
Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 15.16 d.d. 21 oktober 2015 te 

Amsterdam (Prof. Mr J.J.C. Kabel, A.A.M. Beijersbergen van Henegouwen, Mr K.D. van Ringen, Mr 

A.H. Beekhuizen).  
 

 

 

1. Behandeling van het geschil 

Partijen zijn overeengekomen dit geschil, binnen de door het Reglement Geschillencommissie BKR 

(hierna: het Reglement) gestelde grenzen, bij wege van bindend advies door de Commissie te laten 

beslechten. De Commissie heeft kennis genomen van de door partijen overgelegde stukken en heeft 

de betrokkene en de deelnemer uitgenodigd voor een mondelinge behandeling van de klacht op 21 

september 2015 te Amsterdam. De betrokkene heeft de Commissie verzocht de zaak op de stukken 

af te doen vanwege verblijf in het buitenland. De deelnemer is hiermee akkoord gegaan. De 

Commissie heeft op eensluidend verzoek van partijen besloten tot schriftelijke afdoening van het 

geschil (het Reglement, artikel 13.2). De klacht is derhalve behandeld buiten aanwezigheid van 

partijen. 

 

2. Standpunt van de betrokkene 

De betrokkene maakt bezwaar tegen de registratie van een overig obligo met contractnummer  

****106. De registratie wordt gekenmerkt door een achterstandsmelding (A) op 18 oktober 2014, 

een herstel achterstand (H) op 23 december 2014 en een bijzonderheidscode 1 

(Aflossings/Schuldregeling getroffen) op 27 oktober 2014. De overeenkomst staat in het Centraal 

Krediet Informatiesysteem (CKI) als nog niet beëindigd. 

De betrokkene heeft haar klacht als volgt toegelicht.  

De registratie betreft een betaalrekening waarbij het saldo op de rekening eenmaal per drie 

maanden positief moest zijn. Dat is eenmaal niet gelukt omdat het bedrijf waar de betrokkene 

werkzaam was failliet was gegaan en het personeel geen salaris kreeg uitbetaald. De betrokkene stelt 

altijd contact te hebben gehouden met de deelnemer. Op 13 oktober 2014 ontving de betrokkene 

een vooraankondiging voor de BKR-registratie. De tekst kwalificeert volgens betrokkene niet als de 

reglementair vereiste vooraankondiging. Bovendien was de A in eerste instantie al op 24 augustus 

2014 geregistreerd. De betrokkene is de betalingsregeling al binnen twee maanden nagekomen in 

plaats van de afgesproken zes 6 maanden. De betrokkene heeft een hypotheekaanvraag gedaan, die 

werd afgewezen vanwege de BKR-registratie. De betrokkene is van mening dat de gevolgen van de 

registratie niet in verhouding staan tot hetgeen er is gebeurd. Zij verzoekt verwijdering van de 

registratie. 
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3. Standpunt van de deelnemer 

De deelnemer stelt dat aan de betaalrekening met kwartaallimiet een roodstandfaciliteit was 

gekoppeld van EUR 1.000. Op deze betaalrekening bestaat de verplichting om eenmaal per drie 

maanden minstens één volledige werkdag (24 uur) een positief saldo te hebben. Begin 2014 

ontstonden er betalingsproblemen, waardoor de betrokkene niet heeft voldaan aan de voorwaarde 

van de rekening. Op 24 april 2014 is het kwartaallimiet ingetrokken. Vanaf dat moment kende de 

betaalrekening een ongeoorloofde debetstand. De deelnemer stelt dat zij de betrokkene heeft 

gewezen op het feit dat verder achterwege blijven van betaling zou leiden tot een 

achterstandsmelding bij het BKR. Voorts is de betrokkene zelf verantwoordelijk voor het beheer van 

haar bankzaken. Op grond van het feit dat de betrokkene de ongeoorloofde debetstand en de 

uitstaande schuld niet tijdig heeft aangezuiverd dan wel ingelost, is de deelnemer van mening dat de 

registratie terecht is aangemeld bij het BKR. Zij ziet ook geen aanleiding om te voldoen aan het 

verzoek van de betrokkene om vanwege persoonlijke omstandigheden over te gaan tot verwijdering 

van de registratie.  

 

4. Beoordeling van het geschil 

Uit de stukken, de afgelegde verklaringen voor zover wederzijds erkend althans niet of onvoldoende 

betwist, en het overigens ter zitting verhandelde, is het volgende komen vast te staan. 

  

De betrokkene maakt bezwaar tegen de registratie van een overig obligo met contractnummer  

****106. De registratie wordt gekenmerkt door een A op 18 oktober 2014, een H op 23 december 

2014 en een bijzonderheidscode 1 op 27 oktober 2014. De overeenkomst staat in het CKI als nog niet 

beëindigd. 

 

De Commissie oordeelt als volgt. 

Alvorens de deelnemer overgaat tot registratie van een achterstandsmelding, is zij reglementair 

verplicht daarvoor te waarschuwen (een zogenaamde ‘vooraankondiging’), zodat men nog in de 

gelegenheid wordt gesteld de registratie te voorkomen. In beginsel rust op de deelnemer de plicht 

om aannemelijk te maken dat zij een vooraankondiging heeft verzonden.   

 

De administratie van de deelnemer kan tot bewijs strekken. Het is vaste jurisprudentie van de 

Geschillencommissie dat de deelnemer door kopieën van brieven de verzending van de 

vooraankondiging aannemelijk kan maken. De deelnemer heeft daaraan voldaan. Uit de door de 

deelnemer overgelegde stukken is voldoende gebleken dat de deelnemer op 13 oktober 2014 een 

brief heeft verzonden naar het bij haar bekende adres met daarin de vereiste vooraankondiging. 
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Deze brief vermeldt een betalingstermijn van veertien dagen. De betrokkene werd aldus in de 

gelegenheid gesteld tot 27 oktober 2014 de achterstand in te lopen. De A is aanvankelijk 

geregistreerd op 28 augustus 2014. De deelnemer heeft deze datum met terugwerkende kracht 

gecorrigeerd naar 18 oktober 2014. De betrokkene heeft na ontvangst van de brief d.d. 13 oktober 

2014 direct contact opgenomen met de deelnemer en een betalingsregeling getroffen. Deze 

betalingsregeling werd op 27 oktober 2014 schriftelijk aan de betrokkene bevestigd. De 

betalingsregeling is op diezelfde datum aan het BKR gemeld met een code 1. Op 23 december 2014 is 

de achterstand ingelopen en is een H gemeld.  

 
Uit de bovenstaande beoordeling volgt dat de registratie op naam van de betrokkene technisch juist 

is, omdat deze in overeenstemming met de tekst van de reglementering van het BKR is aangebracht. 

De Commissie zal vervolgens moeten toetsen of de registratie voldoet aan het 

proportionaliteitsbeginsel. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de inbreuk op de belangen van 

de betrokkene niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot het met de registratie te dienen doel.  

Het belang van de registratie is enerzijds de betrokkene te beschermen tegen het aangaan van 

financiële verplichtingen die hij/zij niet kan dragen en anderzijds dat kredietverstrekkers middels het 

kredietregistratiesysteem in staat zijn de gegoedheid en het betaalgedrag van potentiële 

kredietnemers te toetsen en de afweging kunnen maken geen krediet te verlenen aan potentiële 

wanbetalers. Het hiertegenover staande belang van betrokkene is dat hij/zij in de gelegenheid is 

kredieten af te sluiten voor het doen van aankopen of zelfs van een woonhuis en daarin niet wordt 

belemmerd door een negatieve registratie die in veel gevallen verhindert dat de betrokkene een 

krediet kan afsluiten. 

 

Bij de in het kader van die toetsing te maken belangenafweging worden in dit geval de volgende 

feiten en omstandigheden in aanmerking genomen: 

 De registratie is de enige negatieve registratie op naam van de betrokkene. 

 De A heeft vanaf augustus 2014 tot februari 2015 foutief in het CKI gestaan met datum 28 

augustus 2014.  

 De A is geregistreerd nog voordat de betaaltermijn was verstreken. 

 De tekst van de vooraankondiging is verwarrend. Die tekst luidt: “Als u niets doet moet u de 

hele schuld binnen 14 dagen volledig terugbetalen.” De betrokkene heeft wel iets gedaan, 

namelijk een betalingsregeling getroffen en heeft erop kunnen vertrouwen dat zij adequate 

actie ondernam, en geen negatieve registratie zou volgen. 

 De betrokkene heeft maar eenmaal negatief gestaan in twee maanden tijd, daarvoor 

vertoonde zij correct betaalgedrag. 
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 De betrokkene wenst een hypotheek af te sluiten, de BKR-registratie staat hieraan in de weg. 

 De betrokkene heeft direct contact gezocht met de deelnemer en zelf een voorstel gedaan 

voor een redelijke betalingsregeling.  

 De betrokkene zou het tekort op de rekening binnen zes maanden aanvullen, maar heeft dit 

binnen twee maanden gedaan. 

 

Op grond van alle genoemde omstandigheden oordeelt de Commissie, dat het thans nog laten 

voortduren van de registratie in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel. De op dit moment 

bekende feiten duiden erop dat sprake is geweest van een incident, dat de betrokkene geen 

structurele wanbetaler is, en dat het gaat om een relatief klein bedrag. Ongewijzigde instandhouding 

van de registratie zou betekenen dat de negatieve registraties nog tot december 2019 in het register 

zou zijn opgenomen en dat staat niet in redelijke verhouding tot het ontstaan, de omvang en de duur 

van de wanbetaling, mede gelet op het doel dat de registratie dient. De negatieve registraties 

moeten daarom worden verwijderd. 

 

5. De beslissing  

De Commissie, in aanmerking genomen de toepasselijke reglementen, beslist dat de klacht van de 

betrokkene gegrond is. De deelnemer dient binnen tien werkdagen na dagtekening van deze 

beslissing de A, H en bijzonderheidscode 1 te verwijderen. Voorts beslist de Commissie gezien de  

gegrondheid van de klacht, conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 van het Reglement, tot 

terugbetaling van de door betrokkene betaalde bijdrage ad EUR 50.  

 


