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Inleiding en samenvatting

Als een consument van mening is dat de BKR-registratie 

feitelijk onjuist is, meldt de consument dat bij zijn 

kredietverstrekker die de gegevens heeft geregistreerd.  

Als de consument gelijk heeft, dan past de kredietverstrekker 

de registratie aan in het register van Stichting BKR. 

Belangenafweging
In uitzonderlijke omstandigheden kan een terechte registratie 

toch in aanmerking komen om (gedeeltelijk) te worden 

verwijderd. De kredietverstrekker maakt dan in verband met 

bijzondere individuele omstandigheden van de betrokken 

consument een nieuwe belangenafweging. Dit ter beoordeling 

of de registratie nog steeds proportioneel is. Uit analyse van 

jurisprudentie rondom BKR-registraties blijkt geen absolute 

eenduidigheid te herleiden, welke factoren wel en niet 

doorslaggevend zijn bij een individuele belangenafweging. Op 

het moment dat de kredietverstrekker en de consument het 

niet eens zijn over de uitkomst van deze belangenafweging, 

kan de consument de beoordeling voorleggen aan de 

onafhankelijke Geschillencommissie of de rechter.

Bij een belangenafweging dient het individueel belang van 

de consument te worden afgewogen tegen het belang van de 

kredietverstrekker en de samenleving, die immers zoveel 

mogelijk overkreditering en problematische schulden wil 

voorkomen en verhelpen (het algemeen belang). Op basis 

van deze belangenafweging kan, in uitzonderlijke gevallen, 

een terechte registratie alsnog worden verwijderd, omdat 

deze disproportioneel blijkt. De kredietverstrekker zorgt 

voor verzameling van de ‘voors’ en ‘tegens’ rondom elke 

belangenafweging. Het is belangrijk dat de consument 

van de bijzondere individuele omstandigheden relevante 

gegevens aanlevert aan de kredietverstrekker ten behoeve 

van een zorgvuldige belangenafweging en ordentelijke 

dossiervorming.

Inleiding en samenvatting
Deze Handreiking Belangenafweging is een hulpmiddel voor 

de organisaties die zijn aangesloten (deelnemers) bij het 

Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van Stichting BKR. 

Met dit hulpmiddel kunnen CKI-deelnemers verzoeken van 

consumenten tot (gedeeltelijke) verwijdering van gegevens 

uit het CKI op grond van een belangenafweging, op een 

zorgvuldige en vergelijkbare wijze beoordelen.  

De handreiking is tot stand gekomen in samenspraak met 

de (brancheorganisaties van de) deelnemers van Stichting 

BKR en is mede gebaseerd op zorgvuldige bestudering van 

jurisprudentie rondom BKR-registraties. Het document wordt 

op basis van nieuwe jurisprudentie en/of periodieke evaluatie 

geactualiseerd.   

In het CKI van Stichting BKR registreren en delen 

kredietverstrekkers informatie over kredieten en het 

betaalgedrag van consumenten. Om te beoordelen of een 

krediet past bij iemands financiële positie, is wettelijk 

bepaald dat kredietverstrekkers aangesloten moeten zijn 

bij een stelsel van kredietregistratie. Het stelsel beoogt 

consumenten te behoeden voor overkreditering  

en problematische schuldsituaties. 

Feitelijk beeld
De informatie uit het CKI is strikt persoonlijk en geeft 

een feitelijk beeld van de aan een consument verstrekte 

kredieten en eventuele betalingsachterstanden (bij circa 

7%). De registraties zijn uitsluitend en direct afkomstig 

van de bij Stichting BKR aangesloten organisaties. Het 

CKI bevat informatie over circa 20 miljoen kredieten op 

naam van circa 10 miljoen consumenten. Stichting BKR 

adviseert niet en beslist niet of iemand het aangevraagde 

krediet ook daadwerkelijk krijgt. Dat bepaalt in alle gevallen 

de individuele kredietverstrekker op basis van zijn eigen 

beoordeling en afweging. 
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 Omdat kredietregistratie belangrijk is om te beoordelen of 

een krediet past bij de financiële positie van de consument, 

is wettelijk bepaald dat kredietverstrekkers aangesloten 

moeten zijn bij een stelsel van kredietregistratie (artikel 

4:32 Wft). In het Centraal Krediet Informatiesysteem 

(CKI) van Stichting BKR registreren en wisselen 

kredietverstrekkers informatie uit over kredieten en het 

betaalgedrag daarop van consumenten. 

 Bij de opzet en inrichting van de informatie-uitwisseling 

 via het CKI is de belangenafweging reeds gemaakt.  

De regels rondom het registreren van overeenkomsten 

van consumenten evenals de regels rondom het 

melden van betalingsachterstanden, herstel daarvan 

en bijzonderheden zijn vastgelegd in het Algemeen 

Reglement CKI. Er is in Nederland en internationaal geen 

discussie over het nut en de noodzaak van het melden van 

betalingsachterstanden en dergelijke inzake verleende 

kredieten in het stelsel van kredietregistratie. 

Er is bovendien voldoende jurisprudentie aanwezig, waarin 

de rechtmatigheid van deze registraties wordt bevestigd.

1 Belangenafweging

 Proportionaliteit vormt een belangrijk onderdeel van 

de belangenafweging. Het proportionaliteitsbeginsel, 

zoals opgenomen in de Wbp (Wet bescherming 

persoonsgegevens) en de AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming), brengt met zich mee dat 

de inbreuk op de belangen van de consument niet 

onevenredig mag zijn in verhouding tot het doel van de 

gegevensverwerking (de kredietregistratie). 

 Er is een algemeen erkend belang bij een adequaat 

functionerend stelsel van kredietregistratie (in 

Nederland aanwezig vanaf 1965). Het doel van het 

stelsel van kredietregistratie is het bevorderen 

van een maatschappelijk verantwoorde financiële 

kredietverlening. Het stelsel beoogt consumenten te 

behoeden voor overkreditering en andere financiële 

problemen (problematische schuldsituaties). Daarnaast 

levert het een bijdrage aan het beperken van de financiële 

risico’s bij kredietverlening en aan het voorkomen en 

bestrijden van misbruik en fraude. De proportionaliteit van 

het stelsel van kredietregistratie ligt in generieke zin reeds 

besloten in de wet en in de objectieve registratiecriteria 

zoals opgenomen in het Algemeen Reglement CKI.

 



4Handreiking Belangenafweging      januari 2018

2 Doel en reikwijdte individuele 
 belangenafweging

Als de consument nadere informatie verschaft aan 

de CKI-deelnemer, kan dit tot een individuele 

belangenafweging door de CKI-deelnemer aanleiding 

geven. Het doel van deze belangenafweging is om in 

het geval van bijzondere individuele omstandigheden 

te beoordelen of de registratie in het CKI nog steeds 

proportioneel is. In uitzonderlijke gevallen kan een 

terechte registratie (reglementair juist) later als 

disproportioneel worden bestempeld. Dan zal deze 

(gedeeltelijk) verwijderd moeten worden.

Een individuele belangenafweging kan alleen plaatsvinden 

bij registraties die terecht in het CKI zijn geplaatst, maar 

waarvan de consument desondanks verzoekt deze te 

verwijderen. Als de consument verzoekt tot aanpassing 

van de gegevens in het CKI omdat deze onjuist zijn, dan 

is het vanzelfsprekend dat deze worden gecorrigeerd bij 

administratieve fouten. 
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1. Validiteit bijzondere individuele omstandigheden: 
naarmate de bijzondere individuele omstandigheden van 

de consument meer valide zijn, gaat de belangenafweging 

op dit punt sterker in de richting van (gedeeltelijke) 

verwijdering van de registratie.

2. Impact consument: naarmate er meer impact is voor de 

consument gaat de belangenafweging op dit punt sterker 

in de richting van (gedeeltelijke) verwijdering van de 

registratie.

3. Algemeen belang registratie: naarmate het belang 

 van het in stand houden van de signaalfunctie van de 

registratie  groter is, gaat de belangenafweging op  

dit punt sterker in de richting van handhaving van 

 de registratie.

3 Handreiking

Een verzoek van een consument om een registratie 

ongedaan te maken, is op voorhand ongegrond als er 

geen relevante gegevens worden verstrekt op basis 

waarvan de kredietverstrekker een belangenafweging kan 

maken met inachtneming van de bijzondere individuele 

omstandigheden. Correcte informatie laten ‘wegpoetsen’ is 

geschiedvervalsing, waarvan de consument uiteindelijk ook 

zelf de dupe wordt. Het verstrekken van een nieuw krediet 

kan alleen verantwoord blijven plaatsvinden met behulp van 

een zo volledig en feitelijk mogelijk beeld van de leen- en 

betaalhistorie van een consument. 

Een evenwichtige belangenafweging vereist maatwerk. Het is 

daarom niet mogelijk om elke individuele belangenafweging 

te verankeren in een absoluut beslismodel of stroomschema. 

De uitvoering van een belangenafweging kan wel getoetst 

worden aan een uniform kader. Dit kader is mede opgesteld 

op basis van de wet en uitspraken van rechters en de 

Geschillencommissie. In het onderstaande kader wordt 

vanuit drie invalshoeken in onderlinge samenhang de 

proportionaliteit beoordeeld. Vanuit alle drie de invalshoeken 

zal de CKI-deelnemer in alle redelijkheid en billijkheid het 

belang van een betrouwbaar en adequaat functionerend 

stelsel van kredietregistratie wegen ten opzichte van de 

belangen en specifieke bijzondere omstandigheden van de 

consument. 
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Invalshoek

1.
Validiteit bijzondere 
individuele 
omstandigheden

Hulpvragen

Zijn er valide 

bijzondere individuele 

omstandigheden?

Hoe zorgvuldig heeft de 

consument gehandeld?

Worden er procesfouten 

geclaimd door de 

consument?

Guidance

• De belangenafweging moet plaatsvinden op basis 

van de door de consument gestelde bijzondere 

individuele omstandigheden. Daarbij is de kwaliteit 

van de argumenten van belang en niet 

 de kwantiteit. 

• De gestelde feiten en bijzondere individuele 

omstandigheden moeten, ter voorkoming van 

misbruik, wel voldoende zijn onderbouwd (bewijs).  

• Het ter discussie stellen van de legitimiteit van het 

CKI kan in beginsel niet leiden tot (gedeeltelijke) 

verwijdering van de registratie.

• In hoeverre heeft de consument zich ingespannen 

om de negatieve registratie te voorkomen? 

• Indien sprake is van een verkeerde adressering, 

heeft de consument zijn best gedaan om tijdig en 

juist een adreswijziging door te geven?

• In hoeverre heeft de consument actief contact 

gezocht met de CKI-deelnemer?

• Wanneer is de achterstand ingelost? Op het 

moment dat de consument kennis nam van de 

betalingsachterstand of pas nadat de consument 

daar de zelf benoemde nadelige gevolgen van 

ondervond of meende te ondervinden?

• De zakelijke klant kan de verzending van de 

vooraankondiging aantonen door het overleggen 

van de kopie van het bericht aan de consument 

dan wel door het overleggen van een print van het 

bericht uit zijn computersysteem. 

• De vooraankondiging is relevant om de consument 

te waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van 

een achterstandsmelding bij Stichting BKR. Dat 

een vooraankondiging e.d. een consument niet 

heeft bereikt, brengt op basis van jurisprudentie 

sec geen grond voor verwijdering van gegevens.  
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Invalshoek

2.
Impact consument

Hulpvragen

Is de reden waarom de 

consument gegevens 

verwijderd wil hebben  

zwaarwegend?

Heeft de consument 

voldoende onderbouwing 

aangeleverd dat er 

daadwerkelijk sprake is 

van impact?

Guidance

• De consument moet aannemelijk maken dat de 

registratie verhindert dat hij een krediet kan 

afsluiten. Een negatieve registratie in het CKI 

staat op zichzelf niet in de weg aan het afsluiten 

van een krediet. Regelgeving vereist dat de 

kredietverstrekker beoordeelt of kredietverlening 

verantwoord is gezien de financiële positie van 

de consument. Kredietverlening kan ondanks 

een negatieve registratie onder omstandigheden 

immers wel verantwoord zijn. Zo is ook met een 

negatieve BKR-registratie het verkrijgen van een 

hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie 

(NHG) mogelijk. Voor details zie artikel 1.13.4-1.13.6 

van de NHG-voorwaarden.

• Dat hypotheekverstrekkers in de praktijk 

terughoudend zijn met het verstrekken van een 

hypotheek aan een consument met een negatieve 

registratie in het CKI, is het gevolg van de 

acceptatiecriteria en de risicobereidheid van de 

kredietverstrekker en volgt niet uit de regels van 

Stichting BKR. Uit onderzoek van Vereniging Eigen 

Huis blijkt dat een groot deel van de verstrekkers 

op basis van hun acceptatiecriteria consumenten 

met een negatieve BKR-registratie niet per 

definitie uitsluiten. Vaak eist de verstrekker wel 

dat de achterstand is ingelopen en/of het krediet 

inmiddels is terugbetaald.

• Is er voor de consument een alternatief 

beschikbaar?

• Kredietverstrekkers hebben geen acceptatieplicht.

• Het aanleveren van slechts een kredietafwijzing 

is onvoldoende bewijs dat een consument 

geen (hypothecair) krediet kan krijgen. Uit de 

afwijzing(en) moet blijken dat de kredietafwijzing 

wordt ingegeven door de registratie in het CKI 

en niet door andere gronden (bijvoorbeeld het 

ontbreken van een stabiel inkomen).

• De afwijzing dient niet van een adviseur of 

bemiddelaar afkomstig te zijn, maar van een 

aanbieder van (hypothecair) krediet.
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Invalshoek

3.
Algemeen belang 
registratie

Hulpvragen

Wat is de betaalmoraliteit 

van de consument? 

Hoe belangrijk is de 

handhaving van de 

registratie in het CKI van 

de al dan niet herstelde 

betalingsproblemen?

Guidance

• Is de consument een structurele of incidentele 

wanbetaler? Hoe vaak is er sprake geweest van 

betalingsachterstanden?

• Is de consument betalingsregelingen wel of niet 

nagekomen?

• Hoe lang heeft de consument de 

betalingsachterstand laten bestaan? Is hem dat te 

verwijten gezien zijn persoonlijke situatie?

• Is de achterstand inmiddels ingelost?

• Als via het CKI wordt gesignaleerd dat de 

consument actuele betalingsproblemen heeft die 

(nog) niet zijn hersteld, zal een kredietverstrekker in 

principe aan deze consument geen nieuwe leningen 

verstrekken, maar de consument terugverwijzen 

naar de kredietverstrekker waar de problemen zich 

voordoen, dan wel naar schuldhulpverlening.

• Als via het CKI wordt gesignaleerd dat de 

consument betalingsproblemen heeft gehad in het 

verleden en een nieuw krediet aanvraagt zal de 

kredietvertrekker onderzoek doen naar de reden 

van die betalingsachterstand en zich een beeld 

vormen in hoeverre de problemen van incidentele 

aard waren. Dit voorkomt nieuwe problemen.
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