
Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 17.01 d.d. 27 februari 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 23 januari 2017 te Amsterdam.  

 

Partijen hebben ter zitting hun standpunten (nader) toegelicht. 

 

2. Standpunt van de betrokkene 

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

van een overig obligo met contractnummer ******263. De registratie wordt gekenmerkt door een 

achterstandsmelding (A) op 17 oktober 2012, een bijzonderheidscode 1 (Aflossings-/Schuldregeling 

getroffen) op 22 november 2012 en een bijzonderheidscode 2 ((Restant) vordering geheel opeisbaar) 

op 9 november 2012. De overeenkomst heeft een werkelijke einddatum per 14 juni 2016. 

 

De betrokkene heeft zijn klacht als volgt toegelicht.  

Medio april 2012 moest betrokkene noodgedwongen zijn winkel sluiten. Brieven van de deelnemer 

hebben hem niet bereikt. Ook de vooraankondiging voor de registratie van de A heeft hij niet  

ontvangen. De deelnemer heeft een brief over de achterstand gestuurd naar een onbekend adres 

(een postbusnummer in Groningen). De betrokkene woonde destijds in Vries. De betrokkene stelt 

dat als hij de brief had ontvangen, hij meteen een regeling had gevraagd. De betrokkene vraagt zich 

af waarom het incassobureau hem wel kon vinden en de deelnemer niet. Een verhuisbericht zou op 

een eerder moment niet nodig zijn geweest volgens de deelnemer, aldus de betrokkene. Voorts stelt 

betrokkene dat de achterstand is voldaan en er dus geen openstaande schuld meer is. De schuld is 

beëindigd in juni 2016, maar betrokkene wordt nu vijf jaar lang gestraft. De betrokkene heeft een 

dure huurwoning en wil een hypotheek afsluiten om een huis te kopen. De registratie staat daaraan 

in de weg.  
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3. Standpunt van de deelnemer 

De deelnemer stelt dat de betrokkene op 22 april 2008 de kredietovereenkomst heeft getekend. In 

de overeenkomst wordt vermeld dat de deelnemer een achterstand registreert van meer dan vier 

maanden bij het BKR. De betrokkene wist dat hij moest betalen. Door tot betaling over te gaan had 

hij registratie kunnen voorkomen. De schuld is pas in juni 2016 volledig voldaan. Dat kon blijkbaar 

niet eerder. In de Algemene Voorwaarden van de deelnemer staat dat cliënten een adres moeten 

meedelen. De cliënt die geen bij de deelnemer bekend adres heeft, wordt geacht zijn postadres te 

hebben gekozen op het adres waar de deelnemer gevestigd is. In april 2012 ontstond een overstand 

op de kredietlimiet. Op 8 mei 2012 stuurt de deelnemer een brief naar een adres in Harlingen. Op 18 

juni 2012 kwam de post als onbestelbaar retour. De deelnemer heeft het adres toen gewijzigd in een 

postbusnummer van de deelnemer. Op 18 september 2012 en op 1 oktober 2012 stuurt de 

deelnemer brieven met de vooraankondiging aan het postbusnummer van de deelnemer. Vanwege 

de ontstane problemen en het ontbreken van uitzicht op een spoedige oplossing is de vordering op 

18 oktober 2012 overgedragen aan het incassobureau. Het incassobureau stuurt op 1 november 

2012 een ingebrekestelling/opeisingsbrief aan de betrokkene op een adres in Amsterdam Z.O. Dit is 

gemeld met code 2. Uit telefonisch contact is gebleken dat het bedrijf van betrokkene is gesloten. Er 

wordt een aflossingsregeling getroffen met de betrokkene en betrokkene geeft het juiste adres door. 

Dit is gemeld met code 1. Op 14 juni 2016 voldoet de betrokkene het restantbedrag ad EUR 2.755,48. 

De deelnemer stelt dat de registratie correct is. Betrokkene had zijn adreswijziging moeten 

doorgeven. Er was sprake van een problematische schuldsituatie. Met behulp van familie heeft 

betrokkene uiteindelijk na vier jaar de vordering kunnen voldoen. De registratie is niet 

disproportioneel. 

 

4. Beoordeling van het geschil 

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

betwist, en het overigens ter zitting verhandelde, is het volgende komen vast te staan. 

 

De betrokkene maakt bezwaar tegen de registratie in het CKI van een overig obligo met 

contractnummer ******263. De registratie wordt gekenmerkt door een A, een code 1 en een code 2. 

De overeenkomst heeft een werkelijke einddatum per 14 juni 2016.  

 

De betrokkene verklaart ter zitting dat hij op de hoogte was van de betalingsachterstand. Doordat hij 

noodgedwongen zijn winkel moest sluiten, had het voldoen van de vordering aan de deelnemer geen 

prioriteit. De Commissie is van oordeel dat de bepaling in de contracten van de deelnemer, die 

inhoudt dat de deelnemer brieven en aankondigingen aan de klant (betrokkene) naar een eigen 
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postbusnummer stuurt als de klant in gebreke is met het doorgeven van een adreswijziging, geen 

redelijk doel dient omdat de deelnemer immers zeker weet dat die brieven en aankondigingen de 

klant dan niet bereiken. In deze zaak was de betrokkene echter contractueel verplicht een 

adreswijziging door te geven aan de deelnemer en heeft hij dit nagelaten. Om die reden is de 

Commissie van oordeel dat het feit dat de vooraankondiging hem niet heeft bereikt in zijn risicosfeer 

ligt. Daar komt bij dat de betrokkene op de hoogte was van de betalingsachterstand, maar dat 

bewust op zijn beloop heeft gelaten. De geregistreerde A is daarmee correct.  

 

Doordat de achterstand destijds door de betrokkene niet is voldaan, is de vordering opgeëist. Dat is 

door de deelnemer in het CKI geregistreerd met een bijzonderheidscode 2.  

Het incassobureau heeft met betrokkene een aflossingsregeling getroffen en dit gemeld met 

bijzonderheidscode 1. De betrokkene is de regeling goed nagekomen, waardoor een werkelijke 

einddatum is gemeld. De registratie is daarmee geheel in overeenstemming met de feiten en correct. 

 

5. De beslissing  

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

betrokkene ongegrond is.   

 


