
Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 17.03 d.d. 9 maart 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 gemachtigde van de betrokkene, 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 *****143. De registratie wordt gekenmerkt door een  

achterstandsmelding (A) op 1 juni 2010. De overeenkomst heeft een werkelijke einddatum per 22 

september 2016.  

   

De betrokkene heeft zijn klacht als volgt toegelicht.  

De betrokkene stelt dat hij geen vooraankondiging heeft ontvangen en dat de registratie 

disproportioneel is. In 2009 heeft hij samen met zijn ex-partner een hypotheek afgesloten. Na de 

scheiding kreeg hij een werkongeval waardoor hij deels werd afgekeurd. Betrokkene kon de 

hypotheek niet meer betalen omdat hij in België werkte en nog maar 70% ziektegeld kreeg. Toen hij 

geen eten meer kon kopen voor zijn twee kinderen is hij noodgedwongen koerier in verdovende 

middelen geworden. Dat heeft geleid tot twee jaar detentie in Frankrijk. In die tijd is het huis 

verkocht met een restschuld van EUR 25.645,03. Betrokkene’s ex-partner zou een regeling tegen 

finale kwijting hebben afgesproken door het betalen van EUR 18.000. Dan zou de restschuld voor 

beiden zijn afgelost. Toen betrokkene uit detentie kwam in 2011 is hij EUR 240 per maand aan zijn 

ex-partner gaan afbetalen. Totdat betrokkene op 7 augustus 2011 bericht kreeg van zijn advocaat dat 

hij nog een schuld had van EUR 7.645,03 aan de deelnemer. De betrokkene stelt dat hij daarvoor 

nimmer bericht heeft gehad van de deelnemer. Pas in 2012 wist betrokkene dat hij BKR geregistreerd 

stond. Zijn ex-partner bleek in plaats van de restschuld te hebben betaald, een lening te zijn 

aangegaan ad EUR 35.500 waar betrokkene dus aan had meebetaald. Betrokkene heeft nu een 

betalingsregeling met de deelnemer van EUR 250 per maand, die inmiddels is afgelopen. Betrokkene 
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wil af van de registratie omdat hij wil groeien met zijn bedrijf. Hij heeft een nieuwe relatie, zijn 

dochter woont bij hem en hij heeft co-ouderschap over zijn zoon. Betrokkene stuurt bewijs van zijn 

ex-partner waaruit blijkt dat de deelnemer wel op de hoogte was van de verblijfplaats van de 

betrokkene. Voorts een overzicht van de deurwaarder waaruit blijkt dat de restschuld nul is. 

  

3. Standpunt van de deelnemer 

De deelnemer kan niet aantonen dat zij een vooraankondiging voor de registratie van de A heeft 

verzonden aan de betrokkene. De deelnemer stelt dat de betrokkene destijds gedetineerd was op 

een onbekend adres. Doordat de deelnemer zelf onderzoek heeft gedaan kwam zij in contact met de 

advocaat van de betrokkene. Er was lange tijd sprake van problematische betalingsachterstanden. Er 

was een restschuld die pas recentelijk is ingelost. De registratie is correct. 

 

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 *****143. De registratie wordt gekenmerkt door een A. De overeenkomst heeft 

een werkelijke einddatum per 22 september 2013.  

 

De betrokkene was al in 2012 op de hoogte van de BKR-registratie. Op de vraag waarom er zoveel 

tijd is verstreken voordat de klacht bij de Commissie is ingediend, antwoordt de gemachtigde van de 

betrokkene dat de betrokkene pas sinds enige tijd een sterk negatief effect van de registratie ervaart 

en in het bijzonder ten aanzien van zijn bedrijfsvoering. De deelnemer heeft geen verweer gevoerd 

met betrekking tot de ontvankelijkheid van de klacht vanwege het verstrijken van termijnen. De 

klacht is daardoor ontvankelijk.  

 

De Commissie oordeelt als volgt.  

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 dan wel 
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standaardbrieven en een kopie van het logboek de verzending van de vooraankondiging aannemelijk 

kan maken. De deelnemer heeft daar niet aan voldaan. Door toch een A te registreren, heeft zij niet 

volgens het Algemeen Reglement BKR gehandeld. De Commissie merkt op dat de deelnemer zich 

kennelijk geen moeite heeft getroost om betrokkene een vooraankondiging te sturen, ook niet naar 

het haar bekende adres van de betrokkene. Indien de deelnemer wellicht signalen ontving dat 

betrokkene niet meer op dat adres woonachtig was, is dat op zichzelf geen reden om van verzending 

van een vooraankondiging af te zien. Betrokkene heeft overigens bewijs overgelegd van de 

wetenschap van de deelnemer over zijn verblijfplaats voor het tijdstip waarop de deelnemer de A 

heeft geregistreerd. De bewering van betrokkene dat hij, was hij wel op de hoogte gesteld van de 

achterstand, hij deze zou hebben kunnen voorkomen, is verder niet betwist door de deelnemer en is 

aannemelijk gemaakt door de overgelegde betalingen aan de ex-partner van betrokkene. De klacht 

zal gegrond worden verklaard als hieronder bepaald. 

 

De Commissie draagt overigens kennis van de praktijk dat HY-registraties na verkoop van de 

verhypothekeerde woning worden omgezet in de registratie van een aflopend krediet (AK). Dat zou 

dan gaan om een positieve registratie voor in dit geval een bedrag van EUR 7.645, waarbij de 

ingangsdatum gelijk is aan de datum waarop de woning is verkocht en de einddatum gelijk is aan de 

datum waarop de lening volledig is terugbetaald, zijnde 22 september 2016. Er is geen regel die zich 

ertegen verzet dat de deelnemer in deze zaak overeenkomstig handelt. 

 

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 achterstandsmelding A op de hypotheek met contractnummer *****143 te 

verwijderen. 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.   

 


