
Incassant-ID’s en automatisering parochies 
 
Wat is een Incassant-ID? 
Een Incassant-ID is een unieke code per organisatie die een organisatie nodig heeft om met de bank 
een contract voor automatische incasso te kunnen sluiten. Een Incassant-ID is normaliter gekoppeld 
aan het KvK-nummer van een bedrijf/organisatie. Voor het RK Kerkgenootschap in Nederland is dat 
een probleem, omdat dit als koepel staat ingeschreven bij de KvK en dat nummer dus maar 1x 
toegekend kan worden. 
 
Incassant-ID en de bank 
Bij het aanleveren van een bestand met automatische incasso’s kijkt de bank naar de combinatie van 
Incassant-ID en machtigingsnummer in combinatie met het rekeningnummer waarvan een bedrag 
wordt afgeschreven. Dit moet een unieke combinatie zijn. Het Incassant-ID is opgenomen in de 
overeenkomst automatische incasso dat de parochie met de bank sluit.  
 
Situatie RK Kerkgenootschap 
Bij de invoering van SEPA zijn vanuit het landelijk secretariaat (SRKK) afspraken gemaakt met de 
Betaalvereniging (waarin alle banken in Nederland verenigd zijn) om te komen tot een systeem van 
toekenning van de Incassant-ID’s aan de zelfstandige onderdelen van het RK Kerkgenootschap in 
Nederland. 
 
Toekenning Incassant-ID’s 
Ieder zelfstandig onderdeel van het RK Kerkgenootschap (parochie, PCI, overige kerkelijke instelling) 
kan bij Lianne Remkes een eigen en uniek nummer aanvragen, bestaande uit het 8-cijferig centrale 
KvK nummer, aangevuld met een uniek 4-cijferig volgnummer. Dit gecombineerde unieke nummer van 
in totaal 12 posities vormt het zogenaamde ‘kerkelijk deel van het Incassant ID’.  
Een parochie of PCI of andere kerkelijke instelling die een incassocontract wil afsluiten, meldt zich met 
dit 12-cijferig nummer bij een bank en de bank bepaalt op basis hiervan het uiteindelijke Incassant-ID. 
(totaal 19 posities)1 
Het kerkelijk deel van het Incassant-ID kan alleen worden verstrekt op vertoon van een decreet, 
oprichtingsakte of ander officieel oprichtingsdocument.   
 
Fusie en Incassant-ID 
Een Incassant-ID is, zoals gezegd, uniek voor een parochie of PCI (of kerkelijke insteling). Dat 
betekent dat bij een fusie een nieuw Incassant-ID moet worden toegekend en de oude Incassant-ID’s 
komen te vervallen. Door een decreet aan te leveren bij Lianne Remkes wordt door haar een kerkelijk 
deel van een Incassant-ID toegewezen aan de nieuwe parochie. Na het beschikbaar komen van dit 
nieuwe nummer  moet de parochie dus een nieuw Incassant-ID bij de bank aanvragen en nieuwe 
overeenkomsten voor automatische incasso sluiten met de bank voor elke rekening die zij voor 
automatische incasso gebruikt.  
 
Incassant-ID en Exact 
In Exact kan aan een administratie slechts één Incassant-ID worden ingevoerd. Dat is ook logisch 
gezien het feit dat een gefuseerde parochie een nieuw Incassant-ID krijgt. Voor alle rekeningen 
vallend onder de nieuwe parochie moet dus een nieuwe incasso-overeenkomst met de bank worden 
gesloten waarbij telkens het Incassant-ID van de nieuwe parochie wordt opgenomen  
 
De invoer daarvan is om reden van zorgvuldigheid voorbehouden aan degenen die de Exact-
administraties aanmaken.  
 
Probleem met samenwerkingsverbanden die centraal werken 
Bovenstaande werkt in alle gevallen goed: wanneer er nu nog een probleem is i.v.m. meerdere ID’s bij 
een centrale fusie, dan moeten de incasso-overeenkomsten aangepast worden en moet het nummer 
van de fusieparochie gebruikt worden. 

                                                      
1 De bank voegt aan het kerkelijk deel van het Incassant-ID gegevens toe in het kader van SEPA. Het Incassant-
ID bestaat dus uiteindelijk uit de opbouw NL00ZZZ123456789012. De cijfers achter de code ZZZ zijn het kerkelijk 
deel van het Incassant-ID zoals dit door Lianne Remkes wordt toegekend. 

 



 
Er rest slechts één probleem: samenwerkingsverbanden die centraal willen administreren. Zij moeten 
op grond van wet- en regelgeving hun eigen Incassant-ID gebruiken bij automatische incasso en dat 
kan in Exact in een centrale administratie niet gefaciliteerd worden.  
 
Dit betekent – en dat is ook besloten in het IPAL-bestuur – dat samenwerkingsverbanden die werken 
met automatische incasso NIET in een centrale administratie kunnen werken. Het bestuur heeft om 
die reden besloten samenwerkingsverbanden niet centraal te laten administreren anders dan met 
expliciete goedkeuring van de betreffende econoom. Bij twijfel over het gebruik van automatische 
incasso moet dit expliciet besproken worden. 
 
Stapsgewijs: 
 

1. Elke parochie, PCI of onder het RK Kerkgenootschap ressorterende kerkelijke instelling heeft 
bij de invoering van SEPA een Incassant-ID toegewezen gekregen door het SRKK. 
 

2. Bij oprichting van een nieuwe parochie, PCI of kerkelijke instelling kan op vertoon van het 
decreet, de oprichtingsakte of een ander officieel oprichtingsdocument een Incassant-ID 
aangevraagd worden bij Lianne Remkes van IPAL. Het betreffende Incassant-ID is gekoppeld 
aan die specifieke juridische entiteit. 
 

3. Bij fusie van parochies, PCI-en of kerkelijke instellingen MOET een nieuw Incassant-ID 
worden aangevraagd omdat er een nieuwe rechtspersoon ontstaat. De oude Incassant-ID’s 
komen te vervallen. 
 

4. Na ontvangst van een nieuw Incassant-ID kan bij de bank desgewenst een nieuw volledig 
Incassant-ID worden aangemaakt en kunnen op dit volledige Incassant-ID de 
overeenkomsten voor automatische incasso worden aangemaakt. 
 

N.B.1:  Voor fusieparochies is het van belang dat de incasso-overeenkomsten op basis van 
het nieuwe Incassant-ID worden opgesteld, omdat anders problemen ontstaan bij de 
werking in Exact. Daar kan maar 1 Incassant-ID worden vastgelegd.  

 
N.B.2:  Samenwerkingsverbanden kunnen NIET gezamenlijk in 1 Exact-administratie worden 

ondergebracht wanneer er meer dan 1 van de afzonderlijke parochies met 
automatische incasso werkt. Dit, omdat per administratie maar 1 Incassant-ID kan 
worden vastgelegd. 
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