
Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 17.17 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 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 overig obligo met contractnummer ******398. De registratie wordt gekenmerkt door een 

achterstandsmelding (A) en een bijzonderheidscode 1 (aflossings-/schuldregeling) op 3 januari 2017 

en een bijzonderheidscode 3 (bedrag van EUR 250 of meer is afgeboekt) op 15 februari 2017. De 

overeenkomst heeft een werkelijke einddatum per 15 februari 2017.  

 

De betrokkene heeft zijn klacht als volgt toegelicht.  

Betrokkene is het niet eens met de A1-codering. Betrokkene heeft op 3 januari 2017 een 

vaststellingsovereenkomst afkoop bankborgtocht gesloten. Er is geen sprake van een schuldregeling, 

stelt betrokkene. Het daarin afgesproken afkoopbedrag is door betrokkene betaald vóór de daarvoor 

afgesproken datum. Er is geen sprake van een betalingsachterstand. Betrokkene is met zijn advocaat 

steeds in onderhandeling geweest met de deelnemer over de hoogte van de afkoopsom. Door haar 

eigen traagheid heeft het lang geduurd. Betrokkene stelt dat hij vanaf 20 april 2015 met concrete 

voorstellen is gekomen en uiteindelijk kwam er op 16 november 2015 een positieve reactie van de 

deelnemer om met EUR 50.000 tegen finale kwijting akkoord te gaan. Op 31 maart 2016, vijf 

maanden later, kwam het negatieve besluit van de deelnemer. Nu wordt betrokkene ook nog 

gestraft met een registratie. Als ZZP-er wordt hij ernstig gehinderd door de registratie. Hij kan geen 

credit card krijgen en zelfs geen telefoonabonnement. Betrokkene kan hierdoor onmogelijk een 

onderneming opstarten. 
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2. Standpunt van de deelnemer 

De deelnemer stelt dat de betrokkene zich jegens de deelnemer borg heeft gesteld, middels een akte 

van borgtocht d.d. 20 juni 2011 voor de verplichtingen van een drietal BV’s, tot een maximum bedrag 

van EUR 110.000. Op 5 november 2013 gingen de BV’s failliet en werd de financiering opeisbaar. Er 

ontstond een restantvordering. De deelnemer heeft betrokkene hierop aangesproken. Uiteindelijk is 

een afspraak gemaakt met betrokkene om EUR 500 per maand te betalen. Op 14 oktober 2014 is dat 

eenmaal gedaan, daarna bleven betalingen uit. Er was veel contact tussen de advocaat van de 

deelnemer en advocaten van de betrokkene over de borgtocht en de betalingsachterstanden, er 

werd geen nieuwe regeling getroffen noch voldeed betrokkene aan zijn betalingsverplichting. 

Uiteindelijk hebben partijen afspraken kunnen maken die in januari 2017 zijn vastgelegd in de 

vaststellingsovereenkomst. Partijen zijn overeengekomen dat betrokkene een schuld had van EUR 

109.500. Uiterlijk op 15 februari 2017 diende betrokkene EUR 81.184 aan de deelnemer te voldoen. 

Er is sprake van een borgstelling die gemeld moet worden als overig obligo in het CKI. De betrokkene 

wist dat geregistreerd werd. Hij klaagt alleen over de A en code 1, code 3 blijft derhalve buiten 

beschouwing. Er is wel sprake van een achterstand. Betrokkene is ruim twee jaar in verzuim geweest 

de vordering aan de deelnemer te voldoen. De deelnemer betwist de traagheid van handelen. Mocht 

dit wel worden geconcludeerd dan leidt dat niet tot schrapping van de registraties in het CKI.  Zij 

heeft de voorstellen van betrokkene overwogen en was daarbij afhankelijk van RVO. Na akkoord van 

RVO heeft zij op 16 november 2015 het voorstel intern voorgelegd. De deelnemer heeft geen 

toezegging gedaan over betaling van EUR 50.000. De afweging kon niet plaatsvinden zonder stukken 

van de betrokkene. Op 31 maart 2016 is het voorstel van betrokkene afgewezen. Uiteindelijk is in 

januari 2017 de vaststellingsovereenkomst gesloten. Naar aanleiding hiervan heeft de deelnemer de 

A gemeld. Code 1 is gemeld omdat er een aflossings- of betalingsregeling is getroffen, na een situatie 

van achterstand. De betrokkene diende EUR 81.184 te betalen, terwijl de vordering groter was. De 

restantvordering zou de deelnemer buiten invordering stellen, hetgeen niet gelijk is aan finale 

kwijting, zo stelt de deelnemer.  

 

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 overig obligo met 

contractnummer ******398 met een A en code 1 op 3 januari 2017 en een code 3 op 15 februari 

2017. De overeenkomst heeft een werkelijke einddatum op 15 februari 2017.  
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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 stuurt kopie van de vooraankondiging 

d.d. 13 november 2013. In de brief wordt echter geen termijn genoemd waarbinnen de betrokkene 

de achterstand moet voldoen om registratie van de A te kunnen voorkomen. De A is bovendien pas 

gemeld op 3 januari 2017. In de tussentijd hebben partijen onderhandeld over de betekenis van de 

borgtocht voor hun onderlinge rechtsverhouding. Alle omstandigheden in aanmerking nemend 

oordeelt de Commissie dat de brief van 13 november 2013 niet kan gelden als een vooraankondiging 

voor de registratie van de A op 3 januari 2017. De vaststellingsovereenkomst bevat voorts geen 

vooraankondiging nu daar alleen in algemene termen wordt verwezen naar een (mogelijke) BKR-

registratie. De Commissie oordeelt daarom dat voor de A geen rechtsgeldige vooraankondiging is 

gegeven door de deelnemer. De vraag is voorts of sprake was van een registreerbare achterstand. De 

borgtocht is door de deelnemer geregistreerd als een overig obligo. Het Algemeen Reglement BKR 

2013 – dat gold ten tijde van het opeisbaar worden van de borgtocht – schrijft voor dat bij een overig 

obligo sprake is van een registreerbare achterstand indien een betrokkene minimaal vier maanden in 

gebreke is met het voldoen aan de betalingsverplichting waarvan het totaalbedrag minimaal EUR 500 

moet bedragen. Van een registreerbare achterstand was dus sprake vier maanden nadat de 

borgtocht opeisbaar was geworden.  Indertijd (2014) heeft de deelnemer echter geen A 

geregistreerd, los van de vraag of deze op rechtsgeldige wijze was aangekondigd. Vervolgens spreken 

partijen in 2017 af dat betrokkene ineens een bedrag betaalt en het overige niet meer zal worden 

geïncasseerd. Betrokkene heeft aan die verplichting voldaan, maar toch meldt de deelnemer een A 

op 3 januari 2017. De Commissie acht dat geen accurate gang van zaken. De A geeft in deze situatie 

niet een juist en nauwkeurig beeld van de feitelijke situatie en moet daarom worden geschrapt.  

 

Bijzonderheidscode 1 wordt in het CKI gemeld als een aflossingsregeling is getroffen, nadat zich een 

situatie van achterstand heeft voorgedaan. De deelnemer heeft code 1 gemeld omdat de 

betalingsafspraak met de betrokkene is vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. In de 

vaststellingsovereenkomst verplicht betrokkene zich om uiterlijk 15 februari 2017 een bedrag van 

EUR 81.184 aan de deelnemer te voldoen als afkoop van de borgtocht. De betrokkene heeft het 

bedrag in één keer aan de deelnemer voldaan. De Commissie kwalificeert het bepaalde in deze 
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overeenkomst niet als een aflossingsregeling die registratie van code 1 rechtvaardigt.  Code 1 dient 

eveneens te worden geschrapt. 

 

De klacht van betrokkene richt zich niet (expliciet) tegen bijzonderheidscode 3. Ten overvloede 

overweegt de Commissie daartoe 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. Indien tevens finale kwijting wordt verleend dan dient de deelnemer ook een 

einddatum te registreren, zodat andere deelnemers van het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) 

kunnen zien dat de geregistreerde geen verplichtingen meer heeft aan die ene deelnemer. De 

vordering was EUR 109.500. De betrokkene heeft een bedrag van EUR 81.184 voldaan tegen finale 

kwijting van het restant bedrag. De deelnemer heeft daardoor een bedrag van EUR 28.316 als 

oninbaar moeten afboeken. Hiermee is de registratie van code 3 met gelijke werkelijke einddatum 

conform de feiten en correct.  

 

De registratie van code 3 is technisch juist. 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 onvoldoende aanleiding om de proportionaliteitstoets in het voordeel van 

betrokkene te laten slagen. De reden daarvoor is dat de deelnemer een fors bedrag heeft afgeboekt 

dat betrokkene niet meer hoeft te betalen. De Commissie vindt dat wezenlijke informatie die voor 

toekomstige kredietverstrekkers beschikbaar moet blijven. 

 

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 A en code 1 te verwijderen. Voorts beslist de Commissie gezien de gedeeltelijke 
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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.   

  


