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Het jaar 2020 was voor iedereen een bijzonder jaar door de coronapandemie. Voor Stichting BKR
was het een jaar waarin we vooral verder bouwden aan het nieuwe Centraal Krediet
Informatiesysteem. En we maakten Vindplaats van Schulden klaar voor de aangepaste
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening op 1 januari 2021. Uitdagend want dat deden we

We kijken
vooruit
naar 2021

grotendeels vanuit huis. Nu we ruim een jaar verder zijn sinds het begin van de
pandemie, weten we niet beter. Het is de vraag wat de impact op onze economie is.

En daar komt onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de hoek kijken.
Met onze missie dragen wij bij aan het financieel welzijn van Nederland. Door de data
die we voor onze aangesloten organisaties verzamelen en beheren geven we signalen om
problematische schulden en fraude in het financiële verkeer te voorkomen. Wat ons betreft
belangrijk in deze onzekere tijd.

In dit maatschappelijk jaarverslag kijken we terug naar wat we afgelopen jaar bereikt hebben.
En we nemen je mee in de plannen voor het nieuwe jaar.

➜

➜
2

Inhoud

Maatschappelijk jaarverslag 2020

1. De missie van BKR

2. Onze producten

3. Financieel welzijn in 2020

4. De cijfers van 2020

5. Een blik op 2021

➜

➜
3

1. De missie van BKR
Stichting BKR bevordert het financieel welzijn van Nederland, door op een objectieve manier signalen te geven om
problematische schulden en fraude in het financiële verkeer te voorkomen.
Financieel welzijn van 17 miljoen mensen
Sinds 1965 zetten we ons in voor het financieel welzijn van
alle Nederlanders. De afgelopen 55 jaar is onze rol om
Nederland financieel gezond te houden uitgebreid. Om ons
hard te maken voor een financieel gezond Nederland dragen
we actief bij aan het voorkomen van problemen op het gebied
van schulden, kredieten en fraude. Dit doen we voor 17
miljoen mensen, door:

Verantwoorde
kredietverstrekking

Problematische
schulden
voorkomen

1. Alle kredietgegevens in Nederland te verzamelen en te
beheren.
2. Gemeenten te helpen om schulden en
betalingsachterstanden op tijd te signaleren bij hun
inwoners.
3. Financiële organisaties te helpen bij het voorkomen van
fraude op het gebied van kredietverlening.
4. Organisaties te helpen bij het voorkomen van
identiteitsfraude.

Fraude in het
financiële verkeer
voorkomen
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Identiteitsverificatie
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Het bevorderen van het financieel welzijn levert veel
voordelen op: voor kredietaanbieders, consumenten en
de maatschappij. Kredietaanbieders kunnen daarnaast
bij ons terecht voor ondersteuning bij fraudepreventie en
identiteitsverificatie. Wij leveren 24/7 betrouwbare informatie,
waarmee kredietaanbieders hun risico’s kunnen inschatten
en financiële afspraken kunnen maken met de consument.
Daar hoort een betrouwbare en professionele organisatie
bij. Onze medewerkers zijn bekwaam en deskundig. Ze
weten wat er van hen wordt verwacht en handelen open
en transparant naar onze klanten, de consument en de
maatschappij als geheel.
Verantwoorde kredietverstrekking
Het is een wettelijke verplichting voor kredietaanbieders
om aangesloten te zijn op een stelsel van landelijke
kredietregistratie, voor een integraal beeld van alle
verstrekte kredieten. We geven een kredietaanbieder hiermee
inzicht in de financiële verplichtingen en het betalingsgedrag
van een consument. Mede met deze informatie bepaalt
een kredietaanbieder of het verantwoord is om een
nieuw krediet te verstrekken. De kredietaanbieder
beperkt zo zijn financiële risico’s en kan
daarmee een financieel gunstig aanbod doen
voor kredietverlening aan de consument.

Voor
financieel
welzijn
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Problematische schulden voorkomen
We helpen gemeenten vroegtijdig betalingsachterstanden bij
hun inwoners te signaleren. Door die in een vroeg stadium
te signaleren, kunnen zij financiële en sociale problemen
voorkomen. Want hoe eerder je een betalingsachterstand
signaleert, hoe makkelijker het is om hulp te bieden.
Financiële fraude voorkomen
We ondersteunen klanten om frauderisico’s in kaart te
brengen en te voorkomen. Zo laten we zien of personen
betrokken zijn bij een (poging tot) fraude in de financiële
sector. Daarnaast brengen we in kaart met wie zakelijke
klanten zakendoen. Dit doen we om witwassen en het
financieren van terrorisme tegen te gaan.
Identiteitsfraude voorkomen
We helpen zakelijke klanten en overheden om
identiteitsfraude te ontdekken en te voorkomen. We
delen informatie over de geldigheid en vermissing van
identiteitsbewijzen om identiteitsfraude tegen te gaan. En
om ervoor te zorgen dat deze organisaties weten met wie zij
zakendoen. Dit beperkt de maatschappelijke en financiële
schade die door dit type fraude ontstaat.
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Informatiebeveiliging en privacy
In onze systemen staan veel privacygevoelige gegevens.
Hier gaan we natuurlijk heel zorgvuldig mee om.
Informatiebeveiliging en ‘privacy by design’ zijn daarom
doorgevoerd in al onze systemen. Afgelopen jaar hebben we
de ISO 27001 audit weer succesvol doorlopen en begin maart
is het certificaat verlengd.
BKR heeft een hoog beschikbare IT Infrastructuur waarmee
alle producten worden ondersteund, mede gebaseerd op
de moderne cloudtechnologie (MicroSoft Azure). Een team
van interne specialisten bedient en monitort de systemen
24 uur per dag, 7 dagen per week. Dat doen zij samen met
gespecialiseerde partners, zoals MicroSoft, Northwave en
KPN. Op deze manier bereiken we de hoogste standaarden
op het gebied van privacy, beveiliging en continuïteit. En
dat is nodig want onze klanten stellen vertrouwelijke en
privacygevoelige gegevens ter beschikking aan ons.
Samenwerking
Met de data die we beheren, leveren we een bijdrage
aan het voorkomen van problemen op het gebied van
schulden, kredieten en fraude. We ondersteunen ongeveer
250 organisaties bij de registratie en/of verzameling van
kredietgegevens. We hechten veel waarde aan een goede
samenwerking en het onderhouden van relaties. We werken
samen met de overheid, politiek en betrokken ministeries.
Zo zijn we lid van Schuldenlab.nl, zijn we onderdeel van het
Samenwerkingsverband brede schuldenaanpak van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en zijn we
aangesloten bij de Week van het geld. Ook internationaal
werken we met collega-kredietregistratiebureaus samen.
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2. Onze producten
Door kredieten van consumenten te registreren kunnen
kredietaanbieders verantwoord krediet verstrekken.
Daarnaast brengen we voor kredietaanbieders en zakelijke
klanten identiteits- en frauderisico’s in kaart zodat zij
kunnen beslissen of zij met iemand zaken willen doen. Voor
gemeenten brengen we de betalingsachterstanden van hun
inwoners in kaart. Dat doen we om te voorkomen dat die
leiden tot problematische schulden. Zo zorgen we met onze
producten voor het financieel welzijn van 17 miljoen
mensen.

CENTRAAL KREDIET INFORMATIESYSTEEM
REPUTATIE

10,6 MILJOEN

Naamsbekendheid
onder consumenten: 87%

lopende consumptieve kredieten

464.000

consumentenraadplegingen

KLANTTEVREDENHEID

8,1

in 2020

VINDPLAATS VAN SCHULDEN

VERIFICATIE
IDENTIFICATIE
SYSTEEM

8,8 MILJOEN

personen met een consumptief krediet

VIS bestaat 30 jaar
Groei in raadplegingen
van 11% t.o.v. 2019

657.000

personen met een betalingsprobleem

69% GROEI

raadplegingen Know Your Customer t.o.v. 2019
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Ondersteunt gemeenten bij het voorkomen
van problematische schulden

FRAUDEPREVENTIESYSTEMEN

Externe Verwijzingsapplicatie
Fraudepreventiesysteem hypotheken

Onze producten
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Centraal Krediet Informatiesysteem
Voor aangesloten organisaties is het Centraal Krediet
Informatiesysteem (CKI) een belangrijk hulpmiddel om
te bepalen of iemand een (nieuw) krediet kan afsluiten.
Daarvoor registreren zij elk nieuw krediet van meer dan
€ 250 in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Ook
zakelijke kredieten waarvoor iemand persoonlijk (hoofdelijk)
aansprakelijk is, worden geregistreerd. Is een krediet
beëindigd? Dan bewaren we de gegevens van dat krediet nog
5 jaar.

Wie raadpleegt het CKI?
Kredietaanbieders en instellingen voor schuldhulpverlening
die bij de Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal
bankieren zijn aangesloten, kunnen het CKI raadplegen.
Hoeveel kredieten staan in het CKI?
Eind 2020 is het aantal consumptieve kredieten ruim 17
miljoen. We zagen het aantal lopende kredieten afnemen en
het aantal beëindigde kredieten toenemen.

16.606.600

11.506.503

15.451.120

5.100.097

11.174.013

14.248.274

4.277.107

3.860.748

10.387.526

13.731.104

10.265.984

17.246.767

•

10.586.994

•

6.659.773

•

Welke kredieten staan in het CKI?
Beëindigde kredieten
Lopende kredieten
Totaal
Aangesloten kredietaanbieders melden
verschillende soorten kredieten:
• Aflopend krediet
15M
• Doorlopend krediet
(inclusief verzendhuiskrediet)
• Private autolease
10M
• Restschuld
• Saneringskrediet
• Zakelijk krediet waarvoor iemand
5M
persoonlijk aansprakelijk is
• Schuldbemiddeling
• Hypotheek niet eigen woning
0M
Zakelijke kredieten en hypotheken niet-eigen2016
2017
2018
2019
woning melden kredietaanbieders pas sinds
begin 2020. Hypotheken voor de eigen woning en
overige financiële verplichtingen melden zij niet bij aanvang
van de overeenkomst. Kredietaanbieders melden wel de
betalingsachterstanden en andere onregelmatigheden van
Kredieten met een aflossingsregeling na een betalingsachterstand
deze kredietovereenkomsten. Om een compleet beeld van
iemands financiële situatie te geven, zouden we dat wel
Kredieten met een betalingsachterstand
graag doen.
Kredieten waarvan € 250 of meer is afgeboekt
3.465.120

2020

•
•
•
•

40

8

.488

➜

0,8M

.
.475

➜

7.205

Kredieten waarvan de (restant)vordering is opgeëist

840.701

2.

Kredieten met een betalingsachterstand
Kredieten waarvan € 250 of meer is afgeboekt
Kredieten waarvan de (restant)vordering is opgeëist

Kredieten met een aflossingsregeling na een betalingsachterstand
Kredieten met een betalingsachterstand
Kredieten waarvan € 250 of meer is afgeboekt
Kredieten waarvan de (restant)vordering is opgeëist

Aantal personen met een of meer beëindigde kredieten

2016

2017

2018

2019

•
•

0M

2016

2020

2017

2018

4.245.528

3.708.997

3.479.505

3.198.389

294.654

50.637

323.826
54.907

314.209
57.994

58.750

0,2M

59.988

337.225

343.254

5M

2019

Aantal personen met een of meer beëindigde kredieten

5

91

10M

6

Aantal personen met een of meer beëindigde kredieten
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•

Aantal consumenten dat inzage deed in zijn kredietgegevens

5.286.316

8.784.063

9.361.035

9.357.891

9.110.306

9.129.172

587.504

592.459

611.094

719.540

765.488

.
755.475

623.095

677.012

787.205

840.701

0,4M

10M

2020

719.540
50.637

54.907

57.994

314.209

323.826

592.459

611.094

.
755.475

623.095

343.254

59.988

•
•

Aantal personen met een of meer beëindigde kredieten

0,6M

0M

787.205

677.012

0Maantal mensen met een consumptief krediet is
Het
2016
2017
2018
afgenomen
in het jaar dat
de coronapandemie
uitbrak.2019
Het
aantal mensen dat afgelopen jaar zijn krediet beëindigde,
nam juist flink toe.

•
•
•
•
0,8M

765.488

0,8Miemand een lening aanvraagt, raadpleegt een
Als
kredietaanbieder het CKI. Daarmee krijgt hij een actueel,
objectief
en betrouwbaar overzicht van de kredieten die
0,6M
iemand heeft en van het betaalgedrag daarop. Mede op
basis van die gegevens bepaalt een kredietaanbieder of het
0,4M
verantwoord
is om iemand een lening te verstrekken. Het is
immers belangrijk dat iemand een lening afsluit die bij hem
past.
In 2020 werd het CKI 13.776.000 keer geraadpleegd door
0,2M
kredietaanbieders.
337.225

10.586.994

6.659.773

5.100.097

11.174.013

Kredieten met een aflossingsregeling na een betalingsachterstand

840.701

15.451.120

14.248.274

10.387.526

•
•
•
•
Hoeveel mensen staan in het CKI?

58.750

2016

4.277.107

0M

3.465.120

5M
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Bij hoeveel kredieten komen betalingsproblemen voor?
Kredietaanbieders registreren ook onregelmatigheden op een
krediet: een betalingsachterstand, een aflossingsregeling en
een opeising of afboeking van een vordering. Het is goed om
te weten dat kredietaanbieders naast de onregelmatigheden
op consumptieve kredieten ook de onregelmatigheden op
hypotheken en andere financiële verplichtingen registreren.
2017
2018
2019
Het aantal
kredieten met
betalingsproblemen
neemt 2020
de
laatste jaren af. We zien dat deze afname ook in 2020 doorzet,
ondanks de coronapandemie.
3.860.748

10.265.984

10M

13.731.104

15M

Totaal

17.246.767

•

Lopende kredieten

16.606.600

Beëindigde kredieten

11.506.503

•
•
Onze producten
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Aantal personen met een of meer beëindigde kredieten
0,2M

0M

2016

3.708.997

4.245.528

5.286.316

Hoeveel consumenten vragen om hun kredietregistratie?
Consumenten kunnen gratis hun kredietregistratie bij ons
opvragen. Daarmee krijgen zij inzicht in de gegevens die
we van hen hebben. In 2019 zagen we al dat het aantal
inzageverzoeken flink steeg toen zij hun gegevens gratis
en digitaal
konden
Afgelopen jaar
2017
2018opvragen.2019
2020 verwerkten
we ruim 460.000 verzoeken van consumenten. Daarmee
weten consumenten de weg naar ons steeds beter te vinden.
Ondanks de coronapandemie was er in 2020 een actieve
huizenmarkt. Wellicht reden voor consumenten om hun
kredietgegevens op te vragen.
3.479.505

113.000

8.784.063

9.361.035

9.357.891

9.110.306
3.198.389

5M

0M

2016

2017

2018

Hoeveel mensen hebben een betalingsprobleem?

2019

2

•

Aantal personen van 18 jaar en ouder met een betalingsprobleem

756.205

750K

712.700
693.902

700K

694.977

657.373

•

464.193

Aantal consumenten dat inzage deed in zijn kredietgegevens

357.000

0,4M

2016

2017

2018

2019

2020

•

198.000

169.000

113.000

0M

650K

Sinds dePersonen
coronapandemie
zien we dat minder mensen
met een betalingsprobleem
betalingsproblemen hebben. Het aantal mensen met een
geregistreerd betalingsprobleem is eind 2020 gedaald naar
150K
160.497
ruim 657.000. We zien het percentage
mensen van 18 jaar en
156.634
140.176
ouder met betalingsproblemen afnemen: van
4,75% eind 2019
naar 4,49% eind 2020.

0,2M

100K

2016

2017

2018

2019

2020

•

Aantal personen van 18 jaar en ouder met een betalingsprobleem

69.667

65.334

50K
34.183

30.882

0K

756.205

< 25 jaar

750K

712.700

700K

198.000
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10M

169.000

Aantal personen met een of meer beëindigde kredieten

9.129.172

2.

•
•
Onze producten

693.902

694.977
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25-30 jaar

31-40 jaar

41-50 jaar

51-60 jaar

61-70 jaar

> 70 jaar

2.

Paspoort
85%

•

Aantal personen van 18 jaar en ouder met een betalingsprobleem

Onze producten
756.205

750K

Overige
1%

712.700
693.902

700K

650K
2016

694.977

In welke leeftijdsgroep komen de meeste betalings
problemen voor?
657.373
Eind 2020 hadden 34.000 jongeren betalingsproblemen.
Eind
2019 waren dat er ruim 32.000. Hoewel de aantallen laag zijn,
groeien de problemen in deze groep. Het aantal mensen met
2017
2018
2019
2020
betalingsproblemen is nog altijd het grootst bij mensen van
41 tot en met 50 jaar: ruim 160.000.

•
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Verificatie Identificatie Systeem
Om te voorkomen dat iemand frauduleus handelt met
een (ongeldig) identiteitsbewijs, kunnenRijbewijs
we voor onze
klanten identiteitsbewijzen controleren op geldigheid en
14% Systeem
vermissing. Dit kan met ons Verificatie Identificatie
(VIS). Daarmee beperken we persoonlijke problemen bij
consumenten en financiële schade bij het bedrijfsleven, de
overheid en de maatschappij.

Personen met een betalingsprobleem

150K

156.634

Voor VIS was 2020 een jubileumjaar: VIS bestond maar
liefst 30 jaar. In 2020 zagen we een toename in het aantal
raadplegingen van 11% ten opzichte van 2019. Het ging in de
meeste gevallen om het controleren van de geldigheid van
een paspoort.

160.497
140.176

100K

65.334

50K

Paspoort
85%

69.667

34.183

30.882

0K
< 25 jaar

25-30 jaar

31-40 jaar

41-50 jaar

51-60 jaar

61-70 jaar

Overige
1%

> 70 jaar

Rijbewijs
14%
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In 2020 hebben we een pilot gedaan op een nieuwe interface
(koppelvlak). Deze interface verzorgt volgens een bepaalde
standaard de uitwisseling van gegevens tussen de systemen.
Ook is VIS via het nieuwe koppelvlak uitgebreid met een
fraude-indicator. Deze indicator geeft het aantal keer aan dat
een documentnummer in de afgelopen 3 weken is getoetst.
De implementatie van het nieuwe koppelvlak was zeer
succesvol: eind 2020 ging 38% van de VIS-controles al via
het nieuwe koppelvlak. In 2021 gaan we verder met deze
implementatie. De verwachting is dat dit jaar alle klanten
over zijn naar het nieuwe koppelvlak.
Vindplaats van Schulden
Iedereen is gebaat bij het op tijd signaleren van
betalingsachterstanden en schulden. Allereerst natuurlijk
de persoon die moeite heeft met betalen. Daarnaast
ook de organisatie die op zijn geld zit te wachten en de
gemeente om hulp te kunnen bieden. Hoe eerder je een
betalingsachterstand signaleert, hoe beter je iemand kunt
helpen. En met hulp voorkom je dat de situatie zich verergert.
Met Vindplaats van Schulden (VPS) brengen
we betalingsachterstanden van consumenten in kaart
en geven we die door aan gemeenten. Dat werkt zo:
We verzamelen de achterstanden bij verhuurders,
energiemaatschappijen, drinkwaterbedrijven
en zorgverzekeraars in VPS. VPS zet die gegevens door
naar de verschillende gemeenten. Gemeenten kunnen

➜
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vervolgens mensen proactief benaderen over hun
betalingsachterstanden en hulp bieden. Zodra iemand hulp
aanvaardt, geeft de gemeente dat aan in VPS en ziet de
schuldeiser dat.
Mensen wachten vaak lang met het zoeken naar hulp
bij financiële problemen. Schulden zijn dan vaak al flink
opgelopen. Dit leidt tot grote financiële problemen. En heeft
vaak ook gevolgen voor iemands werk en gezondheid. Met
VPS werken we mee aan het voorkomen van problematische
schulden.
Fraudepreventiesystemen
Fraude in de financiële wereld vindt op allerlei gebieden
plaats. Het leidt tot schade bij onze klanten en de
maatschappij. Daarom helpen we bij het opsporen
en voorkomen van fraude. Wij ontsluiten de Externe
Verwijzingsapplicatie (EVA) en het Fraudepreventiesysteem
hypotheken (SFH). Aangesloten organisaties kunnen hiermee
in een vroeg stadium zien of iemand betrokken is geweest bij
(een poging tot) fraude.
EVA is het gezamenlijke fraudepreventiesysteem van de
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging
van Financieringsondernemingen (VFN). Hierin staan alle
personen geregistreerd die betrokken zijn bij een (poging tot)
fraude financiële instellingen. In SFH staan alle personen en
bedrijven die betrokken zijn geweest bij hypotheekfraude.

2.

Onze producten
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Know Your Customer
Organisaties in de financiële sector zijn verplicht om in kaart
te brengen wie hun klanten zijn en wat zij doen. Dat staat
in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (Wwft). Daarvoor willen zij weten of iemand:
• Een belangrijk persoon is in de politiek.
• Een ‘gesanctioneerd persoon’ is met bevroren tegoeden.
• Te maken heeft (gehad) met een faillissement, surseance
van betaling of schuldsanering.
Met Know Your Customer (KYC) hebben onze zakelijke
klanten één platform waarmee zij verschillende registers
kunnen raadplegen.
Afgelopen jaar zagen we een groei in het aantal KYCraadplegingen van 69% ten opzichte van 2019.
In 2020 is het KYC-platform flink verbeterd. Zo is een aantal
sanctielijsten toegevoegd aan de KYC Sanctie Toets. Zoals
de nationale Belgische en Engelse sanctielijsten. Daarnaast
is de KYC PEP toets uitgebreid met een extra lijst, is de
detailinformatie bij een match uitgebreid, is de matching
uitbreid en is de KYC toets beschikbaar gemaakt via het
Zakelijk Portaal.
Daarnaast is het KYC-platform opnieuw gestructureerd
en naar de laatste stand van techniek gebracht. Dit ter
voorbereiding om in 2021 een nieuwe koppelvlak voor KYC
aan onze zakelijke klanten te kunnen aanbieden.

➜

➜
13

3. Financieel welzijn in 2020
Voor het CKI stond het afgelopen jaar voornamelijk in het
teken van de herbouw van het CKI-systeem. Daarnaast
hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw
consumentenportaal voor de digitale inzage van
consumenten. We verbeterden begin 2020 de registratie
van zakelijke kredieten en hypotheken met een ander
onderpand dan je eigen woning. Voor het eerst brachten
we de Schulden Monitor uit, een statistisch jaarrapport
dat inzicht geeft in de verschillende kredieten die
consumenten afsloten en het betaalgedrag daarop. Ook op
het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen
zetten we weer stappen en we vroegen consumenten en
klanten wat ze van ons vinden.
Aparte registratie zakelijke kredieten en hypotheken
Vanaf 1 februari 2020 zijn zakelijke kredieten aan natuurlijke
personen apart herkenbaar gemaakt in het CKI. Door de
toevoeging van informatie of een krediet privé of zakelijk
is verstrekt, krijgen kredietaanbieders nog specifiekere
informatie voor het beoordelen en managen van de
kredietrisico’s. De aparte registratie biedt de consument ook
voordelen. Kredietaanbieders kunnen nog beter rekening
houden met zijn of haar financiële situatie.
Op voorstel van onder andere de banken zijn hypotheken
met een ander onderpand dan de eigen woning ook apart
herkenbaar gemaakt vanaf februari. Daarmee kunnen
kredietaanbieders in de inkomstenlastentoets die zij
uitvoeren dan ook specifiek rekening houden.
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Ontwikkeling nieuw CKI
Nadat we in 2019 besloten om het CKI te vernieuwen door
het te herbouwen, zijn we hier afgelopen jaar mee verder
gegaan. Dit nieuwe CKI biedt een modern, toekomstbestendig
platform en voldoet aan de meest actuele eisen van
databescherming. De herbouw is een volledige nieuwe opzet
van de architectuur en de onderliggende infrastructuur,
die gebaseerd is op de Cloud omgeving van Microsoft
Azure. Registraties zijn altijd terug te leiden naar de bron.
Vooralsnog verandert de manier van data-uitwisseling
niet. Het nieuwe systeem wordt na intensief testen in
samenwerking met deelnemers medio 2021 voor alle
deelnemers in gebruik genomen. Een vervolgontwikkeling
met een vernieuwd koppelvlak staat voor de tweede helft van
2021 gepland. Door de omvangrijke migratie die dan al heeft
plaatsgevonden, kunnen deelnemers bij die doorontwikkeling
één voor één overstappen naar dit nieuwe koppelvlak.
Verbetering consumenteninzage
Naast de ontwikkeling van het nieuwe CKI werkten we ook
aan de verbetering van het digitale consumentenportaal.
Dit portaal krijgt een volledige make-over waardoor de
informatievoorziening aan de consument, over de gegevens
die we van de consument hebben geregistreerd, beter
aansluit bij de behoeften van de consument. We geven het
kredietoverzicht in begrijpelijke taal weer. Dat zal leiden
tot een beter inzicht van de consument in zijn persoonlijke
financiële situatie en meer vertrouwen in kredietregistratie in
het algemeen.

3.

Financieel welzijn in 2020
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Onze maatschappelijke doelen
Op het gebied van maatschappelijk verantwoordelijk
ondernemen hebben we 3 doelen:
1. Met onze producten dragen we bij aan ons maat
schappelijke doel: de bevordering van het financieel
welzijn door de voorkoming van problematische
schulden en fraude in het financiële verkeer. Dat
doen we door kredietaanbieders inzicht te geven in de
financiële verplichtingen van een consument. Zo zorgen
we ervoor dat mensen alleen een krediet afsluiten
dat bij hun past, beperken we financiële risico’s voor
kredietaanbieders en houden we kredieten toegankelijk
en betaalbaar. Daarnaast geven we gemeenten inzicht in
de betalingsachterstanden van hun inwoners en helpen
we zakelijke klanten en overheden met de voorkoming van
fraude in het financiële verkeer.
2. In het afgelopen jaar zijn meerdere nieuwe medewerkers
gestart. Ondanks dat we grotendeels thuiswerken
vanwege de coronapandemie, was de start voor deze
medewerkers en BKR succesvol. In totaal heeft BKR nu
129 medewerkers. Ook zijn 2 ICT trainees gestart. Voor
alle medewerkers hebben we afgelopen jaar:
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• Gezorgd dat hun kennis, kunde en betrokkenheid werd
ingevuld door introductieprogramma’s, opleidingen en
een performancecyclus.
• Een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden.
• Een nieuwe, toekomstbestendige pensioenregeling
doorgevoerd.
• Een employee benefit budget geïntroduceerd, waarmee
medewerkers onder andere hun thuiswerkplek konden
inrichten.
3. Op het gebied van duurzaamheid hebben we het ophalen
van gescheiden afval verder doorgevoerd. Daarnaast
hebben we nu koffie- en theebekers die volledig
recyclebaar zijn. De maanden dat de bezetting minimaal
was op kantoor vanwege de coronapandemie, is benut om
alle verlichting te vervangen door ledverlichting. Een deel
van ons bedrijfsgebouw is opgeknapt. Bij de verbouwing
zijn natuurlijke materialen gebruikt en materialen
hergebruikt. Tot slot hebben we het wagenpark verder
verduurzaamd door de aanschaf van volledig elektrische
auto’s.
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Zo kijken consumenten naar ons
In november 2020 heeft Integron, een onafhankelijk
onderzoeksbureau, weer onderzoek gedaan naar onze
naamsbekendheid. Onze naamsbekendheid is licht gestegen
naar 87%. In 2019 was die 85%. Bij mensen vanaf 35 jaar
ligt onze naamsbekendheid zelfs boven de 90%. Bij mensen
van 18 tot en met 24 zijn we het minst bekend (52%). De
algemene indruk van consumenten is ten opzichte van 2019
gestegen van 9% naar 18% (uitstekend en zeer goed).

Zakelijke
klanten
geven ons
gemiddeld
een 8.1

De meeste mensen zien dat we een maatschappelijke functie
hebben (68%), deskundig (47%) en betrouwbaar (49%) zijn.
Het beeld dat mensen hebben over onze noodzaak is
stabiel. Mensen vinden het goed dat er een organisatie
is die helpt voorkomen dat consumenten teveel geld
lenen. Ongeveer de helft van de mensen is het eens
met de stelling dat BKR meehelpt aan een financieel
gezondere wereld (51%). Ondanks onze noodzaak
geeft bijna de helft van de mensen aan dat ze vinden
dat we veel weten over hun financiële situatie. 30%
vindt dat onprettig. Ook komt er een aantal opvallende
misverstanden naar boven in het onderzoek. Ruim een
derde (39%) van de mensen denkt dat BKR beslist of
iemand een krediet krijgt. Betere voorlichting heeft wel
tot een daling geleid ten opzichte van 2019, toen leefde 44%
van de mensen nog in deze veronderstelling. Hetzelfde geldt
voor een grote groep mensen die denken dat wij bepalen of
zij een telefoonabonnement krijgen.1 op de 5 mensen (20%)
denkt dat wij dit bepalen. In 2019 was dit bijna een kwart van
de mensen (24%).
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Hoe tevreden zijn onze zakelijke klanten?
Integron heeft ook een onderzoek gedaan naar de ervaringen
van onze zakelijke klanten met onze dienstverlening.
Klanten geven ons gemiddeld een 8.1. Het meest tevreden
zijn ze over het persoonlijke contact met de organisatie. De
informatieverstrekking over toetsen en registeren wordt ook
goed beoordeeld. Net als de algemene communicatie en
informatievoorziening.
Daarnaast hebben we onze klanten ook gevraagd in hoeverre
ze ons zouden aanbevelen bij relaties. Dit resulteert in een
(Amerikaanse) NPS van -8. Deze score wordt berekend op basis
van de vraag hoe waarschijnlijk het is dat zij ons aanbevelen
bij een collega of relatie. Hierin worden alleen de mensen
meegenomen die een 9 of een 10 (Promotors) scoren en de
mensen die een 0 tot 6 scoren (Detractors). De mensen die een 7
of 8 scoren (Passives) worden buiten beschouwing gelaten. Een
grote meerderheid van onze klanten beoordeelt ons met een 7
of 8. Het enthousiasme is wel flink gestegen sinds het laatste
onderzoek in 2017 (NPS van -31). Om klanten enthousiaster te
maken, wordt er aangegeven dat BKR moet werken aan:
• doorvoering van operationele wijzigingen
• proceswijzigingen
• klachtenafhandeling
Klanten herkennen ons op onze kernwaarden. Als we vragen
aan onze klanten om te benoemen welke waarden ze ons
toekennen, geven ze de volgende waarden aan: integer (95%),
betrouwbaar (87%), objectief (74%) en deskundig (76%) is. Ook
zien ze dat we een maatschappelijke functie (92%) hebben en
bijdragen aan het financieel welzijn (82%) en het financieel
gezonder (82%) maken van de maatschappij.

4. De cijfers van 2020
De balans
31-12-2020 31-12-2019
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019

6.601
3.775
857
5.377
9.965

4.349
4.135
859
4.641
11.611

Eigen vermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

20.498
1.851
4.226

18.718
1.844
5.033

26.575

25.595

TOTAAL PASSIVA

26.575

25.595

Bedragen in duizenden euro’s, voor resultaatbestemming

De immateriële vaste activa bestaan voornamelijk uit
software voor onze eigen bedrijfsvoering. In 2020 is verder
geïnvesteerd in de bouw van het nieuwe CKI. Het systeem
wordt 2021 in gebruik genomen. De materiële vaste activa
bestaan uit ons eigen pand, de inrichting daarvan, het terrein,
de ICT-apparatuur en vervoersmiddelen. Afgelopen jaar
investeerden we in enkele duurzame elektrische auto’s. De
vorderingen bestaan eind 2020 voornamelijk uit debiteuren.
Ons eigen vermogen is eind 2020 € 20,5 miljoen.
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Het positieve resultaat van € 1,8 miljoen hebben we
toegevoegd aan de algemene reserve. We hebben 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. De kortlopende schulden bestaan uit diverse
nog te betalen kosten. Zoals crediteuren, belastingen en
premies, registratievergoeding en personele en andere
verplichtingen.

4.

De cijfers van 2020
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De resultaten
Begroting
2020

Werkelijk
2020

Werkelijk
2019

24.194
-7.425
-3.236
-1.278
-1.900
-10.751
-24.590

25.755
-6.758
-2.629
-1.137
-1.791
-11.035
-23.350

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

BEDRIJFSRESULTAAT

-396

2.405

791

TOTAAL FINANCIELE BATEN EN LASTEN
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING

-8
-404

-46
2.359

-37
754

0

-579

-390

-404

1.780

364

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
Bedragen in duizenden euro’s
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Het resultaat na belastingen van € 1,8 miljoen is € 2,2
miljoen hoger dan begroot. De netto opbrengsten zijn
€ 1,6 miljoen hoger uitgekomen dan begroot. Deze hogere
opbrengsten komen voornamelijk door meer inzagen in het
CKI en VIS. Ondanks de coronapandemie waren die hoog
vanwege de actieve huizenmarkt. Ons uitgangspunt is een
kostendekkende dienstverlening zonder winstoogmerk. In
2020 hebben we op basis van de toen bekende opbrengsten
en kosten een tariefsverlaging op enkele producten
doorgevoerd. De aantallen zijn lastig vooraf in te schatten.
Met name de lage rente lijkt een reden te zijn. Daarnaast
zagen we in 2019 al een flinke stijging van het aantal inzagen
door consumenten en die heeft zich in 2020 doorgezet.
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De totale bedrijfslasten zijn € 23,4 miljoen. Dat is € 1,2
miljoen lager dan begroot. Door de coronapandemie werken
medewerkers vanaf half maart 2020 voornamelijk thuis
en zijn er ook minder opleidingsmogelijkheden geweest.
Daardoor zijn de overige personeelskosten (exclusief
inhuur) € 0,4 miljoen lager dan begroot. De pensioenlasten
zijn € 0,5 miljoen lager dan begroot. Dat komt doordat we
niet alle begrote vacatures konden vervullen via eigen fte
en door een lager uitvallende pensioenindexatie. Tot slot
zijn de projectkosten € 0,2 miljoen lager dan begroot omdat
nauwgezet is gekeken naar inzet van middelen in combinatie
met de prioriteiten die we onszelf stelden.

5. Een blik op 2021
In 2021 gaat het nieuwe Centraal Krediet Informatiesysteem
(CKI) in productie en zullen meer gemeenten aansluiten op
het CKI. We blijven onze maatschappelijke doelen nastreven
en ons inzetten voor de zaken die we belangrijk vinden:
het gebruik van het burgerservicenummer, de registratie
van hypotheken en studieleningen in het stelsel van
kredietregistratie. Ook hebben we te maken met een aantal
ontwikkelingen in wet- en regelgeving.
Nieuwe CKI in productie
Dit jaar nemen we het nieuwgebouwde CKI in productie
en gaan we aan de slag met een aantal verbeteringen. Die
hebben te maken met de registratie van schuldhulp die voor
gemeenten verplicht is sinds 1 januari 2021. Ook gaan we
ons richten op een nieuw koppelvlak van data-uitwisseling
waardoor veilig en snel nieuwe meldingen kunnen worden
doorgegeven.
Gemeenten en CKI
Op 1 januari 2021 ging de aangepaste Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening in. Hierin is vastgelegd dat gemeenten
actie moeten ondernemen op betalingsachterstanden van
hun inwoners. Zorgverzekeraars, energieleveranciers,
drinkwaterbedrijven en woningverhuurders melden
betalingsachterstanden aan de gemeente. De gemeente is
verplicht inwoners op basis van deze signalen hulp te bieden.
Daarmee wordt vroegsignalering op grotere schaal en ook op
een uniforme wijze in heel Nederland ingezet.
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Gemeenten kunnen gegevens bij ons opvragen voor het
besluit of een inwoner toegang krijgt tot schuldhulp en/
of voor de bepaling welke hulp passend is. Het is immers
voor gemeenten belangrijk om op eenvoudige wijze
een juist en compleet totaaloverzicht van kredieten en
betalingsachterstanden van een inwoner te verkrijgen.
Gemeenten moeten kredietaanbieders informeren over
wie schuldhulpverlening krijgt. De samenwerking met
kredietaanbieders is nodig om te voorkomen dat de
financiële problemen van een cliënt van schuldhulpverlening
verergeren.
Daarnaast is er een Landelijk Convenant Vroegsignalering.
Hierin staan afspraken over de samenwerking tussen
schuldeisers en gemeenten over vroegsignalering van
schulden. Vindplaats van Schulden (VPS) is één van de
twee platformen waar gemeenten betalingsachterstanden
aanleveren. VPS zal zich tot datahub binnen de
vroegsignalering ontwikkelen. Een datahub voor de
uitwisseling van signalen en informatie die nodig zijn voor
vroegsignalering van schulden. Het platform waar iedereen
kan aansluiten voor optimale en effectieve data-uitwisseling
en waar wij als dataverwerker voor schuldeisers en
gemeenten fungeren.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Onze maatschappelijke doelen blijven voor 2020 overeind:
1. Met onze kernactiviteiten blijven we een belangrijke
bijdrage leveren aan het tegengaan en voorkomen van
problematische schulden. En met onze producten blijven
we ons inzetten voor het financieel welzijn van Nederland.
Dat doen we door op een objectieve manier signalen
te geven om problematische schulden en fraude in het
financiële verkeer te voorkomen.
2. Elk jaar houden we een medewerkerstevredenheids
onderzoek. En zorgen we ervoor dat medewerkers
trainingen en opleidingen kunnen volgen zodat zij over de
juiste vaardigheden blijven beschikken voor de functies
die zij uitoefenen.
3. Dit jaar gaan we ons gebouw en een nabij gelegen
pand, de loods, verder verduurzamen. Ook gaan we
onderzoeken welke duurzame alternatieven er zijn voor
het huidige dieselaggregaat als noodstroomvoorziening.
Hierbij wordt ook gekeken naar de uitbreiding van het dak
met zonnepanelen.

Deze zaken vinden we belangrijk
Burgerservicenummer gebruiken
Werken met persoonsgegevens vraagt om zorgvuldigheid.
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.
Daarvoor hebben we een paar redenen:
• Het versterkt de datakwaliteit, omdat er een kleinere kans
is op fouten bij het vastleggen, vinden en uitwisselen van
gegevens.
• Het maakt het dataverkeer met aangesloten organisaties
efficiënter.
• Het zorgt voor de best mogelijke naleving van privacy.
Toch mogen we het burgerservicenummer nu nog niet
gebruiken. Het zou fijn zijn als de overheid een regeling
maakt waarbij dit voor de uitvoering van kredietregistratie
wel is toegestaan.
Hypotheekregistratie vanaf aanvang
Hypotheken hebben op dit moment een uitzonderingspositie
in de registratie en worden pas geregistreerd als iemand drie
maanden achterloopt met betalen. Wij zouden graag zien
dat hypotheken worden geregistreerd bij de totstandkoming
van de overeenkomst zoals dat ook het geval is bij andere
kredieten en in de meeste Europese landen. Het gaat ten
slotte vaak om de grootste schuld die een consument in
zijn leven aangaat. Een hypotheek is ook krediet en het
geleende geld moet uiteindelijk worden terugbetaald. De
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registratie kan ook bijdragen aan de zorgplicht van de
aanbieders, doordat het preventief beheer mogelijk maakt.
Vroegsignalering door hypotheekaanbieders is belangrijk,
zodat eventuele financiële problemen bij consumenten snel
kunnen worden aangepakt. De coronacrisis raakt iedereen
in Nederland en de financiële problemen nemen bij mensen
naar verwachting toe.
Studieleningen registreren
Het aantal jongeren met betalingsproblemen neemt toe.
Kredietaanbieders zouden graag zien dat studieleningen
worden opgenomen in het stelsel van kredietregistratie.
Zij kunnen nu niet makkelijk ergens controleren of iemand
een studieschuld heeft. Hierdoor kan iemand met een flinke
studieschuld een te hoge hypotheek of andere lening krijgen.
En loopt hij daardoor kans dat hij in de financiële problemen
komt.
Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
Mogelijk wettelijke taak beheer van kredietregistratie
In 2020 heeft het Ministerie van Financiën met BKR overleg
gevoerd in hoeverre van het beheer van het stelsel van
kredietregistratie een wettelijke taak kan worden gemaakt.
Het stelsel van kredietregistratie is een middel dat een
belangrijke rol speelt in het voorkomen van overkreditering
van consumenten. Een betrouwbaar systeem, waarin
persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en met de nodige
waarborgen omkleed worden verwerkt, is daarbij van groot
belang. Het concept wetsvoorstel kredietregistratie wordt
momenteel door de overheid uitgewerkt en zal ter consultatie
worden aangeboden.
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Aanpassing Europese richtlijn consumentenkrediet
Op Europees niveau wordt er gewerkt aan de aanpassing van
de richtlijn consumentenkrediet (Consumer Credit Directive).
Die zou kunnen leiden tot een aanpassing van de Wet op
het financieel toezicht. Zo is het mogelijk dat er algemene
Europese standaarden voor de kredietwaardigheidstoets
worden geïntroduceerd. De Nederlandse overheid
pleit op Europees niveau voor het verhogen van het
beschermingsniveau in de hele Europese Unie en het behoud
van het hoge beschermingsniveau dat we op de Nederlandse
consumptief kredietmarkt kennen.
Onderzoek naar private leasemarkt
Het Ministerie van Financiën is een onderzoek gestart
naar de markt van private lease, bedoeld om te kunnen
beoordelen of er een probleem is dat ingrijpen behoeft. De
beschikbaarheid en populariteit van operational lease (ook
wel private lease genoemd) maakt een stormachtige groei
door. Private lease kent vergelijkbare eigenschappen als
(gereguleerd) goederenkrediet, met impact op de financiële
situatie van de consument. De AFM bepleit om te kijken naar
wettelijke regulering van private lease aan consumenten.
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EBA publiceert guideline on loan
De Europese bankautoriteit (EBA) heeft de guideline on loan
origination and monitoring (richtsnoer inzake de initiëring
en monitoring van leningen) gepubliceerd. Deze wordt per 1
juni 2021 van kracht. Kredietproducten die aan consumenten
worden aangeboden mogen niet leiden tot onbillijke gevolgen
of een overmatige schuldenlast voor de kredietnemers en
hun huishoudens. Instellingen moeten ook beschikken over
een robuust en doeltreffend monitoringkader. De guideline
bevat daarbij een directe aanwijzing naar het raadplegen van
de informatie van kredietbureaus in zowel de acceptatie- als
beheerfase van een overeenkomst.
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