
Uitspraak van de Geschillencommissie Bureau Krediet Registratie, nr. 17.06 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 doorlopend krediet met contractnummer ******594. De registratie wordt gekenmerkt door 

een achterstandsmelding (A) op 7 augustus 2003 en een bijzonderheidscode 2 ((Restant) vordering 

geheel opeisbaar) op 29 juni 2007. De overeenkomst heeft een werkelijke einddatum per 22 juni 

2015.  

    

De betrokkene heeft haar klacht als volgt toegelicht.  

Een aantal jaren geleden is de betrokkene tezamen met haar inmiddels ex-partner een 

kredietovereenkomst aangegaan. Haar ex-partner zou de maandelijkse betalingen doen aan de 

deelnemer. In 2007 bleek de ex-partner die betalingen niet te doen. Door verhuizingen heeft zij post 

gemist. Op het moment dat betrokkene contact opnam met de deelnemer was de vordering al uit 

handen gegeven. De betrokkene heeft een betalingsregeling getroffen met deurwaarder [X] in 2009. 

Zij kon de betalingsregeling goed nakomen en heeft de maandelijkse verplichting zelfs verhoogd om 

eerder het gehele bedrag te kunnen aflossen. Betrokkene heeft in 2013 diverse keren geprobeerd 

om van [X] een overzicht te krijgen van de aflossingen die zij drie jaar lang had gedaan en uitsluitsel 

te krijgen over de hoogte van het schuldbedrag in 2013. Haar brieven en telefoontjes zijn niet 

beantwoord. Uiteindelijk kreeg de betrokkene een andere deurwaarder op bezoek die haar vertelde 

dat het kantoor [X] failliet was gegaan en betrokkene nog EUR 12.000 moest voldoen. In de periode 

2009-2013 bleek zij vrijwel niets te hebben afgelost. De hoogte van de schuld in 2013 was net zo 

hoog als de schuld in 2009, terwijl zij EUR 200 per maand had afgelost. In 2015 heeft betrokkene de 
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totale vordering betaald. Toch kreeg zij een A2 codering. Betrokkene is zelfstandig ondernemer met 

een goed inkomen en zij heeft geen betalingsregelingen of schulden. Zij huurt een dure woning en 

wil graag een hypotheek afsluiten om een woning te kunnen kopen. Betrokkene ervaart ernstige 

overlast van haar buren. De woningbouwvereniging is een procedure gestart om het huis van de 

buren te ontruimen. Aan de betrokkene wordt geadviseerd om te verhuizen. Zij is al de vijfde 

bewoner die de overlast ervaart. De betrokkene kan concreet maken dat aanpassing van de 

registratie positief is voor het aanvragen van een hypotheek.  

 

3. Standpunt van de deelnemer 

De deelnemer stelt dat zij de vooraankondiging voor registratie van de A aan de betrokkene heeft 

verzonden. Zij kan kopieën van de brieven niet reproduceren maar stuurt wel een uitdraai van het 

logboek. De deelnemer verwijst naar een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam waarin wordt 

geoordeeld dat de enkele omstandigheid dat de vooraankondiging betrokkene niet heeft bereikt, 

onvoldoende is om de gegevens te verwijderen. In eerste instantie ontbreekt de koppeling met de 

standaardbrief, maar de deelnemer herstelt dit. De deelnemer heeft een belangenafweging gemaakt 

en vindt de registratie niet disproportioneel omdat de achterstand ontstond in 2003. De vordering is 

overgedragen aan de deurwaarder in juni 2007. Naar de mening van de deelnemer had de 

betrokkene dat kunnen voorkomen. Uiteindelijk is de vordering pas in juni 2015 voldaan. Het ging om 

een kredietbedrag van EUR 11.345. Voorts stelt de deelnemer dat niet is te zeggen dat betrokkene 

een hypotheek krijgt als de registratie wordt verwijderd. Zij vindt de situatie van betrokkene niet 

uitzonderlijk genoeg om de registratie te verwijderen. De deelnemer stuurt kopie van een vonnis van 

de rechtbank Amsterdam waarnaar zij verwijst. Het persoonlijke belang weegt in dit geval niet 

zwaarder dan het doel van BKR. 

 

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 doorlopend krediet met 

contractnummer ******594. De registratie wordt gekenmerkt door een A op 7 augustus 2003 en een 

code 2 op 29 juni 2007. De overeenkomst heeft een werkelijke einddatum per 22 juni 2015.  

 

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 
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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 standaardbrieven en een kopie van het 

logboek de verzending van de vooraankondiging aannemelijk kan maken. De deelnemer heeft 

daaraan voldaan. Uit de door de deelnemer overgelegde stukken is voldoende gebleken dat de 

deelnemer op 9 juli 2003 een brief heeft verzonden naar het bij haar bekende adres met daarin de 

vereiste vooraankondiging. De geregistreerde A is daarmee conform de feiten en (technisch) 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 code 2. De vordering is overgedragen aan de 

deurwaarder. Hiermee is ook de registratie van code 2 in overeenstemming met de feiten en 

(technisch) correct.  

 

De Commissie zal vervolgens ingaan op de stelling van de betrokkene dat de registratie niet voldoet 

aan 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. 

 

Bij de in deze zaak te maken belangenafweging dienen de volgende (vaststaande) feiten en 

omstandigheden in aanmerking te worden genomen. De betrokkene heeft het contract weliswaar als 

enige ondertekend, maar volgens afspraak met haar toenmalige partner zou hij de betalingen doen. 

Daar heeft hij niet aan voldaan, wat aan de betalingsproblemen van betrokkene heeft bijgedragen.  

Het contract vermeldt een rentepercentage van 9,3%. In de loop der tijd is de rente zelfs gestegen 

naar 13,3%. De deelnemer kan ter zitting geen verklaring voor die stijging geven. In de periode 2009 

tot 2013 heeft betrokkene vrijwel alleen deze hoge rente betaald, omdat het aflossingsbedrag net 

iets hoger was dan de in rekening gebrachte rente. Betrokkene heeft bij de deurwaarder 
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herhaaldelijk verzocht om een specificatie en juiste berekening van het opeisbare bedrag. Door het 

faillissement van deurwaarder [X] heeft zij die niet gekregen. Betrokkene heeft desondanks zonder 

dat overzicht betaald om de schuld af te lossen. De betrokkene had daarvoor een betalingsregeling 

getroffen met de deurwaarder, die zij in de jaren 2009-2013 goed nakwam. Betrokkene heeft de 

schuld uiteindelijk geheel betaald. De registratie van de A staat al sinds 2003 in het CKI, code 2 sinds 

2007. De noodzaak om te verhuizen is door de betrokkene aangetoond, en de registratie in kwestie is 

de enige negatieve registratie op naam van de betrokkene.  

 

Op grond van alle genoemde omstandigheden oordeelt de Commissie, dat het thans nog laten 

voortduren van de registratie in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel. De op dit moment 

bekende feiten duiden erop dat sprake is geweest van een incident en dat betrokkene geen 

structurele wanbetaler is. Ongewijzigde instandhouding van de registratie zou betekenen dat de 

negatieve registratie nog tot 2020 in het register zou zijn opgenomen en dat staat niet in redelijke 

verhouding tot de omvang en de duur van de niet nagekomen betalingsverplichting, mede gelet op 

het doel dat de registratie dient. De negatieve registraties (A2) moeten worden verwijderd. 

 

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 A en code 2 op het doorlopend krediet met contractnummer ******594 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.   

  


