
Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 17.05 d.d. 13 april 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 20 maart 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 ***809. De registratie wordt gekenmerkt door een 

bijzonderheidscode 2 ((Restant) vordering geheel opeisbaar) op 26 februari 2013. De overeenkomst 

staat als niet beëindigd. Een eerdere achterstandsmelding (A) en herstelmelding (H) zijn tijdens de 

procedure door de deelnemer verwijderd. Betrokkene wenst verwijdering van code 2.  

    

De betrokkene klaagt in eerste instantie over de A. Hij stelt geen vooraankondiging te hebben 

ontvangen. De deelnemer heeft de adreswijziging niet in haar administratie verwerkt. De post is 

verstuurd aan het adres van de ex-partner van betrokkene. Zij stuurt de post niet door. Betrokkene 

heeft zijn kinderen al 4 jaar niet gezien. Doordat de betrokkene vanwege zijn werk als locatiespuiter 

geen vast adres heeft, heeft hij aan de deelnemer het adres van zijn ouders doorgegeven als 

correspondentieadres per aangetekende brief d.d. 5 januari 2012. De deelnemer heeft de 

adreswijziging niet in haar administratie verwerkt. De administratie van de deelnemer is slordig, want 

zij haalt adressen van betrokkene door elkaar. De betrokkene stelt dat hij het bedrag aan achterstand 

destijds makkelijk had kunnen betalen als hij de vooraankondiging had ontvangen. Een e-mail die de 

deelnemer heeft overgelegd d.d. 27 februari 2013 waaruit zou moeten blijken dat betrokkene wel op 

de hoogte was van de achterstand is niet door de betrokkene verstuurd maar door zijn ex-partner die 

dezelfde voorletter heeft (M.). Betrokkene stelt voorts dat hij zijn verantwoordelijkheden neemt en 

aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Hij heeft geen andere registratie. Betrokkene verwijst 
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naar eerdere stukken van de Kamer van Koophandel waaruit blijkt  dat hij over voldoende vermogen 

beschikt. Betrokkene vindt de registratie disproportioneel.    

 

3. Standpunt van de deelnemer 

De deelnemer heeft naar aanleiding van de klacht van betrokkene de registratie van de A verwijderd 

en dientengevolge is ook de H verwijderd. De deelnemer wijst de klacht met betrekking tot code 2 af. 

Voor een code 2 is geen waarschuwing nodig. De deelnemer stelt overigens dat wel een 

waarschuwing is gegeven. Het schrappen van de A leidt niet tot schrappen van de 2, aldus de 

deelnemer. Op 5 januari 2004 is aan betrokkene een hypothecaire geldlening verstrekt.  

In 2011 en 2012 ontstonden er meerdere keren betalingsachterstanden. De deelnemer heeft 

kopieën van brieven hierover meegestuurd. De deelnemer heeft getracht betalingsafspraken te 

maken om betrokkene de mogelijkheid te geven zijn achterstand in te lopen. Dit heeft niet geleid tot 

inlopen, wel is de achterstand verder opgelopen. Op 26 februari 2013 was de achterstand zodanig 

opgelopen dat de deelnemer de geldlening heeft opgeëist. Hierover is een e-mail gestuurd waarop 

door betrokkene op 27 februari 2013 is gereageerd. Betrokkene was dus op de hoogte van de 

opeising. De registratie is niet disproportioneel: het ging om een structurele betalingsachterstand. Er 

is geen sprake van een incident. De betalingsachterstand heeft geleid tot opeising van de lening. Het 

ging om een aanzienlijk bedrag, EUR 202.576,17. Het kan niet zo zijn dat betrokkene een dergelijk 

bedrag laat openstaan zonder registratie en vervolgens bij een andere deelnemer een lening af kan 

sluiten.  

 

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 ***809. De registratie wordt gekenmerkt door een bijzonderheidscode 2 op 26 

februari 2013. De overeenkomst staat als niet beëindigd. 

 

De betrokkene is in 2004 een hypothecaire geldlening aangegaan met zijn toenmalige partner. 

Daarvoor is hij hoofdelijke aansprakelijk totdat hij uit die hoofdelijkheid is ontslagen. Toen de 

deelnemer en zijn ex-partner uit elkaar gingen is de ex-partner in de woning blijven wonen met haar 

nieuwe vriend. Dat de deelnemer met zijn ex-partner had afgesproken dat zij de maandelijkse 

hypotheektermijnen zou voldoen, ontslaat de betrokkene niet uit zijn hoofdelijke aansprakelijkheid. 

De ex-partner is de betalingsverplichting in 2012 niet nagekomen, waardoor een registreerbare 



Pagina 3 van 5 
 

  

betalingsachterstand is ontstaan. Doordat de betalingsachterstand niet werd ingelopen heeft de 

deelnemer de gehele vordering opgeëist en dit gemeld met code 2 in februari 2013. In oktober 2013 

heeft de ex-partner van betrokkene de betalingsachterstand voldaan waarna een herstelmelding (H) 

is gedaan. De betrokkene heeft de vooraankondiging voor de A niet ontvangen, waardoor de A door 

de deelnemer is geschrapt. Doordat de A is geschrapt, is ook de H geschrapt.  

 

Wat resteert in het CKI op naam van de betrokkene is een code 2. Deze codering geeft aan dat de 

vordering is opgeëist en dat niet betaald is, omdat er geen werkelijke einddatum staat. Het is 

gebruikelijk dat na opeising van een vordering door de deelnemer wordt overgegaan tot verkoop van 

de woning. Dat staat ook aangekondigd in de opeisingsbrief van de deelnemer d.d. 26 februari 2013. 

Ter zitting heeft de deelnemer meegedeeld dat er geen sprake meer is van een achterstand in de 

betalingen en dat de hypotheektermijnen op tijd worden gedaan. Er is daarom geen noodzaak tot 

verkoop. Ter zitting is verklaard dat de ex-partner van de betrokkene en haar nieuwe vriend doende 

zijn de hypotheek op hun beider naam te krijgen waarna de betrokkene kan worden ontslagen uit 

zijn hoofdelijke aansprakelijkheid.  

 

De betrokkene heeft een beroep gedaan op 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 zij 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 zij 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 is van oordeel dat de registratie in dit specifieke geval moet worden geschrapt omdat 

deze disproportioneel is en geen juiste informatie bevat over de daadwerkelijke situatie.  

 

Deze zaak kent de volgende bijzondere omstandigheden die tot dit oordeel leiden. 

 

Omdat de deelnemer de A en de H heeft geschrapt en de negatieve registratie nog uitsluitend 

bestaat uit een 2 zonder werkelijke einddatum, geeft de registratie geen goed beeld van de 

werkelijkheid, omdat niet zichtbaar is dat momenteel aan alle betalingsverplichtingen is en wordt 

voldaan, zoals de deelnemer heeft erkend. De betrokkene is, zoals de deelnemer terecht stelt, 
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juridisch nog aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen uit het contract, maar feitelijk zijn die  

verplichtingen overgenomen door zijn ex-partner en haar nieuwe partner.  

Hoewel voor registratie van een bijzonderheidscode 2 geen verplichte schriftelijke vooraankondiging 

hoeft te worden verstuurd, omdat opeising ook kan plaatsvinden om andere redenen dan non-

betaling, had betrokkene in dit geval wel zodanige waarschuwing moeten ontvangen, omdat de 

opeising verband hield met betalingsachterstanden. Vaststaat dat de deelnemer de betreffende brief 

naar het verkeerde adres heeft verstuurd. In het midden kan blijven of betrokken in staat zou zijn 

geweest om de achterstanden te betalen. Als revelante omstandigheid weegt de Commissie dat 

betrokkene niet schriftelijk is gewaarschuwd voor de achterstanden en daarmee impliciet ook niet 

voor de daaropvolgende opeising. Als de betrokkene de vooraankondiging wel had ontvangen, dan 

had hij mogelijk andere maatregelen kunnen treffen, bijvoorbeeld het gedeeltelijk terugbrengen van 

de betalingsachterstand, eventueel samen met zijn ex-partner en de nieuwe partner, waardoor 

opeising van het krediet niet zou hebben plaatsgehad.  

 

Betrokkene heeft zelf feitelijk niet in de hand hoe en wanneer het contract wordt afgewikkeld. De 

deelnemer heeft opeising van de lening niet doorgezet met verkoop van de woning. Dat ligt ook niet 

per se in de rede nu kort na de registratie van de achterstand en de opeising alsnog aan de 

betalingsverplichtingen is voldaan, maar dat is in dit specifieke geval nadelig voor de betrokkene, 

omdat de negatieve registratie op zijn naam gedurende die periode in stand blijft, terwijl de lening 

feitelijk wordt gecontinueerd. De betrokkene ondervindt hinder van de registratie omdat hij voor zijn 

bedrijfsvoering gebruik wil maken van lease-auto’s, maar de negatieve registratie het afsluiten van 

leasecontracten onmogelijk maakt. De registratie in kwestie is de enige negatieve registratie van 

betrokkene zodat hij niet is aan te merken als een notoire wanbetaler waartegen deelnemers 

moeten worden beschermd, althans is niet sprake van een situatie dat het belang van de deelnemers 

moet prevaleren boven het belang van de betrokkene.  

 

Het feit dat met de opeising een bedrag gemoeid is van ongeveer EUR 200.000 is op zich geen reden 

om het beroep op disproportionaliteit af te wijzen. Hypothecaire geldleningen hebben nu eenmaal 

betrekking op forse bedragen. Feit is dat de lening na de opeising is gecontinueerd met kennelijke 

instemming van de deelnemer, zodat het bedrag van de opeising als zodanig niet of minder relevant 

is, althans niet zodanig om het beroep op disproportionaliteit af te wijzen. 

 

Alles overziende moet de registratie van code 2 worden geschrapt. Dat neemt niet weg dat de 

betrokkene hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de hypothecaire lening tot het moment dat het 

onderpand is overgedragen aan de ex-partner of aan een derde en de totale hypothecaire lening is 
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betaald. De BKR voorschriften blijven intact en kunnen bij onregelmatigheden wederom leiden tot 

registratie. 

 

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 bijzonderheidscode 2 op de hypotheek met contractnummer ***809 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.   

  


