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Generieke uitgangspunten
gebruik incassant-ID
Incassanten die overwegen om hun incassant-ID te wijzigen wordt het volgende geadviseerd:
1. 	Behoud, daar waar mogelijk, altijd het initieel uitgegeven incassant-ID.
	Incassanten wordt geadviseerd om, daar waar mogelijk, het initieel uitgegeven incassant-ID te behouden/te blijven gebruiken.
Dit brengt de minste impact en risico’s met zich mee.
2. 	Een wijziging van KvK-nummer hoeft geen aanleiding voor een nieuw Incassant-ID te zijn.
	Incassanten hoeven hun unieke incassant-ID bijvoorbeeld niet te wijzigen als hun oude entiteit opgaat in de nieuwe. Het ‘oude’
incassant-ID kan dan in gebruik blijven.
Toelichting: Een KvK-inschrijvingsnummer kan wijzigen als gevolg van o.a. fusie, rechtsvormwijziging of bedrijfsovername. In
Nederland is het unieke incassant-ID gebaseerd op dat inschrijvingsnummer. Aangezien een KvK-nummer niet opnieuw wordt
uitgegeven, blijft het incassant-ID ook uniek. Een incassant-ID kan zodoende in gebruik blijven, zolang het niet door een andere
entiteit (bijvoorbeeld die niet in de fusie meegaat) wordt gebruikt.

Andere voorbeelden uit praktijk:
Partij X en Y krijgen door fusie een nieuwe inschrijving KvK. Beiden hebben een incassocontract met bijbehorend incassant-ID.
Er zijn nu drie mogelijkheden:
ff Ze kunnen een nieuwe incassocontract sluiten met een nieuw incassant-ID op basis van de nieuwe inschrijving KvK.
ff Ze kunnen kiezen om met alleen één incassant-ID van partij X of Y verder te gaan.
ff Ze kunnen beide blijven incasseren met het huidige incassant-ID.

Let op!
ff Er mag dus geen andere (achterblijvende) partij zijn, die het incassant-ID ook gaat/blijft gebruiken.
ff Als er sprake is van een wijziging van het incassant-ID op de oorspronkelijke machtiging, dan moet deze wijziging
conform de richtlijnen beschreven in ‘Wijziging machtiging SEPA Incasso Algemeen’ met de debiteur
overeengekomen worden.
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