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Voorwoord
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Als Stichting BKR dragen we al vijfenvijftig jaar bij aan het
financiële welzijn van Nederland. Met de data die we beheren,
leveren we een bijdrage aan het voorkomen van problemen op
het gebied van schulden, kredieten en fraude. We zetten ons hier
elke dag hard voor in. Dat is onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Dit doen we samen met consumenten,
kredietaanbieders en de overheid.
In dit maatschappelijk jaarverslag van Stichting BKR lees je wat
we op financieel gebied en op niet-financieel gebied in 2019
hebben gedaan en kijken we vooruit naar 2020.
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1. Onze missie
Stichting BKR maakt zich hard voor
een financieel gezond Nederland.
BKR beperkt financiële risico’s, door
het voorkomen van problematische
schulden, door fraudepreventie en door
het voorkomen van overkreditering bij
kredietverlening.
Een financieel gezond Nederland
Sinds 1965 zetten we ons in voor het financieel
welzijn van Nederland. Dit doen we door
alle kredietgegevens, en het betaalgedrag
daarop, in Nederland te beheren. Het is een
wettelijke verplichting voor kredietaanbieders
om aangesloten te zijn op een stelsel van
kredietregistratie. Als enige in Nederland
bieden we dit aan. De afgelopen 55 jaar is onze
rol om Nederland financieel gezond te houden
verder uitgebreid. Naast het tegengaan van
overkreditering hebben we een belangrijke rol in
het voorkomen van problematische schulden en
het tegengaan van (identiteits)fraude.

De voordelen van kredietregistratie
Het bevorderen van het financieel welzijn kent veel voordelen voor kredietaanbieders, consumenten en de
maatschappij als geheel.

Kredietaanbieders

Consumenten

✓ Reduceert het risico van
overkreditering

✓ Betere kredietbeslissingen
✓ Verbetert de
voorspelbaarheid

✓ Verhoogt de toegang tot
krediet

✓ Ondersteunt credit
risk monitoring en
vroegsignalering

✓ Vergroot de kredietkeuze
✓ Lagere rentekosten voor
krediet

✓ Verbetert de terugbetaling

✓ Verbetert de financiële
discipline

✓ Lagere kredietrisicokosten
✓ Lagere frauderisico’s

✓ Helpt bij financieel inzicht
✓ Reduceert de kans op fraude
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Maatschappij

✓ Reduceert problematische
schulden en de
maatschappelijke kosten
✓ Verhoogt de kredietverlening
en daarmee de economische
groei
✓ Verhoogt de competitie
tussen kredietaanbieders
✓ Reduceert mogelijk
informatiemonopolie van een
kredietaanbieder
✓ Efficiënte preventie van
identiteitsfraude
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Problematische schulden voorkomen
Verantwoorde kredietverstrekking door
kredietregistratie is verreweg onze grootste
en bekendste taak. Maar we doen meer. Met
Vindplaats van Schulden helpen we gemeenten
om bijtijds schulden en betalingsachterstanden bij
hun inwoners te signaleren. Door dit in een vroeg
stadium te signaleren, kunnen zij financiële en
sociale problemen voorkomen.
Fraude voorkomen
Daarnaast helpen we aangesloten organisaties
om financiële fraude en identiteitsfraude
te ontdekken en te voorkomen. We delen
informatie met organisaties en overheden over
de geldigheid van identiteits- en reisdocumenten
om identiteitsfraude tegen te gaan. En we
ondersteunen organisaties om frauderisico’s bij
hun klanten in kaart te brengen en te voorkomen.

Onze
kerndoelen:
vertrouwen,
klantengagement
en digitalisering
➜
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We doen meer
Naast de verschillende diensten die we aanbieden
voor een financieel gezond Nederland, zijn we
lid van Schuldenlab.nl, zijn we onderdeel van het
Samenwerkingsverband brede schuldenaanpak
van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en hebben we ons recent
aangesloten bij de Week van het geld.
Betrouwbaar BKR
Onze kerndoelen zijn vertrouwen, klantengagement en digitalisering. Zorgvuldig, integer,
eerlijk en respectvol handelen zijn kernwaarden
bij het realiseren van onze doelen. Om invulling
te geven aan deze kernwaarden is een beheerste
en integere bedrijfsvoering nodig. De inrichting
van de organisatie en de verdeling van taken en
verantwoordelijkheden liggen vast en zijn voor
iedereen binnen de organisatie helder. Daarnaast
is het onze overtuiging dat een efficiënte en
effectieve bedrijfsvoering zorgt voor een financieel
gezonde organisatie. Dat is als stichting zonder
winstoogmerk een belangrijke (maatschappelijke)
voorwaarde. Onze medewerkers zijn bekwaam,
deskundig en betrouwbaar. Zij handelen altijd
open en transparant voor en naar de consument,
de aangesloten organisaties en de maatschappij.

2. Onze dienstverlening
Om ons hard te maken voor een financieel gezond Nederland dragen we actief bij aan:
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Onze dienstverlening

1
Verantwoorde
kredietverstrekking
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Verantwoorde kredietverstrekking
Het voorkomen van problematische schulden is een
De persoons- en kredietgegevens die we krijgen, slaan we
maatschappelijke verantwoordelijkheid: van de consument,
op in het CKI. Daarin staan 11 miljoen Nederlanders met een
van de kredietaanbieders en van ons. Wij geven een
krediet. Alleen aangesloten organisaties kunnen de gegevens
kredietaanbieder inzicht in de financiële verplichtingen
in het CKI raadplegen. In 2019 werd het CKI 13,7 miljoen keer
van een consument. Daarmee is de kredietaanbieder
geraadpleegd.
beter in staat om verantwoord
krediet
verstrekken.Identiteitsverificatie
De
Problematische
Fraude
in te
het
kredietaanbieder
beperkt financiële
zo zijn financiële
risico’s. En de
Consumenten kunnen hun eigen gegevens altijd bij ons
schulden
verkeer
consument is geholpen, omdat hij een krediet kan afsluiten
opvragen. Daarmee zijn we open en transparant, weten
dat past bij zijn portemonnee.
consumenten wat er bij ons over hen staat geregistreerd en
hebben zij inzicht in hun persoonlijke situatie.
Centraal Krediet Informatiesysteem
Het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) is voor
Om een compleet beeld van iemands financiële welzijn te
kredietaanbieders een instrument om te bepalen of iemand
geven, zouden we graag hypotheken bij de totstandkoming
kredietwaardig is en of het verantwoord is om een krediet te
van de overeenkomst en studieleningen willen opnemen in
verstrekken. Kredietaanbieders geven elk krediet van meer
het stelsel van kredietregistratie. Dat gebeurt nu nog niet.
dan € 250 dat zij verstrekken aan ons door en als iemand
achterloopt met betalen. Ook zakelijke kredieten waarvoor
Verzamelen en vastleggen van persoonsgegevens
iemand persoonlijk (hoofdelijk) aansprakelijk is, geven
We verzamelen, ordenen en leggen persoonsgegevens
kredietaanbieders door. Hierdoor hebben wij een overzicht
van consumenten in het CKI vast. We verstrekken deze
van leningen en het betaalgedrag daarop. Dit overzicht
persoonsgegevens aan kredietaanbieders én aan organisaties
geven we terug aan kredietaanbieders als iemand een lening
met een maatschappelijke doelstelling. Zoals instellingen
aanvraagt. Daarmee bepaalt een kredietaanbieder of het
voor schuldhulpverlening die bij de Vereniging voor
verantwoord is om een (extra) lening aan te gaan en of deze
schuldhulpverlening en sociaal bankieren zijn aangesloten.
past bij iemands portemonnee. Dit voorkomt dat iemand een
lening afsluit die hij later niet kan (terug)betalen en waardoor
hij misschien in de betalingsproblemen komt.

2
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Onze visie is dat data die nodig zijn voor een transparant
en betrouwbaar registratiesysteem moeten worden
geregistreerd volgens heldere afspraken. Zo is het voor zowel
de consument als aangesloten organisaties duidelijk waar
de informatie vandaan komt. Onze data in het kredietregister
zijn betrouwbaar en altijd herleidbaar tot de bron. De data zijn
transparant en up-to-date en verzameld binnen de kaders
van de wet- en regelgeving. We noemen dit ‘society trusted
data’.
We gaan zorgvuldig en betrouwbaar om met alle data,
want de privacy van de consument staat bij ons hoog in
het vaandel. De consument heeft altijd inzage in zijn eigen
gegevens en heeft het recht op aanpassing van zijn gegevens
als die onjuist blijken te zijn.
Dat organisaties steeds meer gebruikmaken van Big Data
stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Het fundament van deze
modellen is vaak intransparant, oncontroleerbaar en niet
te rectificeren voor de consument. Tegelijk lijken ze een
steeds grotere rol te gaan spelen in sociaal gewichtige
beslissingsmodellen als kredietacceptatie of fraude. In
onze ogen heeft deze vorm van gebruik van Big Data niet
de toekomst en daarom zetten we dus in op ‘society trusted
data’. We volgen ook de ontwikkelingen en de wet- en
regelgeving op het gebied van Artificial Intelligence op de
voet.
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Hoeveel kredieten staan in het CKI?
Het aantal consumptieve kredieten is de laatste jaren
gestegen. Onder consumptief krediet verstaan we een
aflopend krediet, een doorlopend krediet (inclusief
verzendhuiskrediet), operationale autolease, een
saneringskrediet en een restschuld op een hypotheek. Eind
2019 is het aantal consumptieve kredieten ruim 16,5 miljoen.
Het gaat om zo’n 11,5 miljoen lopende kredieten en 5 miljoen
beëindigde kredieten. Beëindigde kredieten bewaren we vijf
jaar in het CKI.

Lopende kredieten

2015
7.270.896

2016
10.265.984

2017
10.387.526

2018
11.174.013

2019
11.506.503

Beëindigde kredieten

3.432.039

3.465.120

3.860.748

4.277.107

5.100.097

10.702.935

13.731.104

14.248.274

15.451.120

16.606.600

Totaal
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Hoeveel mensen staan in het CKI?
De toename van lopende kredieten in 2016 komt door een aantal aanpassingen. Zo werd het
registratiebedrag verlaagd van € 500 naar € 250, gold er geen maximaal bedrag meer en werd de looptijd
verkort van 3 maanden naar 1 maand. Daarnaast gingen in 2017 de telecomaanbieders deelnemen aan het
stelsel van kredietregistratie. Het aantal mensen met een consumptief krediet is in 2019 ongeveer hetzelfde
als in 2018. We zien het afgelopen jaar meer beëindigde kredieten. Dat betekent dat meer mensen hun
krediet hebben afgelost in 2019.

Personen met een lopend krediet

2015
6.751.725

2016
9.129.172

2017
9.110.306

2018
9.357.891

2019
9.361.035

Personen met een of meer beëindigde kredieten

3.109.899

3.198.389

3.479.505

3.708.997

4.245.528

Bij hoeveel kredieten komen betalingsproblemen voor?
Er is sprake van een betalingsprobleem als iemand achterloopt met betalen, een kredietaanbieder een
aflossingsregeling heeft afgesproken, een vordering opeist of een bedrag afboekt. Het gaat hier niet alleen
om betalingsproblemen bij consumptieve kredieten, maar ook om betalingsproblemen bij hypotheken en
andere financiële verplichtingen en schuldbemiddeling. Het aantal kredieten met betalingsproblemen neemt
de laatste jaren af.

Kredieten met een betalingsachterstand

2015
902.013

2016
840.701

2017
787.205

2018
755.475

2019
765.488

Kredieten met een aflossingsregeling na
betalingsachterstand

61.395

58.750

59.988

57.994

54.907

Kredieten waarvan de (restant)vordering is opgeëist

714.537

677.012

623.095

592.459

611.094

Kredieten waarvan € 250 of meer afgeboekt

352.634

337.225

343.254

314.209

323.826
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Hoeveel mensen hebben een betalingsprobleem?
We zien dat het aantal mensen met een betalingsprobleem de afgelopen jaren is gedaald. In 2019 zien we een lichte stijging ten
opzichte van 2018.

Aantal personen met een betalingsprobleem
Percentage personen met een betalingsprobleem

2015
798.982

2016
756.205

2017
712.700

2018
693.902

2019
694.977

11,6%

8,1%

7,7%

7,3%

7,3%

In welke leeftijdsgroep zijn de meeste betalingsproblemen?
De betalingsproblemen zijn het grootst bij de groep mensen van 31 tot 60 jaar. Wel zien we hier een significante daling de
afgelopen vijf jaar. Bij de jongeren tot 24 jaar zien we tegelijkertijd bijna een verdubbeling in dezelfde periode.

Tot 24 jaar
25-30 jaar
31-40 jaar
41-50 jaar
51-60 jaar
61-70 jaar
Ouder dan 70 jaar
Totaal

2015
2,40%

2016
2,10%

2017
2,20%

2018
3,40%

2019
4,60%

19.144

16.116

15.837

23.420

32.297

10,00%

9,50%

9,00%

9,30%

9,60%

80.112

71.703

64.397

64.709

66.593

26,20%

26,00%

25,40%

25,00%

24,30%

208.969

196.437

180.687

173.279

169.168

28,80%

28,30%

27,50%

26,40%

25,30%

230.087

213.692

196.324

183.157

176.126

20,40%

21,20%

21,90%

21,60%

21,30%

162.920

160.362

155.730

149.731

148.154

9,10%

9,60%

10,20%

10,30%

10,30%

72.935

72.832

72.636

71.290

71.903

3,10%

3,30%

3,80%

4,10%

4,40%

24.815

25.063

27.089

28.316

30.736

798.982

756.205

712.700

693.902

694.977
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Problematische
schulden
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Voorkomen van problematische schulden
Als iemand zijn rekeningen niet meer kan betalen, noemen
we dat problematische schulden. Deze schulden leiden snel
tot nieuwe schulden, leert de data ons. Dit is natuurlijk een
probleem voor de consument, maar ook voor de maatschappij
als geheel. Want als iemand een schuld heeft bij de één, kan
hij
de rekeningen
van de Identiteitsverificatie
ander meestal ook niet betalen.
Fraude
in het
Zo vormen schulden een steeds groter maatschappelijk
financiële verkeer
probleem. Als mensen al hulp zoeken, wachten ze daar
vaak lang mee. Dan is de schuld flink opgelopen en zijn er
zo’n 15 schuldeisers. Dit leidt niet alleen tot grote financiële
problemen, maar heeft ook vaak gevolgen voor iemands werk
en gezondheid. Als schulden op tijd gesignaleerd kunnen
worden, zijn er meer mogelijkheden om hulp te bieden.

3

4

Vindplaats van Schulden
Met Vindplaats van Schulden (VPS) helpen we gemeenten
om bijtijds schulden en betalingsachterstanden te
signaleren bij hun inwoners. VPS is een beveiligd
informatiesysteem waarin gemeenten samenwerken met
woningcorporaties, energiemaatschappijen, waterbedrijven
en zorgverzekeraars. Zo krijgen gemeenten een compleet
beeld van de betalingsachterstanden van hun inwoners. We
weten dat mensen die achterlopen met het betalen van hun
vaste lasten, vaak te maken hebben met meer financiële
problemen. Door te kijken naar de vaste lasten brengen we
die problemen snel in kaart. En werken we stap voor stap
toe naar een volledig beeld van de schulden in Nederland.
Hierdoor helpt VPS om veel financiële en sociale problemen
te voorkomen.

➜
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Aantal gemeenten met VPS
In 2019 zijn steeds meer gemeenten aangesloten op VPS. De
aangesloten gemeenten verzorgen gezamenlijk een gebied
van ruim 2,3 miljoen inwoners.
VPS dossiers
In 2020 breiden we VPS uit met VPS Dossiers. Met VPS
Dossiers kunnen gemeenten per huishouden informatie
inzien en bijhouden en verslag doen van hun huisbezoeken.
Hiermee hebben zij meer én betere managementinformatie
om het succes van vroegsignalering te bepalen en te
vergroten.

2.
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3
Fraude in het
financiële verkeer
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Fraude voorkomen
Fraude opsporen en voorkomen is belangrijk in de financiële
wereld. Fraude kan op allerlei fronten plaatsvinden en levert
de maatschappij en onze aangesloten organisaties grote
schade op. Het ondersteuning bieden bij het opsporen, en
nog beter, het voorkomen van fraude is daarom een van onze
aandachtsgebieden. Daarvoor bieden we:
Identiteitsverificatie

4

Externe VerwijzingsApplicatie en Fraudepreventiesysteem
hypotheken
Externe VerwijzingsApplicatie (EVA) is het gezamenlijke fraudepreventiesysteem van de Nederlandse
Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van
Financieringsondernemingen (VFN). In Fraudepreventiesysteem hypotheken (SFH) staan alle personen en bedrijven
die betrokken zijn geweest bij hypotheekfraude. Met EVA
en SFH ontsluiten wij deze registers zodat aangesloten
organisaties in een vroeg stadium kunnen vaststellen of
iemand betrokken is geweest bij fraude. Zo dragen wij bij aan
het voorkomen van fraude en de (maatschappelijke) kosten
die hiermee gepaard gaan.

➜
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Know Your Customer
Ook bieden we diensten aan op het gebied van Know Your
Customer (KYC). Bedrijven in de financiële sector moeten
in kaart brengen wie hun klanten zijn en wat zij doen. Dit is
een verplichting voor deze bedrijven. Zij willen weten wie
belangrijke personen zijn op het gebied van de politiek. Maar
ook of iemand een ‘gesanctioneerd persoon’ is met bevroren
tegoeden. Of dat iemand te maken heeft (gehad) met
faillissementen, surseance van betaling of schuldsanering.
Wij ontsluiten de verschillende registraties en registers zodat
toetsing hierop eenvoudiger kan plaatsvinden.
KYC is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme.
In 2019 hebben we onze zoekfunctie verbeterd door de
sanctielijsten uit te breiden. Daarmee gaan we in 2020 verder.
Afgelopen jaar werd het KYC-platform 7,5 miljoen keer
geraadpleegd en zijn er 40 nieuwe klanten aangesloten op het
KYC-platform.

r
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Rijbewijs
18%

Identiteitsverificatie
Identiteitsfraude komt helaas steeds vaker voor. Dit kan tot
grote persoonlijke problemen leiden voor een consument
en voor de maatschappij. Het aantal slachtoffers van
identiteitsfraude is de laatste jaren enorm gestegen.
Verificatie Identificatie Systeem
Met het Verificatie Identificatie Systeem (VIS) bieden we al 30
jaar de mogelijkheid om identiteitsdocumenten te controleren
op echtheid en op geldigheid. Daarmee voorkomen we dat
iemand frauduleus handelt met een ongeldig document
en beperken we financiële schade bij het bedrijfsleven, de
overheid en de maatschappij. Ook organisaties die niet bij het
kredietstelsel van Stichting BKR zijn aangesloten, gebruiken
VIS. Bijvoorbeeld notarissen.
In 2019 hebben we een implementatiepilot gedaan op een
nieuwe interface (koppelvlak) die volgens een bepaalde
standaard de uitwisseling van gegevens tussen de systemen
verzorgt. Dit was zeer succesvol en in 2020 gaan we verder
met deze implementatie. We verwachten dan dat 80% van alle
VIS-controles via het nieuwe koppelvlak gaat.
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In 2019 hebben 665 klanten VIS bijna 10 miljoen keer
geraadpleegd. Het ging dan meestal om het controleren van
de echtheid en geldigheid van een paspoort.

Paspoort
81%

Overige
1%
Rijbewijs
18%

3. Een terugblik op 2019
Vanaf afgelopen jaar kunnen consumenten hun gegevens zowel schriftelijk als digitaal
gratis bij ons inzien. Dit leidde tot een flinke toename in het aantal aanvragen. 2019 was
ook het jaar dat we besloten om het CKI te vernieuwen en maakten we stappen om onze
duurzaamheidsdoelen te realiseren.
Gratis inzage voor consumenten
We vinden het belangrijk dat consumenten
kunnen opvragen wat er over hen bij ons bekend
is. Consumenten kunnen gratis hun gegevens
bij ons opvragen. Tot 30 april 2019 was alleen de
schriftelijke inzage gratis. Hierbij identificeerde
een consument zich door het insturen van een
kopie van het paspoort. De consumenteninzage
is sinds 30 april digitaal mogelijk. Hiervoor
loggen consumenten in met iDIN. Het liefst
zou BKR gebruikmaken van DigiD maar
omdat we geen gebruik mogen maken van het
burgerservicenummer is dat geen optie. iDIN is
een dienst die is ontwikkeld door de banken voor
veilig online bankieren. Deze dienst is echter
op dit moment nog geen marktstandaard. Met
iDIN log je veilig en op dezelfde manier in bij
andere organisaties met de inloggegevens en
inlogmiddelen van je bank. Logt iemand bij ons in,
dan zetten we in de meeste gevallen de gegevens
meteen online klaar.

Aantal inzagen
In 2019 hebben we 357.000 aanvragen voor
inzagen verwerkt. Dat is flink meer dan in het jaar
daarvoor. Dit komt doordat consumenten sinds
dit jaar hun gegevens gratis en digitaal konden
opvragen.
2015

2016

2017

2018

2019

94.000

113.000

169.000

198.000

357.000

Vernieuwingen van het CKI
In 2019 besloten we om het CKI te vernieuwen
door het te herbouwen. We doen dit in nauwe
samenwerking met onze stakeholders. Het
opstellen van beleid en het uitwerken van de
strategie zijn belangrijke stappen die we hebben
genomen om het CKI nog veiliger, beheersbaarder
en toekomstbestendig te maken.
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Onze maatschappelijke doelen
Op het gebied van maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen hebben we 3 doelen:
1. Met het beheer van het CKI en de Vindplaats
van Schulden dragen we bij aan het financieel
welzijn en het voorkomen van problematische
schulden. We proberen zo te zorgen dat
mensen niet in armoede raken. En we houden
kredieten betaalbaar door kredietaanbieders
inzicht te geven in de financiële verplichtingen
van een consument. Daarmee is de
kredietaanbieder beter in staat om verantwoord
krediet te verstrekken en zijn financiële risico’s
te beperken.

2. Om onze organisatie toekomstbestendig te
houden, zijn we continu in beweging. Daardoor
hebben we afscheid moeten nemen van een
aantal collega’s en daardoor zijn relatief veel
nieuwe collega’s gestart in een kort tijdsbestek.
De start van nieuwe collega’s bracht nieuwe
energie en positieve en frisse inspiratie met
zich mee. Samen bouwen we aan een toekomst
volgens een plan met een goed uitgedacht
beleid.
In 2019 zijn we gestart met een nieuw digitaal
hulpmiddel om gesprekken over doelen en
ontwikkeling te voeren met elkaar. Daardoor
kunnen onze medewerkers nog beter bijdragen
aan het succes van de maatschappelijke
dienstverlening van onze organisatie.
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3. Door op een zo duurzaam mogelijke wijze te
werken en efficiënt om te gaan met natuurlijke
hulpbronnen proberen we onze negatieve
impact op het klimaat te beperken. In 2019
hebben we de duurzaamheid verbeterd door
zonnepanelen te plaatsen. Daarnaast hebben
we een deel van de leaseauto’s vervangen door
volledig elektrische auto’s. Van ons wagenpark
is nu 31% volledig elektrisch. Daarnaast
beperken we de uitstoot van brandstoffen door
thuiswerken te faciliteren.

4. Gewaardeerd door klanten en consumenten
In oktober 2019 hebben we een onafhankelijk onderzoeksbureau (Integron) een
representatief onderzoek laten uitvoeren naar onze naamsbekendheid en de mening
van consumenten over Stichting BKR. De resultaten vergelijken we met het vorige
onderzoek in 2016.
Consumenten kennen ons
Onze naamsbekendheid is sterk gestegen, van
76% (2016) naar 85% (2019). Opvallend is dat we
bij de jongere doelgroepen aanzienlijk bekender
zijn geworden:
- Van de jongeren tussen 18 en 24 jaar kent 54%
ons. Dat was in 2016 nog 40%.
- Van de jongeren tussen 25 en 34 jaar kent 82%
ons. Dat was in 2016 nog 61%.
Deze stijgingen kunnen komen door de registratie
van telefoonkredieten, de maatschappelijke
discussie over de registratie van studieschulden
en de gratis inzage voor consumenten. Dit is
niet onderzocht, maar lijkt de meest logische
verklaring.

Nog niet iedereen weet wat we doen
Veel mensen (74%) weten dat we leningen
en betalingsachterstanden registeren. 62%
van de mensen weet ook welke kredieten we
registreren. Daarnaast weet 43% van de mensen
dat we kredietaanbieders informeren over hun
aflossingsgedrag. Toch weet nog niet iedereen
precies wat we wel en niet doen. Een deel van de
consumenten denkt onterecht dat Stichting BKR
beslist of iemand een krediet krijgt (47%) of advies
geeft aan kredietverleners over de financiële
situatie van consumenten (44%). Het aantal
mensen dat onterecht denkt dat we oordelen over
de kredietwaardigheid van consumenten neemt
wel af van 53% in 2016 naar 41% in 2019.
In 2020 zetten we ons daarom nog meer in om
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onze stakeholders en consumenten proactief
voor te lichten over onze rol in het kredietstelsel.
Hiervoor zijn we onder andere aangesloten bij de
Week van het Geld en zullen we in 2020 voor het
eerst de Schulden Monitor publiceren.
Onze reputatie ontwikkelt zich positief
Naast de naamsbekendheid heeft ook onze
reputatie zich positief ontwikkeld. De sterkste en
opvallendste stijging is het aantal consumenten
dat zegt dat we er voor de consument zijn. Van
14% in 2016 naar 54% in 2019. Een ontwikkeling
die we omarmen en waarvoor we ons ook in de
toekomst hard zullen blijven maken. Net als in
2016 worden we nog steeds sterk herkend
vanwege onze ‘maatschappelijke functie’.

4.

Gewaardeerd door klanten en consumenten

Onze noodzaak
Een ruime meerderheid van de mensen vindt het
nodig dat er een instantie als Stichting BKR is
(72%). Dit percentage is hoger dan in 2016 (64%).
Ook zijn steeds meer mensen het eens met de
stelling dat we meehelpen aan een financieel
gezondere wereld (47% in 2019 ten opzichte van
40% in 2016). Tegelijkertijd neemt het percentage
mensen dat het onprettig vindt dat we veel weten
over hun financiële situatie toe van 26% naar 36%.
Het is dus belangrijk om te blijven uitleggen dat de
privacy van mensen altijd is gewaarborgd.
Deze indruk maken we
Van de respondenten geeft 61% aan een goede
tot uitstekende algemene indruk van ons te
hebben. De meest bepalende factoren voor
deze beoordeling waren: de kwaliteit van onze
dienstverlening, de snelheid waarmee mensen
inzage kregen in hun gegevens en verhalen die
mensen horen van andere mensen.

➜
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5. De cijfers van 2019
Ons uitgangspunt is een kostendekkende
dienstverlening zonder winstoogmerk. De omzet
steeg van € 23,1 miljoen in 2018 naar € 24,9
miljoen in 2019. De groei van de Nederlandse
economie in 2019 droeg hieraan bij. Het resultaat
na belastingen komt in 2019 uit op € 364.000. Dit
resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.
In 2019 hebben we de tarieven (inflatiecorrectie)
verhoogd. Het aantal verwachte registraties en
inzagen is lastig in te schatten en bovendien niet
te beïnvloeden. Dit is sterk afhankelijk van de
economische ontwikkelingen in het algemeen en
het consumentenvertrouwen in het bijzonder.
Een positief resultaat gebruiken we enerzijds voor
het aanhouden van een stabiel vermogen, zodat
we toekomstige tegenvallers kunnen opvangen en
noodzakelijke ontwikkelingen kunnen realiseren.

Het is duidelijk dat de uitbraak van het coronavirus
effect heeft op de economie. Welke effecten
dat zijn, is niet te voorspellen. Een dalende
economische ontwikkeling kan zowel tot een
daling als een stijging van consumentenkredieten
leiden. Het aantal CKI- en VIS- aanvragen houdt
hiermee gelijke tred. Met ons vermogen en liquide
middelen kunnen we tijdelijk de dalingen in het
aantal aanvragen opvangen.
Anderzijds gebruiken we een positief resultaat
voor het zoveel mogelijk stabiel houden van
de tarieven. We gaan ervan uit dat we de
tarieven niet verhogen in 2020, omdat we dit
in 2019 hebben gedaan. Voor 2020 zien we een
negatief bedrijfsresultaat. Dit verlies willen we
compenseren vanuit het opgebouwde vermogen.
Op basis van de ontwikkelingen in de eerste
maanden beoordelen we of we dit uitgangspunt
kunnen handhaven.

De balans
in € 1.000
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

31-122019
4.349
4.135
859
4.641
11.611

31-122018
2.288
4.736
747
3.527
12.384

TOTAAL ACTIVA

25.595

23.682

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

31-122019
18.718
1.844
5.033

31-122018
18.354
1.637
3.691

TOTAAL PASSIVA

25.595

23.682
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De immateriële vaste activa bestaan voornamelijk
uit software voor onze eigen bedrijfsvoering.
Gedurende 2019 is geïnvesteerd in de bouw van
het nieuwe CKI. Het nieuwe CKI zal in 2020 verder
worden ontwikkeld en naar verwachting in het
eerste kwartaal van 2021 in gebruik worden
genomen. De materiële vaste activa bestaan
uit ons eigen pand, de inrichting, het terrein,
ICT-apparatuur en vervoersmiddelen. In 2019
hebben we geïnvesteerd in elektrische auto’s.
De vorderingen bestaan eind 2019 met name uit
debiteuren.
Ons eigen vermogen is eind 2019 € 18,7 miljoen.
Het positieve resultaat van € 0,4 miljoen hebben
we toegevoegd aan de algemene reserve. We
nemen een voorziening voor gepensioneerden
en ex-deelnemers in de pensioenregeling en een
voorziening voor te betalen beheerkosten voor
een pensioenregeling die op 31 december 2018
is gestopt. Bij kortlopende schulden gaat het om
diverse nog te betalen kosten, zoals crediteuren,
belastingen en premies, registratievergoeding,
pensioenindexatie en personele en andere
verplichtingen.

➜
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Onze resultaten
Begroting
2019

Werkelijk
2019

Werkelijk
2018

22.095
-6.880
-1.730
-1.246
-1.788
-10.252
-21.896

24.857
-6.001
-1.980
-1.108
-2.031
-12.946
-24.066

23.041
-6.166
-1.921
-1.088
-1.998
-11.374
-22.547

BEDRIJFSRESULTAAT

199

791

494

TOTAAL FINANCIELE BATEN EN LASTEN

-57

-37

-68

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

142

754

426

0

-390

-103

142

364

323

In € 1.000
NETTO OPBRENGSTEN
Lonen en salarissen
Pensioenlasten
Sociale lasten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten
SOM DER BEDRIJFSLASTEN

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
RESULTAAT NA BELASTINGEN
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Het resultaat na belastingen van € 0,4 miljoen
is € 0,3 miljoen hoger dan begroot. De netto
opbrengsten zijn € 2,8 miljoen hoger uitgekomen
dan begroot. Deze hogere opbrengsten komen
voornamelijk door meer inzagen in het CKI en
VIS in het laatste halfjaar en door een beperkte
tariefsverhoging (inflatiecorrectie) in juli 2019. Bij
de prijsstelling in het eerste halfjaar konden we
daar nog geen rekening mee houden. De aantallen
zijn lastig vooraf in te schatten. Met name de
lage rente lijkt een oorzaak te zijn. Daarnaast
zien we ook extra inzagen door het uitvoeren van
compliance-controles bij de kredietaanbieders. In
2019 zagen we een flinke stijging van het aantal
inzagen door consumenten. Dit lijkt zich in 2020 op
het niveau van eind 2019 te stabiliseren.
De totale bedrijfslasten zijn € 24,1 miljoen. Dat is
€ 2,2 miljoen hoger dan begroot. Dat komt onder
andere doordat vacatures lastig bleken in te vullen
waardoor we meer hebben uitgegeven aan de
inzet van externen. Verder is er een voorziening
gevormd voor voorzienbare lasten, onder meer
doordat medewerkers uitstromen met een
vertrekregeling.

6. Een blik op 2020
In 2020 bouwen we verder aan het nieuwe CKI, blijven we werken aan onze
maatschappelijke doelen en blijven we ons inzetten voor de zaken die we belangrijk
vinden: het gebruik van het burgerservicenummer, de positieve registratie van
hypotheken en de opname van studieleningen in het stelsel van kredietregistratie. Ook
hebben we te maken met een aantal ontwikkelingen in wet- en regelgeving.
Verder bouwen aan het CKI
Om onze dienstverlening te verbeteren en om
onze systemen flexibeler en toekomstbestendig
te maken, werken we verder aan de vernieuwing
van onze systemen waaronder het CKI. Dit komt
tot uitdrukking in nieuwe ontwikkelmethoden,
flexibele inzet van hardware, voordelen van opslag
in de cloud en een goede beheersing van de ICTkosten.
Het nieuwe CKI dient toekomstbestendig te
zijn en makkelijker aan te passen. Het nieuwe
systeem is gebaseerd op de ‘society trusted data’

uitgangspunten. De data binnen het systeem
is dus altijd terug te leiden naar de bron en de
data-uitwisseling is vastgelegd. Het nieuwe
CKI heeft betere zoekroutines en minder uitval
door een efficiënte administratie. Dit voorkomt
vertragingen in de registratie. De manier waarop
we data uitwisselen met aangesloten organisaties
verandert niet. De bouw van het nieuwe systeem
zal nog heel 2020 duren. In het eerste kwartaal
van 2021 verwachten we het nieuwe systeem te
kunnen introduceren.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Onze maatschappelijke doelen blijven voor 2020
overeind:
1. Met het beheer van het CKI en de Vindplaats
van Schulden blijven we een belangrijke
bijdrage leveren we aan het financiële
welzijn van Nederland en het voorkomen van
problematische schulden.
2. Komend jaar blijven we met trots
samenwerken en zijn de reorganisaties
afgerond. Begin 2020 houden we een
medewerkerstevredenheidsonderzoek.
3. Dit jaar staat gaan we de daken isoleren
en vernieuwen en de airconditioning en
verwarmingssystemen aanpassen. In 2020 gaan
we nog 3 fossiele brandstofauto’s vervangen
voor hybride of elektrische auto’s. Ook dit
jaar kijken we hoe duurzaam we omgaan met
ons afval en hoe onze leveranciers materiaal
aanleveren en transporteren.

6.

Een blik op 2020
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Deze zaken vinden we belangrijk
Burgerservicenummer gebruiken
Bij het raadplegen van het CKI is het belangrijk
dat de goede persoon wordt gevonden. Nu wordt
er gezocht met een combinatie van postcode en
huisnummer of achternaam en geboortedatum.
Ons kredietregistratiesysteem beschikt jammer
genoeg niet over een uniek zoekgegeven, zoals
het BSN. Daardoor kan het voor komen dat de
persoon die gevonden wordt weliswaar voldoet
aan de opgegeven criteria, maar niet degene is van
wie de kredietaanbieder gegevens zoekt. Dit kan
bijvoorbeeld voor komen als er meer bewoners
bekend zijn (geweest) op een adres. Of als iemand
dezelfde achternaam en geboortedatum heeft.
Voor zowel kredietaanbieders als consumenten
is het belangrijk om op een snelle en
eenvoudige manier digitaal gegevens op te
kunnen vragen. Daarom zouden we graag het
burgerservicenummer gebruiken als intern
ordeningsinstrument. Daarvoor is een aantal
redenen. Het versterkt de datakwaliteit omdat er
een kleinere kans is op fouten bij het vastleggen,
vinden en uitwisselen van gegevens. En het maakt
het dataverkeer met aangesloten organisaties
efficiënter en het zorgt voor de best mogelijke
naleving van privacy.
We roepen de overheid daarom op tot het maken
van een regeling waarbij het gebruik van het
burgerservicenummer binnen de financiële
sector is toegestaan voor de uitvoering van
kredietregistratie.

Positieve hypotheekregistratie
Hypotheken worden bij ons geregistreerd als
iemand drie maanden achterloopt met betalen.
Dat noemen we een negatieve registratie. Wij zijn
voorstander om hypotheken positief te registreren;
bij de totstandkoming van de overeenkomst. Het
gaat om verreweg de grootste particuliere schuld.
De hypotheeklasten zijn uitgaven die elk maand
weer terugkomen. Bovendien zijn veel hypotheken
aflossingsvrij waardoor mensen een schuld
hebben op de einddatum. Een positieve registratie
kan ook bijdragen aan de zorgplicht van de
aanbieders doordat het preventief beheer mogelijk
maakt.
Verplichting om studieleningen te melden
We pleiten al jaren voor opname van
studieleningen in het stelsel van kredietregistratie.
Voor studieleningen geldt nu geen wettelijke
verplichting om dat te doen. Er is wel een
wettelijke plicht voor kredietaanbieders om
de studieschuld te inventariseren bij een
kredietaanvraag. Verzwijgt de afgestudeerde zijn
schuld of vraagt de kredietaanbieder er niet naar
op dat moment, dan kan een afgestudeerde te
maken krijgen met overkreditering. Hierdoor zal
de schuldenproblematiek in Nederland toenemen.
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Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
Op het gebied van wet- en regelgeving zien we dat:
• Vanaf 2021 wordt de Wet Gemeentelijke
Schuldsanering aangepast. Doel daarvan is:
- De taak van gemeenten bij vroegsignalering
en schuldhulpverlening te verduidelijken.
- De gegevensuitwisseling voor
vroegsignalering en schuldhulpverlening te
faciliteren.
- Vroegsignalering op grotere schaal
stimuleren en te zorgen dat vroegsignalering
op een uniforme wijze in heel Nederland
wordt ingezet.
Wij zijn voorstander van een integrale
schuldenregistratie om te voorkomen dat
meer mensen in de problematische schulden
belanden. Met VPS kunnen gemeenten de
schuldhulpverlening efficiënter en effectiever
uitvoeren. De wet wordt dit jaar behandeld in
de Eerste Kamer en heeft 1 januari 2021 als
geplande ingangsdatum.
• Om de continuïteit en betrouwbaarheid van het
stelsel van kredietregistratie te waarborgen,
heeft de minister van financiën het initiatief
genomen om extra wettelijke waarborgen te
onderzoeken. De minister heeft in december
2019 de Tweede Kamer geïnformeerd
over het belang van kredietregistratie als
middel om overkreditering te voorkomen.
Wij zijn positief over het voornemen van de
minister om extra wettelijke waarborgen te
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creëren voor kredietregistratie. De Autoriteit
Persoonsgegevens heeft in een advies aan
de minister aangegeven waar wetgeving kan
bijdragen.
• Op Europees niveau wordt er gewerkt aan de
aanpassing van de Consumer Credit Directive.
Dit zou kunnen leiden tot een aanpassing van de
Wet op het financieel toezicht.
• De European Bank Authority heeft een concept
‘Guidelines on loan origination and monitoring‘
opgesteld. Hierin staat onder andere dat
organisaties, zowel in de acceptatie- als in
de beheerfase van een kredietovereenkomst,
informatie van een kredietbureau moeten
kunnen raadplegen. Dit zal impact hebben
op de invulling van de zorgplicht van
kredietaanbieders en daarmee misschien ook
op de rol die het CKI daarbij speelt.
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