
Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 17.13 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 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 ******990. De registratie wordt gekenmerkt door 

een bijzonderheidscode 2 ((restant)vordering geheel opeisbaar) op 29 oktober 2008 en een 

bijzonderheidscode 4 (kredietnemer blijkt/bleek onbereikbaar) op 27 november 2009. De 

overeenkomst heeft een werkelijke einddatum per 6 september 2016.   

 

De betrokkene heeft haar klacht als volgt toegelicht.  

Nadat betrokkene haar huurhuis wilde kopen kwam zij erachter dat er een openstaande vordering 

was bij de deelnemer. Zij heeft direct de vordering betaald. Zij heeft contact opgenomen en 

betrokkene bleek niet te vinden in de systemen. De deelnemer heeft eerdere codes 1 en 3 

verwijderd. Volgens betrokkene hebben de coderingen met elkaar te maken en moet ook 2 en 4 

worden verwijderd. In 7 à 8 jaar tijd heeft de deelnemer niets gecommuniceerd aan betrokkene. De 

brieven die door de deelnemer verstuurd zouden zijn, zijn gestuurd naar een oud adres omdat 

betrokkene is verhuisd. Zij heeft geen adreswijziging gestuurd omdat zij dacht dat zij geen 

verplichtingen meer had jegens de deelnemer. Doordat de deelnemer de procedure in 2013 niet 

heeft voortgezet, heeft naar de mening van de betrokkene de deelnemer geaccepteerd dat zij het 

openstaande bedrag niet meer zou terugkrijgen. Betrokkene heeft zelf nadat zij wist van de BKR 

registratie contact gezocht met de deelnemer en zo snel mogelijk het bedrag betaald.  
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De financiën van betrokkene zijn op orde en betrokkene heeft een vast contract met een goed 

inkomen. Betrokkene stelt dat de registratie eerder opgelost had kunnen worden als de deelnemer 

voortvarender had geacteerd.  

 

2. Standpunt van de deelnemer 

De deelnemer stelt dat de betrokkene op 27 oktober 2005 een kredietovereenkomst met de 

deelnemer heeft getekend. Een van de voorwaarden was een maandelijkse voeding op de rekening 

van EUR 50. In de periode 10 oktober 2007 tot 15 februari 2008 werd hier niet aan voldaan. 

Uiteindelijk is een ongeoorloofde debetstand ontstaan van EUR 1.107,89. Het lukte niet een 

betalingsregeling te treffen en de vordering is overgedragen aan het incassobureau. Deze heeft 

betrokkene in september 2008 aangeschreven op het bij haar bekende adres. Op 15 oktober 2008 is 

de vordering opgeëist en is betrokkene gesommeerd het bedrag binnen zeven dagen te voldoen. 

Betrokkene heeft hier geen gehoor aangegeven, waarna code 2 is gemeld. In de periode 21 juli tot 21 

augustus 2008 is de post twee keer als onbesteld retour ontvangen. Om die reden heeft de bank de 

adressering gewijzigd in het postbusnummer van de bank. Op 30 september 2008 heeft het 

incassobureau een adreswijziging die zij kreeg van [schadeverzekering] in haar administratie 

verwerkt. Op dat adres stond betrokkene echter niet ingeschreven. Betrokkene heeft zelf geen 

adreswijziging doorgegeven aan de deelnemer. Op 29 oktober 2008 is de vordering overgedragen 

aan de deurwaarder. Een betalingsregeling met de deurwaarder wordt door betrokkene niet 

nagekomen. Betrokkene was niet te traceren door de deurwaarder waarna code 4 is gemeld. Op 22 

mei 2013 is een dagvaarding bij betrokkene betekend. De procedure bij de rechtbank is vanwege 

proces-economische redenen niet voortgezet. Inmiddels is het huidige adres van betrokkene bekend, 

maar code 4 komt daardoor niet te vervallen. De registratie is correct.  

 

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 ******990. De registratie wordt gekenmerkt door een code 2 op 29 oktober 2008 

en een code 4 op 27 november 2009. De overeenkomst heeft een werkelijke einddatum per 6 

september 2016.   

 

Een code 2 moet door de deelnemer worden geplaatst als de vordering geheel wordt opgeëist. Vaak 

valt dat moment samen met het moment waarop de vordering ter incasso wordt overgedragen aan 
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een deurwaarder. De deelnemer heeft als datum bij de code vermeld 29 oktober 2008. De 

betrokkene heeft echter geen enkele correspondentie van de deelnemer noch van het incassobureau 

ontvangen, omdat zij was verhuisd. Zij heeft geen adreswijziging gestuurd omdat zij in de 

veronderstelling was dat zij geen verplichtingen meer had aan de deelnemer. Code 2 is reglementair 

juist. De geregistreerde code 4 is reglementair ook juist. Betrokkene is verhuisd zonder een 

adreswijziging op te geven, waarna de deelnemer post retour ontving. Code 4 is dan van toepassing. 

 

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. 

 

Bij de in deze zaak te maken belangenafweging dienen de volgende (vaststaande) feiten en 

omstandigheden in aanmerking te worden genomen: 

 

 De deelnemer heeft de incasso van de vordering voor meerdere jaren stilgelegd, uit proces-

economische redenen. 

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

 Het gaat om een relatief klein bedrag dat uiteindelijk geheel is betaald. 

 De registratie zal ongewijzigd nog tot 2021 in het CKI staan.  

 

De Commissie weegt met name zwaar dat de deelnemer de incasso van de vordering jarenlang heeft 

opgeschort, hoewel zij de vordering al in 2008 had opgeëist. Dat recht komt de deelnemer toe, maar 

heeft er wel toe geleid dat de registratie langer zichtbaar is gebleven dan wanneer de incasso met 

redelijke voortgang zou zijn uitgevoerd. Aannemelijk is geworden dat betrokkene de gehele schuld 

eerder zou hebben betaald, als de incasso eerder - bijvoorbeeld na het uitbrengen van de 

dagvaarding in 2013 (welke procedure om niet nader toegelichte proces economische redenen is 

ingetrokken door de deelnemer) - was doorgezet. Hoewel het uitgangspunt is dat een schuldenaar 

zelf verantwoordelijk is voor betaling van de schuld, is in dit geval het tijdsverloop tussen de 
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registratie en het opnieuw trachten te incasseren van de al in 2008 opgeëiste vordering dermate lang 

geweest, dat betrokkene daar onevenredig door wordt gedupeerd nu deze registratie bij 

ongewijzigde instandhouding nog jaren zichtbaar zal blijven. 

 

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 betrokkene geen structurele 

wanbetaler is. Ongewijzigde instandhouding van de registratie zou betekenen dat de negatieve 

registratie nog tot 2021 in het register zou zijn opgenomen en dat staat niet in redelijke verhouding 

tot de omvang en de duur van de niet nagekomen betalingsverplichting, mede gelet op het doel dat 

de registratie dient. De negatieve coderingen 2 en 4 moeten worden verwijderd.  

 

4. 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 coderingen 2 en 4 op het doorlopend krediet met contractnummer ******990 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.   


