
Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 17.09 d.d. 15 augustus 2017 te 

Amsterdam (prof. mr. J.J.C. Kabel, A.A.M. Beijersbergen van Henegouwen, mr. H.M. Patijn, mr. A.H. 

Beekhuizen).  
 

 

 

1. Behandeling van het geschil 

Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Commissie te laten 

beslechten, binnen de door het Reglement Geschillencommissie BKR (hierna: het Reglement) 

gestelde grenzen. De Commissie heeft kennis genomen van de door partijen overgelegde stukken.  

 

Op eensluidend verzoek van partijen heeft de Commissie besloten tot schriftelijke afdoening van het 

geschil (artikel 13 lid 2 Reglement). 

 

2. Standpunt van de betrokkene 

De betrokkene maakt bezwaar tegen de registratie in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) 

van een verzendhuis krediet met contractnummer ***********601. De registratie wordt 

gekenmerkt door een achterstandsmelding (A) en een bijzonderheidscode 2 ((Restant) vordering 

geheel opeisbaar) op 8 november 2014. De overeenkomst staat in het CKI als niet beëindigd.  

    

De betrokkene heeft zijn klacht als volgt toegelicht.  

In mei 2005 is betrokkene gescheiden van zijn vrouw. Hij heeft na 2004 geen bestellingen gedaan bij 

de deelnemer. De betrokkene stelt dat zijn ex-vrouw een overeenkomst met de deelnemer is 

aangegaan en dat zij zijn naam daarvoor heeft gebruikt. Zij heeft bestellingen gedaan en die zijn 

afgeleverd op haar adres in Apeldoorn. De betrokkene heeft daar zelf nooit gewoond. De betalingen 

zijn gedaan met een rekening die niet op betrokkene’s naam staat, maar op naam van zijn ex-vrouw. 

Zij wil niet meewerken aan een schuldbekentenis om een wijziging in de persoonsgegevens te 

bewerkstelligen. In 2015 bleek bij de aanvraag van een VISA kaart de BKR-registratie. Tot aan 2015 

heeft betrokkene geen enkel bericht van de deelnemer ontvangen. Betrokkene vraagt zich af of de 

vordering niet verjaard is. Betrokkene heeft bij de politie aangifte gedaan. 

 

3. Standpunt van de deelnemer 

De deelnemer stelt dat op naam van betrokkene diverse bestellingen zijn gedaan. De achterstand is 

ontstaan door storneringen van de automatische incasso. Het maandelijkse termijnbedrag bedroeg 

EUR 49. Vanaf 18 juni 2014 is betrokkene met meerdere brieven geattendeerd op de 

betalingsachterstand. Voorafgaand aan de A2 zijn zeven brieven verzonden. De deelnemer stuurt 
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kopie van de standaardbrieven en een schermprint. In de periode 12 mei 2014 tot 28 augustus 2014 

zijn geen betalingen ontvangen. Op 29 augustus 2014 is een ingebrekestelling verstuurd en is 

gesommeerd het gehele bedrag te voldoen. Op 25 september 2014 heeft de deelnemer aan 

betrokkene nog een betaalregeling aangeboden. Bij brief d.d. 25 september 2014 is dat door de 

deelnemer bevestigd. Op 1 oktober 2014 is nog een herinnering gestuurd, maar de deelnemer 

ontving geen reactie noch enige betaling, waarna de vordering is overgedragen aan het 

incassobureau. Als er mogelijk misbruik is gemaakt door betrokkene’s ex-vrouw dan vindt de 

deelnemer dat vervelend maar het misbruik is aan de deelnemer niet kenbaar gemaakt noch kan de 

deelnemer hierin een verwijt worden gemaakt. Sinds 2010 was betrokkene bekend met de 

openstaande rekening. Betrokkene heeft op 28 april 2016 aangifte gedaan van fraude, maar zover de 

deelnemer bekend, is deze niet vastgesteld en bewezen. De deelnemer is van mening dat de 

registratie juist is.  

 

4. Beoordeling van het geschil 

Uit de stukken is het volgende komen vast te staan. 

 

De betrokkene maakt bezwaar tegen de registratie in het CKI van een verzendhuis krediet met 

contractnummer ***********601. De registratie wordt gekenmerkt door een A en een code 2 op 8 

november 2014. De overeenkomst staat in het CKI als niet beëindigd. 

 

De basis van het bezwaar van betrokkene is dat hij niet de persoon is die de bestelling heeft gedaan, 

niet de goederen van de bestelling heeft ontvangen en daarvan heeft genoten, maar de prijs voor de 

bestelling wèl de vordering van de deelnemer is waarvoor betrokkene uiteindelijk is geregistreerd in 

het CKI. Uit alle stukken is gebleken dat dit door betrokkene geschetste beeld juist is. Deze situatie is 

ontstaan doordat de betrokkene in een verder verleden een contractuele relatie is aangegaan met de 

deelnemer op basis waarvan goederen konden worden besteld op afbetaling. Betrokkene was 

(hoofdelijk) aansprakelijk voor betaling. Nadat betrokkene en zijn ex-vrouw waren gescheiden van 

echt, is de betreffende contractuele relatie niet geëindigd, en bleef het voor de ex-vrouw mogelijk 

goederen te bestellen met gebruikmaking van die gegevens. Gebleken is dat de ex-vrouw dat ook in 

dit geval heeft gedaan, dat zij de bestelling heeft ontvangen en dat correspondentie over de schuld 

later ook via haar adres heeft plaatsgehad waar betrokkene toen niet woonachtig was. 

 

Uit het voorgaande trekt de Commissie de conclusie dat de registratie in kwestie misschien wel 

reglementair juist is, maar in de gegeven omstandigheden geen stand kan houden omdat deze 

disproportioneel is voor de betrokkene in verhouding tot het doel dat de registratie dient. De 
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vordering in kwestie is ontstaan door een aankoop van de ex-vrouw van goederen waarvan 

uitsluitend de ex-vrouw het gebruik en genot heeft gehad. Betrokkene was daarvan niet op de 

hoogte en ook latere correspondentie van de deelnemer onttrok zich aan zijn zicht. Zou de registratie 

ongewijzigd worden gehandhaafd dan zou deze het verkeerde beeld geven dat betrokkene een 

wanbetaler is vis à vis de deelnemer en daarvan kan niet worden gesproken gelet op de bijzondere 

omstandigheden van het geval.  

 

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 en code 2 op het verzendhuis krediet met contractnummer ***********601 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.   

  


