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Woord vooraf

Al ruim vijftig jaar is aan stichting BKR de zorg toevertrouwd voor het wettelijk 

stelsel van kredietregistratie. Vanuit deze eenduidige maatschappelijke 

opdracht is een veelzijdige organisatie gegroeid. Op basis van vier strategische 

pijlers vervullen wij een belangrijke rol voor zowel bedrijfsleven, overheden 

als individuele consumenten. Wij voeren uit, houden toezicht op correct 

gebruik van het stelsel, signaleren verbetermogelijkheden en delen kennis en 

ervaringen. 

Dit maatschappelijk jaarverslag belicht de belangrijkste ontwikkelingen binnen 

onze organisatie en ons werkveld in 2016. Méér dan alleen nuchtere cijfers 

geeft het inzicht in de achtergronden, aanpak en resultaten van het werk van 

ruim honderd toegewijde medewerkers. Hen wil ik bedanken voor hun inzet, 

betrokkenheid en doorzettingsvermogen. Hun werk is belangrijk voor het 

financieel welzijn van velen, maar de aard van dit werk is vaak onbekend. Ik 

vertrouw erop dat dit verslag een positieve bijdrage levert aan nuancering van 

dit beeld. 

Peter van den Bosch MBA RB, bestuurder stichting BKR
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BKR-pijler Maatschappelijke taak Belofte aan de doelgroep Diensten en producten

Verantwoorde
kredietverstrekking

BKR faciliteert verstrekking
door kredietverleners en verantwoord 
lenen door consumenten

Betrouwbare veilige
data in een oogwenk

Kredietinfo
•  CKI
•  Mijnbkr.nl
•  Kredietkompas
•  Score-analyses
•  Monitoring ten behoeve  

 van preventief beheer 

Problematische
schulden
voorkomen

BKR helpt individuele
schuldenproblemen
te voorkomen en daarmee 
maatschappelijke schade

BKR helpt organisaties
hun zorgplicht te
vervullen en risico’s te
minimaliseren

Signalering en compliance
•  Insolventie Toets
•  Data batch score
•  Vindplaats van Schulden

Fraude
voorkomen

Minder fraude betekent minder
maatschappelijke kosten en
problemen

BKR levert de gereedschappen 
om fraude te voorkomen en te 
bestrijden

Fraudepreventie
en -bestrijding
• EVA & SFH
• PEP Toets
• Sanctie Toets

Stichting BKR heeft de brede maatschappelijke 

doelstelling om problematische schulden en 

financiële fraude te voorkomen en te verhelpen. 

Dat doen wij vanuit vier strategische pijlers. 

Deze pijlers zijn ‘vertaald’ in concrete diensten 

en producten die beschikbaar zijn voor een 

of meerdere van onze doelgroepen. Dat 

kunnen individuele kredietconsumenten zijn, 

kredietverstrekkers zoals (hypotheek)banken, 

verzekeraars, financieringsmaatschappijen, 

creditcardmaatschappijen, webshops, 

crowdfunders of postorderbedrijven. Ook 

schuldhulpverleners, gemeenten en andere 

overheidsinstellingen vinden in stichting BKR een 

bron van inspiratie en kennis. 

‘Society trusted data’ is het verbindend element 

tussen uiteenlopende belangen en betrokkenen. 

Dit zorgt voor maatschappelijk vertrouwen in de 

wijze waarop BKR omgaat met (krediet)data en 

draagt bij aan schuldproblematiekpreventie.  

Naast de pijlers die vertaald zijn in concrete 

diensten en producten zien wij het als onze 

taak trends te signaleren, mee te doen aan het 

maatschappelijke debat en te waarschuwen voor 

(en ageren tegen) misstanden. 

Lees verder

Onze pijlers en (signaal)functies
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Identiteitsverificatie We maken identificeren
makkelijker en sneller
voor iedereen

BKR deelt haar inzichten en 
expertise ten bate van de 
samenleving als geheel

• VIS
• Online ID-controle Idensys
• ID-identificatie
   om fraude te bestrijden

Naar hoofdstuk

Onze pijlers en (signaal)functies
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BKR biedt overzicht

BKR toont goed gedrag aan

BKR voorkomt nieuwe problemen 

BKR voorkomt erger

waardoor kredietverstrekkers hun  
optimale leencapaciteit kunnen bepalen

waardoor kredietverstrekkers hen  
kunnen aanbevelen bij kredietverlening

waardoor kredietverstrekkers maatwerk en  
extra zorg kunnen bieden bij nieuwe kredieten

doordat kredietverstrekkers geen extra krediet  
verlenen aan consumenten met acute problemen

Alle consumenten

Consumenten met een  
positieve registratie

Consumenten die hun financiële  
problemen hebben opgelost

Consumenten in acute 
 financiële problemen

bieden via het BKR een overzicht  
van hun financiële situatie 

kunnen hun financieel  
goed gedrag aantonen

bieden via het BKR  
hiervoor het bewijs

worden tegen zichzelf beschermd

Vier signaalfuncties
Volgens onderzoek van de Wereldbank is 

kredietregistratie een onmisbaar onderdeel 

van de financiële infrastructuur van een land. 

Stichting BKR vervult deze belangrijke taak in 

Nederland. Maar dat wordt niet altijd door iedereen 

herkend en erkend. Preventie en tijdige hulp bij 

problematische schulden voorkomt emotionele 

problemen en sociaal isolement voor gezinnen 

en individuen. Maar het spreekwoordelijke ‘rode 

vinkje’ in het Centraal Krediet Informatiesysteem 

(CKI) dat probleemschulden tegengaat, is niet 

altijd welkom. Sommige consumenten zien ‘het 

BKR’ als een instituut dat hen via hun registratie 

in het CKI dwarsboomt. Kostbare pogingen om via 

commerciële ‘bemiddelaars’ van hun registratie 

af te komen, kunnen voor hen uiteindelijk uiterst 

contraproductief zijn. Als een gezin met acute en 

grote schulden kampt, lijkt nog meer geld lenen 

een uitweg. Maar dit leidt onherroepelijk en zeer 

snel tot hogere maandlasten en verdere verdieping 

van de schuldencrisis.

Integer omgaan met systeem
Deelnemende kredietverstrekkers krijgen accurate 

informatie waarmee op vier niveaus inzicht 

wordt verschaft in de financiële situatie van de 

consument. Hiermee kunnen zij maatwerk aan 

klanten leveren en tevens hun risico en daarmee 

hun kosten beperken. Zoals ook jarenlang 

onderzoek van de Wereldbank aantoont, vergroot 

de informatie van BKR enerzijds de toegang tot 

krediet en verlaagt het anderzijds de kosten en 

daarmee de hoogte van de te betalen rente. Maar 

de kwaliteit van de kredietregistratie hangt af van 

de zorgvuldigheid waarmee kredietverstrekkers 

dit systeem vullen en van de integriteit waarmee 

zij omgaan met bijvoorbeeld het verwijderen van 

registraties. Consumenten en deelnemers vinden 

elkaar dus in het wederzijdse belang van een goed 

functionerend CKI. Daarbij is het onze taak om 

duidelijke voorlichting te geven over de werking 

van het systeem en de verantwoordelijkheden 

die daarbij horen. Wij hebben vier belangrijke 

signaalfuncties voor beide doelgroepen:

Naar onderwerpen

Volgend onderwerp

Onze pijlers en (signaal)functies
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Nieuwe producten
Lees meer 

Uitbreiding 
en verbreding 

registratiegrens

Lees meer 

Meedoen in het 
maatschappelijk debat

Lees meer 

Pilotprojecten Vindplaats 
van Schulden

Lees meer 

Van uitvoerder naar 
toezichthouder

Lees meer 

Een Internationale stem
Lees meer 

In 2016 is veel geïnvesteerd in activiteiten en middelen die 
bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen binnen de 
vier strategische pijlers. De uitwerking hiervan in de interne 
organisatie vindt u in het hoofdstuk ‘stichting BKR in 2016’

Strategische ontwikkelingen in 2016

Naar onderwerpen Lees verslag
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Van uitvoerder naar toezichthouder
In het streven naar een financieel gezonde 

samenleving verandert de rol van stichting 

BKR gaandeweg. Van een puur uitvoerende 

rol als beheerder van het CKI transformeert 

onze dienstverlening en ons takenpakket naar 

die van gids, inspirator en toezichthouder. De 

integriteit van het stelsel is mede afhankelijk 

van de solidariteit tussen deelnemers en hun 

zorgvuldigheid in het aandragen en delen van 

data. Onzorgvuldigheid en onvolledigheid zal 

leiden tot het steeds verder doorrollen van de 

schuldencarrousel; met alle persoonlijke leed 

en maatschappelijke schade van dien. Zeker met 

de recente en toekomstige uitbreidingen, zoals 

met private lease en mobiele telefonie, is dit een 

uitdaging voor nieuwe deelnemers. Wij zien bij 

hen een duidelijke behoefte aan richtinggevende 

voorlichting. Stichting BKR pakt dit zowel 

operationeel als strategisch op.  

Operationeel: met informatievoorziening, 

het delen van best practices en intensief 

contact via ons klantcontactcentrum en 

onze accountmanagers. Strategisch: door 

onze processen en reglementen proactief 

en toekomstgericht in te richten en aan te 

passen. Hiervoor zijn wij in continue dialoog 

met zowel afzonderlijke deelnemers als hun 

koepelorganisaties. Ook met instellingen als de 

AFM, DNB en de ministeries van Financiën en 

Sociale Zaken is veel contact over de wijze waarop 

BKR het wettelijke stelsel beheert.

Productontwikkeling
Voor zakelijke klanten zijn in het voorjaar maar 

liefst zes nieuwe producten geïntroduceerd. 

Gezamenlijk kenmerk is dat deze de 

bedrijfsprocessen ondersteunen, met name op 

het gebied van compliance. Hiermee kunnen 

klanten beter en zichtbaar aan hun zorgplicht 

voldoen. Zo krijgen zij essentiële inzichten in de 

markt- en benchmarkinformatie op het gebied van 

consumptief krediet met BKR Online Statistics 

(BOS). Inzichtelijk maken of een consument te 

maken heeft, of heeft gehad, met faillissementen, 

surseances van betaling en/of schuldsaneringen 

doet de BKR Insolventie Toets. Met de BKR PEP 

Toets controleert een deelnemer eenvoudig of 

een consument een politiek prominent persoon 

(Politically Exposed Person) is. Online een kopie 

van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs op 

juistheid én geldigheid checken? Dat kan met BKR 

Online ID-controle. Met de BKR Sanctie Toets 

kunnen klanten nagaan of een consument op een 

sanctielijst voorkomt als ‘gesanctioneerd persoon’. 

Tot slot kunnen zij hun klantportefeuille voortaan 

nog beter bewaken ten aanzien van de zorgplicht 

met de BKR Zorgplicht Alert.

Strategische ontwikkelingen in 2016

Lees verder
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Op grond van de huidige regelgeving kan stichting 

BKR geen gebruik maken van het Burger 

Service Nummer. Een unieke herkenning van 

consumenten is echter zeer gewenst. Als 

alternatief is daarom het BKR Servicenummer 

ontwikkeld. BKR voorziet de komende periode 

alle unieke consumenten in de CKI-database 

van dit unieke BKR-nummer. Dat geeft meer 

duidelijkheid en verkleint de kans op fouten 

bij registratie en uitgifte van informatie. Het 

is echter geen volwaardige vervanger van het 

BSN-nummer. BKR blijft daarom samen met de 

kredietverstrekkers en andere stakeholders, in 

het belang van de consument, bij de overheid 

aandringen op het gebruik van het BSN-nummer.

Intermediairs hebben geen toegang tot het CKI. 

Voor het geven van een doordacht financieel 

advies is inzicht in de financiële situatie van de 

consument echter zeer belangrijk. Om binnen de 

mogelijkheden en beperkingen van de wet hieraan 

tegemoet te komen, introduceerden wij de BKR 

Status Toets. Deze toets geeft actuele indicatieve 

informatie of een consument bekend is bij het 

BKR en of er al dan niet sprake is van actuele 

betalingsachterstanden. Intermediairs kunnen 

deze informatie opvragen nadat de consument 

hiervoor toestemming heeft gegeven. Hiermee 

kunnen consumenten advieskosten besparen, als 

in een vroegtijdig stadium blijkt dat de status van 

bestaande kredieten problemen kunnen geven bij 

de aanvraag van nieuwe kredieten.

Volle vaart met Society Trusted Data
Big Data is de verzamelterm voor technologieën 

en concepten waarmee het mogelijk is om 

gigantische hoeveelheden data uit uiteenlopende 

(openbare) bronnen te verzamelen, te structureren 

en zodanig te presenteren en te interpreteren 

dat er individuele profielen mee kunnen worden 

opgesteld. Voor commerciële aanbieders is data het 

meest waardevolle concurrentiewapen. Kenmerken 

van Big Data zijn dan ook geheimzinnigheid en 

het ontbreken van transparantie; een focus op 

bedrijfs- en aandeelhouderswaarde; de perceptie 

van de klant als ‘doelgroep’. Data wordt verzameld, 

verkocht, aan elkaar gekoppeld en de bron ervan 

is onherkenbaar. Het individu wordt een radertje 

in het steeds sneller voort spinnende wiel van 

datacollectie, verrijking en vercommercialisering. 

Big Data is niet per definitie een schadelijk 

fenomeen. Mits ethisch verantwoord verzameld 

en correct toegepast, kan het commerciële en 

maatschappelijke dienstverlening verrijken. 

Stichting BKR is van mening dat het groeiende 

wantrouwen tegen datagebruik moet en kán 

worden weggenomen door de invoering van 

een nieuw concept. Hiervoor moeten alle 

maatschappelijke actoren de handen ineenslaan. 

Het gaat om het collectieve belang om de 

Lees verder

Strategische ontwikkelingen in 2016
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ASPECTEN  
VAN BIG DATA

ASPECTEN  
VAN SOCIETY 

TRUSTED DATA

Zo veel mogelijk data 

Diverse (sub)bronnen

Maximalisatie gebruik openbare  
(Internet) bronnen

Maximale inzet van algoritmes

Subjectiviteit in de gegevens

Het gaat om data van mensen

Transparantie is een bedreiging

Shareholder value

Hoge financiële verdiencapaciteit

Data verzamelen is competitie

Wantrouwend naar maatschappij

In confrontatie met de privacy  
regelgeving

Geen Toezicht/Governance

Specifieke data 

Direct afkomstig van en herleidbaar 
naar de bron

Minimalisatie gebruik openbare  
(internet) bronnen

Minimale inzet van algoritmes

Objectieve en feitelijke gegevens

Het gaat om mensen

Transparantie is een kans

Het gaat om stakeholders waarde

Hoge sociale verdiencapaciteit en  
economische waarde

Data verzamelen is samenwerken

Consument heeft inzicht in wanneer 
zijn data door wie zijn gebruikt

Compliant met privacy regelgeving

Society Governance is ingericht

Database 
VPS

Energie bedrijven

Gemeenten

Woningcorporaties

DATA DATA

DATA

Beheer door BKR

Model VPS

individuele integriteit te beschermen. Wij noemen 

dit Society Trusted Data; het maatschappelijk 

geaccepteerde alternatief voor Big Data. Het 

gedachtengoed is publiek gemaakt tijdens de 

festiviteiten rond het vijftigjarig bestaan van BKR 

in 2015. In het verslagjaar is het concept verder 

geconcretiseerd en hebben diverse vakmedia er 

aandacht aan besteed. In het voorjaar van 2017 

start een campagne om maatschappelijke en 

commerciële organisaties Society Trusted Data te 

laten omarmen. 

Vindplaats van Schulden
Sinds enkele jaren hebben gemeenten de 

verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening. 

Preventie en vroegtijdige actie zijn hierbij 

natuurlijk zeer belangrijk. Dat is de motivatie 

achter Vindplaats van Schulden (VPS); een 

initiatief waarbij BKR en gemeenten samenwerken 

met woningcorporaties, zorgverzekeraars en 

nutsbedrijven. Schuldproblematiek is vaak 

vroegtijdig te signaleren met betaalinformatie 

vanuit deze partijen. In een aantal gemeenten 

zijn proeven gestart waarbij dienstverleners via 

aparte ‘kamers’ data over betaalachterstanden 

aanleveren bij BKR voor bewerking. Geheel 

conform de bestaande privacyrichtlijnen en het 

gedachtengoed van society trusted data worden 

deze aangeleverd aan gemeenten. Zij kunnen 

hiermee in het kader van vroegsignalering 

burgers benaderen en helpen. Wij streven ernaar 

om de ‘VPS-systematiek’ breed uit te rollen, 

zodat in elke gemeente vroegtijdig en effectief 

schuldhulpverlening kan plaatsvinden. Het 

VPS-initiatief leverde in 2016 veel waardevolle 

ervaringen op die gedeeld worden met de 

buitenwereld via publicaties in vakmedia, 

workshops en door persoonlijk contact. Begin 

2017 gaat een speciale website over Vindplaats 

van Schulden van start die zal fungeren als spil in 

de communicatie en informatievoorziening over 

dit waardevolle initiatief.

Strategische ontwikkelingen in 2016

Lees verder
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Naar hoofdstuk

Zorgverzekeraars
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Uitbreiding en verbreding registratiegrens
Per 1 december zijn kleine leningen met 

een looptijd van minimaal één maand en 

roodstandmogelijkheden tot 250 euro geregistreerd 

in het CKI. De grens hiervoor was 500 euro en een 

looptijd van drie maanden. De nieuwe normen in 

het Algemeen Reglement van het CKI zijn in lijn 

met vigerende wet- en regelgeving. Voor deze 

uitbreiding was in het najaar veel maatschappelijke 

en publicitaire aandacht. 

Keurmerk Private Lease
Per 1 februari 2016 is het CKI uitgebreid met 

informatie over consumenten met een private 

autoleasecontact. Hiervoor is een aparte ‘OA-

codering’ ingericht, omdat operational lease 

formeel geen krediet is. Deelnemers aan het CKI 

vanuit de leasewereld opereren via het Keurmerk 

Private Lease. 

Mobiele telefonie
Een uitbreiding die per mei 2017 van kracht wordt 

maar haar schaduw al in 2016 vooruitwierp, is die 

met betrekking tot mobiele telefonie. Op initiatief 

van de AFM en het ministerie van Financiën worden 

mobieletelefoonabonnementen waarbij de kosten 

van het toestel gespreid worden betaald, gezien als 

betalen-op-afbetaling. Daarmee kwalificeren zij 

zich voor opname in het CKI. Het gaat hier om grote 

aantallen consumenten en een ingrijpende operatie 

voor zowel de providers als het BKR. 

Meedoen in het maatschappelijk debat
Hoewel stichting BKR geen commerciële of 

politieke doelen nastreeft, vinden wij het wel 

belangrijk om onze stem te laten horen in het 

maatschappelijke debat. Vanuit de overtuiging 

dat de schuldenproblematiek moet en kan 

worden bestreden, signaleren wij knelpunten en 

leveren wij ideeën voor verbetering. Dat leidde 

er in 2016 bijvoorbeeld toe dat wij deelnamen 

aan de consultatieronde voor de invoering 

van de zogeheten ‘PSD2-regelgeving’. Deze 

verplicht banken in de EU om vanaf 2018 derden 

toegang te verlenen tot de betaalrekening van 

klanten. Wij hebben het kabinet gewezen op de 

mogelijke consequenties hiervan voor de privacy 

en de belangen van consumenten. Wij vinden 

het ongewenst dat de implementatie van PSD2 

ertoe zou leiden dat consumentenbelangen 

worden geschaad in plaats van bevorderd. Dit 

zet het vertrouwen van de consument in de 

financiële sector op het spel. Stichting BKR pleit 

voor passende maatregelen en risicobeheer 

om misbruik van gegevens te voorkomen. Zo 

is toestemming van de consument nodig voor 

gebruik van data, moet de verantwoordelijkheid 

van instellingen duidelijk worden vastgelegd en 

Lees verder
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dienen er regels te komen voor de reikwijdte 

van de informatie, het hergebruik hiervan en 

moet er een passend vergunningstelsel worden 

ingevoerd. Integrale preventie en bestrijding van 

schuldenproblemen kan alleen met een integraal 

inzicht. Daarom pleiten wij er bijvoorbeeld al 

jaren voor om ook studieschulden te kunnen 

registreren. 

Sinds enkele jaren zijn commerciële bureaus 

actief die consumenten beloven hen tegen een 

forse beloning van een negatieve BKR-registratie 

af te kunnen helpen. Het verwijderen van een 

negatieve registratie in het CKI is in principe 

slechts mogelijk als er sprake is van een 

procedurele of inhoudelijke fout of bij een andere 

extreme omstandigheid. 

Een onterechte verwijdering is uiteindelijk 

niet in het belang van de consument, omdat 

deze daarmee aan verdieping van een 

bestaande schuldencrisis wordt blootgesteld. 

Voor deelnemers betekenen onterechte 

verwijderingen vervuiling van het CKI en 

daarmee verhoging van hun risicoprofiel 

en kosten. Om deze redenen zijn wij zeer 

kritisch over het optreden van commerciële 

‘verwijderbureaus’ en delen wij deze mening 

desgevraagd met de media en met stakeholders. 

Richting deelnemers benadrukken wij hun 

zorgplicht en contractuele verplichtingen om 

zorgvuldig om te gaan met bijvoorbeeld het 

verwijderen van negatieve registraties. Zij dienen 

hun oordeel tot een eventuele verwijdering 

doordacht en onderbouwd te nemen.

Een internationale stem
Het Nederlandse stelsel van kredietregistratie 

oogst wereldwijd lof. De Financial Service User 

Groep, een adviesorgaan aan de Europese 

Commissie, betitelde de werkwijze van BKR 

als een ‘Best Practice’. Binnen Europa is 

stichting BKR actief binnen de internationale 

brancheorganisatie ACCIS. Elk land heeft 

een eigen systeem en gevoel bij de ideale 

werkwijze van kredietregistratie-instellingen, 

maar het is wenselijk dat er overeenstemming 

is over de beginselen van datagebruik en 

consumentenbescherming. In 2016 waren wij 

een drijvende kracht achter het formuleren 

van een ‘General Code of Conduct’ waarin deze 

uitgangspunten zijn vastgelegd. Dit proces wordt 

in 2017 voortgezet. 

Volgend onderwerp

Naar onderwerpen
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Lopende contracten in relatie tot betalingsproblemen
Hoe meer leningen, hoe vaker betalingsproblemen. 

Geografische spreiding

In de kredietbarometer van juli 2016 stonden 771.478 
Nederlanders geregistreerd met een betalings-
achterstand. In januari 2017 waren dat er 729.577: 
een daling van 5 procent in zes maanden tijd.

Stichting BKR is een belangrijke bron van informatie voor consumenten(organi-
saties), overheden, wetenschap en anderen. Onze Kredietbarometer en Hypo-
theekbarometer en informatie uit het CKI worden gebruikt om beleid te toetsen 
en hulpverlening te verbeteren. 
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Kredietstatistieken

Het aantal mensen met een 
betalingsprobleem op de 
hypotheek blijft licht afnemen.

Hoe donkerder het is op het 
landkaartje, hoe meer 
betalingsachterstanden zijn 
er in een stad of regio.

Betalingsproblemen 
bij hypotheken naar 
leeftijd (2015-2016)

Betalingsproblemen 
bij kredieten naar 
leeftijd (2015-2016)

Per 1 januari 2017 is een aantal aanpassingen doorgevoerd:
- De achterstandstermijn voor hypotheken is verkort van  

120 dagen naar 3 maandtermijnen;

- Restschulden op hypotheken worden onder een specifieke 

contractsoort vastgelegd: Restschuld Hypotheek en Restschuld  

NHG-hypotheek;

Wijziging registratiegrens 
Tot de verlaging van de registratiegrens op 1 december 2016 waren er 
8,3 miljoen kredietnemers in het CKI opgenomen. Per 31 december 
waren dat er 10,5 miljoen; een toename van 2,2 miljoen. In totaal zijn 
er 4,6 miljoen nieuwe contracten geregistreerd. 

Maatschappij en consument in 2016
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2016: minder problematische betalingsachterstanden
Het aantal Nederlanders dat als goede betaler bij het BKR 

geregistreerd staat, is in 2016 met 29 procent gestegen ten opzichte 

van 2016. Dat betekent dat 9,6 miljoen Nederlanders zonder 

betalingsachterstand in het Centraal Krediet Informatiesysteem 

(CKI) geregistreerd staan. Het aantal Nederlanders dat met een 

betalingsachterstand wordt vermeld, daalde het tweede halfjaar van 

2016 met vijf procent: van 771.478 naar 729.577.

Ook het aantal mensen met een betalingsprobleem op hun hypotheek 

is afgenomen in 2016, zo blijkt uit de BKR Hypotheekbarometer die 

twee maal per jaar verschijnt. Medio 2016 waren er 107.310 mensen 

die moeite hebben om hun hypotheeklasten te betalen, 5.371 minder 

dan in 2015. De afnemende betalingsachterstanden op hypotheken zijn 

betrekkelijk nieuw. Vanaf de kredietcrisis in 2008 verdrievoudigde het 

aantal mensen met een betalingsachterstand op hun hypotheek.  

De piek was in juli 2015.

Aantal Nederlanders met betalingsachterstand  
in half jaar met 5% gedaald

Aantal consumenten met  
betalingsachterstand op lening

Aantal consumenten met  
betalingsachterstand op de hypotheek

Lees verder
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Omvang CKI (x1000) 2016 2015 2014 2013 2012

Aantal geregisteerde personen 10.525 8.366 8.653 8.791 8.890

Totaal aantal kredieten 18.892 14.424 15.135 15.643 16.204

Aantal beeindigde kredieten 4.701 4.527 4.951 5.266 5.760

Aantal lopende kredieten 14.191 9.897 10.184 10.377 10.444

Informatieverstrekking  
aan consumenten

2016 2015 2014 2013 2012

Aantal inzages (x 1.000) 113,1 94,4 92,6 99,4 102,6

Tarief voor inzage (€) 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95

Omvang CKI

Kerncijfers consumenten

Volgend onderwerp

Naar onderwerpen
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In ons dagelijks werk staan twee uitgangspunten 

voorop. Enerzijds het rigide en zonder 

compromis handhaven van de werking van het 

stelsel van kredietregistratie. Anderzijds het 

vroegtijdig zien van nieuwe mogelijkheden om de 

maatschappelijke taak te vervullen en daarnaar 

te handelen. 2016 liet voorbeelden van beide zien. 

Ingrijpende wijzigingen en uitbreiding  
van het CKI

2016 zag enkele van de grootste uitbreidingen 

van het Centraal Krediet Informatiesysteem 

(CKI) van de laatste jaren. Het aanpassen van de 

kredietregistratiegrens in het najaar had alleen al 

tot gevolg dat er zo’n 4,5 miljoen extra kredieten 

in het CKI zijn opgenomen. Ook de uitbreiding 

met private leasecontracten had impact op 

onze organisatie. Immers; naast de technische 

uitdaging om snel en goed grote hoeveelheden 

nieuwe data op te slaan, is het belangrijk om 

nieuwe deelnemers en consumenten correct voor 

te lichten en anderszins te ondersteunen. 

ICT en databeveiliging
Zo startte het jaar met het behalen van de ISO 

27001-certificering, waarop diverse verdere 

aanscherpingen volgden op het gebied van 

informatiebeveiliging. De ISO 3600N-certificering 

was al eerder behaald. Datasecurity is 

vanzelfsprekend onze eerste prioriteit. Het is dan 

ook niet verwonderlijk dat dit leidt tot omvangrijke 

financiële investeringen. Snelle beschikbaarheid 

is een ander criterium. Hierin waren we 

opnieuw succesvol in 2016. De gemiddelde 

beschikbaarheid van het CKI was 99,7%; iets 

hoger dan de norm van 99,5%. De responsetijd 

voor deelnemers van het CKI was in 99,7% van de 

gevallen minder dan drie seconden. Ook hier is 

de norm positief. Op het gebied van datakwaliteit 

in algemene zin zijn wij doorlopend bezig, naast 

de bestaande activiteiten voor het borgen van de 

datakwaliteit van het CKI. Hierbij doet het BKR 

intensieve monitoring van alle data die wordt 

gebruikt bij producten die wij aan zakelijke klanten 

leveren. De uitbreiding van deze ‘DQM-activiteiten’ 

borgt mede de juistheid/volledigheid van de data 

die wij uitgeven aan zakelijke klanten.  

Lees verder
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BizDevOps
De afkorting verdient misschien geen 

schoonheidsprijs, maar de impact is erg welkom: 

eind 2016 zijn vier multidisciplinaire teams 

gestart om onze organisatie wendbaarder te 

maken door het sneller ontwikkelen, beheren en 

bijsturen van onze dienstverlening. De vier teams 

vertegenwoordigen de vier pijlers van stichting BKR 

en richten zich op de ontwikkeling van verbeterde 

consumentencommunicatie en dienstverlening, de 

Vindplaats van Schulden, diensten en oplossingen 

om financiële fraude te voorkomen en verbetering 

van ID-verificatie. De teams zijn samengesteld uit 

de volle breedte van het bedrijf en werken volgens 

de ‘agile’-methode in snelle sprints. Medio 2017 

monden de BizDevOps-inspanningen uit in de 

eerste concrete resultaten.

Zicht op de toekomst
Backoffice en het Klantcontactcentrum (KCC) 

hebben op basis van onderzoek een gezamenlijke 

visie ontwikkeld op de bedrijfsvoering in de 

toekomst. Voor KCC heeft dit geleid tot een 

visiedocument ‘De nieuwe bereikbaarheid’. 

Dit leidt voor de eerstelijns klantbediening 

aan consumenten en zakelijke klanten tot een 

meer schaalbare multichannel/omnichannel 

klantbediening. Hierbij wordt geïnvesteerd in 

bereikbaarheid en webcare, process automation 

(chatbots). Ook is de mogelijke inzet van social 

engagement tooling voor de zakelijke klant en 

van video chat onderzocht. De aanpak hiervan 

start in 2017 en loopt door tot in 2018. Voor de 

Backoffice leidt de visie in eerste aanleg tot meer 

schaalbaarheid door verdere automatisering van 

processen (naast de reeds jarenlange inzet om 

bestaande processen en de geautomatiseerde 

ondersteuning daarvan verder te optimaliseren). 

Hierbij is een eerste verkenning van de inzet van 

kunstmatige intelligentie gepland en start een 

pilot om de beschikbaarheid en performance van 

de reeds geautomatiseerde processen continu te 

monitoren.

Naar betere adreskwaliteit
Honderden gemeenten en overheidsinstellingen 

werken sinds 2014 samen in de Landelijke Aanpak 

Adreskwaliteit (LAA). Dit heeft als doel de kwaliteit 

van adresgegevens te verbeteren in de Basis 

Registratie Personen (BRP). Stichting BKR is 

een van de organisaties in de ‘buitenring’ van dit 

overheidsinitiatief. In 2016 is aan ons gevraagd om 

actief mee te werken. Hieruit is het plan ontstaan 

om (in 2017) een vooronderzoek te houden naar 

de mogelijkheid om door samenwerking de 

adreskwaliteit van CKI te verbeteren. 

Lees verder
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Een duurzaam en verwelkomend pand
Stichting BKR is al tientallen jaren gehuisvest 

in hetzelfde kantoorpand in Tiel. Dit is in 2016 

volledig gemoderniseerd. Hoewel verhuizen 

naar een modern pand een mogelijkheid was, is 

bewust gekozen voor renovatie en verduurzaming. 

Hiermee geven we een bewust signaal af van 

verbondenheid aan Tiel en aan duurzaamheid. 

Terwijl veel aandacht is gegeven aan fysieke en 

digitale beveiliging, is het gebouw licht, open en 

vriendelijk. Onderdeel van de verbouwing is een 

nieuwe, transparante entree en faciliteiten waar 

consumenten hun registraties kunnen inzien. 

Actieve voorlichting
Het grote maatschappelijke belang van 

kredietregistratie maakt dat stichting BKR 

bij onze zakelijke deelnemers bij steeds 

meer functiegebieden in beeld komt. Een 

verantwoordelijke omgang met schuldenpreventie 

en -aanpak straalt af op hun imago en 

risicoprofiel. Daarom communiceren wij niet 

alleen met operationele afdelingen, maar in 

toenemende mate ook met compliance officers, 

beleidsvoorbereiders, marketeers en directies 

en raden van bestuur. Communicatie met 

de zakelijke deelnemers is de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van account- en 

productmanagers, marketeers, compliance 

specialisten en Backofficemedewerkers. 

In juni zijn in drie bijeenkomsten tientallen 

zakelijke relaties geïnformeerd over aanpassingen 

in het CKI en de wijze waarop zij hiermee konden 

omgaan. Het waren interactieve sessies die 

bijdroegen aan succesvolle implementaties. 

Richting consumenten zijn grote stappen 

gezet naar meer proactieve voorlichting en 

communicatie. Naast deelname aan de beurs 

Eigen Huis is bijvoorbeeld in december een eerste 

social media actie van start gegaan. ‘Kopen op 

krediet? Kijk of het kan!’ sorteerde voor op de vele 

vragen die wij traditioneel in december krijgen 

van consumenten die vaak niet beseffen dat 

kopen op afbetaling in wezen kredietverlening is, 

waarvoor een kredietcheck nodig is. Op facebook 

is een animatie verspreid die in duizendvoud werd 

verspreid. Nieuw is ook de advertentiecampagne 

die medio het jaar liep op funda.nl. Op de grootste 

huizensite van Nederland zijn banners geplaatst 

die leidden naar een speciale pagina op de BKR-

site. 

Lees verder
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Samenwerking Huurcheck
Huurcheck Nederland staat voor veilig en 

verantwoord verhuren en is ontwikkeld 

door en voor makelaars om verantwoorde 

verhuurbemiddeling te bevorderen. Huurcheck 

heeft een portal ontwikkeld voor zowel de 

consument als de verhuurmakelaar die toegang 

biedt tot handige tools maar ook mogelijkheden 

biedt voor het doen van diverse checks door 

makelaars en voor het screenen van potentiële 

huurders. BKR levert met de diensten BKR 

Online ID-controle, BKR VIS, BKR Insolventie 

Toets, BKR PEP Toets en BKR Sanctie Toets een 

bijdrage aan het screeningsproces dat de erkende 

verhuurmakelaars via het Huurcheck platform 

uitvoeren. Er wordt geen CKI-informatie geleverd 

aan Huurcheck en de op het platform aangesloten 

makelaars. Voordat Huurcheck makelaars toelaat, 

vindt een uitgebreide screening plaats om te 

voorkomen dat de vertrouwelijke informatie in 

onbevoegde handen komt. 

Pilotproject Idensys en iDIN
Idensys is een overheidsinitiatief om burgers 

sneller, veilig en gebruikersvriendelijk online 

toegang te geven tot persoonlijke gegevens die 

over hen zijn opgeslagen. Vanuit de bankenwereld 

is een soortgelijk project van start gegaan onder 

de naam iDIN. Beide systemen zouden zich 

kunnen ontwikkelen tot ‘digitale voordeur’ voor 

consumenten om ook hun BKR-gegevens te 

kunnen opvragen. In 2016 zijn pilotprojecten in 

samenwerking met ons van start gegaan. Naar 

verwachting kan medio 2017 ‘live’ worden gegaan.

Lees verder
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Medewerkers
Onze veelzijdigheid als organisatie wordt weerspiegeld in ons 

medewerkersbestand. ICT-professionals, klantcontactmedewerkers 

en innovatiespecialisten werken samen om het elke dag een beetje 

beter te doen. Dat zij dit in een goede sfeer doen, toont het lage 

ziekteverzuim aan. Dat bedroeg in 2017 2,9%; fors lager dan het 

landelijk gemiddelde. Het opleidingsniveau van de medewerkers is 

gevarieerd zoals dit overzicht laat zien:

Wat betreft sekseverdeling hebben we de laatste jaren een inhaalslag 

gemaakt. De verdeling man-vrouw is nu praktisch gelijk:

Lees verder
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Bestuur BKR

Compliance
• Finance & Control
• Audit & Riskmanagement
• Juridische Zaken  

& Beleidsadvisering

Relatie- 
management

• Accountmanagement
• Marketing & Communica-

tie
• Score

Human Resources
• Receptie
• Facilitaire Zaken 

ICT
• Applicatie Ontwikkeling
• Systeembeheer
• Informatie Management

Directie secretariaat

Operations
• Klantcontactcentrum 

Zakelijk & Consument
• Datakwaliteit
• Ondersteuning  

& Risicomanagement
• Back Office

Organisatie en governance
Stichting BKR is georganiseerd rond de drie kernfuncties Operations, 

ICT en Relatiemanagement met een aantal ondersteunende 

stafafdelingen. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van 

commissarissen. Deze houdt toezicht op het beleid en bestaat uit 

onafhankelijke leden die in de vijf jaar voorafgaand aan hun benoeming 

geen directielid of medewerker van BKR zijn geweest. De Vergadering 

van Aangeslotenen bestaat uit de zakelijke deelnemers aan stichting 

BKR en vervult geen toezichts- of bestuurstaak.

Stichting BKR in 2016
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Bestuur BKR

Compliance
• Finance & Control
• Risk & Compliance

Relatie- 
management

• Accountmanagement
• Marketing & Communicatie
• Score

Human Resources
• Receptie
• Facilitaire Zaken 

ICT
• Applicatie Ontwikkeling
• Systeembeheer
• Informatie Management

Directiesecretariaat

Operations
• Klantcontactcentrum 

Zakelijk & Consument
• Datakwaliteit
• Ondersteuning  

& Risicomanagement
• Back Office
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Postbus 6080 4000 HB Tiel

Bezoekadres: Teisterbantlaan 2a, 4006 EB Tiel

T 088 1502 500 

info@bkr.nl


