelegd. 

Mocht u meerdere stollingen tegelijk opnemen in uw PAIN bestand, dan worden de getoonde datums uit 

de eerste stolling gehaald. Desgewenst kunt u de verwerkingsdatum nog wijzigen. Indien u hiervoor kiest 

dan zal de daadwerkelijke incassodatum afwijken van de incassodatum genoemd op de factuur. 

Vul hier per soort incasso een omschrijving in.  

Klik op de knop OK.  

 

 Indien het PAIN-bestand niet correct aangemaakt kan worden krijgt u een overzicht met de betreffende 

fouten, bijvoorbeeld ‘Debiteur De Vries heeft geen ingevuld IBAN of BIC’. 

In dat geval moet u eerst de genoemde fout(en) oplossen en kunt u vervolgens het PAIN-bestand opnieuw 

aanmaken. 

 

 Indien gewenst is het mogelijk om een samenvatting weer te geven van de facturen die in het PAIN-bestand 

zijn opgenomen. U wordt geadviseerd dit rapport op te vragen en op te slaan (of eventueel af te drukken). 

 

        
 

 Na het sluiten wordt u gevraagd: ‘Is het PAIN bestand goed?’ Controleer of het PAIN-bestand is 

aangemaakt en importeer dit in uw bankprogramma. Controleer het totaalbedrag en het aantal posten. 

Indien dit correct is, bevestig dan de vraag in The Nanny. 

 

 
 

 Na een succesvolle export ziet u bij terugkeer in het scherm ‘Financiële Administratie’, dat er bij de 

betreffende stolling in de kolom PAIN een vinkje staat.  
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LET OP:  Het veld 'Land' hoeft enkel bij de eerste ouder gevuld te zijn.  

  

5.1 Wordt uw PAIN bestand afgekeurd door de bank? 

Wanneer een PAIN bestand alsnog afgekeurd wordt door de bank blijken er drie meest voorkomende oorzaken 
te zijn:  

 Het IBAN en BIC nummer van uw organisatie zijn niet correct opgenomen in The Nanny. Dit kunt u 

controleren in het PAIN instellingen scherm, te bereiken via: Systeem  Instellingen  Financieel 

 PAIN.  

 Een IBAN of BIC nummer van een ouder is niet correct opgenomen in The Nanny. Over het algemeen 

verwijst de bank in de toelichting bij de afkeuring enkel naar een regelnummer in het bestand, waar de 

fout zit. Door het volgen van onderstaande stappen kunt u de inhoud van deze regel eenvoudig 

controleren en indien nodig aanpassen: 

 

1. Open het PAIN bestand met het programma ‘Kladblok’. 

2. Klik op Bewerken. 

3. Klik op Ga naar. Vul het regelnummer aangegeven door de bank in. 

4. Er wordt ingezoomd op de regel waarin volgens de bank een fout zit. 

5. Controleer deze regel en pas deze indien nodig aan. 

6. Sla het bestand op.  

7. U kunt het PAIN bestand opnieuw inlezen bij de bank. 

Vergeet u tot slot niet de wijziging ook aan te passen in The Nanny.   

 Bij de adresgegevens bij een of meerdere van uw eerste ouders is het veld 'Land' niet gevuld.  U kunt 

controleren of in uw administratie bij alle eerste ouders het veld 'Land' gevuld is door de volgende stappen 

te nemen:  

1.  Gaat u naar het scherm 'Gegevens kinderen'. 
2.  Onderin het scherm ziet u een tabel (het zogenaamde 'Grid' staan) met alle ouders. Klikt u op  uw 
     rechtermuisknop en kies 'Kolom kiezen'.  
3.  Klikt u op 'Land' en sleep dit veld naar de grijze balk met de kolomnamen. Wanneer u uw muis loslaat 
     wordt de gekozen kolom toegevoegd aan uw tabel.  
4.  Klik op de kolom 'Land' met uw linkermuisknop en houdt de muis ingedrukt, sleep de kolom 
     iets omhoog naar de donkergrijze balk boven de kolomnamen. Laat uw muisknop los.   
5.  Er verschijnen nu twee grijze balkjes (zoals in de afbeelding bij dit bericht), in de bovenste balk ziet u 
     'Land:’ met een getal. Dit is het aantal ouders bij wie het veld ‘Land’ niet gevuld is.  
6.  Wanneer u op het 'plus teken' in de grijze regel klikt kunt u zien bij welke ouders dit veld niet gevuld is. 
7.  Via het gedeelte 'Wijzigen' bij de eerste ouder kunt u het veld 'Land' vullen bij de ouder.     
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6. Exporteren financiële gegevens naar Exact of iMUIS 

Incasseert u vanuit Exact of iMUIS? Opent u dan onderstaande documenten voor meer informatie over het 
exporteren van financiële gegevens. 
 

 Exporteren naar Exact.  
 

 Koppeling met iMUIS 
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