
Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 17.02 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 hypotheek met contractnummer *******335. De registratie wordt gekenmerkt door een  

bijzonderheidscode 2 ((Restant) vordering geheel opeisbaar) op 16 oktober 2013. De overeenkomst 

heeft een werkelijke einddatum per 16 oktober 2013. 

   

De betrokkene heeft haar klacht als volgt toegelicht.  

De betrokkene stelt dat de codering is voortgevloeid uit verkoop van de woning en indiening van de 

verliesdeclaratie bij de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De betrokkene is niet geïnformeerd 

over de registratie. De registratie is strijdig met artikel 9 lid 2 onderdeel c van de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp): “Bij de beoordeling of een verwerking onverenigbaar is als bedoeld in het 

eerste lid, houdt de verantwoordelijke in elk geval rekening met: de gevolgen van de beoogde 

verwerking voor de betrokkene”. Voorts beroept betrokkene zich op hoofdstuk 2.2 “optimalisering 

registratie restschuld hypotheek”, dat stelt dat registratie van code 2 na een ingediende 

verliesdeclaratie onterecht is. De registratie is geen juiste weerspiegeling van de werkelijkheid. 

 

3. Standpunt van de deelnemer 

De deelnemer stelt dat NHG betrokkene wel op de hoogte heeft gesteld van de einddatum en dat dat 

ook zo staat verwoord op de website van NHG. NHG heeft de deelnemer verzocht de betrokkene te 

registreren met een HY-2 code. De deelnemer stuurt een uitdraai uit het CKI  waaruit blijkt dat een 

code 2 met einddatum is geregistreerd per 16 oktober 2013. De deelnemer wil niet vooruitlopen op 
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het nieuwe Algemeen Reglement BKR d.d. 1 januari 2017. Betaling van restschuld door NHG wordt in 

het CKI geregistreerd met een bijzonderheidscode 2. 

 

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 hypotheek met 

contractnummer *******335. De registratie wordt gekenmerkt door een code 2. De overeenkomst 

heeft een werkelijke einddatum per 16 oktober 2013.  

 

De Commissie dient eerst te oordelen of de registratie in kwestie technisch juist is, dat wil zeggen in 

overeenstemming met de van toepassing zijnde reglementering van het BKR. De bijzonderheidscode 

2 behoeft, in tegenstelling tot een achterstandscodering, niet verplicht vooraf te worden gegaan 

door een (schriftelijke) vooraankondiging. Voor code 2 is (slechts) vereist dat het krediet is opgeëist 

en daarvan is sprake, zij het dat in dit geval het krediet niet bij betrokkene wordt opgeëist, maar via 

een verliesdeclaratie door de deelnemer bij de NHG waarbij betrokkene zich via het betalen van een 

premie voor betaling van de restschuld heeft veilig kunnen stellen, nu de NHG in dit geval ook heeft 

afgezien van daadwerkelijke opeising. Dat maakt de informatie die door de registratie wordt gegeven 

niet volkomen juist en nauwkeurig. De Commissie moet zich vervolgens buigen over de vraag of de 

registratie in overeenstemming is met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit, zoals 

uiteengezet in de beschikking van de Hoge Raad van 9 september 2011. Deze eisen brengen met zich 

mee dat de inbreuk op de belangen van de betrokkene als gevolg van de registratie niet onevenredig 

zijn tot het met het verwerken van de gegevens nagestreefde doel, en voorts dat dit doel in 

redelijkheid niet op een andere, voor de betrokkene minder nadelige wijze kan worden 

verwezenlijkt. In dat kader is het volgende van belang. 

 

De betrokkene  heeft onweersproken gesteld dat zij hinder ondervindt van de registratie en dat haar 

in verband daarmee kredieten werden geweigerd. Door de ingeroepen hypotheekgarantie en de 

daarop gevolgde kwijtschelding van de restschuld heeft de betrokkene feitelijk geen schuld meer. 

Sinds 1 januari 2017 kent het BKR een nieuwe registratie voor restschulden die voortvloeien uit een 

hypothecair krediet waarbij aanspraak op de NHG is gemaakt. Het betreft de zgn. RN-registratie. 

Sinds 1 januari 2017 werden betrokkenen met een restschuld uit een hypothecair krediet niet meer 

met een HY-2 code geregistreerd, maar met een positieve RN-registratie. Bij de invoering van deze 

reglementswijziging is het kennelijk aan de eigen beoordeling van de deelnemer overgelaten of zij 
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ook op 1 januari 2017 reeds bestaande (negatieve) HY-registraties wil overzetten naar (positieve) 

restschuldregistraties. De Commissie is van oordeel dat de deelnemer daar in dit geval toe moet 

overgaan. Gelet op de hinder die de betrokkene van de HY-2 registratie ondervindt en het gegeven 

dat de situatie ook kan worden geregistreerd als RN-registratie, een positieve registratie, is de 

huidige registratie in strijd met het subsidiariteitsbeginsel en moet deze worden aangepast zoals 

hieronder geformuleerd.  

 

5. 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 kredietsoort hypotheek (HY) om te zetten naar restschuld met NHG (RN) met een 

werkelijke einddatum op 16 oktober 2013, zonder bijzonderheidscodering. 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.   

 


