
Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 17.15 d.d. 8 januari 2018 te 

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

Beekhuizen, secretaris).  
 

 

 

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 20 november 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 ******018 en een overig obligo met 

contractnummer ******846. De registratie van het krediet eindigend op 018 wordt gekenmerkt door 

een bijzonderheidscode 2 ((restant)vordering geheel opeisbaar) op 30 maart 2016 en een 

bijzonderheidscode 3 (bedrag van EUR 250 of meer is afgeboekt) op 13 april 2016. De overeenkomst 

heeft een werkelijke einddatum per 24 november 2016. De registratie van het krediet eindigend op 

846 wordt gekenmerkt door een achterstandsmelding (A) op 29 juni 2015, een bijzonderheidscode 1 

(aflossings-/schuldregeling getroffen) op 1 juli 2015 en een code 3 op 25 april 2016. De werkelijke 

einddatum van deze overeenkomst is 29 oktober 2016.  

 

De betrokkene heeft zijn klacht als volgt toegelicht.  

Betrokkene is in september 2001 gestart met een MBO opleiding. Hij heeft toen een 

studentenkrediet afgesloten en een studentenrekening geopend. Betrokkene kon tot maximaal EUR 

2.500 aan studiemateriaal aanschaffen. Betrokkene mocht maximaal EUR 999 rood staan. 

Maandelijks diende hij EUR 100 af te lossen op het krediet en het saldo moest eenmaal per kwartaal 

positief staan. In juli 2006 heeft hij zijn MBO afgerond en in september 2006 is hij gestart met HBO, 

waar hij studiefinanciering voor ontving. In september 2012 is hij doorgestroomd naar de Universiteit 

en kreeg toen geen studiefinanciering meer. Door studie- en reiskosten, eten en maandelijkse huur 

van zijn woonruimte kon betrokkene tijdelijk niet meer aan de maandelijkse aflossingsverplichting 

voldoen. Betrokkene vertoonde langdurig een correct betaalgedrag. In september 2015 heeft 
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betrokkene zijn universitaire diploma behaald en vanaf 1 mei 2016 heeft hij een baan. Op dat 

moment heeft hij een betaalafspraak gemaakt met de deelnemer. Op 24 november 2016 heeft hij de 

gehele vordering op beide kredieten voldaan. Betrokkene wenst nu met zijn partner een woning te 

kopen. Nadat de gemachtigde een klacht bij de deelnemer heeft ingediend, heeft de deelnemer een 

eerdere achterstandsmelding op het doorlopend krediet verwijderd. Zij heeft code 2 toegevoegd en 

heeft de einddatum aangepast. 

 

Wat betreft de achterstandsmelding op het overig obligo stelt de gemachtigde dat de deelnemer 

geen bewijs stuurt van het verzenden van een vooraankondiging op 2 juni 2015. Zij kan ook niet 

aantonen dat deze brief door de betrokkene is ontvangen. De deelnemer had de brief aangetekend 

moeten verzenden. De gemachtigde verwijst naar een uitspraak van het Hof Den Bosch d.d. 26 

november 2015, waarin het Hof oordeelt dat de ontvangsttheorie van toepassing is. Betrokkene 

betwist de ontvangst van de vooraankondiging. De A moet daarom worden verwijderd. En omdat het 

Algemeen Reglement BKR (AR BKR) versie 2014 van toepassing is, dient de gehele registratie van het 

overig obligo te worden verwijderd.  

 

Wat betreft de code 2 op het doorlopend krediet stelt de gemachtigde dat deze is gemeld op 30 

maart 2016, waardoor AR BKR versie 2016 van toepassing is. Voordat een vordering wordt opgeëist 

dient betrokkene een ingebrekestelling te ontvangen, waarin hem een redelijke termijn voor 

nakoming wordt gesteld. Zonder ingebrekestelling kan geen verzuim plaatsvinden. Betrokkene heeft 

nimmer een ingebrekestelling ontvangen, waardoor de vordering niet rechtsgeldig opeisbaar is. De 

brief van de deelnemer d.d. 30 maart 2016 kan niet worden aangemerkt als ingebrekestelling. Het 

Hof Den Bosch oordeelt in een uitspraak van 14 mei 2013 dat ingebrekestelling en opeising niet in 

één brief kan, omdat de opeising pas kan plaatsvinden na intreding van het verzuim. Ook code 2 

dient derhalve te worden verwijderd. Voorts verwijst de gemachtigde naar een uitspraak van de 

Rechtbank Oost-Brabant waarin wordt geoordeeld dat code 2 niet kan worden geregistreerd indien 

geen achterstandscode is geregistreerd. De A en 2 hangen in onderling verband met elkaar samen. 

De deelnemer heeft niet kunnen aantonen dat een vooraankondiging is verstuurd waardoor zij de A 

heeft verwijderd, dan dient ook code 2 te worden verwijderd.  

 

Code 3 is gemeld in april 2016 waardoor AR BKR versie 2016 van toepassing is. Er is geen sprake van 

finale kwijting, de vordering is in zijn geheel voldaan. De gemachtigde verwijst naar eerdere 

uitspraken van de Commissie waarin is geoordeeld dat code 3 in zo een geval dient te worden 

verwijderd. Betrokkene doet ook een beroep op disproportionaliteit en wijst daarbij op zijn 

persoonlijke omstandigheden, het financiële voordeel van een koopwoning, de kinderwens, het 



Pagina 3 van 7 
 

  

gezamenlijk inkomen van hem en zijn vriendin, het ontbreken van betalingsachterstanden, zijn 

financiële stabiliteit, zijn goede betaalmoraal en de afwezigheid van de kans op herhaling.  

 

2. Standpunt van de deelnemer 

De deelnemer stelt dat het feitenrelaas van betrokkene een aantal onjuistheden bevat. Betrokkene 

zou pas in juli 2016 de registratie ontdekt hebben. Echter, op 25 januari 2016 heeft betrokkene al 

telefonisch geïnformeerd naar de registratie. De betalingsachterstanden zijn ontstaan op 20 oktober 

2014. Vanaf dat moment heeft de deelnemer diverse keren een betalingsregeling proberen te 

treffen. Zij heeft herhaaldelijk gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen van de 

betalingsachterstanden. De deelnemer stelt dat zij niet onzorgvuldig heeft gehandeld. Betrokkene 

bleek keer op keer niet in staat de betalingsregeling na te kunnen komen. Nimmer is de deelnemer 

akkoord gegaan met betaling voor het einde van 2016. Betrokkene stelt dat hij de vordering aan de 

deelnemer voldaan zou hebben, maar dat is niet juist. De deelnemer heeft de vordering al in april 

2016 afgeboekt. Betrokkene heeft de vordering uiteindelijk voldaan aan het incassobureau. De 

stelling dat de vooraankondiging niet ontvangen is, komt de deelnemer voor als 

gelegenheidsverweer. In vrijwel alle dossiers die de gemachtigde behandelt wordt dit verweer 

gevoerd. De deelnemer vindt het onaannemelijk omdat post niet retour is ontvangen. De deelnemer 

verwijst naar een uitspraak van de Hoge Raad d.d. 14 juli 2013. Zij stuurt kopie van de 

ingebrekestelling. Ter onderbouwing van de stelling dat het doorlopend krediet niet zonder 

ingebrekestelling is opgeëist, wijst de deelnemer op twee brieven aan de betrokkene d.d. 14 januari 

en 15 februari 2016. Wat betreft de stelling dat een code 2 alleen geregistreerd mag worden na een 

A stelt de deelnemer dat de uitspraak van het Hof Den Bosch van 26 november 2015 de feiten en 

omstandigheden onjuist uitlegt. De bijzonderheidscodering vormt geen eenheid met de A codering. 

De deelnemer wijst in haar algemene voorwaarden erop dat wanbetaling leidt tot opeising, 

daarnaast stuurt zij verschillende sommaties en ingebrekestellingen. De deelnemer stuurt kopie van 

een brief van BKR waarin staat dat het Hof een onjuiste uitleg heeft gegeven aan het CKI reglement. 

De deelnemer is het niet eens met het standpunt van de Commissie met betrekking tot code 3 in het 

geval de gehele vordering is voldaan. De deelnemer was genoodzaakt de vordering als oninbaar af te 

boeken en over te dragen aan het incassobureau. Toekomstige kredietverstrekkers dienen hiervan 

op de hoogte te zijn. Zij zullen een eigen afweging maken om een krediet wel of niet te verstrekken. 

De persoonlijke belangen van betrokkene staan niet in verhouding tot het behoud van de registratie. 

Deze zaak is niet te vergelijken met de Santander zaak.  

 

3. Beoordeling van het geschil 
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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 een doorlopend krediet met 

contractnummer ******018 met een code 2 op 30 maart 2016 en een code 3 op 13 april 2016. De 

overeenkomst heeft een werkelijke einddatum per 24 november 2016 en een overig obligo met 

contractnummer ******846. Deze registratie wordt gekenmerkt door een A op 29 juni 2015, een 

code 1 op 1 juli 2015 en een code 3 op 25 april 2016. Deze overeenkomst heeft een werkelijke 

einddatum per 29 oktober 2016.   

 

De Commissie zal allereerst oordelen of de in het geding zijnde registraties voldoen aan de eisen die 

het Algemeen Reglement BKR daaraan stelt.  

 

Met betrekking tot de registratie van bijzonderheidscode 2 op het contract eindigend op 018 

oordeelt de Commissie als volgt.  

 

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 

een incassobureau. De deelnemer heeft als datum bij de code vermeld 30 maart 2016. Uit de stukken 

blijkt dat omstreeks die datum de vordering daadwerkelijk is opgeëist. In zoverre is de registratie van 

de code 2 in overeenstemming met de feiten en correct. 

 

Met betrekking tot de registratie van de A op het contract eindigend op 846 geldt dat alvorens de 

deelnemer overgaat tot registratie van een achterstand, zij reglementair verplicht is daarvoor te 

waarschuwen (een zogenaamde ‘vooraankondiging’), zodat de betrokkene 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 standaardbrieven en een kopie van het 

logboek 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 2 juni 2015 een brief heeft verzonden naar het bij haar bekende adres met daarin de 

vereiste vooraankondiging. In het midden kan blijven of de brief door betrokkene ook is ontvangen. 

Betrokkene heeft immers gesteld dat hij de bewuste brief niet heeft ontvangen. Vaststaat dat 
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betrokkene de overige correspondentie als ook alle dagafschriften wel heeft ontvangen. Daaruit kon 

betrokkene opmaken dat hij een betalingsachterstand had die hij moest inlopen. Voorts is gebleken 

dat betrokkene niet in staat was om getroffen betalingsregelingen na te komen en is de vordering 

pas in november 2016  geheel voldaan. Uit deze omstandigheden maakt de Commissie op dat 

betrokkene niet in staat was om de betalingsachterstand in te lopen, ervan uitgaande dat de 

vooraankondiging door hem wel zou zijn ontvangen. De Commissie komt daarom tot het oordeel dat 

de A terecht is geregistreerd.  

 

Er is telefonisch een betalingsregeling afgesproken en dat is door de deelnemer in het CKI gemeld 

met code 1. Ook deze registratie is conform de feiten en correct. 

 

Met betrekking tot code 3 op beide contracten oordeelt de Commissie als volgt. 

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 data 13 en 25 april 2016. Nadat de 

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

echter alsnog de gehele vordering voldaan, in november 2016. De deelnemer heeft dit aangegeven 

door einddata te registeren en stelt zich 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 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 

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 
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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 

interne 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.  

 

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

 De overschrijding van de limiet was EUR 328, een beperkt bedrag.  

 Betrokkene was student, hij heeft nu een baan met zicht op een vast contract. 

 De reden voor de betalingsproblemen was de beëindiging van de studiefinanciering van 

betrokkene. 
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 De overschrijding van de limiet was het gevolg van vooral aan de studie van betrokkene 

gerelateerde kosten. Niet is gebleken dat betrokkene onverantwoorde, buitensporige 

consumptieve bestedingen heeft gedaan.  

 Betrokkene heeft toen hij een baan had gevonden direct een betalingsregeling getroffen en 

zijn hele schuld afgelost. 

 Betrokkene heeft alleen en samen met zijn vriendin een goede inkomenspositie. 

 De registraties in het geding verhinderen dat betrokkene een hypotheek kan afsluiten. 

 

Op grond van alle genoemde omstandigheden bij elkaar genomen 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 op beide contracten 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 op het doorlopend krediet code 2 en code 3 te verwijderen en op het overig obligo de A, 

code 1 en code 3. 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.   

 


