
Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 17.16 d.d. 23 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 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 ******20001. De registratie wordt gekenmerkt 

door een achterstandsmelding (A) op 13 december 2004 en een bijzonderheidscode 2 

((restant)vordering geheel opeisbaar) op 13 maart 2005. De overeenkomst staat in het CKI als niet 

beëindigd. 

 

De betrokkene heeft haar klacht als volgt toegelicht.  

Zij heeft in 2003 goederen gekocht via [X]. In 2008 heeft zij schuldsanering aangevraagd. In 2010 is 

betrokkene failliet verklaard. In juli 2011 is het faillissement afgewikkeld. In de periode juli 2011 tot 

november 2016 heeft betrokkene niets meer gehoord van de deelnemer. Op 4 november 2016 heeft 

betrokkene navraag gedaan bij het BKR en toen bleken er twee registraties in het CKI te staan. Eén 

registratie is verwijderd, maar die door de deelnemer niet. Betrokkene stelde aan de deelnemer voor 

EUR 5.000 te betalen. De deelnemer stelt dat de vordering EUR 10.817,53 is. Betrokkene heeft het 

voorstel ingetrokken en beroept zich op verjaring. 

 

2. Standpunt van de deelnemer 

De deelnemer stelt dat de betrokkene in mei 2003 een overeenkomst is aangegaan via [Y] (v/h [X]. 

[Y] heeft de vordering in september 2011 overgedragen aan de deelnemer. De deelnemer stuurt 

betalingsherinneringen aan de betrokkene maar ontvangt geen betalingen. De brieven zijn verstuurd 
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aan het adres wat bij het aangaan van de overeenkomst is opgegeven. Als de betrokkene is verhuisd 

had zij een adreswijziging moeten sturen. De deelnemer heeft geen toegang tot de Gemeentelijke 

Basis Administratie Persoonsgegevens. Op 5 december 2016 vraagt betrokkene de deelnemer 

telefonisch om de registratie te verwijderen. Diezelfde dag stuurt de deelnemer een saldo opgave. 

De vordering is inmiddels EUR 10.817,53. De deelnemer wijst een voorstel d.d. 20 december 2016 

om EUR 1.000 te betalen tegen finale kwijting af. Zij gaat akkoord met een voorstel gedaan door 

betrokkene van EUR 5.000 d.d. 21 december 2016. Het bedrag wordt echter niet ontvangen.  

 

De deelnemer kan de destijds verstuurde brieven niet meer overleggen. Zij stuurt wel een 

specificatie van betalingen, waaruit in 2010 een uitstaand saldo van EUR 5.310,27 volgt. De 

deelnemer stelt dat op 6 februari 2006 de WSNP is uitgesproken en dat deze per 18 januari 2008 is 

beëindigd, zonder uitdeling en zonder schone lei. Doordat zij de vooraankondiging uit 2004 en de 

opeisingsbrief uit 2005 niet kan overleggen, schrapt de deelnemer de A en code 2. De vordering blijft 

wel bestaan en de registratie hiervoor blijft dan ook gehandhaafd.  

 

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 een doorlopend krediet met 

contractnummer ******20001 met een A op 13 december 2004 en een code 2 op 13 maart 2005. De 

overeenkomst staat in het CKI als niet beëindigd. 

 

Tijdens de procedure heeft de deelnemer de A en code 2 verwijderd. De betrokkene doet echter een 

beroep op verjaring van de vordering. De betrokkene stelt dat zij in 2006 is verhuisd van Arnhem 

naar Eindhoven. De curator en de bewindvoerder waren hiervan op de hoogte en hebben de 

adreswijziging doorgegeven aan [X], de rechtsvoorganger van de deelnemer. De woning van 

betrokkene in Arnhem zou in 2007 zijn gesloopt.  

 

Tijdens de mondelinge behandeling is aan de deelnemer de gelegenheid gegeven om na de zitting 

aanvullende informatie te verstrekken over de correspondentie van haar voorgangster, [Y] met de 

betrokkene. De deelnemer heeft bij brief d.d. 7 december 2017 meegedeeld dat er geen 

correspondentie meer te overleggen is, omdat het gaat om een oud dossier. De betrokkene reageert 

hierop met de mededeling dat zij vanaf augustus 2006 is verhuisd en dat de brieven als 

“onbestelbaar” moeten zijn geretourneerd. Zowel de bewindvoerder als de curator hebben de 
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deelnemer diverse malen aangeschreven met de juiste adresgegevens. Naar de mening van de 

betrokkene had de deelnemer genoeg tijd om de vordering te innen. 

 

Betrokkene doet een beroep op verjaring van de vordering. De Commissie is uitsluitend bevoegd 

uitspraak te doen in geschillen over onjuiste en/of onterechte registratie van gegevens bij het BKR. 

Zij kan summierlijk toetsen of sprake is van verjaring van de vordering. Op basis van de stukken kan 

de Commissie (vooralsnog) niet de conclusie trekken dat de vordering is verjaard. Voor de stelling 

van de betrokkene dat de vordering is verjaard is nadere bewijslevering nodig en daarvoor biedt de 

procedure bij deze Commissie geen ruimte. Het uiteindelijke oordeel daarover is voorbehouden aan 

de civiele rechter. Vooralsnog – tot er een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is – is er feitelijk 

sprake van een (openstaande) vordering naar het oordeel van de Commissie tenminste ter grootte 

van het schikkingsbedrag waarover partijen overeenstemming hebben bereikt in december 2016. Nu 

dit het enige is dat onomstotelijk vaststaat is registratie van een vordering van EUR 5.000 per 21 

december op dit moment een juiste weergave van de feiten.   

 

De deelnemer zal worden veroordeeld tot het terugbetalen van de behandelingskosten die 

betrokkene voor het voeren van deze procedure heeft betaald. De reden daarvoor is dat de 

deelnemer pas tijdens het aanhangig zijn van de procedure tegemoet is gekomen aan een 

substantieel deel van de klachten van betrokkene.  

 

4. De beslissing  

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

betrokkene ongegrond is. Voorts beslist de Commissie gelet hetgeen de Commissie heeft overwogen 

aan het slot van paragraaf 3 en conform het bepaalde in artikel 9 lid 2 van het Reglement tot 

terugbetaling van de door betrokkene betaalde bijdrage ad EUR 50.   

  


