
Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 17.10 d.d. 23 oktober 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 en 

heeft de gemachtigde van de betrokkene, de betrokkene en de deelnemer uitgenodigd voor een 

mondelinge behandeling van de klacht op 25 september 2017 te Amsterdam.  

 

Partijen hebben ter zitting hun standpunten (nader) toegelicht. 

 

Standpunt van de betrokkene 

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

van een doorlopend krediet met contractnummer ******399. De registratie wordt gekenmerkt door 

een achterstandsmelding (A) op 4 november 2013 en een bijzonderheidscode 3 (een bedrag van EUR 

250 of meer is afgeboekt) op 13 januari 2015. De overeenkomst heeft een werkelijke einddatum per 

2 september 2016. Betrokkene vordert een bedrag aan materiële schadevergoeding van EUR 

1.357,91 en stuurt ten bewijze een kopie van een factuur van de notaris. 

  

De betrokkene heeft zijn klacht als volgt toegelicht.  

Op 24 april 2012 heeft betrokkene een lening afgesloten voor het halen van een vliegbrevet en de 

aankoop van een auto. In 2013 werd hij werkeloos. Toch hebben hij en zijn partner kunnen voldoen 

aan de (hypotheek)lasten. Er liep ook een betaalrekening waarvan automatisch elke maand EUR 300 

werd afgeschreven voor de lening. Betrokkene ontving zijn salaris op een rekening van [bank]. Hij 

deed elke maand een automatische overboeking naar [deelnemer]. Door saldotekort kwamen de 

bedragen niet meer door. Betrokkene ontving geen bericht. Pas op 29 augustus 2013 ontving 

betrokkene bericht over het saldotekort. De volgende dag heeft betrokkene dat ingehaald. In 

september 2013 ontstond weer een achterstand. Toen werd betrokkene gesommeerd tot betaling 

van de volledige lening van EUR 12.000 binnen zeven dagen. Betrokkene kon hier niet aan voldoen. 

Betrokkene is met het incassobureau een betalingsregeling overeengekomen. De lening is nu 

afgelost. Hypotheekaanvragen worden geweigerd vanwege de registratie, maar zijn woning is al 

verkocht. Betrokkene woont nu bij zijn schoonouders. Als hij eerder van de registratie had geweten, 
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had hij zijn huis uit de verkoop gehaald. Code 3 is ongegrond, er is geen sprake van kwijting. Het 

gehele bedrag is betaald. De achterstand op het krediet was beperkt. De huidige financiële situatie 

van betrokkene is nu zeer sterk.  

 

Op de stelling van de deelnemer dat de klacht niet ontvankelijk is, reageert de betrokkene dat de 

deelnemer niet heeft voldaan aan de verplichting om betrokkene te wijzen op het indienen van de 

klacht binnen twee maanden bij de Commissie. Betrokkene was zich hierdoor niet bewust van de 

termijn. Voorts heeft betrokkene een aanzienlijk belang bij een inhoudelijk oordeel over de kwestie. 

De betrokkene heeft diverse betalingsverzoeken ontvangen eind 2012, maar niet de 

vooraankondiging d.d. 5 december 2012, noch werd telefonisch gemeld dat bij wanbetaling een 

negatieve registratie ontstond. Op 26 april 2013 heeft betrokkene de achterstand ingehaald en zelfs 

EUR 1.000 extra overgemaakt. Het beeld dat de deelnemer schetst klopt niet. Door werkeloosheid 

heeft betrokkene tijd nodig gehad om de achterstanden in te halen en heeft dat met succes in twee 

jaar tijd gedaan. Hij had o.a. ook een achterstand bij de belastingdienst en een studieschuld, thans 

een zeer beperkte roodstand en volledig schuldvrij. Betrokkene heeft op regelmatige wijze zijn 

tekorten aangevuld, de betalingen zijn alleen door de zware omstandigheden wat later gedaan. De 

deelnemer stelt ten onrechte dat er geen zwaarwegende persoonlijke omstandigheden zijn. 

Betrokkene is echter dakloos, kan tijdelijk bij zijn schoonouders terecht, maar niet voor vijf jaar. 

Aanvragen voor koop/huur van een woning zijn ten gevolge van de registratie afgewezen. Code 3 is 

onterecht, deze mist grondslag. Betrokkene stelt dat de registratie disproportioneel is.  

 

2. Standpunt van de deelnemer 

De deelnemer stelt dat de klacht niet ontvankelijk moet worden verklaard, omdat deze niet tijdig is 

ingediend. Betrokkene heeft vanaf 1 september 2016 via Dynamiet Nederland bezwaar gemaakt 

tegen de registratie. Op 31 oktober 2016 is het verzoek gemotiveerd afgewezen. Er zijn dus meer dan 

twee maanden verstreken voordat betrokkene op 22 maart 2017 de klacht bij de Commissie heeft 

ingediend. Indien de klacht wel ontvankelijk is dan is hij ongegrond. In september 2012 ontstond een 

ongeoorloofde roodstand op de betaalrekening. Deze liep binnen enkele maanden aanzienlijk op 

(van EUR 36,04 naar EUR 921,13). In mei 2013 werd de roodstand voldaan, maar liep daarna weer 

op. De deelnemer stuurt kopie van de vooraankondiging d.d. 5 december 2012 en 11 september 

2013. Betrokkene is via brieven en bankafschriften geïnformeerd over de betalingsachterstand. In de 

periode september 2012 tot september 2014 heeft de deelnemer geprobeerd met betrokkene in 

gesprek te gaan over de problemen. De deelnemer heeft meermaals telefonisch contact gezocht en 

brieven verstuurd. In september 2014 is een betalingsregeling afgesproken. Toen betrokkene die niet 

nakwam is het krediet opgeëist. De totale schuld was toen EUR 11.972,08. In december 2014 was 
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nog niets betaald en toen heeft de deelnemer de vordering afgeboekt en overgedragen aan het 

incassobureau. Op 1 september 2016 werd uiteindelijk het hele bedrag voldaan. De deelnemer kent 

het standpunt van de Commissie met betrekking tot code 3 en algehele betaling, maar wil de code 

handhaven. De deelnemer heeft de vordering intern afgeboekt omdat vier jaar lang niet viel in te 

zien of tot betaling zou worden overgegaan. Volgens de deelnemer is het CKI duidelijk genoeg wat 

betreft code 3 met einddatum. De deelnemer stuurt kopie van een beschikking van de Rechtbank 

Noord-Nederland d.d. 14 januari 2016 waarin wordt geoordeeld dat code 3 niet moet worden 

verwijderd, ook al is volledig betaald.  

 

De deelnemer stelt dat Dynamiet Nederland als professionele juridische dienstverlener hem had 

moeten wijzen op de mogelijkheden van beroep en bezwaar tegen een beslissing van de deelnemer. 

Dat betrokkene stelt dat hij de betalingsregeling met het incassobureau stipt nakomt is mosterd na 

de maaltijd. De deelnemer had de vordering immers al noodgedwongen afgeboekt omdat 

betrokkene de betaalafspraken niet nakwam. Het niet hebben ontvangen van de vooraankondiging 

lijkt een gelegenheidsverweer. Dit is ook nooit door Dynamiet Nederland aangegeven. Andere 

brieven hebben hem blijkbaar wel bereikt. De deelnemer stuurt kopie van de uitspraak van de 

Rechtbank Amsterdam waarin wordt bepaald dat de wens om een woning aan te kopen geen 

zwaarwegend persoonlijk belang is. Er zijn kredietverstrekkers die ook met een registratie een 

hypotheek verstrekken. 

 

3. Beoordeling van het geschil 

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

betwist, is het volgende komen vast te staan. 

 

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

contractnummer ******399. De registratie wordt gekenmerkt door een A op 4 november 2013 en 

een code 3 op 13 januari 2015. De overeenkomst heeft een werkelijke einddatum per 2 september 

2016. De betrokkene vordert een bedrag aan materiële schadevergoeding van EUR 1.357,91. 

 

Met betrekking tot de ontvankelijkheid van de klacht oordeelt de Commissie als volgt. 

De deelnemer stelt dat de klacht niet ontvankelijk is. Artikel 6 lid 4 van het Reglement 

Geschillencommissie BKR bepaalt echter dat de Commissie een klacht in behandeling neemt nadat 

BKR en/of de deelnemer een schriftelijke uitspraak heeft/hebben gedaan, inhoudende het niet 

voldoen aan het verzoek of een gedeelte van het verzoek van betrokkene, en betrokkene binnen 

twee maanden nadien een klacht bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt. Voorts, dat 
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BKR en/of de deelnemer verplicht zijn om de betrokkene te wijzen op de mogelijkheid om binnen 

twee maanden bij de Geschillencommissie een klacht in te dienen. De deelnemer heeft gesteld dat zij 

ervan uitgaat dat Dynamiet Nederland als professionele partij de betrokkene op de hoogte heeft 

gesteld van het indienen van de klacht bij de Commissie. Dat ontslaat haar echter niet van haar eigen 

reglementaire verplichting de betrokkene daarop te wijzen. Dat betrokkene een gemachtigde voor 

zich liet optreden maakt dat niet anders. Mededeling aan de gemachtigde zou hebben te gelden als 

mededeling aan de betrokkene. De klacht wordt derhalve ontvankelijk verklaard.  

 

Alvorens de deelnemer overgaat tot registratie van een achterstand, 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, indien de klager dat betwist.  

 

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

Geschillencommissie dat de deelnemer door overlegging van 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 5 december 2012 en 11 

september 2013 een brief heeft verzonden naar het bij haar bekende adres met daarin de vereiste 

vooraankondiging. De registratie van de A is daarmee conform de feiten en correct.  

 

Op grond van het Algemeen Reglement BKR dient een deelnemer een bijzonderheidscode 3 te 

registreren als de deelnemer een bedrag ad EUR 250 of meer afboekt. De deelnemer heeft een 

interne afboeking gedaan en deze gemeld met code 3 en datum 13 januari 2015. Nadat de vordering 

was overgedragen aan het incassobureau, heeft de betrokkene met een betalingsregeling echter 

alsnog de gehele vordering voldaan, in september 2016. De deelnemer heeft dit aangegeven door 

een einddatum te registeren en staat op het standpunt dat aldus voldoende duidelijk is voor andere 

kredietverleners dat de vordering na afboeking niettemin in zijn geheel is voldaan. Zoals in eerdere 

beslissingen aangegeven, deelt de Commissie niet het standpunt dat deze wijze van registratie in 

zodanig mate voldoet aan de wettelijke eisen van juistheid en nauwkeurigheid dat deelnemers en 

betrokkenen hun gedrag daarop kunnen afstemmen. De huidige website van BKR vermeldt in dit 

opzicht het volgende. Een code 3 kan twee betekenissen hebben namelijk afboeking of 

kwijtschelding: (1) afboeking: bij een afboeking besluit de kredietverstrekker om het dossier 

voorlopig te laten rusten. Binnen een termijn van 5 jaar moet de kredietverstrekker u wel 

aanschrijven anders gaat de verjaring in. Zij melden dan een code 3 ZONDER einddatum. Of (2) 

kwijtschelding: bij een kwijtschelding wordt afgesproken dat er een bepaald bedrag voldaan moet 
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worden en een bedrag wordt kwijtgescholden. De kredietverstrekker meldt dan een code 3 MET 

einddatum. Er zijn dan geen financiële verplichtingen meer op dit krediet.  

 

De gemiddelde lezer van deze passage ziet niet dat ondanks een 3 een vordering toch in zijn geheel 

kan zijn betaald. Hiernaast is nog van belang dat code 3 anders dan andere registraties afhankelijk is 

van de subjectieve inschatting van de deelnemer. In deze gevallen is er doorgaans eerst een 

achterstand en wordt een A geregistreerd, bij niet-betaling wordt de gehele vordering opgeëist en 

een 2 geregistreerd. De betrokkene zal dat bedrag niet ineens kunnen betalen. Er ontstaan zodanige 

betalingsproblemen dat de deelnemer verwacht de vordering niet in zijn geheel te kunnen innen. De 

vordering wordt daarom, mede op boekhoudkundige gronden afgeboekt, er wordt een code 3 

geregistreerd, maar tegelijkertijd zal de deelnemer zelf of via een incassobureau proberen via een 

betalingsregeling de vordering alsnog in zijn geheel te laten voldoen. De betalingsregeling wordt 

vervolgens wel of niet netjes nagekomen en tenslotte is de gehele vordering betaald en komt er 

naast de datum van de 3 een einddatum. Het afboekingsbeleid en de bijbehorende plaatsing van 

code 3 berust derhalve louter op de beoordelingsvrijheid van de deelnemer en wordt mede door 

externe boekhoudkundige motieven bepaald. Code 3 is dus, anders dan andere registraties die op 

voor derden waarneembare objectieve feiten zijn gebaseerd, afhankelijk van de subjectieve 

inschatting van de deelnemer en moet, ook al omdat die zulke ernstige gevolgen voor betrokkene 

heeft, kritisch worden bekeken. De Commissie oordeelt dan ook dat als de vordering hoe dan ook (al 

dan niet conform de afbetalingsregeling) is afbetaald, de code 3 moet worden verwijderd, omdat er 

op dat moment niet meer is afgeboekt. Zij erkent dat algehele verwijdering geen juiste en 

nauwkeurige verwerking oplevert in die gevallen waarin door het weglaten van andere coderingen 

de werkelijkheid niet juist en nauwkeurig wordt weergegeven. In dit geval is per abuis geen code 2 

neergezet en stelt de deelnemer dat het reglement geen ruimte biedt om een code 1 

(betalingsregeling getroffen) neer te zetten omdat er geen sprake is van een minnelijke regeling. 

Niettemin staat vast dat er een betalingsregeling getroffen is en biedt code 1 geen ruimte voor het 

onderscheid tussen een minnelijke en een afgedwongen regeling. Het reglement van de 

Geschillencommissie geeft de mogelijkheid onjuiste registraties te verwijderen, maar sluit een bevel 

tot plaatsing van een code uit. De verantwoordelijkheid van dergelijke plaatsingen ligt uiteraard bij 

de deelnemer. In deze omstandigheden is de Commissie van oordeel dat met de juiste registratie van 

de A en de niet onmogelijke plaatsing van de 2 en de 1 in dit geval voldoende recht zou zijn gedaan 

aan de eisen van juistheid en nauwkeurigheid van de verwerking. Zij is echter niet bevoegd de 

deelnemer te bevelen de code 2 en de code 1 alsnog te plaatsen.   
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De Commissie heeft getoetst of de registratie voldoet aan het proportionaliteitsbeginsel. Het 

proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de inbreuk op de belangen van de betrokkene niet 

onevenredig mag 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 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 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. 

 

De Commissie ziet echter geen aanleiding deze toets in dit geval in het voordeel van de betrokkene 

te laten slagen. Er zijn weliswaar omstandigheden die in het voordeel van betrokkene zijn zoals het 

feit dat hij uiteindelijk de gehele schuld heeft betaald, hij geen andere negatieve registraties heeft en 

thans financieel gezond is, maar bij elkaar is dat te licht om te oordelen dat de registratie 

disproportioneel is en daardoor geheel moet worden geschrapt. Kredietaanbieders moeten kunnen 

kennisnemen van de betalingsgeschiedenis en vervolgens hun eigen afweging maken of het 

verantwoord is aan betrokkene een krediet te verstrekken. Daarbij komt dat betrokkene in casu er al 

bij is gebaat dat de deelnemer geen code 2 en geen code 1 heeft geregistreerd. De registratie als 

geheel is daarmee minder “zwaar” en aanleiding om deze geheel te schrappen ziet de Commissie 

mede om die reden niet.  

 

De Commissie komt dan toe aan de schadevordering van de betrokkene. 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet de opgevoerde schade het rechtstreeks gevolg 

zijn van de onjuiste registratie. De betrokkene heeft naar het oordeel van de Commissie het causaal 

verband tussen de registratie en de gevorderde schade onvoldoende aannemelijk gemaakt. De 

vordering tot schadevergoeding wordt door de Commissie afgewezen.  

 

4. De beslissing  

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

betrokkene (gedeeltelijk) gegrond is. De deelnemer dient binnen tien werkdagen na dagtekening van 

deze beslissing de code 3 op het doorlopend krediet met contractnummer ******399 te 

verwijderen. De overige (deel)klachten zijn ongegrond. De schadevordering wordt afgewezen. Voorts 

beslist de Commissie gezien de (gedeeltelijke) gegrondheid van de klacht, conform het bepaalde in 



Pagina 7 van 7 

 

  

artikel 9 lid 2 van het Reglement, tot terugbetaling van de door betrokkene betaalde bijdrage ad EUR 

50.   

  


