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Voorwoord
Een gezonde financiële samenleving

Society trusted data

Al meer dan vijftig jaar draagt Stichting BKR (hierna: BKR) bij aan een gezonde financiële

Het kredietregister van BKR is in feite een grote database waarin inmiddels de leningen

samenleving. BKR beschermt het financiële welzijn van consumenten door te voorkomen dat

en persoonsgegevens van bijna 11 miljoen Nederlanders staan. Alle gegevens in het

zij meer lenen dan hun portemonnee toelaat. BKR geeft overzicht aan de kredietverstrekkers

kredietregister zijn herleidbaar tot de consument. BKR noemt deze data: ‘Society Trusted

waardoor zij op een verantwoorde manier nieuw krediet kunnen verstrekken. Hiermee zorgt

Data’. Ze zijn betrouwbaar, transparant, up-to-date en zijn verzameld binnen de regels van de

BKR er mede voor dat consumenten zich niet in schulden steken die zij uiteindelijk niet kunnen

wet.

terugbetalen. Daarmee vervult zij een belangrijke maatschappelijke rol. BKR is gevestigd te
Tiel en is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

BKR heeft een duidelijke heldere visie op de ontwikkelingen rond Big Data. BKR maakt zich

De Wet Financieel Toezicht (Wft) bepaalt dat kredietverstrekkers aangesloten moeten

zorgen om de ontwikkelingen van organisaties die in toenemende mate in lijken te zetten op

zijn op een stelsel van kredietregistratie. BKR biedt als enige in Nederland dit stelsel van

voorspellende modellen met Big Data. Het probleem is dat het fundament van deze modellen

kredietregistratie. Kredietverstrekkers hebben de plicht om elk krediet groter dan euro 250

niet zelden intransparant, oncontroleerbaar en niet te rectificeren is voor de consument.

aan te melden bij BKR. De persoons- en kredietgegevens die BKR in dat kader ontvangt,

Tegelijk lijken ze een steeds grotere rol te gaan spelen bij sociaal belangrijke beslissings-

worden opgeslagen in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Alleen toegelaten

modellen als kredietacceptatie of fraude. Het verzamelen van grote hoeveelheden data staat

deelnemers kunnen gegevens over kredieten uitwisselen.

haaks op de visie van BKR om juist eerst goed na te denken over welke data er nodig is,

BKR maakt het mogelijk dat consumenten hun gegevens in het kredietregister in kunnen zien

alvorens deze volgens heldere afspraken te registreren. In de ogen van BKR heeft deze vorm

en kredietverstrekkers het kredietregister kunnen raadplegen, zodat zij een verantwoorde

van gebruik van Big Data niet de toekomst en daarom zet BKR de komende strategieperiode in

kredietbeslissing kunnen nemen.

op de stap ná Big Data; het tijdperk van de Society Trusted Data.

Society Trusted Data maakt ons uniek
Society Trusted Data Model
Specifieke data
Direct afkomstig van en herleidbaar naar de bron
Objectieve en feitelijke gegevens
Het gaat om mensen
Transparantie is een kans
Stakeholders value
Hoge sociale verdiencapaciteit en economische waarde
Data verzamelen is samenwerken
Schept vertrouwen naar maatschappij
Compliant met privacy regelgeving
Society Governance is ingericht
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Verder lezen
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‘Broad’ Big Data Model van andere partijen
Zo veel mogelijk data
Diverse (sub) bronnen
Subjectiviteit in de gegevens
Het gaat om data van mensen
Transparantie is een bedreiging
Shareholders value
Hoge financiële verdiencapaciteit
Data verzamelen is competitie
Wantrouwend naar maatschappij
In confrontatie met de privacy regelgeving
Geen toezicht/governance
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Voorwoord
Binnen haar missie, heeft BKR de dienst ‘Vindplaats van Schulden’ (VPS) ontwikkeld.
VPS helpt gemeenten om vroegtijdig schulden en/of betalingsachterstanden bij burgers
te signaleren waardoor veel financiële en sociale problemen voorkomen kunnen
worden. Daarnaast biedt BKR diensten
aan om financiële fraude te ontdekken

ID-VERIFICATIE

én te voorkomen. Op het gebied van
identiteitsfraude werkt Stichting BKR aan
een continue verbetering van het Verificatie
Identificatie Systeem (VIS).

De vier pijlers waarlangs BKR haar
activiteiten heeft gerangschikt zijn
in onderstaande afbeelding
weergegeven.

Verantwoorde
kredietverstrekking

Problematische
schulden

Fraude in het
financiële
verkeer
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2018 in beeld
Onze vier strategische pijlers

Chatbot
Vindplaat
van Schulden

Pijler 1
Verantwoorde
kredietverstrekking

Pijler 2
Problematische
schulden

Pijler 3
Fraude in het
financiële verkeer

Pijler 4
Identiteitsverificatie
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2018 in beeld
Pijler 1 Verantwoorde kredietverstrekking – CKI
De kredietaanbieders, de consument en de maatschappij zijn gebaat bij een goed

Omvang CKI

functionerend stelsel van kredietregistratie. Informatie-uitwisseling over kredieten

Het totaal aantal personen dat bekend is in het kredietregister bedroeg eind 2018 bijna

leidt tot het verminderen van informatie-asymmetrie tussen de kredietaanbieder en

11 miljoen. Dit is een stijging van ruim 350.000 ten opzichte van eind 2017. Deze groei

de consument en tussen kredietaanbieders onderling. Omdat kredietregistratie onder

laat zich onder andere verklaren doordat nu ook telefoonkredieten zijn opgenomen in het

andere belangrijk is om te beoordelen of een krediet past bij de financiële positie van de

kredietregister.

consument, is wettelijk bepaald dat krediet-aanbieders aangesloten moeten zijn bij een
stelsel van kredietregistratie (artikel 4:32 Wft).

Omvang CKI (x1.000)

2018*

2017

2016

2015

2014

“a vital part of a countries financial infrastructure” noemt. Nagenoeg alle landen in de

Aantal geregistreerde
personen

10.987

10.637

10.525

8.366

8.653

wereld hebben een dergelijk stelsel, soms opgezet en beheerd door de overheid, soms

Totaal aantal kredieten

20.624

19.415

18.892

14.424

15.135

privaat. In onderstaand overzicht worden voordelen voor alle partijen (zoals onder andere

Aantal beëindigde
kredieten

5.659

5.171

4.701

4.527

4.951

14.965

14.244

14.191

9.897

10.184

Ook de Wereldbank is groot voorstander van een stelsel van kredietregistratie die ze:

door de Wereldbank aangetoond) uiteengezet.
Kredietaanbieders

Consumenten

Maatschappij

✓✓ Betere kredietbeslissingen
door meer info bij de
kredietwaardigheid beoordeling
✓✓ Verbetert de default
voorspelkracht
✓✓ Ondersteunt credit risk
monitoring (early warning,
vroegsignalering, preventief
beheer etc.)
✓✓ Verbetert de terugbetaling
(repayment performance)
✓✓ Lagere krediet risico kosten
✓✓ Lagere fraude risico’s

✓✓ Reduceert het risico van
overcreditering
✓✓ Verhoogt de toegang tot krediet
(financial inclusion)
✓✓ Bevordert de mobiliteit en
vergroot de kredietkeuze
✓✓ Lagere rentekosten voor krediet
✓✓ Verbetert de financiële
discipline bij de consument
✓✓ Helpt bij financieel inzicht door
overzicht van kredieten
✓✓ Reduceert de kans om
slachtoffer te worden van
fraude

✓✓ Reduceert problematische
schulden en de maatschappelijke
kosten daarvan
✓✓ Verhoogt de kredietverlening
en daarmee de economische
activiteit en groei
✓✓ Verhoogt de competitie tussen
kredietaanbieders en creëert
level playing field
✓✓ Reduceert mogelijke
informatie monopolie van een
kredietaanbieder (en daarmee
het risico op misbruik)
✓✓ Efficiënte preventie van
identiteitsfraude

➜

Naar index

Aantal lopende kredieten
*stand per ultimo
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2018 in beeld
Betalingsachterstand

Inzage in het CKI door consumenten

Eind 2018 had 6,2% van de geregistreerde personen een betalingsachterstand. Licht
minder dan de 6,6% in 2017. In absolute aantallen daalde het aantal mensen met een

Aantal inzages
(x 1.000)

betalingsachterstand in 2018 van 690.000 naar 670.000. In 2014 waren er nog ruim
770.000 kredietnemers met een betalingsachterstand. In de afgelopen jaren is het aantal

2018

2017

2016

2015

2014

198

169

113

94

93

achterstanden op betalingen afgenomen en zijn de financiële problemen bij veel mensen

Het aantal geregistreerde personen dat inzage in het kredietregister doet is in 2018 met

gelukkig gedaald. Dat is een gunstige ontwikkeling.

circa 30.000 inzagen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Consumenten deden in
2018 circa 180.000 keer inzage in hun kredietgegevens via de digitale diensten van BKR en

Aantal geregistreerde personen met betalingsachterstanden

circa 18.000 keer via de dienstverlening, die in het kader van de AVG is ontwikkeld.

Achterstand
780.000
760.000
740.000
720.000
700.000
680.000
660.000
640.000
620.000
600.000

Jaar

2014

2015

2016

Aantal geregistreerde
personen (x1000 afgerond)

2017

2018

Aantal geregistreerde
personen met
betalingsachterstanden

Percentage

2014

8.500

772

9.1 %

2015

8.200

754

9.2 %

2016

10.300

730

7.1 %

2017

10.400

687

6.6 %

2018

10.800

670

6.2 %

➜

Naar index
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2018 in beeld
Achterstand betalingen onderverdeeld naar regio (bron CKI)

2.500.000

12%

2.000.000

10%
8%

1.500.000

6%

10

1.000.000

4%

500.000

2%

0

18-24

25-30

31-40

41-50

51-60

61-70

>=71

Bron: BKR
Aantal geregistreerde personen 2018

% betalingsproblemen 2018

Aantal geregistreerde personen 2017

% betalingsproblemen 2017

Onderverdeeld naar leeftijd (x1.000)
Leeftijd

Aantal geregistreerde
personen met
betalingsachterstanden

Aantal
geregistreerde
personen

Percentage
Betalingsachterstanden

18-24 jaar

23

353

6,50%

25-30 jaar

64

715

9,00%

31-40 jaar

169

1.696

10,00%

41-50 jaar

177

2.142

8,30%

51-60 jaar

144

2.333

6,20%

61-70 jaar

68

1.837

3,70%

>=71 jaar

26

1.709

1,50%

670

10.786

6,20%

Totaal

➜

Naar index
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0%

% geregistreerde personen t.o.v. totaal

Aantal geregistreerde personen

% geregistreerde personen met betalingsachterstand
per leeftijdsgroep in 2017 en 2018
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2018 in beeld
Het aantal hypotheken met een betalingsachterstand
Het aantal hypotheken met een betalingsachterstand daalt sinds 2015. Waren er in dat jaar
nog bijna 112.000 hypotheken die niet tijdig werden betaald, in 2018 zijn er dit nog circa
77.000. De relatief grote afname tussen 2016 en 2017 wordt mede veroorzaakt doordat BKR
tot december 2016 de restschuld op hypotheek meenam in de codering. Vanaf 2017 gelden
hiervoor aparte coderingen.

Jaar

Aantal hypotheken met
betalingsachterstand (x1.000)

120.000

2014

111

100.000

2015

112

80.000

2016

106

60.000

2017

88

40.000

2018

77

Achterstand hypotheek

20.000

0
2014

2015

2016

2017

➜

2018

Naar index
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2018 in beeld
Pijler 2 Problematische schulden
Een betalingsverplichting wordt problematisch op het moment dat een consument

Aantallen huishoudens met problematische schulden in Nederland

niet langer in staat is zijn openstaande rekeningen te voldoen. In de praktijk leiden
Topschulden

Informatie
aanwezig bij
BKR

steeds groter maatschappelijk probleem.

1

Belastingdienst

Als mensen al hulp vragen rondom schulden, wachten ze vaak lang. Gemiddeld is

2

de schuld dan opgelopen tot meer dan € 40.000,- en zijn er 15 schuldeisers in het

problematische schulden vaak tot een negatieve spiraal van nieuwe schulden. Daarnaast
leiden schulden tot maatschappelijke en sociale problemen. Zo vormen schulden een

geding. Wanneer vroegtijdig gesignaleerd kan worden, zijn er meer mogelijkheden
om hulp te bieden. Vroegsignalering wordt daarom steeds vaker gezien als oplossing
om te voorkomen dat betalingsachterstanden oplopen en zich ontwikkelen tot een
problematische schuldsituatie.
BKR nam destijds het initiatief tot vroegsignalering
door het oprichten van Vindplaats van Schulden (VPS),
na overleg met voormalig staatssecretaris Jetta
Klijnsma en CU Kamerlid Carola Schouten. VPS is
sinds 2017 operationeel.

Onderzoek
2014*

Schatting
2018

✘

673.000

450.000

Ziektekostenverzekering

✔ VPS

644.000

500.000

3

Elektriciteit, water en gas

✔ VPS

540.000

450.000

4

Huur

✔ VPS

374.000

325.000

5

Overige rekeningen

✘

340.000

300.000

6

Consumptief krediet

✔ CKI

325.000

280.000

7

Telefoonabonnement

✔ CKI

318.000

250.000

8

Verzekering

✘

207.000

180.000

9

Studielening

✘

120.000

280.000

10

Alimentatie

✘

67.000

60.000

11

Hypotheek

✔ CKI

70.000

60.000

* Bron: Monitor Betalingsachterstanden 2014 - Panteia (i.o.v. Ministerie van SZW)
CKI = Centraal Krediet Informatiesysteem
VPS = Vindplaats van Schulden

Steeds meer gemeenten maken gebruik van VPS. Het is een door BKR ontwikkeld
beveiligd informatiesysteem. Gemeenten werken er samen met onder meer
woningcorporaties, energiemaatschappijen, waterbedrijven en zorgverzekeraars. Al deze

In het kader van de maatschappelijke doelstelling van BKR om verantwoorde

organisaties hebben regelmatig te maken met klanten met betalingsproblemen.

kredietverlening te ondersteunen en problematische schulden te voorkomen, werkt BKR
stap voor stap toe naar een volledig beeld van de schulden in Nederland.

➜

Naar index
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2018 in beeld
Pijler 3 Fraude in het financiële verkeer
Binnen de financiële sector is het opsporen en voorkomen van fraude een belangrijk

Hulp bij zorgplicht

aandachtsgebied. Fraude kan op allerlei fronten plaatsvinden en levert de maatschappij

De checks in de fraudedatabases van BKR en de inschatting of een financiële transactie

en zakelijke klanten grote schade op. Het opsporen, en nog beter, het voorkomen van

al dan niet rechtmatig is, gebeurt door de zakelijke klant en levert daarmee een bijdrage

fraude is daarom voor BKR een van de organisatiepijlers. BKR maakt checks mogelijk in de

aan de invulling van zijn zorgplicht. BKR maakt deze check mogelijk door het beschikbaar

fraudedatabases EVA/SFH.

stellen van de infrastructuur. Op die manier wordt het plegen van fraude in een vroeg
stadium gesignaleerd en in veel gevallen voorkomen.

De Externe VerwijzingsApplicatie (EVA) is het gezamenlijke fraudepreventiesysteem van
de NVB en de VFN. Het verbindt de frauderegisters van de aangesloten organisaties met
elkaar. SFH is het fraude-preventiesysteem van de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken.
In SFH staan alle personen en bedrijven die betrokken zijn geweest bij hypotheekfraude.
BKR heeft een nieuwe generatie van het EVA/SFH systeem samen met haar klanten
ontwikkeld. Hierbij wordt maximale flexibele dataontsluiting van databronnen met
ondersteuning van aanvullende diensten mogelijk gemaakt.
Ook biedt BKR binnen de pijler Fraude in het financiële verkeer diensten aan op het gebied
van KYC (Know Your Customer). Deze verplichting voor klanten in de financiële sector is
vastgelegd in de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).
Het betreft Sanctie- en PEP-lijsten met politically exposed persons. BKR ontsluit reeds het
insolventieregister en zal allianties moeten aangaan met betrekking tot het UBO-register
(Ultimate Beneficial Owner). Deze kent geen persoonsgebonden structuur maar een
rechtspersoon structuur.

➜

Naar index
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2018 in beeld
Pijler 4 Identiteitsverificatie
Het aantal slachtoffers van identiteitsfraude neemt sterk toe. Door de toenemende online-

In 2018 zijn er met behulp van VIS, ruim 9,7 miljoen documentnummers van paspoort, id

activiteiten neemt ook de vraag naar een manier om online identiteiten vast te kunnen

kaart, rijbewijs of verblijfsvergunning gecontroleerd op geldigheid. Daarmee draagt BKR

stellen toe. Denk aan webwinkels die hun klant willen kunnen identificeren als zij de

bij aan het voorkomen van misbruik, identiteitsfraude en (financiële) schade voor zakelijke

mogelijkheid tot achteraf betalen bieden. Een gestolen paspoort kan tot grote persoonlijke

klanten en het voorkomen van persoonlijk leed van consumenten. BKR heeft in 2018 hard

problemen leiden voor een consument. BKR biedt met het Verificatie Informatiesysteem

gewerkt om pro-actief beheer uit te kunnen voeren. Hiermee is de klantengagement in

(VIS) de mogelijkheid identiteitsdocumenten te checken op echtheid en geldigheid. De

2018 flink toegenomen en we verwachten een verdere stijging in 2019. Daarbij is er hard

informatie is afkomstig van drie bronleveranciers: de Rijksdienst voor het Wegverkeer

gewerkt aan een nieuw koppelvlak en uitbreidingen van de VIS-controle met fraude-

(RDW), de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de Landelijke Eenheid Nationale

indicatoren. De verwachting is dat deze nieuwe ontwikkelingen medio 2019 operationeel

Politie (LENP). VIS heeft als doel het voorkomen van schade bij het bedrijfsleven en de

worden.

overheid als gevolg van frauduleus handelen met ongeldige
documenten. VIS is ook toegankelijk voor organisaties die

ID-VERIFICATIE

niet bij het kredietstelsel van BKR zijn aangesloten, zoals
bijvoorbeeld gemeenten en notarissen. De mogelijkheden
tot identiteitscontrole worden de komende jaren verder
doorontwikkeld en zullen bijdragen aan het vroegtijdig
signaleren van identiteitsfraude.

➜

Naar index
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2018 in vogelvlucht
BKR zet volop in op innovatie
Ook in 2018 is volop ingezet op technologische en digitale transformatie met de BizDevOps

BKR Chatbot professionaliseert bereikbaarheid

teams: Consumenten, VIS, VPS en EVA/SFH. Vanuit deze agile teams wordt bottom-up

BKR startte in april met een pilot chatbot op haar website. Deze virtuele assistent

innovatie geïnitieerd, in kleine stapjes van drie weken (sprint). Hiermee verlaat BKR de

is 24/7 bereikbaar voor algemene, maar zeker ook voor gerichte vragen op de

werkwijze van klassieke planning in jaarlagen met aansturing vanuit de lijn en vanuit

consumentenwebsite. Met de chatbot wil BKR haar bereikbaarheid

projecten. Klassiek project-, en programmamanagement (Prince2, MSP) gaat over in Agile

professionaliseren en optimaliseren. Inmiddels heeft de

Portfolio Management. Onderstaande afbeelding geeft weer hoe BKR Agile BizDevOps-

chatbot zoveel geleerd van de aangeboden vragen dat ze is

teams de ruimte geeft om anders te werken, zonder de belangrijke rol van planvorming en

geïmplementeerd. Een volgende stap is ‘livechat’, waarbij een

architectuur uit het oog te verliezen.

medewerker het bij ingewikkelde of zeer specifieke vragen
overneemt van de chatbot.
CKI 3.0 in ontwikkeling
In 2018 is gestart met de ontwikkeling van een nieuwe en verbeterde versie van het huidige
CKI (Centraal Krediet Informatiesysteem). Het nieuwe CKI 3.0 zal een aantal verbeteringen
kennen ten opzichte van het huidige CKI. CKI 3.0 zal betere zoekroutines omvatten en
door een efficiënte administratie zal er minder uitval en ook minder vertragingen in de
registratie voorkomen. Ook zullen de doorlooptijden voor nieuwe ontwikkelingen korter
zijn en wordt meer flexibiliteit ingebouwd waardoor we 24/7 continue dienstverlening
kunnen leveren. Het nieuwe CKI 3.0 zal in 2020 worden opgeleverd.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid
In 2018 heeft BKR maatregelen genomen in het kader van maatschappelijk ondernemen.
Een deel van de buitengevels van het pand is gerenoveerd waarbij de glaspuien vervangen
zijn door hoogwaardig geïsoleerde puien. Op een deel van het beschikbaar dakoppervlak
zijn 220 zonnepanelen geplaatst. Met deze zonnepanelen wordt gemiddeld 51.000 kWh
stroom per jaar opgewekt. Het deel van de opgewekte stroom dat niet direct door BKR zelf
gebruikt wordt, wordt terug geleverd aan de energieleverancier. Gezien de betrekkelijk
eenvoudige installatie van zonnepanelen bestaan plannen om bij komende dakrenovaties

➜

Naar index
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2018 in vogelvlucht
meer panelen te plaatsen om zo nog meer eigen energie op te wekken. Het zelf opwekken
van energie is duurzaam, het niet verbruiken van energie is nog mooier. Daarom is
nagenoeg alle verlichting binnen de kantoren al vervangen door LED verlichting.
Voor apparaten die voor kantoorgebruik afgeschreven zijn maar technisch nog prima te
gebruiken zijn, worden passende bestemmingen gevonden. Zo heeft BKR in 2018 150
pc’s geschonken aan Betuwe Wereldwijd die ze een prachtige nieuwe bestemming heeft
gegeven in onder andere Kenia en Ghana. Ook bedrijfstelefoons en tablets die technisch
nog in orde zijn maar niet meer optimaal geschikt voor kantoorgebruik wordt een tweede
leven gegeven. Deze worden jaarlijks verloot onder medewerkers van BKR. Het gebruik
van elektrische auto’s wordt gestimuleerd door gratis laadfaciliteiten aan te bieden op
het parkeerterrein van BKR. Overigens is op het terrein van BKR gezocht naar een goede
balans tussen parkeerplaatsen (verharding) en groen. Door het groene karakter van het
terrein in stand te houden wordt bijgedragen aan hemelwaterafvoer en instandhouding van
natuur.

➜

Naar index
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2018 in vogelvlucht
Ontwikkelingen
Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij Vindplaats van Schulden

Veel partijen, waaronder de Nederlandse Vereniging van Banken, het Nibud, maar ook de

Steeds meer gemeenten maken gebruik van Vindplaats van Schulden (VPS). In 2018 sloot

grootste consumentenorganisatie (Vereniging Eigen Huis) heeft de overheid opgeroepen om,

bijvoorbeeld ook de gemeente Tiel zich bij het initiatief van BKR aan. Schuldhulpverlening

in het belang van de consument, de hoogte van de studieschuld snel inzichtelijk te maken via

is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Inmiddels zijn er 17 gemeenten aangesloten

BKR.

op VPS, waaronder Rotterdam, Nijmegen, Arnhem, Den Bosch en Leeuwarden. Samen
bestrijken zij een verzorgingsgebied van meer dan 2

BKR roept de overheid op om, in het belang van de consument, haast te maken met het

miljoen mensen. BKR heeft in 2018 VPS actief onder de

inzichtelijk maken van lopende studieschulden.

aandacht gebracht van 250 gemeenten in Nederland
en verwacht voor 2019 een verdere groei van het aantal

Goederenkrediet in trek bij kwetsbare consumenten

deelnemers.

Een goederenkrediet wordt vaak gebruikt om een product, zoals een mobiele telefoon, auto
of wasmachine, op afbetaling te kopen. Bij deze leenvorm – met een gemiddelde omvang

BKR bezorgd over studieschuldenproblematiek

van 2.100 euro – stelt de klant de betaling voor een bepaald product uit, en betaalt in

Steeds meer studenten zijn aangewezen op een lening bij de Dienst Uitvoering Onderwijs

termijnen de aankoopsom plus rente terug.

(DUO). De totale omvang van de uitstaande studieschulden in Nederland bedraagt eind
2018 € 21,6 miljard. De studieschuld loopt per dag met ca. € 8,6 miljoen op. Dit is meer dan

Consumenten met een goederenkrediet zijn vaak financieel kwetsbaar; 34 procent

de uitstaande som aan doorlopende krediet en persoonlijke leningen in Nederland. Een

van deze kredieten stond in mei 2017 bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) met een

studieschuld moet na het beëindigen van de studie worden terugbetaald aan de overheid.

betalingsachterstand geregistreerd. Om meer inzicht te krijgen in deze groepen heeft de

Bij de carrièrestart is er dus sprake van een maandelijkse vaste last die de afgestudeerde

AFM eind 2018 in een representatieve online screening aan ruim 51.500 respondenten

niet aan andere zaken kan besteden. Kredietverstrekkers en de overheid hebben afspraken

gevraagd of zij goederenkrediet bezitten. Dat is voor 1,4 procent het geval. Dit is

gemaakt over de wijze waarop studieschulden worden meegenomen bij het aangaan van

waarschijnlijk een onderschatting, omdat mensen zich niet altijd realiseren dat ze zo’n

nieuwe financiële verplichtingen. Maar uit onderzoek blijkt dat in 4 van de 10 gevallen

goederenkrediet hebben. In 2017 stonden er bij het BKR 613.208 verzendhuiskredieten

de (ex)student verzwijgt dat er nog een studieschuld is. Dat betekent in feite dat 4 op de

geregistreerd, wat erop duidt dat ten minste vijf procent van de Nederlanders weleens iets

10 studenten te maken kan krijgen met overcreditering, omdat de kredietverstrekker

op afbetaling koopt.

eenvoudigweg niet over alle informatie beschikt.
Verschillende achtergrondkenmerken voorspellen het bezit van goederenkrediet. Zo is de
In Nederland zijn alle kredietverstrekkers verplicht om alle verstrekte leningen inzichtelijk

kans dat een man een goederenkrediet heeft ongeveer 1,4 keer zo hoog als voor een vrouw.

te maken via BKR. Maar de overheid die deze verplichtingen (terecht) oplegt aan aanbieders

Lager- en middelbaaropgeleide respondenten hebben een bijna twee keer zo hoge kans op

van krediet, maakt voor zichzelf om onduidelijke redenen een uitzondering daar waar het

bezit van goederenkrediet als hoger opgeleiden (hbo+) (figuur). En de kans dat iemand met

gaat om studieleningen.

een beneden-modaal inkomen een goederenkrediet heeft, is bijna twee keer zo laag als
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voor mensen met modaal of bovenmodaal inkomen, wanneer er gecontroleerd wordt voor
opleidingsniveau.
Verder hebben respondenten in een meer stedelijke omgeving relatief vaker een
goederenkrediet. En in het oosten van Nederland zijn goederen¬kredieten relatief populair,
terwijl het in het noorden relatief minder vaak voorkomt. De kans dat een huurder
een goederenkrediet heeft, is bijna 1,5 keer zo hoog als de kans van een huiseigenaar.
Jongeren blijken relatief meer goederenkrediet te sluiten. Gecombineerd met het feit dat
ruim een derde van dergelijke leningen in achterstand is bij het BKR, suggereert dat dit
een potentieel kwetsbare groep leners is.
(bron:ESB)
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Wet- en regelgeving
AVG

BSN

Met de ingang van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 28 mei 2018

BKR is van mening dat zij voor een adequate uitvoering van het Stelsel

heeft BKR een tweetal wijzigingen in de dienstverlening naar consumenten doorgevoerd.

van Kredietregistratie in Nederland gebruik moet kunnen maken van het

De consument krijgt kosteloos inzage in zijn BKR-gegevens en de informatieplicht naar

burgerservicenummer (BSN) als intern ordeningsinstrument. Het verwerken van BSN bij

consumenten is uitgebreid met de privacyverklaring. BKR heeft in 2018 de invoering van

het centraal vastleggen van persoonsgegevens afkomstig van verschillende organisaties

de AVG geëvalueerd. Dit zal in 2019 leiden tot een toegankelijke inzage voor de consument.

versterkt de datakwaliteit, omdat er een kleinere kans is op fouten bij het vastleggen,
vinden en uitwisselen. Het maakt efficiënter dataverkeer tussen belanghebbende

Handreiking belangenafweging

organisaties mogelijk en vermindert (identiteits)frauderisico’s.

Uitsluitend de geldverstrekker kan een registratie bij BKR aanpassen en niet BKR zelf.
Om ervoor te zorgen dat geldverstrekkers verzoeken van consumenten tot correctie op

Het verwerken van BSN zorgt voor de best mogelijke naleving van privacy door

een uniforme wijze in behandeling nemen, heeft BKR in januari 2018 de ‘Handreiking

BSN onderdeel te laten zijn van de beveiligde toegang tot en uitwisseling van

belangenafweging’ gepubliceerd. Deze handreiking is in constructief overleg met

persoonsgegevens, waardoor datalekken worden voorkomen en het risico op false

de bij BKR aangesloten deelnemers opgesteld. Samengevat geeft het document

positives en false negatives sterk vermindert. Het verwerken van BSN zorgt er ook voor

kredietverleners letterlijk een handreiking hoe met proportionaliteit om te gaan. Het

dat minder identificerende gegevens opgeslagen en uitgewisseld moeten worden en

document is gedeeld en toegelicht aan alle aangesloten kredietverleners en publiek

draagt derhalve bij aan dataminimalisatie.

gemaakt. Aangesloten kredietverleners hebben BKR laten weten goed te kunnen werken
met de handreiking.

Het verwerken van BSN zorgt ervoor dat BKR de consument en belanghebbende

BKR houdt toezicht in hoeverre kredietverstrekkers op een goede wijze omgaan met

organisaties laagdrempelig en kostenbesparend kan faciliteren door middel van een goed

verzoeken van consumenten.

werkend identiteits- en toegangsmanagementsysteem binnen de keten (single sign on
system).
BKR roept de overheid op tot het maken van een regeling met passende waarborgen
waarbij het gebruik van BSN binnen de financiële sector is toegestaan voor de uitvoering
van het Stelsel van Kredietregistratie bij BKR.
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