
Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 17.04 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.  

 

De deelnemer heeft ter zitting haar standpunten (nader) toegelicht. 

De betrokkene is niet verschenen. 

 

2. Standpunt van de betrokkene 

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

van een aflopend krediet met contractnummer *******952. De overeenkomst staat in het CKI als 

niet beëindigd. Het is een positieve registratie. 

   

De betrokkene heeft zijn klacht als volgt toegelicht.  

De klacht betreft de kredietsoort. Volgens betrokkene is het geen aflopend krediet (AK) maar een 

krediet uit borgtochtschuld. Er is geen kredietsom aan betrokkene verstrekt. Betrokkene maakte 

gebruik van een meerjarige kredietfaciliteit. Op 5 februari 2016 kreeg betrokkene een signaal over 

een nieuw aan hem verstrekt krediet van EUR 100.000 per juli 2015. Betrokkene mocht geen geld 

meer opnemen, alleen aflossen. De deelnemer heeft de registratie verricht als gevolg van de 

gesloten overeenkomst tot borgstelling van 10 maart 2015. Uit de overeenkomst blijkt onder 1. dat 

de borg de schuld erkent en onder 2. dat om administratieve redenen de borgtochtschuld wordt 

opgenomen in haar leningensysteem. Er is geen sprake van verstrekking van een aan betrokkene 

verstrekte geldsom. De overeenkomst was geregistreerd alsof aan betrokkene EUR 100.000 was 

verstrekt. Door registratie van AK kan betrokkene de bestaande kredietfaciliteit niet langer benutten. 

Bovendien kan het vervelende gevolgen hebben voor zijn beroep als financieel rechercheur. Volgens 

het Algemeen Reglement BKR artikel 20 sub f dient krediet uit borgstelling als “overige financiële 

verplichtingen” (RO) te worden aangemerkt en registratie is dan alleen verplicht bij een 

betalingsachterstand. Betrokkene heeft voor EUR 100.000 borg gestaan voor zijn broer. Nadat zijn 
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broer failliet ging, is de bank overgegaan tot uitwinning van een deel van de schuld ter grootte van de 

borgstelling. Betrokkene zou de borgtocht terugbetalen uit verkoop van één of twee van zijn 

appartementen. Maandelijks wordt een huurtermijn van EUR 500 betaald. Er is geen achterstand.  

 

3. Standpunt van de deelnemer 

De deelnemer stelt dat zij in het verleden het bedrijf van betrokkene’s broer heeft gefinancierd. De 

betrokkene heeft zich borg gesteld voor een viertal debiteuren, tot een maximum van EUR 100.000. 

De borgstelling werd gesecureerd door een hypothecaire inschrijving op het onroerend goed van 

betrokkene. Nadat in 2013 de debiteuren failliet gingen, is de deelnemer haar zekerheden gaan 

uitwinnen, waaronder de borgstelling van betrokkene. Betrokkene kon het bedrag niet ineens 

voldoen en er is een regeling overeengekomen, die is vastgelegd in een vaststellingovereenkomst 

bankborgtocht. De vordering op betrokkene is opgenomen in het leningensysteem van de 

deelnemer. Onder punt 18 van de overeenkomst is opgenomen dat er een BKR-melding wordt 

gedaan. De deelnemer heeft de borgtochtschuld geregistreerd als een positieve melding zonder 

achterstanden. Aangezien het een langlopende financiële verplichting is, kan de deelnemer niet 

voldoen aan de wens van betrokkene. Het BKR heeft bevestigd dat de werkwijze juist is. 

 

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 aflopend krediet met 

contractnummer *******952. De overeenkomst staat in het CKI als niet beëindigd.  

 

Het bezwaar van de betrokkene draait om de vraag of het financiële arrangement dat aan 

betrokkene is verstrekt valt te duiden als een aflopend krediet. Een aflopend krediet wordt in het CKI 

geregistreerd ook al is geen sprake van een negatieve betalingservaring (een code A en/of een 

bijzonderheidscodering). Uit hetgeen partijen hebben afgesproken volgt dat bij de aanvang van de 

relatie sprake was van een borgstelling van de betrokkene voor schulden van zijn broer. Het 

bijzondere van een borgstelling is dat de schuldeiser zich in de eerste plaats moet verhalen op de 

schuldenaar en pas als die in gebreke is, kan de schuldeiser zich verhalen op de borg. Dat is in dit 

geval ook gebeurd. De broer kon niet betalen. De betrokkene kon ook niet direct EUR 100.000 

betalen. Daarom heeft de deelnemer aan de betrokkene een krediet verstrekt van EUR 100.000, 

waarmee hij aan zijn verplichting uit hoofde van de borgtocht voldeed. Dat geld is niet feitelijk ter 

beschikking gesteld; ter voldoening van zijn verplichting uit hoofde van de borgtocht heeft de 
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betrokkene op papier een lening verstrekt gekregen voor een bedrag van EUR 100.000. Vervolgens 

zijn partijen overeengekomen dat betrokkene maandelijks EUR 500 op dat krediet zou aflossen.  

Die maandelijkse termijn van EUR 500 is in de eerste plaats ter voldoening van de overeengekomen 

nominale rente en het restant geldt als aflossing.  

 

Tussen partijen is overeengekomen dat de geldlening van EUR 100.000 ook in de nieuw 

geadministreerde situatie het karakter van borgstelling behield. Kennelijk hebben partijen hiermee 

uiting willen geven aan het in beginsel subsidiaire karakter van de borgstelling. Overigens voldoet de 

lening en de aflossingsverplichting ook aan het in het algemeen reglement van het BKR gedefinieerde 

aflopend krediet: 

“1. Een aflopende kredietovereenkomst is een overeenkomst waarbij: 

a. Aan de consument een geldbedrag (kredietsom) wordt verstrekt en waarbij de consument 

gehouden is één of meer betalingen aan de zakelijke klant te doen; of (…)”, 

thans opgenomen in artikel 15 lid 1a Algemeen Reglement BKR.  

De Commissie acht het daarmee toelaatbaar dat het verstrekte krediet als aflopend krediet in het CKI 

staat geadministreerd. De geldlening was aan de betrokkene verstrekt om te voldoen aan een 

opeisbare verplichting jegens de deelnemer uit hoofde van de eerder aangegane borgstelling. De 

klacht zal mitsdien als ongegrond worden afgewezen.   

 

5. De beslissing  

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

betrokkene ongegrond is.   

 


