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Van:

____________I(FM/ME)

Verzonden: dinsdn 22 LInh1stus 2017 11:46
Aan: I(FM/ME)
CC:

_________________I(FM!ME);I

I(FM/ME)
Onderwerp: FW: Vragenformulier 22-08-2017

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Daar zijn ze daniGeen bestuurlijke aangelegenheid

Van I(FM/IBI)
Verzonden: dinsdag 22 augustus 2017 11:45

__________________ ___________________

Aan:I ItEM); 1 1 (FM/ME) (FM/FS); 1
(FM/IBI);I I(M);_____________ (FM/Wig);(_____________ FM/ES);j________________
(EM/ME)
Onderwerp: RE: Vragenformulier 22-08-2017

MEI WIG

2017Z10973

Vragen van de leden Jasper van Dijk en Leijten (beiden SP) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’ (ingezonden 22 augustus
2017)

1
Hebt u kennisgenomen van het artikel ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’? 1)

2
Is het volgens u redelijk dat zelfs een kleine schuld of betalingsachterstand automatisch leidt tot het niet toekennen
van een hypotheek? Kunt u uw antwoord toelichten?

3
Bent u bereid om met het Bureau Krediet Registratie (BKR) in gesprek te gaan om te bewerkstelligen dat mensen
met een kleine betalingsachterstand of een vergeten rekening niet de dupe worden van het terechte beleid om
mensen met een slechte financiële positie of een slechte betalingsmoraal via een negatieve BKR-registratie te
beschermen tegen nieuwe schulden?

4

Wat gaat u doen om de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel door het BKR te garanderen en te
bewerkstelligen dat het BKR en de banken naar de persoonlijke omstandigheden kijken?

5 -

Ziet u mogelijkheden om kleine schulden korter te registreren dan de huidige termijn van vijf jaar?

6

Hoe is het toezicht op het BKR geregeld?

7

Bent u bereid het BKR te vragen om voor mensen met weinig geld een ontheffingsmogelijkheid te creëren voor de
kosten, 50 euro, van het in beroep gaan tegen een BKR-registratie?

8
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Deelt u de mening dat het opvragen van de registratie van de eigen gegevens gratis zou moeten zijn? Zo ja, wilt u dit
gaan regelen? Zo nee, waarom niet?

9
Deelt u de mening dat het BKR en de geschillencommissie maximale transparantie moeten nastreven en dat onder
andere uitspraken van de geschillencommissie, desgewenst geanonimiseerd, openbaar horen te zijn?

10
Klopt het dat het BKR sinds de vaststelling van zijn nieuwe reglement verzoeken van kredietverstrekkers om een
registratie te verwijderen op basis van het proportionaliteitsbeginsel in principe niet meer honoreert, zoals ook blijkt
uit een aantal voorbeelden in het NRC-artikel? Zo ja, waarom is dit gewijzigd en is dit wel in lijn met de uitspraak van
de Hoge Raad uit 2011?

11
Bent u bereid om het BKR te vragen deze mogelijkheid weer in te voeren en deze aanvragen te beoordelen volgens
de menselijke maat en het proportionaliteitsbeginsel?

12
Wilt u het betreffende reglement bij de antwoorden voegen en laten publiceren op de BKR-website?

13
In welke gevallen wordt rood staan bij de bank geregistreerd of negatief geregistreerd door het BKR?

14
Onderschrijft u dat het goed zou zijn als mensen van tevoren weten of ze een negatieve BKR-registratie hebben? Zo
ja, bent u bereid om het BKR te verzoeken een keer per jaar mensen met een negatieve registratie actief te
informeren of mensen de mogelijkheid te geven om hun eigen gegevens zelf gratis op de website te checken?

15
Deelt u de mening dat het goed zou zijn als mensen van tevoren gewaarschuwd worden indien een product zoals
een telefoonabonnement of het missen van een betaaltermijn leidt tot een (negatieve) BKR-registratie? Zo ja, bent u
bereid de mogelijkheden tot een waarschuwingsplicht te bestuderen?

1) https://wwwnrc.nl/nieuws/2017/08/1 1/helaas-een-nieuw-huis-dankzij-bkr-1249OO3Oai56971O

Van1______________ (EM)
Verzonden: dinsdag 22 augustus2017 11:41

______________

Aan: (EM/ME); (FM/ES); [ (EM/IBI); 1
(EM);I I(FM/Wig); (EM/FS);

_______________

(EM/ME);1_______________

________l(FM/IBI)

Onderwerp: EW: Vragenformulier 22-08-2017

Van: FINBOX
Verzonden: dinsdag 22 augustus 2017 11:35
Aan:Ï_________________
Onderwerp: FW: Vragenformulier 22-08-2017

From:I______
Sent: Tuesday, August 22, 2017 11:34:54 AM (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Subjed: Vragenformulier 22-08-2017
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Hierbij stuur ik u het vragenformulier van 22 augustus 2017.

Medewerker vragen/proces
Griffie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 FA Den Haag
atweedekamer.nl 1 vvwwtweedekamer.nl
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Van: 1 ,I(FM/ME)
Verzonden: dinsdag 22 augustus 2017 13:29
Aan:

(EM/Wig)

________________

CC: (BFB/EU)I tFM/ME);[ 1
(EM/ME)

Onderwerp: RE: Vragentormulier 22-08-2017

Klopt, zag geen vragen op wig terrein 1 Idoet de beantwoording

Van 1 j(FM/Wig)
Verzonden: dinsdag 22 augustus 2017 13:28
Aaq ‘FM/MF’l

__________________[EM/ME)

CC

________________________(BEB/EU)

Onderwerp: RE: Vragenformulier 22-08-20 17

Ha,

Is primair ME denk ik

_______t

leest graag mee, en draagt bij indien nodig

Groet

Van________________________ (EM/IBI)
Verzonden: dinsdag 22 augustus 2017 11:45

__________________

Aan:I I(FM);l I(FMIME)

______________

I(EM/ES);I_________________
(EM/IBI); 1 I(FM); 1 (FM/Wig); ((FM/FS); 1
(EM/ME)
Onderwerp: RE: Vragenformulier 22-08-2017

ME/WIG

2017Z10973

Vragen van de leden Jasper van Dijk en Leijten (beiden SP) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’ (ingezonden 22 augustus
2017)

1

Hebt u kennisgenomen van het artikel ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’? 1)

2
Is het volgens u redelijk dat zelfs een kleine schuld of betalingsachterstand automatisch leidt tot het niet toekennen
van een hypotheek? Kunt u uw antwoord toelichten?

3

Bent u bereid om met het Bureau Krediet Registratie (BKR) in gesprek te gaan om te bewerkstelligen dat mensen
met een kleine betalingsachterstand of een vergeten rekening niet de dupe worden van het terechte beleid om
mensen met een slechte financiële positie of een slechte betalingsmoraal via een negatieve BKR-registratie te
beschermen tegen nieuwe schulden?

4

Wat gaat u doen om de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel door het BKR te garanderen en te
bewerkstelligen dat het BKR en de banken naar de persoonlijke omstandigheden kijken?

5
Ziet u mogelijkheden om kleine schulden korter te registreren dan de huidige termijn van vijf jaar?

1



6
Hoe is het toezicht op het BKR geregeld?

7
Bent u bereid het BKR te vragen om voor mensen met weinig geld een ontheffingsmogelijkheid te creëren voor de
kosten, 50 euro, van het in beroep gaan tegen een BKR-registratie?

8
Deelt u de mening dat het opvragen van de registratie van de eigen gegevens gratis zou moeten zijn? Zo ja, wilt u dit
gaan regelen? Zo nee, waarom niet?

9
Deelt u de mening dat het BKR en de geschillencommissie maximale transparantie moeten nastreven en dat onder
andere uitspraken van de geschillencommissie, desgewenst geanonimiseerd, openbaar horen te zijn?

10
Klopt het dat het BKR sinds de vaststelling van zijn nieuwe reglement verzoeken van kredietverstrekkers om een
registratie te verwijderen op basis van het proportionaliteitsbeginsel in principe niet meer honoreert, zoals ook blijkt
uit een aantal voorbeelden in het NRC-artikel? Zo ja, waarom is dit gewijzigd en is dit wel in lijn met de uitspraak van
de Hoge Raad uit 2011?

11
Bent u bereid om het BKR te vragen deze mogelijkheid weer in te voeren en deze aanvragen te beoordelen volgens
de menselijke maat en het proportionaliteitsbeginsel?

12
Wilt u het betreffende reglement bij de antwoorden voegen en laten publiceren op de BKR-website?

13
In welke gevallen wordt rood staan bij de bank geregistreerd of negatief geregistreerd door het BKR?

14
Onderschrijft u dat het goed zou zijn als mensen van tevoren weten of ze een negatieve BKR-registratie hebben? Zo
ja, bent u bereid om het BKR te verzoeken een keer per jaar mensen met een negatieve registratie actief te
informeren of mensen de mogelijkheid te geven om hun eigen gegevens zelf gratis op de website te checken?

15
Deelt u de mening dat het goed zou zijn als mensen van tevoren gewaarschuwd worden indien een product zoals
een telefoonabonnement of het missen van een betaaltermijn leidt tot een (negatieve) BKR-registratie? Zo ja, bent u
bereid de mogelijkheden tot een waarschuwingsplicht te bestuderen?

1)1

J (FM/IBI); 1
]M/ME);I___________

Van:I I(FM)

EW: Vragenformulier 22-08-2017
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Van: FINBOX
Verzonden: dinsdag 22 augustus 2017 11:35
Aan: Tens’otte; EBox vragen
Onderwerp: FW: Vragenformulier 22-08-2017

From_______
Sent: Tuesday, August 22, 2017 11:34:54 AM (UTC+01:00) Amsterdam, Berin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Subject: Vragenformulier 22-08-2017

Hierbij stuur ik u het vragenformulier van 22 augustus 2017.

Medewerker vragen/proces
Griffie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
ftweedekamer.nl 1 1 www.tweedekamer. nI
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Beste

_____

h@nvb.nI]
dinsdag 22 augustus 2017 17:35

1 (FM/ME)
NVB
He: Kamervragen BKR

Dat klopt, mijn colIeg fit op dit dossier.

Bijgaand zijn e-mailadres. Hij zal de kamervragen beantwoorden en vrijdag contact met je opnemen voor
toelichting.

Hartelijke groet,

Op 22 aug. 2017 om 17:11 heeftj @minfinnl> het volgende geschreven:

Hou

______

Er zijn vandaag Kamervragen gesteld door de SP over het BKR (zie hieronder). Vanmorgen gaf je aan dat
zich bij jullie hiermee bezig houdt? Kun je mij zijn contactgegevens sturen?

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

2017Z10973

Vragen van de leden Jasper van Dijk en Leijten (beiden SP) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’ (ingezonden 22 augustus
2017)

1
Hebt u kennisgenomen van het artikel ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’? 1)

2
Is het volgens u redelijk dat zelfs een kleine schuld of betalingsachterstand automatisch leidt tot het niet toekennen
van een hypotheek? Kunt u uw antwoord toelichten?

3
Bent u bereid om met het Bureau Krediet Registratie (BKR) in gesprek te gaan om te bewerkstelligen dat mensen
met een kleine betalingsachterstand of een vergeten rekening niet de dupe worden van het terechte beleid om
mensen met een slechte financiële po5itie of een slechte betalingsmoraal via een negatieve BKR-registratie te
beschermen tegen nieuwe schulden?

4
Wat gaat u doen om de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel door het BKR te garanderen en te
bewerkstelligen dat het BKR en de banken naar de persoonlijke omstandigheden kijken?

1



5
Ziet u mogelijkheden om kleine schulden korter te registreren dan de huidige termijn van vijf jaar?

6
Hoe is het toezicht op het BKR geregeld?

7
Bent u bereid het BKR te vragen om voor mensen met weinig geld een ontheffingsmogelijkheid te creëren voor de
kosten, â 50 euro, van het in beroep gaan tegen een BKR-registratie?

8
Deelt u de mening dat het opvragen van de registratie van de eigen gegevens gratis zou moeten zijn? Zo ja, wilt u dit
gaan regelen? Zo nee, waarom niet?

9
Deelt u de mening dat het BKR en de geschillencommissie maximale transparantie moeten nastreven en dat onder
andere uitspraken van de geschillencommissie, desgewenst geanonimiseerd, openbaar horen te zijn?

10
Klopt het dat het BKR sinds de vaststelling van zijn nieuwe reglement verzoeken van kredietverstrekkers om een
registratie te verwijderen op basis van het proportionaliteitsbeginsel in principe niet meer honoreert, zoals ook blijkt
uit een aantal voorbeelden in het NRC-artikel? Zo ja, waarom is dit gewijzigd en is dit wel in lijn met de uitspraak van
de Hoge Raad uit 2011?

11
Bent u bereid om het BKR te vragen deze mogelijkheid weer in te voeren en deze aanvragen te beoordelen volgens
de menselijke maat en het proportionaliteitsbeginsel?

12
Wilt u het betreffende reglement bij de antwoorden voegen en laten publiceren op de BKR-website?

13
In welke gevallen wordt rood staan bij de bank geregistreerd of negatief geregistreerd door het BKR?

14
Onderschrijft u dat het goed zou zijn als mensen van tevoren weten of ze een negatieve BKR-registratie hebben? Zo
ja, bent u bereid om het BKR te verzoeken een keer per jaar mensen met een negatieve registratie actief te
informeren of mensen de mogelijkheid te geven om hun eigen gegevens zelf gratis op de website te checken?

15
Deelt u de mening dat het goed zou zijn als mensen van tevoren gewaarschuwd worden indien een product zoals
een telefoonabonnement of het missen van een betaaltermijn leidt tot een (negatieve) BKR-registratie? Zo ja, bent u
bereid de mogelijkheden tot een waarschuwingsplicht te bestuderen?

1)

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden. wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. t you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to infarm the sender and delete the message, The State accepts no liablity tot damage ot any kind resulting trom the risks inherent in the
eleotronic taflsmssion of messages.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

,I(FM/ME)
woensdag 23 augustus 2017 1 1 :41

I(FM/ME)
FW: Kamervragen BKR

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE Den Haag

Van I@bkr.nl]
Verzonden: dinsdag 22 augustus 2017 15:33
Aan:l I(FM/ME)
CC:I I(FM/ME); BKR
Onderwerp: RE: Kamervragen 8KR

Best leni______

Dank voor toezending en zeker bereid tot afstemming.
Van het secretariaat van Financiën ontving ik recent al een afspraakverzoek voor de eerste helft september.
De optie van 13 september in de ochtend schikt. Ik zal dat ook bevestigen aan het secretariaat.

Met vriendelijke groet,

•‘ BIsR
Postbus 6080
4000 HB Tiel

Lees onze proclaimer en meet informatie op bkr.nl

Van: jrninfin.nl]

Verzonden: dinsdag 22 augustus 2017 12:04
Aan:I kbkr.nl>
CC: jminfin.nl>
Onderwerp: Kamervragen BKR

Beste________



Zojuist kwamen onderstaande Kamervragen binnen. Hierbij alvast ter info. We nemen hier binnenkort nog even
contact over op.

Met vriendelijke groet,

2017Z10973

Vragen van de leden Jasper van Dijk en Leijten (beiden SP) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’ (ingezonden 22 augustus
2017)

1
Hebt u kennisgenomen van het artikel ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’? 1)

2
Is het volgens u redelijk dat zelfs een kleine schuld of betalingsachterstand automatisch leidt tot het niet toekennen
van een hypotheek? Kunt u uw antwoord toelichten?

3
Bent u bereid om met het Bureau Krediet Registratie (BKR) in gesprek te gaan om te bewerkstelligen dat mensen
met een kleine betalingsachterstand of een vergeten rekening niet de dupe worden van het terechte beleid om
mensen met een slechte financiële positie of een slechte betalingsmoraal via een negatieve BKR-registratie te
beschermen tegen nieuwe schulden?

4
Wat gaat u doen om de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel door het BKR te garanderen en te
bewerkstelligen dat het BKR en de banken naar de persoonlijke omstandigheden kijken?

5
Ziet u mogelijkheden om kleine schulden korter te registreren dan de huidige termijn van vijf jaar?

6
Hoe is het toezicht op het BKR geregeld?

7
Bent u bereid het BKR te vragen om voor mensen met weinig geld een ontheffingsmogelijkheid te creëren voor de
kosten, 50 euro, van het in beroep gaan tegen een BKR-registratie?

8
Deelt u de mening dat het opvragen van de registratie van de eigen gegevens gratis zou moeten zijn? Zo ja, wilt u dit
gaan regelen? Zo nee, waarom niet?

9
Deelt u de mening dat het BKR en de geschillencommissie maximale transparantie moeten nastreven en dat onder
andere uitspraken van de geschillencommissie, desgewenst geanonimiseerd, openbaar horen te zijn?

10
Klopt het dat het BKR sinds de vaststelling van zijn nieuwe reglement verzoeken van kredietverstrekkers om een
registratie te verwijderen op basis van het proportionaliteitsbeginsel in principe niet meer honoreert, zoals ook blijkt
uit een aantal voorbeelden in het NRC-artikel? Zo ja, waarom is dit gewijzigd en is dit wel in lijn met de uitspraak van
de Hoge Raad uit 2011?

11
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Bent u bereid om het BKR te vragen deze mogelijkheid weer in te voeren en deze aanvragen te beoordelen volgens
de menselijke maat en het proportionaliteitsbeginsel?

12
Wilt u het betreffende reglement bij de antwoorden voegen en laten publiceren op de BKR-website?

13
In welke gevallen wordt rood staan bij de bank geregistreerd of negatief geregistreerd door het BKR?

14
Onderschrijft u dat het goed zou zijn als mensen van tevoren weten of ze een negatieve BKR-registratie hebben? Zo
ja, bent u bereid om het BKR te verzoeken een keer per jaar mensen met een negatieve registratie actief te
informeren of mensen de mogelijkheid te geven om hun eigen gegevens zelf gratis op de website te checken?

15
Deelt u de mening dat het goed zou zijn als mensen van tevoren gewaarschuwd worden indien een product zoals
een telefoonabonnement of het missen van een betaaltermijn leidt tot een (negatieve) BKR-registratie? Zo ja, bent u
bereid de mogelijkheden tot een waarschuwingsplicht te bestuderen?

1) https://wwvJ.nrc.nI/nieuws/2D17/O8/11/helaas-een-nieuw-huls-dankzij-bkr-12490030-a156971O

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW l Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. Ii you are not the addressee or if this message wa sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission ot messages.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

__________________I(FM/ME)

donderdag 24augustus 2017 10:14

______________

kFM/ME)
t FM/ME)
EW: Kamervragen 2017Z1 0973

Ter informatie

Van:)___________________________
Verzonden: dinsdag 22 augustus 2017 20:14
Aan:I I(FM/ME)
Onderwerp: Kamervragen 2017Z10973

Geachte heen 1,

Zoals u hoogstwaarschijnlijk weet zijn er vandaag Kamervragen gesteld over het BKR door de heer van Dijk.

Graag willen wij het Ministerie van Financiën voorzien van relevante info met betrekking tot de gestelde vragen. Het
gaat in beginsel om de vragen 10 en 15.

Kan in onze reactie aan u richten? En mocht u eventueel overige info willen, verneem ik dat uiteraard graag van u.

Met vriendelijke groet,

dynamietnederland.nl]
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

]@bkr.nl]
donderdag 24 augustus 2017 14:37

_____________[(EM/ME)

RE: Kamervragen BKR
BKR Algemeen Reglement per 01-02-2017.pdt

Bestel I
Hierbij het actuele reglement. We spreken elkaar morgen.

Met vriendelijke groet,

Postbus 6080
4000 HB Tiel

Lees onze proclaimer en meet informatie op bkr.nl

Oorspronkelijk bericht
Van:

_________________________________________j@minfin.nh]

Verzonden: woensdag 23 augustus 2017 14:41
Aan:I bkr.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen BKR

Bestej_______

Dank voor de snelle reactie. Ik bel je aankomende vrijdag om 14.00. Kun je mij alvast de laatste versie van het
algemeen reglement CKI toesturen? De laatste versie die ik heb dateert van begin 2016

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE Den Haag

Oorspronkelijk bericht
Van:l bkr.nlJ
Verzonden: woensdag 23 augustus 2017 14:39
Aan:I ICFM/ME)
Onderwerp: Re: Kamervragen BKR

Bestel_______
Vrijdagmiddag komt goed uit. 14.00 of 15.00uur?
Vg t

6 1



Met vriendelijke groet,

Postbus 6080
4000 HB Tiel

Lees onze proclaimer en meet informatie op bkr.nl<https://www.bkr.nI/proclaimer/>

Op 23 aug. 2017 om 14:23 heeftJ

___________________________________@minfin.nl»

het volgende geschreven:

Bestel______

Schikt het om hier vandaag even over te bellen? Rond 15.30?

Anders is vrijdag voor mij ook een optie, morgen is wat druk.

Hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

_________________________________

@minfin.nl>

Van:j bkr.nl]
Verzonden: dinsdag 22 augustus 2017 15:33
Aan:I I(FM/ME)
CC:I I(FM/ME);IBKR
Onderwerp: RE: Kamervragen BKR

Bestel 1 en

______

Dank voor toezending en zeker bereid tot afstemming.
Van het secretariaat van Financiën ontving ik recent al een afspraakverzoek voor de eerste helft september.
De optie van 13 september in de ochtend schikt. Ik zal dat ook bevestigen aan het secretariaat.
Met vriendelijke groet,

Postbus 6080
4000 HB Tiel

2



Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr.nl<https://www.bkr.nl/proclaimer/%20>

Van:

___________________________________________

©minfin,nl]
Verzonden: dinsdag 22 augustus 2017 12:04
Aan:J kbkr.nl»
CC: 1 @minfin.nl»
Onderwerp: Kamervragen BKR

Beste 1

Zojuist kwamen onderstaande Kamervragen binnen. Hierbij alvast ter info. We nemen hier binnenkort nog even
contact over op.

Met vriendelijke groet,

2017Z10973

Vragen van de leden Jasper van Dijk en Leijten (beiden SP) aan de minister van Financiën en de staatssecretaris
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het artikel ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’ (ingezonden 22
augustus 2017)

1
Hebt u kennisgenomen van het artikel ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij 8KW? 1)

2
Is het volgens u redelijk dat zelfs een kleine schuld of betalingsachterstand automatisch leidt tot het niet
toekennen van een hypotheek? Kunt u uw antwoord toelichten?

3
Bent u bereid om met het Bureau Krediet Registratie (BKR) in gesprek te gaan om te bewerkstelligen dat mensen
met een kleine betalingsachterstand of een vergeten rekening niet de dupe worden van het terechte beleid om
mensen met een slechte financiële positie of een slechte betalingsmoraal via een negatieve BKR-registratie te
beschermen tegen nieuwe schulden?

4
Wat gaat u doen om de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel door het BKR te garanderen en te
bewerkstelligen dat het BKR en de banken naar de persoonlijke omstandigheden kijken?

5
Ziet u mogelijkheden om kleine schulden korter te registreren dan de huidige termijn van vijf jaar?

6
Hoe is het toezicht op het BKR geregeld?

7
Bent u bereid het BKR te vragen om voor mensen met weinig geld een ontheffingsmogelijkheid te creëren voor de
kosten, 50 euro, van het in beroep gaan tegen een BKR-registratie?

8
Deelt u de mening dat het opvragen van de registratie van de eigen gegevens gratis zou moeten zijn? Zo ja, wilt
u dit gaan regelen? Zo nee, waarom niet?

9
Deelt u de mening dat het BKR en de geschillencommissie maximale transparantie moeten nastreven en dat onder
andere uitspraken van de geschillencommissie, desgewenst geanonimiseerd, openbaar horen te zijn?

10
Klopt het dat het BKR sinds de vaststelling van zijn nieuwe reglement verzoeken van kredietverstrekkers om een
registratie te verwijderen op basis van het proportionaliteitsbeginsel in principe niet meer honoreert, zoals ook
blijkt uit een aantal voorbeelden in het NRC-artikel? Zo ja, waarom is dit gewijzigd en is dit wel in lijn met de
uitspraak van de Hoge Raad uit 2011?

11
Bent u bereid om het BKR te vragen deze mogelijkheid weer in te voeren en deze aanvragen te beoordelen
volgens de menselijke maat en het proportionaliteitsbeginsel?

3



12
Wilt u het betreffende reglement bij de antwoorden voegen en laten publiceren op de BKR-website?

13
In welke gevallen wordt rood staan bij de bank geregistreerd of negatief geregistreerd door het BKR?

14
Onderschrijft u dat het goed zou zijn als mensen van tevoren weten of ze een negatieve BKR-registratie hebben?
Zo ja, bent u bereid om het BKR te verzoeken een keer per jaar mensen met een negatieve registratie actief te
informeren of mensen de mogelijkheid te geven om hun eigen gegevens zelf gratis op de website te checken?

15
Deelt u de mening dat het goed zou zijn als mensen van tevoren gewaarschuwd worden indien een product zoals
een telefoonabonnement of het missen van een betaaltermijn leidt tot een (negatieve) BKR-registratie? Zo ja,
bent u bereid de mogelijkheden tot een waarschuwingsplicht te bestuderen?

1) https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/11/helaas-geen-nieuw-huis-dankzij-bkr-12490030-a1569710

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

_______________________________@minfin.nl>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit beticht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risicos
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the tisks inherent in the electronic transmission of
messages.
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Van:
Verzonden: maandag 28 augustus 2017 13:3R
Aan: FM/ME)
Onderwerp: BKR - Kamervragen Financiën

Bestel_____ enl______

11.1

1



Met vriendelijke groet,

•:• 3j
Postbus 6080
4000 HB Tiel

Lees onze proclairner en meer intormatie o bkr.nI

2



Van:

_______________________________________afm.nl]

Verzonden: maandaa 28 augustus 2017 14:23
Aan: I(FM/ME)
CC:

__________________________(EM/ME)

Onderwerp: RE: kamervragen van de leden Jasper van Dijk en Leijten aan de Minister FIN en Stas
SZW over het artikel «Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR» (ingezonden 22 augustus
2017)

Dank voor je snelle reactie!

______Imocht

je willen overleggen, dan weet je ons te vinden, Wij zijn geïnteresseerd in de concept-antwoorden.
Hgrt,_______

From:l @minfin.nI]
Sent: maandag, augustus 28, 2017 14:17

To:! afni.nI>

Cc:! @afrn.nI>; I@Jminfin.nl>
Subject: RE: kamervragen van de leden Jasper van Dijk en Leijten aan de Minister FIN en Stas SZW over het artikel
«Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR» (ingezonden 22 augustus 2017)

Hal______

is bezig met deze vragen (samen met 1 maar die is net op vakantie).

Groet,

Van:! [afni.nl]
Verzonden: maandag 28 augustus 2017 14:16
Aan:l I(FM/ME)
CC: kamervragen
Onderwerp: kamervragen van de leden Jasper van Dijk en Leijten aan de Minister FIN en Stas SZW over het artikel
«Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR» (ingezonden 22 augustus 2017)

Bestel______

In de media lazen wij dat de minister kamervragen heeft ontvangen over BKR-registratie (2017Z10973 Vragen van

de leden Jasper van Dijk en Leijten (beiden SP) aan de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid over het artikel «Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR)) (ingezonden 22 augustus 2017)).

Ik vroeg me af wie van jullie deze vragen in behandeling heeft en of wij op korte termijn kunnen meelezen net de
antwoorden?

Dank alvast, hgrt,

afdeling strategie, beleid en internationale zaken

1



AFM

Autoriteit Financiële Markten
Bezoekadres: Vijzelgracht 50 - Amsterdam
Postadres: Postbus 11723 - 1001 GS Amsterdam
Telefoon: 020- 797 20 00 - www.afm.nl

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij hij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland

This e-mail and any attachments may contain confidential and
privileged information. 1f you are not the intended recipient,
please notify the sender immediately by return e-mail, delete this
e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this
information by a person other than the intended recipient is
unauthorized and may be illegal.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt Li
verzocht dat aan de afzender te melden en het beticht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or t this message was sent to you by mistake, you are
roquested to inform the sender and delete the message. The State eccepis no Iiability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
clectronic transmission of messages

This e-mail and any attachments may contain confidential and
privileged information. 1f you are not the intended recipient,
please notify the sender immediately by retttrn e-mail, delete this
e-rnail and destroy any copies. Any dissemination or use of this
information by a person other than the intended recipient is
unauthorized and may be illegal.
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Van:

______________I(FM/ME)

Verzonden: mandin 2R iiriiistii 2017 14:52
Aan:

_________________(FM/ME)

Onderwerp: FW: BKR - Kamervragen Financiën

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

van:l lbkr.nl]
Verzonden: maandag 28 augustus 2017 13:38
Aan:I I(FM!ME);l FM/ME) 9a
Onderwerp: BKR - Kamervragen Financiën

________

Bestel_____ enl______

Vooruitlopend op onze afspraak van 13 september a.s. en gelet op de nieuwe Kamervragen over stichting BKR wil ik

graag alvast de volgende informatie met jullie delen.

111
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11:1

Tot binnenkort’

Met vriendelijke groet,

•. BKR
Postbus 6080
4000 HB Tiel

Lees onze roclaimer en meer informatie op bkrnI

2



Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Hal____
Dame die belde is[
Gr

____________

(COMM)
dinsdag 29 augustus 2017 14:01

_______________kFM/ME)

AP over BKR

1 HaarteInris___________

1o

Ministerie van Financiën

Korte Voorhout 7 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE Den Haag

1



____________________________________

11

Van:

_____________I(FM/ME)

Verzonden: dinsdag 29 augustus 2017 15:09
Aan:

_________@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Onderwerp: Input beantwoording Kamervragen BKR

Bestel__________

Via communicatie begreep ik dat jullie graag input willen leveren voor de beantwoording van de Kamervragen van
de SP over het BKR. Ik probeerde je zojuist hierover te bellen, maar kreeg geen gehoor. Zou je mij willen
terugbellen op onderstaand nummer?

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten

Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW Den Haag

Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

1
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Van:

______________j(FM/ME)

Verzonden: woensdag 30augustus2017 10:55
Aan:

_________j@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Onderwerp: Algemeen reglement BKR
Bijlagen: BKR Algemeen Reglement per 01-02-2017.pdt

Bestel________

Bijgevoegd, vooruitlopend op de beantwoording van de Kamervragen, alvast het algemeen reglement van het BKR
waarin ook wordt toegelicht hoe persoonsgegevens worden verwerkt.I1 1 1
111
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

1



woensdag 30 augustus 2017 13:39
•_ItEM/ME)

FW: BKR - document Stelsel van kredietregistratie - Informatie in het belang van
consument en maatschappij

Dank voor de update. We zien het concept tegemoet.

Van: )rninfin.nI]

Verzonden: woensdag 30 augustus 2017 13:37
kbkt.nI>;r

Onderwerp: RE: BKR - document Stelsel van kredietregistratie - Informatie in het belang van consument en
maatschappij

Beste______

Dank voor het delen van dit document. Ik neem de informatie mee in de beantwoording van de Kamervragen. Het
streven is komende vrijdag een eerste concept jullie kant op te sturen.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Van fbkr.nI]
Verzonden: woensdag 30 augustus 2017 13:08
Aan:I_________________ (FM/ME);I . I(FM/ME)
Onderwerp: BKR - document Stelsel van kredietregistratie - Informatie in het belang van consument en
maatschappij

BKR heeft een informatief document opgesteld over het stelsel van kredietregistratie en het belang daarvan.
wil ik dit document ter informatie met jullie delen.

11.1

Binnenkort zullen onze zakelijke klanten deze uitwerking ontvangen.
Eventuele suggesties zijn uiteraard welkom.

Graag

We zien elkaar binnenkort!

Met vriendelijke groet.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Bestej_______

]@bkr. fl1]

13

Aan k mi nfi n.nl>

138

Beste’__jenl______

13b
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•• BkR
Postbus 6080
4000 HB Tiel

Lees onze oroclaimer en meer intormatie o bkr.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het etektronisch verzenden van berichten.
This massage may contain information that is not intended tor you. t you are not the addressee or if this massage was sent to you by mistake, you are
requested to intorm the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting trom the risks inherent in the
electronic transmission of messages
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Van: ,l(FM/ME)
Verzonden: donderdag 31 augustus 2017 10:17
Aan:

________________(FM/ME)

Onderwerp: RE: Beantwoording Kamervragen BKR (30 aug) - FIN
Bijlagen: Beantwoording Kamervragen BKR (30 aug) - FIN.docx

Ha____

Mail je vast mijn suggesties, lopen we er straks even doorheen.

Groet,

Van:j I(FM/ME)
Verzonden: woensdag 30 augustus 2017 15:09
Aan:J I(FM/ME)
Onderwerp: Beantwoording Kamervragen BKR (30 aug) - FIN

Hoi_____

Hierbij de concept beantwoording ter bespreking morgen.

Met vriendelijke groet,

1
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Van:

______________FM/ME)

Verzonden: dnnd€rdri 1 iigustus 2017 11:05
Aan:

______________I(FM!ME)

Onderwerp: Beantwoording Kamervragen over het bericht Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’
Bijlagen: Beantwoording Kamervragen over het bericht Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR.docx

Hal____

Hierbij nog wat aanpassingen en toevoegingen op basis van je opmerkingen.

Groeten,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

1
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Van: jszw -

Verzonden: donderdag 31 augustus 2017 11:33
Aan:

_____________ItFM/ME)

Onderwerp: RE: Kamervragen BKR

Beste

________

Nee hoor, ik vind het prima om dezelfde route te volgen als bij de eerdere sets Kamervragen. Ik zal hier vragen om
dat ook door te voeren in het systeem.
Met vriendelijke groet,

van:I kFM/ME
Verzonden: woensdag 30 augustus 2017 10:38
AanSZW
Onderwerp: Kamervragen BKR

Bestel________

Vorige week zijn er Kamervragen gesteld door de SP over het BKR aan de minister van financiën en de stas SZW.
Ik ben bezig deze vragen te beantwoorden en vroeg mij af hoe jullie hierbij betrokken willen worden? De vorige
sets over het BKR zijn, op jullie verzoek, door ons beantwoord (zie beantwoording Kamervragen over het laten
verwijderen van de registratie vanuit het Bureau Krediet Registratie (BKR) door bedrijven). Kunnen wij deze route
hier ook volgen, of willen jullie de beantwoording ook aan de Stas voorleggen?

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE Den Haag

1



t

___

Van:

______________I(FM!ME)

Verzonden: donderdag 31 augustus 2017 14:09
Aan: IRKR
CC:

_____________t-MIME)

Onderwerp: Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’
Bijlagen: Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geën nieuw huis dankzij BKR’.docx

Beste

11.1



@bkr.nl]
donderdag 31 augustus 2017 14:3

](FM/ME)

__________fM/ME)

Re: beantwoording Kamervragen over het bericht Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’

sestel IenI_______

Dank voor vertrouwelijke inzage. We bespreken de input morgen binnen BKR. Na afloop daarvan, neem ik contact
op.

Graag tot morgen

Met vriendelijke groet,

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr.nI<https://www.bkr.nl/proclaimer/>

Ver7nnHpn HnnHrHn 1 “gustus 2017
Aan BKR
CC:

_______________I(FM/ME)

Onderwerp: Beantwoording Kamervragen

Bestel_______

© min fin. ni>
14:09

over het bericht Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’

18a

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

18

Postbus 6080
4000 HB Tiel

11.1
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r1
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risicos
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

_______________(FM/ME)

maandag 4september 2017 10:19

___________I(FM/ME)

Mooi stukje over BKR bij VEH
hypotheek-met-bkr-notering.pdt

19

registratie
Geplaatst op 30 aug 2017 , bijgewerkt 30 aug 2017, 12:00

Een hypotheek afsluiten met een negatieve BKR-registratie, kan dat? Financieel specialist Karin

Boog legt uit hoe het zit.

Een paar weken geleden las ik het NRC-artikel i-Ielwi.. geen nieuw huis danL7i BKR’, over Maria

en haar partner. Het stel staat negatief geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie door een

krediet bij H&M en krijgt hierdoor de hypotheek niet rond.

Het verhaal triggerde mij om eens naar de acceptatievoorwaarden van hypotheekverstrekkers te

kijken. Elke hypotheekverstrekker heeft een zogenoemde ‘acceptatiegids’ waarin staat hoe wordt

omgegaan met BKR-registraties.

BKR-codering maakt verschil

Wat blijkt, bij veel hypotheekverstrekkers is een hypotheek afsluiten met een negatieve BKR-registratie

gewoon mogelijk. Minimale voorwaarde is wel dat er een herstelcode vermeld staat en/of het krediet is

afbetaald. Daarnaast is de BKR-codeMng die bij de registratie hoort belangrijk. Wie bijvoorbeeld een A of een

Al -codering met een herstelcode heeft (de A staat voor achterstand, Al betekent dat er een

afbetalingsregeling is getroffen), kan meestal zonder problemen een hypotheek afsluiten.

Is er een A2-codering (het krediet is opgeëist, de kredietverstrekker wil het geld in één keer terug), zoals bij

Maria en haar partner, dan is het rondkrijgen van een hypotheek veel moeilijker.

BKR-registratie, hoe werkt het?

Hypotheek met een negatieve BKR

1



Wanneer krijgt u een negatieve BKR-registratie achter uw naam? Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een

te late betaling van rente of aflossing op een krediet. Een kredietverstrekker meldt dit bij het BKR, die

vervolgens een achterstandscodering bij dit krediet plaatst. Wie enkele maanden achterloopt met de

terugbetaling van een lening, krijgt een A-code. Het verschilt per kredietsoort na hoeveel tijd een

achterstand wordt gemeld.

Is de achterstand weggewerkt, dan komt er een H van herstel bij de codering te staan. Een hypotheek

afsluiten is dan weer mogelijk.

Nieuwe geidverstrekkers zijn streng

Veel nieuwe geldverstrekkers zijn echter streng en accepteren zelfs geen A-coderingen, ook niet als er een

herstelcode is en/of wanneer het krediet al is terugbetaald; de investeerders achter deze hypotheken willen

geen enkel risico lopen. En een BKR-codering blijft nog maar liefst vijf jaar zichtbaar.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Als vereniging vinden wij dat alle hypotheekverstrekkers een hypotheek niet moeten afwijzen alleen op

basis van een negatieve BKR-registratie. Zij zouden moeten kijken naar het verhaal âchter de BKR

registratie en dus maatwerk moeten leveren.

Negatieve BKR-registratie wegwerken

Wat kuntu het beste doen wanneer u een hypotheek wilt afsluiten en een negatieve BKR-registratie heeft?

Eigenlijk zit er niets anders op dan de achterstand zo snel mogelijk weg te werken. De mogelijkheden voor

de aanvraag van een hypotheek worden dan veel groter.

Over de auteur
Karin Boog is financieel specialist bij Vereniging Eigen Huis. ‘Ik adviseer mensen om al véér het
hypotheekgesprek een BKR-uitdraai op te vraen. Zo weet u op tijd wat uw financiële situatie is en kunt u nog
actie ondernemen.’

https.//ww.eigenhuis.nI/actueeI/blog/2017/O$/3O/10/00/hypotheek-met-een-bkr-
registratie?utrn source=nieuwsbriet&utm mediurn=email&utm contentCU SIAD ALG EDITIE
i7 20170902 Regio Deventer&utm campaign=Cu SIAD ALG&utm term=CTA%2oHypotheek%2omogehlk%20
rnet%2ûeen%20negatieve%2QBKR-registratie?%2OLees%2Ohoe%2Ohet%2Qzjt

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

__________________l(BJZ/BBO)

maandag 4 september 2017 11:29
,I(FM/ME)

RE: Kamervragen BKR

20

Neehoor, als het onderling tussen Fin en SZW akkoord is vind ik het top. Dank!

Van: kFM/ME)
Verzonden: vrijdag 1 september 2017 10:31

Aan:I B3Z/BB0)
Onderwerp: FW: Kamervragen BKR

Hal_______

20a

Ii 1 1 maat er zijn Kamervragen gesteld over BKR aan Dijsselbloem en stas SZW.
We willen deze door Dijsselbtoem laten beantwoorden en dit is akkoord voor SZW. Moet dit nog gemeld worden bij
jullie (vraagt BBO van SZW)?

Groeten,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Van:1 1(COMM)
Verzpnden: vrijdag 1 eotember 2017 10:28
Aan :1 I(Ffrl/ME)
Onderwerp: EW: Kamervragen BKR

Van: ISZW
Verzonden: vrijdag 1 september 2017 10:23

Aani (COMM)
underwerp: FW: Kamervragen BKR

Dagi_______ zie bijgaand verzoek.

Bedankt alvast.

Met vriendelijke groet,

Van_____________
Verzonden: donderdag 31 augustus 2017 17:08

1



Aan: ISZ
Onderwerp: FW: Kamervragen BKR

Goeiemiddagi Ien__________

Bijgevoegde set Kamervragen ligt volledig op het terrein van Financiën. De twee vorige sets zijn ook door Financiën
beantwoord. Het is dus logisch om deze Kamervragen ook uitsluitend door Financiën te laten beantwoorden en niet
mede namens onze staatssecretaris. Dat heb ik met Financiëni lafgestemd. Als dat formeel ook geregeld
moet worden, ben ik dan bij een van jullie aan het goede adres? Al vast bedankt.

Met vriendelijke groet,

Van: ] (EM/ME)
Verzonden: woensdag 30 augustus 2017 10:38
Aan: ISZw
Onderwerp: Kamervragen BKR

Beste__________

Vorige week zijn er Kamervragen gesteld door de SP over het BKR aan de minister van financiën en de stas SZW.
Ik ben bezig deze vragen te beantwoorden en vroeg mij af hoe jullie hierbij betrokken willen worden? De vorige
sets over het BKR zijn, op jullie verzoek, door ons beantwoord (zie beantwoording Kamervragen over het laten
verwijderen van de registratie vanuit het Bureau Krediet Registratie (BKR) door bedrijven). Kunnen wij deze route
hier ook volgen, of willen jullie de beantwoording ook aan de Stas voorleggen?

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Geachte!___________

___________________________dynamietnederland.nl]

maandag 4 september2017 16:43

_____________I(FM/ME)

RE: Kamervragen 2017Z1 0973

U ontvangt straks het volgende van ons.

1. Een begeleidende brief met producties;
2. Relevante toelichting op specifieke Kamervragen met producties.

Gezien de omvang van het bestand zal ik de info in twee delen sturen.

i\ let rienclclijke groet,

( Dynamiet
“ Nederland

Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk. Wanneer u het ten onrechte heeft ontvangen,
verzoeken wij u ons hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Onbevoegd gebruik en verspreiding is niet
toegestaan. Wij attenderen u erop, dat e-mailberichten aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn. Dynamiet Nederland

en haar dochtermaatschappijen zijn niet aansprakelijk voor onjtliste en onvolledige overdracht van informatie noch
voor vertraging in de ontvangst of schade aan uw systeem. Dynamiet Nederland staat er niet voor in, dat de integriteit

behouden is gebleven, dat het vrij is van virussen en niet onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst door
derden.

Denk aan het milieu voordat ii dit bericht uitprint

Van:! I@minfin.nl]
Verzonden: maandag 4 september 2017 10:57
Aan:

___________________________@dynamietnederland.nl>

Onderwerp: RE: Kamervragen 2017Z10973

Geachte heer_______________________

Wij zijn op dit moment bezig met de afronding van de beantwoording. Afhankelijk van de interne afstemming en
afstemming met enkele andere partijen, streven wij ernaar de beantwoording later deze week naar de minister te
sturen. Mocht u nog informatie hebben waarvan u verwacht dat die relevant is voor de beantwoording, dan
ontvang ik die daarom graag zo snel mogelijk.

Met vriendelijke groet,

1
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Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE Den Haag

Van:I [dnamietnedetlnd.nlJ
Verzonden: zondag 3 september 2017 19:31
Aani I(FM/ME)
Onderwerp: RE: Kamervragen 2017Z10973

Geachte heer_______

We streven ernaar op u uiterlijk donderdag te voorzien van een toelichting. Het is namelijk een uitgebreid verhaal.

Graag verneem ik van u of dat akkoord is.

1 cl ‘ riendel ii ke g1Ue t

Dynamiet
/ Nederland

Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk. Wanneer ii het ten onrechte heeft ontvangen,
verzoeken wij ci ons hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Onbevoegd gebruik en verspreiding is niet
toegestaan. Wij attenderen u erop, dat e-rnailberichten aan wijzigingen onderhevig ktinnen zijn. Dynamiet Nederland
en haar dochtermaatschappijen zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overdracht van informatie noch

voor vertraging in de ontvangst of schade aan uw systeem. Dynamiet Nederland staat er niet voor in, dat de integriteit
behouden is gebleven, dat het vrij is van virussen en niet onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst door

derden.

Denk aan het milieu voordat u dit bericht uitprint

Van: .3imnhn.nlj
Verzonden: vrijdag 25 augustus 2017 13:21
Aan: clv na met n cd er 1 a n cl. n 1>
Onderwerp: RE: Kamervragen 2017Z10973

Geachte heer 1
Per email is het makkelijkst.

Met vriendelijke groet,

2



1
Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Veorhout 7 2511 CW t Den Haan
Postbus 20201 2500 EE t Den Haag

Van: -

-

- djnan] nederiand.nlJ

Verzonden: vrijdag 25 augustus 2017 13:05

Aan:1 j(FM/ME)

Onderwerp: RE: Kamervragen 2017Z10973

Geachte heer 1

Dank voor uw reactie.

\\renst u de informatie per e-mail of schriftelijk te ontvangen?

Overigens is er weer een nieuw artikel in het NRC over BKR verschenen.

nr. ni niu 2)FU/2_0’op/ ntt d _Jd bi.. L t \ 0 iU’ j7e \c

a157 1036

Uw reactie zie ik graag tegemot.

Niet vriendelijke groet.

Dynamiet
Nederland

Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk. Wanneer u het ten onrechte heeft ontvangen,

verzoeken wij u ons hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Onbevoegd gebruik en verspreiding is niet

toegestaan. Wij attenderen u erop, dat e-mailberichten aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn. Dynamiet Nederland

en haar dochtermaatschappijen zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overdracht van informatie noch

voor vertraging in de ontvangst of schade aan uw systeem. Dynamiet Nederland staat er niet voor in. dat de integriteit

behouden is gebleven, dat het vrij is van virussen en niet onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst door

derden.

Denk aan het milieu voordat u dit bericht uitprin(

Van4 rninfi.n1

Verzonden: donderdag 24 augustus 2017 11:35

Aan:l kd1nametnedernd.ni>

Onderwerp: RE: Kamervragen 2017Z10973
3



Geachte heer____________

Istuurde mij uw email door. Ik zal mij met de beantwoording van deze Kamervragen bezighouden. Mocht uinformatie hebben waarvan u meent dat deze relevant is voor de beantwoording, dan kunt u mij dit toesturen,
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdehng Marktgedrag en Effectenvetkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 2500 EE 1 Den Haag

dvnarnienedrland.nl1
Vanti___________________________

____-________

Verzonden t dinsdag 22 augustus 2017 20:14
Aan:t I(FM/ME)
Onderwerp: Kamervragen 2017Z10973

Geachte heen

Zoals u hoogstwaarschijnlijk weet zijn er vandaag Kamervragen gesteld over het BKR door de heet van Dijk.

Graag willen wij het Ministerie van Financiën voorzien van relevante info met betrekking tot de gestelde vragen. Hetgaat in beginsel om de vragen 10 en 15.

Kan in onze reactie aan u richten? En mocht u eventueel overige info willen, verneem ik dat uiteraard graag van u.

Met vriendelijke groet,



Urgentie:

Geachte heer 1

22

1 I@dynamietnederland.nI]
maandag 4 september 2017 17:26

1f EM/ME)
Deel 1 - begeleidende brief met producties

_________________

Brief MinEin4september 2017.pdf; EW: ;I 1201 -flR.11 din’ n r 1
j2017-08-08110.2 e en g

110.2 een o ;LJ2017-07-20 11fl 2 -

tandpuntverzoekII10,.2 e en g

Hoog

________________

t

]; RE: Standpuntverzoek 11fl 2 n

Hierbij doe ik u de volgende info toekomen. Om sommige bestanden te kunnen openen heeft u Outlook nodig.

1. Begeleidende brief;
2. Productie 1 — een mail met bijlagen die het BKR naar haar zakelijke klanten heeft verstuurd;
3. Productie 2 — diverse afwijzingen van kredietverstrekkers;
4. Productie 3 — afwijzing van het BKR jegens de kredietverstrekker;
5. Productie 4 — uitspraak rechtbank Amsterdam.

Separaat doe ik u deel 2 toekomen.

i\Iet riendelijke groet.

L
Dynamiet
Nederland

Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk. Wanneer u het ten onrechte heeft ontvangen,
verzoeken wij u ons hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Onbevoegd gebruik en verspreiding is niet
toegestaan. Wij attenderen u erop, dat e-mailberichten aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn. Dynamiet Nederland
en haar dochtermaatschappijen zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overdracht van informatie noch

voor vertraging in de ontvangst of schade aan uw systeem. Dynamiet Nederland staat er niet voor in, dat de integriteit
behouden is gebleven, dat het vrij is van virussen en niet onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst door

derden.

Denk aan het milieu voordat u dit bericht uitprint

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

tanopunwerzoe Ii I4
RE: StandpuntverzoRl U e en g

1 l;Jlfl2n

_______Reactie

op verzoek verwijderen codering.pdf; 110.2 g

“ t102e en g

,bdf110 .2 e en g pdf; Productie 3-
afwijzing BKR.13or; i-’roouctte 4 - ultspraaK.par
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Dynamiet
Nederland

Ministerie van Financiën

Inzake
Kamervragen gesteld door dhr. Van Dijk en
dhr. Leijten (SP)
Antwoorden namens,
Dynamiet Nederland
gevestigd te Zoetermeer,
woordvoerder,

Geachte lezers,

Als Dynamiet Nederland staan wij achter de doelstelling van het BKR, waarbij positieve ‘schulden’
worden geregistreerd en wanbetalers worden beschermd tegen het nog verder in de schulden belanden
door de registratie van negatieve schulden. Het registreren van positieve schulden berust op een
wettelijke grondslag waar wij als juridische diensiverlener volledig achterstaan (art. 4:32 Wet Financieel
toezicht). Het is dan ook niet onze doelstelling hierin veranderingen teweeg te brengen. De huidige
ontwikkelingen echter, waarbij geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen een goed debiteur en een
wanbetaler, kunnen wij niet ondersteunen en onze inzet is er dan ook op gericht om ervoor te zorgen
dat proportioneel wordt gehandeld door het BKR, waarbij de richtlijnen van de Hoge Raad uit diens
beschikking uit 2011 worden toegepast. Op dit moment zijn de consumenten de dupe van de in de
media veelvoudig benoemde strijd van het RKR en Dynamiet Nederland. Een speerpunt van onze
dienstverlening is dat wij de consument enerzijds wijzen op hun verantwoordelijkheden (i.c. het voldoen
van financiële verplichtingen), maat tegelijkertijd ook hun belangen behartigen indien het handhaven
van BKR-coderingen niet in verhouding staat tot het te dienen doel. Met het BKR streven wij naar het
creëren van een financieel gezonde wereld, waarbij wij groot belang hechten aan de manier waarop dit
op rechtvaardige wijze gebeurt.

De nieuwe situatie
Per 1 februari ji. heeft het BKR haar regels aangescherpt. Dit heeft tot gevolg gehad dat
kredieiverstrekkers geen BKR-coderingen op grond van een belangenafweging mogen verwijderen. Dat
zij dit niet meer mogen doen blijkt uit verschillende schriftelijke reacties die kredietverstrekkers ons
sturen en waarin zij letterlijk verwijzen naar het nieuwe beleid van het BKR. De reacties zijn daarnaast
vaak gestandaardiseerd en laten weinig blijken dat er per individu naar de casus en specifieke
omstandigheden is gekeken. Veelal wordt niet meer ingegaan op de argumenten die wij pet cliënt
aanvoeren.

We wijzen u op art. 14 lid 10 van het Algemeen Reglement BKR 2017:

Het is de zakelijke klant niet toegestaan om een contract, achterstand, herstelcode en/of
bijzonderheidscodering uit CKI te verwijderen, tenzij er sprake is van:
a. een onterechte registratie;
b. een uitspraak van een rechter of een geschillencommissie als de Geschillencommissie BKR of

KIF1D, voor zover de uitspraak strekt tot verwijdering van het contract of aanpassing van de
achterstand, herstelcode en/of bijzonderheid.

KvK-nummer 57647038
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In dit artikel staat letterlijk dat een terecht gemelde registratie niet mag worden verwijderd, tenzij er een
uitspraak van de Geschillencommissie of rechter aan de verwijdering ten grondslag ligt. Zoals wij reeds
eerder hebben aangevoerd, voert het BKR hiermee de druk op de rechtspraak op, aangezien
consumenten hun recht op de belangenafweging alleen maar kunnen verkrijgen via een gerechtelijke
procedure. Dit is ons inziens een zeer onwenselijk gevolg van het nieuwe beleid van het BKR.

Drie groepen
Het BKR heeft de kredielverstrekkers gekwalificeerd in drie groepen, namelijk de volgende:

1) De grote partijen, met name banken (niet onder toezicht).
2) Middelgrote kredieiverstrekkers die steekproefsgewijs worden gecontroleerd bij

verwijdering/aanpassing.
3) Partijen zoals H&M, ICS, OTfO, Klingel, Wehkamp (wel onder verscherpt toezicht).

Het BKR stelt dat de derde groep niet meer zelfstandig BKR-coderingen kan verwijderen. Dit blijkt niet
alleen uit de reacties die wij van deze derde groep krijgen, maar ook uit reacties uit de eerste en tweede
groep. Zeer regelmatig ontvangen wij van (bijv.) Wehkamp het bericht dat het verzoek tot verwijdering
dat zij sturen naar het BKR, door het BKR wordt afgewezen. Wehkamp toont zich bereid om op grond
van belang een registratie te verwijderen, maar het BKR gaat hier altijd voorliggen.

De eerste groep mag wel zelfstandig een BKR-codering verwijderen, maat verwijzen in hun reacties
vaak naar de contractuele verplichtingen die zij hebben jegens het BKR. Het BKR is gerechtigd
kredietverstrekkers voor een bepaalde periode in het CKI te blokkeren en een boete op te leggen. Ook
opvallend is dat deze eerste groep sinds de wijziging van het beleid dit jaar nog geen BKR-coderingen
op grond van het belang hebben verwijderd, althans niet zonder het tekenen van een strikte
geheimhoudingsverklaring. Immers, deze kredietverstrekkers vrezen het BKR.

Productie 1 — BKR stuurt mail naar kredietverstrekkers
Productie 2 — reacties van kredielverstrekkers
Productie 3 — afwijzing die BKR stuurt naar kredielverstrekkers

Recente ontwikkelingen
Op 28 juli 1. heeft de rechter geoordeeld dat het nieuwe reglement niet van toepassing is. In verband
met de rechtszekerheid dient het Algemeen Reglement, geldend ten tijde van het afsluiten van het
krediet of het melden van de betreffende codering, te worden toegepast.

Productie 4— Rb. Amsterdam 28 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:201 7:5790

Onderzoek van het NRC heeft aangetoond dat het BKR de belangenafweging buiten beschouwing
probeert te houden. Er zijn geen stukken die aantonen dat een belangenafweging ook daadwerkelijk
gemaakt mag worden, maar enkel stukken waaruit blijkt dat het BKR kredietverstrekkers ontmoedigt
deze te maken. Wij verwijzen u hiervoor naar het eerder genoemde artikel uit het AR 2017 alsmede
naar brieven die naar de kredielverstrekkers zijn verzonden (zoals aan u overlegd bij beantwoording
van de vorige Kamervragen op 5 juli jI.). Het BKR heeft ten tijde van het NRC-onderzoek een productie
overlegd waarin wordt gesproken over de belangenafweging, waarmee zij wilde aantonen dat er wel
degelijk een belangenafweging gemaakt zou mogen worden (‘Handleiding registreren’). Echter is bij
nader onderzoek naar dit stuk duidelijk geworden dat deze belangenafweging toeziet op de
belangenafweging die voorafgaand aan het registreren plaatsvindt en niet nadat de
bijzonderheidscodering reeds is geregistreerd. Het BKR heeft dit als zodanig ook aan de rechter
voorgelegd ter zitting op 28 juli 2077, maar hierin is de rechter niet meegegaan.

KvK.nummer 57647038
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Het onderzoek heeft eveneens duidelijk gemaakt dat de Geschillencommissie van het BKR niet naar
behoren functioneert. Deze commissie zou bedoeld zijn voor consumenten die het niet eens zijn met
hun codering en waar zij terecht kunnen om deze aan te vechten. Cijfers hebben aangetoond dat van
de 335 zaken die de afgelopen twee jaar aanhangig zijn gemaakt bij de Geschillencommissie, er
slechts 14% daadwerkelijk in behandeling werd genomen. Ruim 86% werd in hun verzoek niet-
ontvankelijk verklaard en daarmee niet inhoudelijk behandeld. Op het moment dat de consument een
klacht bij de Geschillencommissie aanhangig maakt dient zij namelijk een vaststellingsovereenkomst te
ondertekenen en geldt daarmee het bepaalde in art. 904 lid 1 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. 1

Deze consumenten konden vervolgens niet met hun verzoek naar de rechter, omdat een uitspraak van
de Geschillencommissie bindend is. Slechts 46 zaken zijn inhoudelijk behandeld, waarvan uiteindelijk
30 mensen in het gelijk werden gesteld. Anders dan het BKR beweert is de gang naar de
Geschillencommissie erg moeilijk en heeft het ook het risico dat een cliënt na een niet
ontvankelijkverklaring juridisch geen kant meer op kan.

Waarom heeft het BKR haar regels veranderd?
Het BKR ziet een verwijdering op grond van een belangenafweging als ‘geschiedvervalsing’. Dit bleek
duidelijk uit een publicatie van het BKR en kredielverstrekkers verwijzen hier ook naar in hun reacties.
Zij geven letterlijk aan dat zij een terecht gemelde registratie niet mogen verwijderen in verbdnd met
‘geschiedvervalsing’. Nader onderzoek heeft echter een heel ander licht op de zaak geworpen,
namelijk die van de waarde van de data die het BKR bewaart. Dit onderzoek is op dit moment nog in
volle gang. De huidige stand van zaken omtrent dit onderzoek is dat de data die wordt geregistreerd bij
het BKR voor het BKR zelf van grote waarde is. Het is immers niet zomaar dat het BKR meer en meer
kredieten wil registreren (denk daarbij ook aan de wens van het Nibud en het BKR om
studiefinanciering te gaan registreren). Rechten van mensen worden steeds verder ingeperkt door deze
strengere regels.

Het negatief geregistreerd zijn bij het BKR is in de regel een ernstige diskwalificatie en betekent zoveel
als ‘met deze persoon moet je oppassen’. De financiële integriteit van de geregistreerde wordt in twijfel
getrokken door registratie. Men wordt beschouwd als een ‘verdacht en slecht debiteur’ door het enkele
feit dat hij of zij een BKR-codering op diens naam heeft staan. De Hoge Raad heeft juist daarom in
2011 bepaald dat het registreren van deze coderingen (ofwel het maken van een inbreuk op een
persoons privé-, familie- en gezinsleven in de zin van internationaal recht) niet als automatisme mag
plaatsvinden.2 Dit is de kern geweest van de belangenafweging, namelijk dat er moet worden gekeken
naar de specifieke omstandigheden van het geval en de nieuw bekend geworden feiten en
omstandigheden. De Hoge Raad doelde hiermee op de proportionaliteit (ofwel de redelijkheid) die in
dit juridische proces een zeer belangrijke rol speelt.

Wat er op dit moment gebeurt is dat het BKR in alle vrijheid en zonder toezicht haar regels kan
veranderen, aanscherpen en daarmee ook de rechten van de Nederlandse burger nog verder kan
inperken. Ons inziens is dit in strijd met het zekerheidsrecht, met nationaal én internationaal recht en
wij zijn daarom voor toezicht op de werkwijze van het BKR, waarbij nadrukkelijk moet worden gekeken
naar de manier waarop de belangenafweging wordt toegepast. In het AR 2017 van het BKR wordt met
geen woord gesproken over de belangenafweging die door kredielverstrekkers gemaakt zou moeten
worden en ons inziens hadden veel geregistreerde consumenten niet geregistreerd geweest, had de
belangenafweging wél plaatsgevonden. Het BKR noemt dit niet, zodat een kredietverstrekker op grond
van het AR geen contractuele basis heeft waarop deze belangenafweging kan plaatsvinden. Het is een
manier om de gecontracteerde partijen vast te leggen en te voorkomen dat op grond van belang
terecht gemelde registraties verwijderd worden. Ons inziens is dit waar het mis gaat.

1 Art. 904 lid 1 boek 7 BW: ‘Indien gebondenheid aan een beslissing van een partij af van een derde in verband met inhoud of
wijze van totstandkaming daarvan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zou zijn is die beslissing vernietigbaar’
2 Art. 8 Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens
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Beweegredenen van BKR
1. Schuidregistraties werden ten onrechte verwijderd.

a. Dit is niet juist en dit kan ook niet worden aangetoond door het BKR. Er zijn nooit
schuldregistraties verwijderd door kredietverstrekker, omdat het registreren van
schuldregistraties een wettelijke basis heeft (art. 4:32 Wft). Hierbij is belangrijk te
onthouden dat er een belangrijk verschil is tussen positieve en negatieve
schuldregistraties, waarbij onze dienstverlening puur is gericht op de negatieve
schuidregistraties.

2. BKR-coderingen werden onder het oude beleid op grond van coulance verwijderd.
a. Het is juist dat kredielverstrekkers dit met deze bewoordingen in hun brief hebben

gebruikt (‘uit coulance verwijderen’), maar wat hierbij door het BKR niet werd benoemd
is dat deze zogenaamde coulance volgde nadat een belangenafweging door de
kredietverstrekker werd gedaan. Deze belangenafweging maakte dat het voor de
kredietverstrekker niet langer redelijk was de BKR-codering te hanteren.

3. Bedrijven maken misbruik van kwetsbare groepen.
a. Met deze stelling doelde het BKR onder andere op onze dienstverlening. Belangrijk

hierbij is dat Dynamiet Nederland niet zomaar cliënten aanneemt, maar dat er een
nauwkeurig screeningsproces aan vooraf gaat. Wij richten ons uitsluitend op mensen
die als gevolg van bijzondere, persoonlijke omstandigheden en/of een aantoonbaar
incident geregistreerd staan. Daar komt bij dat deze cliënten een duidelijk belang
hebben (soms urgent). Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden zijn zij
in een positie gemanoeuvreerd dat hen uiteindelijk het stempel ‘wanbetaler’ heeft
opgeleverd.

b. Ook zeer belangrijk te vermelden is dat wij geen mensen aannemen die nog
openstaande schulden hebben. Indien een consument zich wil aanmelden en tijdens dit
gesprek aangeeft dat er schulden openstaan, verwijzen wij hen door naar de
kredietverstrekker en geven aan dat deze schulden eerst dienen te worden ingelost
alvorens wij inhoudelijk naar de zaak kunnen kijken. Onze cliënten zijn consumenten
die kortlopende, eenmalige schulden en/of achterstanden hebben gehad en een groot
belang hebben bij de verwijdering van de negatieve codering. Consumenten die in een
problematische schuldensituatie verkeren op het moment van aanmelding komen niet
door onze screening heen en zullen wij ook geen traject aanbieden op grond van de
belangenafweging. Wat wij bij deze cliënten in een later stadium (wanneer de schulden
zijn afbetaald) wel kunnen doen is controleren of de coderingen op de juiste wijze zijn
gemeld (d.w.z. in overeenstemming met de geldende regelgeving met betrekking tot
het melden van coderingen).

4. BKR-coderingen werden ten onrechte verwijderd om ‘maar van het gedoe af te zijn’.
a. Dit is pertinent onjuist. Wij vragen informatie op bij de kredietverstrekker om te

controleren of deze zich heeft gehouden aan de vormvoorschriften die gelden voor het
verwerken van persoonsgegevens. Juist omdat er met het melden van
persoonsgegevens een inbreuk wordt gemaakt op de privacy van een consument (en
dus op zijn rechten), is het belangrijk dat er zeer nauwkeurig wordt omgegaan met
deze gegevens en dat vormvoorschriften in acht worden genomen. Dit alles wordt
bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp). Het mes snijdt hier
echter aan twee kanten. Wij vragen namelijk ook informatie op bij de cliënt. Ook de
cliënt heeft in het proces verantwoordelijkheden en moet aantonen dat hij financieel
stabiel is, een goed betaalmoraal heeft (gehad), een sterk en concreet belang heeft en
op basis van persoonlijke omstandigheden zijn betalingen in het verleden niet heeft
kunnen voldoen. BKR-coderingen werden verwijderd wanneer op grond van de
belangenafweging deze volgens de kredietverstrekker niet hadden mogen worden
gemeld.
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5. BKR stelt dat het aan de nieuwe geldverstrekker is om een belangenafweging te maken.
a. Indien bij uitzondering blijkt dat een bijzonderheidscodering niet van dien aard is dat

het de verstrekking van financiering mag verhinderen, moet een nieuwe
kredietverstrekker dan afzonderlijk een onderzoek uitvoeren terwijl bij hen over deze
persoon geen dossier aanwezig is? In principe dient namelijk het BKR bewaarsysteem
voldoende te zijn voor een kredielverstrekker om op te kunnen vertrouwen. Dit is toch
immers de hele bedoeling achter het bewaren van deze gegevens, namelijk dat geen
afzonderlijk onderzoek nodig is en kredietverstrekkers kunnen vertrouwen op de
juistheid en zorgvuldigheid van de databank van het BKR?

b. Met andere woorden, waar ligt de verantwoordelijkheid voor wat betreft het doen van
onderzoek naar de belangenafweging: bij degene die de codering heeft geplaatst of
bij een eventuele nieuwe geldverstrekker?

c. Ons inziens is dit antwoord voor de hand liggend. Er is helaas geen wet die de
eventuele nieuwe kredielverstrekkers verplicht om een belangenafweging te maken bij
een kredietaanvraag. Wel heeft Minister Dijsselbloem bij de beantwoording van de
Kamervragen op 8 juni 2017 aangegeven dat kredietverstrekkers bij het verlenen van
een nieuw krediet dienen te toetsen of de kredietverlening verantwoord is door het CKI
van het BKR te raadplegen. Met andere woorden, hierop kan deze kredietverstrekker
dan bouwen. De verantwoordelijkheid voor het doen van een belangenafweging ligt bij
degene die de bijzonderheidscodering meldt en daarmee dus ook de inbreuk maakt
op de rechten van de consument (middels het vastleggen van de coderingen en de
beperkingen die hieruit volgen). Op grond van de Wbp rust de plicht om een
belangenafweging te maken op degene die de bilzonderheidscodering meldt. De Hoge
Raad heeft vervolgens ter aanvulling hierop bepaald dat indien er zich nieuwe feiten en
omstandigheden voordoen opnieuw een belangenafweging moet worden gemaakt
door degene die de bijzonderheidscodering heeft gemeld.

6. De verzoeken van Dynamiet Nederland zijn onvoldoende onderbouwd.
ci Letterlijk — zonder uitzondering — alle verzoeken van cliënten van Dynamiet Nederland

zijn door het BKR afgewezen onder het mom van ‘niet voldoende onderbouwd’
b. Dit was ook de reden dat het verzoek tot verwijdering van H&M aan het BKR werd

afgekeurd, wat uiteindelijk leidde tot een zitting op 28 juli jI. De uitkomst van deze zaak
was dat de Rechtbank oordeelde dat de A2-codering onterecht gehandhaafd werd en
dat het belang van cliënt in de zaak zwaarder diende te wegen dan het belang van het
CKI. De verzoeken die Dynamiet Nederland namens haar cliënten naar
kredietverstrekkers stuurt zijn opgebouwd aan de hand van de richtlijnen uit de
beschikking van de Hoge Raad uit 2011, waarmee juist wordt bewerkstelligd dat deze
voldoende en zeer ruim zijn onderbouwd. Zeer gestructureerd en beargumenteerd
worden verzoeken opgebouwd. Wij zijn het dan ook pertinent oneens met de bewering
van het BKR dat deze verzoeken onvoldoende zijn onderbouwd.

7. Bedrijven beloven gouden bergen aan consumenten.
a. In Nederland zijn er slechts twee bedrijven die zich bezighouden met het verwijderen

van onterecht gemelde of onterecht gehandhaafde BKR-coderingen. Naast Dynamiet
Nederland is dit het bedrijf, Coderingvrij (de concurrent van Dynamiet Nederland).
Dynamiet Nederland noch Coderingvrij beloven resultaat aan hun cliënten, maar zijn
open en transparant over de verwachtingen en de doelstelling van het traject dat de
cliënt aangaat.
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Wij verzoeken u in uw onderzoek de in deze brief genoemde punten mee te nemen ter uitleg en
verduidelijking van de actuele ontwikkelingen. Ook wijzen wij op de antwoorden op de Kamervragen
die bij dit pakket zijn gevoegd alsmede de producties, ter bewijs van hetgeen wordt gesteld. Graag
benadrukken wij nogmaals dat Dynamiet Nederland slechts één doelstelling voor ogen heeft en dat is
een systeem van kredietregistratie creëren, waarbij consumenten terecht worden geregistreerd, maar
waarbij ook ruimte is voor het individu en diens specifieke omstandigheden. Dit betekent dat wordt
gehandeld overeenkomstig het recht in de breedste zin von het woord met inachtneming van nationaal
en internationaal recht. Wij verzoeken u toezicht te houden op de werkwijze van het BKR, zodat rechten
von burgers niet onnodig worden ingeperkt.

Wij danken u voor uw aandacht.

Hoogachtend,

KvK-nummer 57647038
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Onderwerp: FW:
Bijlagen: AR per 1-2-2017.pdf; Bijlage C Formulier voor verwijdering.pdt; BKR Hoofdstuk 3 -

Registreren (1-2-2017).pdf; Memo wijziging Handleiding per 1-2-2017.pdf

Urgentie: Hoog

Deze mail met bijlagen heeft het BKR na het nieuwe beleid naar al haar klanten verstuurd.

Van:
Verzonden: woensdag 1 februari 2017 16:53
Aan: 1 k@dvnamietnederland.nI>
Onderwerp:.
Urgentie: Hoog

BKR ontvangt in toenemende mate signalen dat deelnemers verschillend omgaan met verzoeken tot
verwijdering van registraties uit het CKI van partijen die zich opwerpen als
consumentenvertegenwoordiger.

Zoals bekend, is het BKR kredietregister een stelsel waarbij aanvullende (bijzonderheids)meldingen er
voor zorgen dat van elke registratie het verloop duidelijk blijkt. Het is dus geen stelsel van
overschrijving van gegevens. Dit houdt in dat bestaande terechte registraties in beginsel door u als
deelnemer niet kunnen worden aangepast. Aanpassingen kunnen in beginsel slechts plaatsvinden,
indien er sprake is van fouten in de feitelijke registratie, danwel na een uitspraak van de Rechter, Kifid
of Geschillencommissie BKR.

In het belang van CKI wordt met ingang van 1 februari 2017 het Algemeen Reglement CKI en de
handleiding aangepast/verduidelijkt. Deze wijzigingen treden per direct in werking. Er geldt dus geen
overgangsterm ij n van drie maanden.

Maatschappelijk belang
BKR benadrukt dat kredietregistratie ervoor zorgt dat kredietverstrekkers een nog betere afweging
kunnen maken wanneer zij een aanvraag voor een lening krijgen. Een toetsing bij BKR is voor
kredietverstrekkers een hulpmiddel om een specifieke individuele afweging te maken of het
verantwoord is om krediet te verlenen. Indien kredietregistratie geen volledig beeld meer geeft omtrent
de krediethistorie van een consument, omdat deelnemers terechte registraties aanpassen, kunnen
consumenten in financiële problemen geraken die mogelijk tot een problematische schuidsituatie
leiden.

Daarnaast kunnen deelnemers nieuwe kredieten verstrekken die mogelijk niet kunnen worden
terugbetaald. De kredietverstrekker heeft de zorgplicht om een volledig beeld te verkrijgen rondom de
financiële situatie van de consument. Dit houdt in dat betalingsproblemen in het verleden moeten
worden meegewogen, maar in beginsel geen reden ‘op zich’ zijn om geen krediet te verstrekken. Zo is
het bijvoorbeeld ook mogelijk om bij herstelde achterstanden onder voorwaarden een NHG garantie te
verkrijgen. Andersom kan het ook geen reden zijn om wel krediet te verstrekken, door
betalingsproblemen in het verleden niet mee te wegen, enkel en alleen omdat betalingsproblemen ten
onrechte niet meer zichtbaar zijn in de kredietregistratie.

Toezicht op naleving van het BKR reglement
Gezien het grote maatschappelijke belang, zal BKR scherp toezien op de juistheid van tussentijds
aangepaste registraties en/of bijzonderheden.

Eén van de wijzigingen die BKR doorvoert, is dat u per heden een uitgebreide schriftelijke verklaring
dient aan te leveren aan BKR, indien u meent dat een registratie toch dient te worden



aangepast/verwijderd. Middels deze verklaring specificeert u de redenen van het verwijderen van de
registraties en/of bijzonderheden.

Wij sluiten niet uit, dat wij op grond van uw specificatie tot de conclusie komen dat verwijderingen
onreglementair blijken te zijn, waardoor een eerder ten onrechte verwijderde registratie alsnog moet
worden hersteld.

Als blijkt dat een deelnemer (herhaaldelijk) ten onrechte registraties aanpast/verwijdert dan zal BKR
daartegen optreden. De betreffende deelnemer wordt in dat geval tenminste onder verscherpt toezicht
geplaatst, hetgeen betekent dat de mogelijkheid tot het verwijderen van contracten en/of
bijzonderheden tot nader order wordt geblokkeerd, waarbij tevens melding aan de AFM kan worden
gedaan.

Wijzigingen in het Reglement
Er is reglementaire bepaling toegevoegd wanneer een registratie en/of een contract mag worden
verwijderd. De mutatiecodes 1 1 en 22 in de Handleiding BKR zijn hierop aangepast. U moet bij een
verzoek tot verwijdering een formulier invullen. Daarbij moet u een toelichting op de verwijdering
geven en bepaalde documenten meesturen.

De andere belangrijkste wijzigingen treft u in onderstaand overzicht per artikel aan.

Art 1 Definities debit card en onbetekende kosten toegevoegd Bewerker wordt verwerker.

Art 2 Algemeen Reglement regelt rechten en verplichtingen BKR en zakelijke klant.

Art 8 lid 7 Toetsuitslag is instrument bij kredietbeoordelingsproces.

Art 10 lid 3 d Verplichte screening bij overname portefeuille.

Art 13 lid 4 Verduidelijking code 3, Vooraankondiging niet van toepassing op bijzonderheidscodes.

Art 14 lid 10 Geen verwijdering contract, achterstand, herstelcode en of bijzonderheid tenzij er sprake
is van een situatie als bedoeld in dit lid.

Art 15 lid 2 Definitie maand geschrapt.

Art 24 lid 1 Aangepaste regeling kort krediet.
lid 3 Flitskrediet langer dan 1 maand geldt toets- en registratieplicht. Ontheffing mogelijk door

Bestuur voor krediet tegen onbetekenende kosten.

Art 25 lid 3 t/m 5 Aanpassing vooraankondiging achterstandsmelding.

Art 39 lid 3 Meer sanctiemogelijkheden BKR.
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Bijlage C: Verwijdering registratie/bijzonderheid ‘‘i

Het is niet toegestaan om een contract, achterstand, herstelcode en/of bijzonderheid uit CKI te

verwijderen, tenzij zich één van de volgende redenen voordoet:

A onterechte registratie. Er is nooit sprake geweest van een contract, reglementaire

achterstand en/of grondslag voor de registratie van een bijzonderheidscode;

B uitspraak van de rechter of een geschillencommissie als de Geschillencommissie BKR of K1FiD,

voor zover die uitspraak strekt tot aanpassing van het contract, de achterstand, herstelcode

en/of bijzonderheid.

Gegevens deelnemer:

Deelnemernummer: 1

Weekcode:

______________________________

Naam functionaris: 1

Telefoonnummer: 1

Klantgegevens:

Naam:

________________________

Geboortedatum:

____________________________

Postcode:

Huisnummer:

Contractnummer:

Contractsoort:

Op wiens initiatief heeft de verwijdering plaatsgevonden?

Is er een externe partij betrokken als consumentenvertegenwoordiger?

IJa

Zo ja, welke partij?

Reden verwijdering:

D A — Er is sprake van een onterechte registratie

B — Er is een uitspraak van een rechter of van een geschillencommissie

1



Verwijdering: 13 I’
contract

LI achterstand

El herstelcode

El bijzonderheid

code 1

El code 2

El code3

Elcode4

El code 5

Toe Iichting*:

* U moet uitleg geven waarom een contract af een achterstand, een herstelcode en één of meer bijzonderheden bijeen
contract moeten worden verwijderd. U moet dus aangegeven waarom de registratie onterecht is en waarop de conclusie is

gebaseerd. U dient hierbij in het bijzonder de uitgangspunten van het Algemeen Reglement CKI in ogenschouw te nemen. U
moet daarbij alle voor BKR relevante documenten meesturen. Bij de reden onder B moet u ook de uitspraak van rechter af de
geschillencommissie aan BKR toesturen.

Bij lagen mee te leveren:

• Toetsuitslag voor verwijdering

• Toetsuitslag na verwijdering

• Alle correspondentie met consument, consumentenvertegenwoordiger en derden in relatie

tot de verwijdering

• Kopie van de uitspraak van de rechter of geschillencommissie

Graag zien wij het volledig ingevulde formulier retour via kcczakelijk@bkr.nl. In de

onderwerpregel van de mail dient u uw deelnemernummer te vermelden.

Vragen? Bel ons!
Als u nog vragen heeft, mag u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. U bereikt ons op
werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088-150 2600 of per email naar
kcczakelijk@bkr.nl.
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31 Algemeen

De relatie tussen de zakelijke klant en BKR is onder andere vastgelegd in het Algemeen
Reglement. Hierin is bijvoorbeeld bepaald welke overeenkomsten u ter verwerking moet
aanmelden. Voor overeenkomsten geldt in het algemeen dat ze voor registratie in
aanmerking komen als de overeenkomst groter is dan € 250,- en als er sprake is van een
looptijd van langer dan een maand. De bovengtens is per 1 december 2016 komen te
vervallen. Voor de zogenoemde negatief geregistreerde overeenkomsten’, geldt dat de
overeenkomsten wordt opgenomen in het CKl als zich tijdens het terugbetalen
onregelmatigheden voordoen

Overeenkomsten moeten worden geregistreerd ten name van natuurlijke personen.
Hieronder worden volgens het Algemeen Reglement niet alleen (particuliere) consumenten
verstaan, maar ook eigenaren/directeuren van eenmanszaken en rechtsvormen zonder
rechtspersoonlijkheid. Onder het negatieve registratieregime (RO) kunnen ook zakelijk
verplichtingen worden geregistreerd bij aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon. Voor
een duidelijke toelichting verwijzen we u naar bijlage S bij dit hoofdstuk.

In het Algemeen Reglement ligt ook vast dat u als deelnemer primair verantwoordelijk bent
voor de juistheid van gegevens in het CKI. Het is dus van het grootste belang dat u tijdig
en correct registreert. Bijzondere zwaarwegende omstandigheden kunnen in de
belangenafweging ten aanzien van de registratie in een individueel geval een rol spelen.
Zo voorkomt u bovendien dat BKR u kosten in rekening moet brengen voor het rectificeren
van gegevens die u foutief hebt aangeleverd.

Tot slot is in het Algemeen Reglement bepaald dat nieuwe deelnemers bij toetreding de
lopende overeenkomsten ter verwerking moeten aanbieden.
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•:• ISKR
3.2 Regïstratiemedia

Om de kwaliteit van de gegevens in CKI te waarborgen, is het belangrijk dat u de gegevens
digitaal bij BKR aanlevert. Schriftelijke mutatieopdrachten verwerkt BKR niet.

U kunt uw gegevens op de volgende manieren ter registratie aanbieden:
— via BKR-net
— via de klantportal: zakelijk.bkr.nl

In §3.2.1 tot en met §3.2.2 worden de verschillende registratiemedia toegelicht. Per
medium is o.a. weergeven hoeveel registraties u per keer kunt aanbieden en hoe vaak u
dit moet doen. Een beschrijving van de inhoudelijke gegevens die u kunt invullen, zoals
soorten overeenkomsten, bijzonderheidscodes en dergelijke, vindt in §3.3 tot en met §3.5
van dit hoofdstuk.

3.2.1 Registreren via BKR-net
In deze paragraaf leest u hoe u via BKR-net registraties / mutaties kunt aanleveren. Voor
de technische specificaties over het aanleveren van registraties / mutaties via BKR-net
verwijzen wij u naar de “Gebruikershandleiding registreren” en het “Elementenoverzicht
registratie”. Deze kunt u vinden op de klantportal.

Freguentie aanlevering
Om een efficiënte verwerking te waarborgen, verzoeken wij u dringend de registraties
periodiek aan te bieden, bij voorkeur dagelijks, ongeacht het aantal registraties.

Openingstiiden
U kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag uw registraties aanbieden en uw
verwerkingsresultaten ophalen.

Uitzondering: Ongeveer 20 keer per jaar maken wij op dinsdagmorgen tussen 05.00 uur en
06.00 uur gebruik van een servicewindow voor onderhoud. Onze systemen zijn gedurende
die periode niet bereikbaar. U wordt hierover altijd vooraf geïnformeerd.

Wilt u deze informatie ook ontvangen? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum
Zakelijk, telefoonnummer 088 - 150 2600 ofkcczakelijk@bkr.nl.

Aantal registraties
In één registratiebericht kan een beperkt aantal mutaties worden doorgegeven. De
hoeveelheid mutaties die maximaal door uw organisatie aangeleverd kan worden, is
afhankelijk van de verbinding die u met BKR heeft (uw BKR-net verbinding). BKR
hanteert het maximum van 5.000 mutaties (records) per bericht. Voor meer informatie
over het maximum aantal te verzenden mutaties voor uw verbinding kunt u contact
opnemen met het Klantcontactcentrum Zakelijk, houdt u daarbij de gegevens over uw
BKR- net verbinding bij de hand.

Testprocedure
Maakt u voor het eerst gebruik van deze dienst, dan is het verstandig om eerst de
berichtuitwisseling te testen. Informatie hierover vindt u in de Gebruikershandleiding
Communicatieprotocol op zakelijk.bkr.nI. U kunt hiervoor ook contact opnemen met het
Klantcontactcentrum Zakelijk.
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3.2.2 Registreren via de klantportal

De klantportal van BKR biedt u de mogelijkheid om online registraties aan te bieden bij
BKR. De gebruikersbeheerder die UW Organisatie heeft aangewezen voor het beheer van
de gebruikers binnen uw organisatie kan, indien gewenst, gebruikers toegang geven tot
deze portal en rechten toekennen om te registreren.

Frequentie aanlevering
Om een efficiënte verwerking te waarborgen, verzoeken wij u dringend de registraties
periodiek aan te bieden, bij voorkeur dagelijks, ongeacht het aantal registraties. De
registraties worden doorgaans op werkdagen binnen 24 uur na binnenkomst verwerkt.

Openingstiiden
U kunt 7 dagen per week, 24 uur per dag uw registraties aanbieden en uw
verwerkingsresultaten bekijken.

Uitzondering: Ongeveer 20 keer per jaar maken wij op dinsdagmorgen tussen 05.00 uur en
06.00 uur gebruik van een servicewindow voor onderhoud. Onze systemen zijn gedurende
die periode niet bereikbaar. U wordt hierover altijd vooraf geïnformeerd.

Wilt u deze informatie ook ontvangen? Neem dan contact op met ons Klantcontactcentrum
Zakelijk.

Aantal registraties
Er is geen maximaal aantal mutaties dat u via de klantportal in een keer kunt aanleveren.
Het is echter aanbevolen om maximaal 100 mutaties per verzending aan te leveren. U weet
dan zeker dat u de mutaties snel kuntversturen.
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3.3 Overzicht en beschrijving soortcodes

In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) worden negen verschillende basisvormen
van overeenkomsten geregistreerd. Om uniformiteit te garanderen, wordt elk soort
overeenkomst vastgelegd onder een soortcode met daaraan gekoppeld een aantal
registratieregels.

In §3.3.1 tot en met §3.3.9 wordende verschillende soortcodes toegelicht.
U vindt er een overzicht van de overeenkomsten die voor registratie in aanmerking komen.
Per soort overeenkomst is onder meer weergegeven welke betekenis de verschillende
codes hebben en wanneer u een achterstand of herstelcode ter registratie moet
aanbieden. In de onderstaande paragrafen staan per soortcode de registratieregels
vermeld. Voor de technische specificaties over het aanleveren van registraties / mutaties
via BKR-net verwijzen wij u naar de “Gebruikershandleiding registreren’ en het
“Elementenoverzicht registratie”. Deze kunt u vinden op zakelijk.bkr.nl.

Als u twijfelt welke soortcode van toepassing is voor de overeenkomst die u wilt registreren,
neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum Zakelijk van BKR. Dit voorkomt
correcties en eventuele kosten achteraf.

3.3.1 AK Aflopende kredietovereenkomst
Beschrijving
Een krediet met een vooraf vastgestelde looptijd waarbij de betrokkene een kredietsom in
de vorm van geld, zaken en/of diensten ineens volledig ter beschikking krijgt.

Onder de soortcode AK worden onder andere de volgende vormen van aflopend krediet
geregistreerd:

• Persoonlijke lening (termijnkrediet)
• Uitgestelde betaling (slottermijn, zie uitleg bij 3.3.1.1.)
• Operational Lease (niet zijnde Operational Auto Lease, zie paragraaf 3.3.5.)
• Financial Lease
• Restschulden (na verkoop woning) die herfinanciert zijn in een aflopend

krediet.

Registratiewijze
Positieve registratie.

Registratieregels
Naast persoonsgegevens moet u de volgende gegevens registreren
- soortcode AK;
- brutobedrag (inclusief rente en kosten);
- overeenkomstnummer;
- deelnemernummer
- eerste aflossingsdatum;
- theoretisch laatste aflossingsdatum1.

Wanneer de overeenkomst afloopt, meldt u tevens de praktisch laatste aflossingsdatum2.

De theoretisch laatste aflossingsdatum (TLA) is de afgesproken einddatum van de overeenkomst

“De praktisch laatste aflossingsdatum (PLA) is de datum waarop de overeenkomst daadwerkelijk is
beëindigd.
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Registratiegrenzen
Groter dan €250 (brutobedrag, inclusief rente en kosten) en contracten die langerlopen
dan 1 maand.

Achterstandsmeldîng
Twee maanden na de vervaldatum van de oudste onbetaalde termijn, mits de achterstand
is ontstaan zonder uw toestemming.

N8 Voor de vaststelling van een achterstand geldt de regel dat door de betrokkene gedane
betalingen betrekking moeten hebben op het oudst vervallen termijnbedrag.

Herstelcode
Op het moment dat de achterstand is ingelopen en de overeenkomst nog doorloopt,
voorziet u een achterstandsmelding van een H-code. Als de overeenkomst wordt beëindigd
met het inlopen van een achterstand, meldt u de einddatum zonder H-code.

Betekenis codes
Code 1: er is een aflossings-/betaalregeling getroffen, nadat zich een registratie van de

(A)chterstand ten gevolge van een achterstand of overstand heeft voorgedaan.
Code 2: de (restant)vordering is opeisbaargesteld.
Code 3: er is een bedrag van € 250,- of meet afgeboekt. Alleen wanneer afboeking

tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum
(praktisch laatste aflossingsdatum) worden gemeld. In andere gevallen wordt
geen einddatum gemeld.

Code 4: de betrokkene blijkt/bleek onbereikbaar.

3.3.7.1 Afwijkende registratieregels Aflopendkrediet
Bij bepaalde huurkooptransacties wordt een afwijkende slottermijn overeengekomen,
gebaseerd op de vooraf gegarandeerde inruilwaarde van het gefinancierde object. Voor
deze transacties gelden de hierna beschreven afwijkende registratieregels en afwijkende
regels voor het aanbrengen van coderingen en achterstandsmeldingen.

Registratieregels
Is een afwijkende slottermijn overeengekomen op basis van de gegarandeerde inruilwaarde
van het gefinancierde object, handel dan als volgt;
- registreer de slottermijn als AK;
- registreer het overige bedrag als aparte AK;
- zorg ervoor dat het overeenkomstnummer en de registratiedatum in beide gevallen

overeenkomen.
- zorg ervoor dat de eerste aflossingsdatum en de theoretisch laatste aflossingsdatum

van de slottermijn beide gelijk zijn aan de theoretisch laatste aflossingsdatum van de
AK.

NB De combinatie van beide AK’s moet altijd een gezamenlijk bedrag hebben dat
is groter dan € 250,-. Als dit het geval is, moet u conform degeldende
registratieregels registreren. Als dit niet het geval is, hoeft u beide AK’s niet te
registreren. Ter verduidelijking vindt u hieronder een voorbeeld:

(gezamenlijk)
Slottermijn Overige bedrag Contractbedrag Registreren

€200,- €225,- €425,- 2xAK
€150,- €50,- €200,- Nee
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3.3.2 HY Hypothecair krediet
Beschrijving
Onder deze soortcode registreert u negatieve ervaringen met betrekking tot
‘woninghypotheken’, ongeacht de rang van de hypotheek. Er is sprake van een
woninghypotheek wanneer de hypotheek gebruikt wordt voor de aankoop of verbetering
van de woning. Onder de code HY worden uitsluitend woninghypotheken geregistreerd met
een onderpand.

Let op! Voor kredieten verstrekt op basis van hypothecaire zekerheden (veelal
consumptief) geldt dat het karakter van het krediet bepalend is voor de soortcode, die u
positief bij BKR moet registreren. De hypothecaire zekerheidsstelling zelf komt in dit
geval niet voor registratie bij BKR in aanmerking.

Registratiewiize
Registratie van een HY geschiedt uitsluitend bij negatieve ervaringen.

Registratieregels
De (eerste) HY registratie kan plaatsvinden v6ördat er een reglementaire Achterstand
optreedt. Bij deze (eerste) HY registratie moet dan wel één van de bijzonderheidscodes (2,
3, 4 of 5) worden opgegeven of A. Als eerste aflossingsdatum geldt de datum waarop de te
registreren situatie is ontstaan en er wordt geen bedrag geregistreerd.

Naast persoonsgegevens moet u de volgende gegevens registreren
- soortcode HY;
- overeenkomstnummer;
- deelnemer nummer
- eerste aflossingsdatum;
- de bijzonderheidscode 2, 3, 4 of 5. En/of
- de achterstand en/of bijzonderheidscode 1, 2, 3 of 4
- de ontstaansdatum van de achtestand en of bijzonderheid

Verkoop onderpand:

Bij verkoop van de eigen woning dient er een PLA op het HY contract te worden geplaatst.
De datum van de PLA is gelijk aan de datum van het passeren van de notariële akte van
verkoop.

Bij de verkoop van het onderpand kunnen een aantal situaties ontstaan:

- Geen restschuld;
Indien er geen restschuld is zal een HY registratie met PLAI geregistreerd moeten worden.

- Wel een restschuld;
1) Herlinanciering; zie 3.3.2.1
2) geen herfinanciering en aanspraak op NHG: zie kredietsoortcode RN 3.3.3.
3) geen herfinanciering en geen aanspraak op NHG: zie kredietsoortcode RH 3.3.4.

Zie hierbij de stroomschema op pagina 13 m.b.t. restschuld, NHG en registratie bij BKR.

PLA = Praktisch laatste aflossingsdatum
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3.3.2.7. Wel een restschuld met herfinanciering
Wanneer de restschuld wordt geherfinancierd dan kennen we 3 situaties:

1) Directe herfinanciering in een nieuwe hypotheek:
Geen registratie: hierbij gelden de regels conform de HYregistratie

2) Directe herfinanciering onder een nieuwe contract:
Afhankelijk van het soort financiering wordt deze conform die geldende tegels
geregistreerd, zie hiervoor de kredietsoortcodeAKlRK.

3) Geen directe herfinanciering:
Als de herfinanciering al wel in gang is gezet, maat nog niet volledig is afgerond
binnen een termijn van 4 weken, dient men de restschuld te registreren onder de RH
code. Deze RH kan bij afronding van de herfinanciering worden afgemeld middels het
plaatsen van een PLA1 gelijk aan de ingangsdatum van deAKIRK.

Achterstandsmelding
Een achterstand wordt gemeld als de consument 3 volledige maandtermijnen op de
vervaldag niet heeft betaald zonder uw toestemming.

Zodra er sprake is van een totale achterstand in betalingen (in €) die gelijk is aan, of groter
is dan de som van 3 maandtermijnen (in €) is er sprake van een reglementaire
achterstand.

De onderstaande situaties kennen een achterstandsmelding na 3 maanden (in tijd):

- Indien de consument per kwartaal-, halfjaar- of jaartermijn betaalt;
- Indien de consument de laatste of laatste twee (2) maandtermijnen voor de

einddatum van de hypotheek niet voldoet;
- Indien de consument kosten die op grond van de overeenkomst in rekening zijn gebracht

niet voldoet (bijvoorbeeld boeterente, omzettingskosten etc.).

Bij hypotheken met’variabele rente geldt het volgende:
De som van 3 maandtermijnen wordt berekend vanaf de eerste (oudste) geheel of
gedeeltelijk niet voldane maandtermijn. De 3 opeenvolgende maandtermijnen, vanaf de
oudste geheel of gedeeltelijk niet voldane maandtermijn, bepalen derhalve de hoogte van
de som.

NB
Voor het vaststellen van een achterstand dienen de door betrokkene gedane betalingen
altijd betrekking te hebben op het oudst vervallen termijnbedrag.

Herstelcode
Op het moment dat de achterstand volledig is ingelopen en de overeenkomst nog
doorloopt, voorziet u een achterstandsmelding van een H-code. Als de overeenkomst
wordt beëindigd met het inlopen van een achterstand, meldt u de einddatum (PLA1)

zonder H-code.

PLA = Praktisch laatste aflassingsdatum
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Betekenis codes
Code 1: er is een aflossings-/betaalregeling getroffen, nadat zich een registratie van de

(A)chterstand ten gevolge van een achterstand of overstand heeft voorgedaan.
Code 2: de (restant)vordering is opeisbaar gesteld.
Code 3: er is een bedrag van € 250,- of meer afgeboekt. Alleen wanneer afboeking tegen

finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum
(praktisch laatste aflossingsdatum) worden gemeld. In andere gevallen wordt
geen einddatum gemeld.

Code 4: de betrokkene blijkt/bleek onbereikbaar.
Code 5: preventieve betaalregeling getroffen (zie 3.5.6)

3.3.3 RH Restschuld zonder aanspraak op NHG
Beschrijving
Een RH (Restschuld Hypotheek) is een restschuld ontstaan na verkoop van eigen woning
welke niet geherfinancierd wordt en waarbij geen aanspraak wordt gemaakt op de NHG (er
kan wel sprake zijn van een NHG hypotheek).

Registratiewijze
Positieve registratie.

Registratieregels
Naast persoonsgegevens moet u de volgende gegevens registreren
- soortcode RH;
- neffobedrag
- overeenkomstnummer;
- deelnemer nummer
- eerste aflossingsdatum:
- theoretisch laatste aflossingsdatum.

Eerste aflossingsdatum is het moment van passeren van de notariële akte van verkoop.
Indien er een HY registratie was is de PLA1 van deHY gelijk aan de Eerste
aflossingsdatum van RH.

Het nettobedrag is de restant schuld (zonder toekomstige rente) die de consument heeft op
het moment van passeren van de akte van verkoop van het onderpand bij de notaris.
Daarbij wordt rekening gehouden met aan de hypotheek gekoppelde opgebouwde
tegoeden van de (bank)spaar/beleggingshypotheek en/of de uitkering uit de aan de
hypotheek verpande verzekering.

Wanneer de RH overeenkomst afloopt meldt u de PLA1. Als de restschuld alsnog wordt
geherfinancierd meldt u een PLA1 gelijk aan de ingangsdatum van de AK/RK.

Registratiegrenzen
Groter dan € 250,- (neffobedrag, exclusief toekomstige rente).

Achterstandsmelding
Drie maanden na de vervaldatum van de oudste onbetaalde termijn, mits de achterstand is
ontstaan zonder uw toestemming. . -

NB Voor de vaststelling van een achterstand geldt de regel dat door de betrokkene gedane
betalingen betrekking moeten hebben op het oudst vervallen termijnbedrag.

PLA = Praktisch laatste aflossingsdatum
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Herstelcode
Op het moment dat de achterstand is ingelopen en de overeenkomst nog doorloopt,
voorziet u een achterstandsmelding van een H-code. Als de overeenkomst wordt
beëindigd met het inlopen van een achterstand, meldt u de einddatum zonder H-code.

Betekenis codes
Code 1: er is een aflossings-/betaalregeling getroffen, nadat zich een registratie van

de (A)chterstand ten gevolge van een achterstand of overstand heeft
voorgedaan.

Code 2: de (restant)vordering is opeisbaar gesteld.
Code 3: er is een bedrag van € 250,- of meer afgeboekt. Alleen wanneer afboeking

tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een
einddatum (praktisch laatste aflossingsdatum) worden gemeld. In andere
gevallen wordt geen einddatum gemeld.

Code 4: de betrokkene blijkt/bleek onbereikbaar.

33.4 RN Restschuld met aanspraak op NHG

Beschrijving
Een RN (Restschuld NHG Hypotheek) is een restschuld ontstaan na verkoop van de eigen
woning welke niet geherfinancierd wordt en waarbij wel aanspraak wordt gemaakt op de

• NHG.

Registratiewijze
Positieve registratie.

Registratieregels
Naast persoonsgegevens moet u de volgende gegevens registreren
- soortcode RN;
- nettobedrag;
- overeenkomstnummer;
- deelnemer nummer;
- eerste aflossingsdatum;
- theoretisch laatste aflossingsdatum.

Wanneer de RN overeenkomst afloopt meldt u de PLA1. Als de restschuld alsnog wordt
geherfinancierd meldt u een PLA1 gelijk aan de ingangsdatum van de AK/RK.

Eerste aflossingsdatum is het moment van passeren van de notariële akte van verkoop.
Indien er een HY registratie was is de PLA1 van de HY gelijk aan de eerste
aflossingsdatum van RN.

Het nettobedrag is de restant schuld (zonder toekomstige rente) die de consument heeft op
het moment van passeren van de akte van verkoop van het onderpand bij de notaris.
Daarbij wordt rekening gehouden met aan de hypotheek gekoppelde opgebouwde
tegoeden van de (bank)spaar/beleggingshypotheek en/of de uitkering uit de aan de
hypotheek verpande verzekering.

De RN wordt als eerste geregistreerd door de deelnemer wanneer er aanspraak wordt
gemaakt op de NHG.

PLA = Praktisch laatste aflossingsdatum
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NHG (Nationale Hypotheek Garantie) (zie ook stroomschema restschulden op pagina 13)

Indien er aanspraak wordt gemaakt op de NHG dan volgen er twee uitspraken door de NHG.
Deze uitspraken worden tegelijkertijd aan de consument en deelnemer bekend gemaakt.

De NHG doet de volgende twee uitspraken:
1) Uitspraak aan de consument. Krijgt de consument:

a. Volledige kwijting:
Dit betekent dat de consument geen schuld meer heeft, en de deelnemer geen
geld meer mag innen bij de consument.
Deelnemer registreert een PLA1 op de RN. De PLA1 is gelijk aan de eerste
aflosdatum van het contract. Doordat deze data gelijk zijn weet de ontvanger
van de informatie dat er kwijting is verleend door NHG.

b. Geen kwijting:
Dit betekent dat de consument een restschuld houdt en de vordering van de
restschuld op de consument kan worden geint. Hieronder (bullet 2) wordt
bepaald wie welke bedrag gaat innen en wie dus nog een vordering op de
consument heeft.

2) Uitspraak aan de deelnemer:
De NHG stelt vast of de aanvrager heeft voldaan aan de NHG voorwaarden.
Hier kunnen 3 situaties ontstaan.

a. Deelnemer ontvangt geen geld van de NHG. De RN blijft op naam van de
deelnemer staan en de deelnemer zal met de consument afspraken
moeten maken hoe dit terug betaald wordt.

b. Deelnemer ontvangt een deel van de vordering terug van de NHG.
De NHG neemt hierbij een deel van de restschuld over.
Voor de consument betekent dit dat zowel de deelnemer als de NHG een
vordering op hem heeft.

i. De deelnemer wijzigt op het RN contract het bedrag dat de
consument moet betalen aan de deelnemer.

ii. De NHG registreert ciok een RN contract met het bedrag dat
consument aan de NHG moet betalen.

c. NGH neemt de volledige vordering over van de deelnemer
i. De deelnemer meldt de RN af met een PLA1.

ii. NHG registreert het RN contract met het bedrag dat de consument
aan de NHG moet betalen.

Registratiegrenzen
Groter dan € 250,-

Achterstandsmelding
Drie maanden na de vervaldatum van de oudste onbetaalde termijn, mits de achterstand is
ontstaan zonder uw toestemming.

N8 Voor de vaststelling van een achterstand geldt de regel dat door de betrokkene gedane
betalingen betrekking moeten hebben op het oudst vervallen termijnbedrag.

Herstelcode
Op het moment dat de achterstand is ingelopen en de overeenkomst nog doorloopt,
voorziet u een achterstandsmelding van een H-code. Als de overeenkomstwordt beëindigd
met het inlopen van een achterstand, meldt u de einddatum zonder H-code.

PLA = Praktisch laatste aflossingsdatum
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Betekenis codes
Code 1: er is een aflossings-/betaalregeling getroffen, nadat zich een registratie van de

(A)chterstand ten gevolge van een achterstand of overstand heeft voorgedaan.
Code 2: de (restant)vordering is opeisbaar gesteld.
Code 3: er is een bedrag van € 250,- of meer afgeboekt. Alleen wanneer afboeking

tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een
einddatum (praktisch laatste aflossingsdatum) worden gemeld. In andere
gevallen wordt geen einddatum gemeld.

Code 4: de betrokkene blijkt/bleek onbereikbaar.
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BkR
3.3.5 OA Operational Autolease

Beschriiving
Een operational autoleaseovereenkomst is een overeenkomst, niet zijnde een
kredietovereenkomst, waarbij aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om voor
een bepaalde tijd een (personen) auto te gebruiken en waarbij de consument gehouden is
meerdere betalingen aan de zakelijke klant te doen.

Registratiewiize
Positieve registratie.

Registratieregels
Naast persoonsgegevens dient u de volgende gegevens te registreren:
- soortcode OA;
- contractbedrag;
- overeenkomstnummer;
- deelnemernummer;
- eerste aflossingsdatum;
- theoretisch laatste aflossingsdatum.

Wanneer de overeenkomst afloopt, meldt u tevens de PLA1.

Particulieren:
- Alle contracten met particuliere klanten worden positief als OA geregistreerd.

Zakelijk:
- Kiest een zakelijke klant voor een private leasecontract conform het keurmerk

private lease dan wordt het contract positief geregistreerd in OA.
- Kiest een zakelijke klant voor een consumentencontract voor autolease (niet zijnde

onderdeel van het keurmerk) dan wordt deze ook positief onder OA geregistreerd.
- Alle overige zakelijke contracten worden negatief onder RO geregistreerd. Hierbij

dient de auto (voornamelijk) voor de uitoefening van het beroep of bedrijf.
(Zie meer onder beschrijving RO).

De totale hoofdsom is de som van de termijnbedragen gedurende de leaseperiode. Hiertoe
vermenigvuldigt u het aantal termijnen met het termijnbedrag in euro’s. Dit is inclusief
eventueel verschuldigde belastingen over het termijnbedrag (BTW etc.)
Operational autolease bestaat uit twee componenten: een financieringscomponent van 65%
en een servicecomponent van 35% (voor belasting, onderhoud, reparatie en verzekeringen).
Uitsluitend de financieringscomponent wordt geregistreerd in CKI. Het geregistreerde
bedrag (de financieringscomponent) is altijd herkenbaar als 65% van detotaalsom.

Registratiegrenzen
U registreert indien het totaal te registreren contractbedrag groter is dan € 250 en als de
contractperiode langer is dan 1 maand. Het te registeren contractbedrag is 65% van de
som van de maandtermijn in euro’s.

Achterstandsmelding
Twee maanden na de vervaldatum van de oudste onbetaalde termijn, mits de achterstand
is ontstaan zonder uw toestemming.

NA: Voor de vaststelling van een achterstand geldt de regel dat door de betrokkene gedane
betalingen betrekking moeten hebben op het oudst vervallen termijnbedrag.

1 PLA = Praktisch laatste aflossingsdatum
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Herstelcode
Op het moment dat de achterstand is ingelopen en de overeenkomst nog doorloopt,
voorziet u een achterstandsmelding van een H-code. Als de overeenkomst wordt
beëindigd met het inlopen van een achterstand, meldt u de einddatum zonder H-code.

Betekenis codes
Code 1: er is een aflossings-/betaalregeling getroffen, nadat zich een registratie van

de (A)chterstand ten gevolge van een achterstand of overstand heeft
voorgedaan.

Code 2: de (restant)vordering is opeisbaargesteld.
Code 3: er is een bedrag van € 250,- of meer afgeboekt. Alleen wanneer afboeking

tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een
einddatum (praktisch laatste aflossingsdatum) worden gemeld. In andere
gevallen wordt geen einddatum gemeld.

Code 4: de betrokkene blijkt/bleek onbereikbaar.

3.3.6 RK Doorlopende kredietovereenkomst

Beschrijving
Onder de soortcode RK vallen alle doorlopende kredieten. Dit zijn kredieten waarbij
de betrokkene de mogelijkheid krijgt om binnen een vastgesteld limietbedrag geld
op te nemen, zaken te kopen of diensten af te nemen. Het krediet heeft een limiet
met een doorlopende dispositiemogelijkheid, met of zonder een aflossingsplan
binnen de limiet. Hieronder vallen de winkelpassen, creditcards en doorlopende
kredieten, maar ook de rekening-courantkredieten en limieten op betaalrekening
voor niet-zakelijk gebruik.

Registratiewiize
Positieve registratie.

Registratieregels
Naast persoonsgegevens moet u de volgende gegevens registreren:
- soortcodeRK;
- (netto) krediet/limietbedrag;
- overeenkomstnummer;
- deelnemernummer
- eerste aflossingsdatum.
De eerste aflossingsdatum is de datum waarop de overeenkomst aanvangt. Wanneer
een overeenkomst afloopt, meldt u ook de praktisch laatste aflossingsdatum.

Registratieregels rekening-courantkredieten en limieten op betaalrekening
Rekening-courantkredieten en limieten op een betaalrekening voor niet zakeliik gebruik
moet u positief registreren onder de kredietsoortcode RK. Deze kredieten en limieten
kunnen in verschillende vormen voorkomen en kennen de volgende, aanvullende
registratieregels:

1. rekening-courantkredieten en kredietfaciliteiten gekoppeld aan een betaalrekening
die u verstrekt aan natuurlijke personen moet u registreren onder de
kredietsoortcode RK (doorlopend krediet) als:

- de looptijd van de kredietfaciliteit langer is dan één maand of het “rood staan”
(contractueel) is toegestaan voor een periode langer dan één maand.

- er sprake is van een doorlopende dispositiemogelijkheid met een limiet, al dan niet
met een aflossingsplan binnen de limiet.
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2. voor effectenkredieten in de vorm van een rekening-courantkrediet is

onderscheid gemaakt tussen:
a. kredieten waarbij effecten in onderpand worden gegeven en de effecten v66r

het aangaan van het krediet al in bezit van de kredietnemer waren.
b. kredieten waarmee effecten worden aangekocht.

Ad a. Kredieten waarbij effecten in onderpand worden gegeven en de effecten vcic5r het
aangaan van het krediet al in bezit van de kredietnemer waren.
Deze kredieten registreert u negatief als het kredietbedrag minder is dan de waarde van
de in onderpand gegeven effecten. Voor de bepaling van de waarde van de effecten
moetu uitgaan van de Openbare prijsaanduiding/beurswaarde van de effecten op het
tijdstip van de kredietverstrekking. De registratie vindt plaats als de kredietnemer
gedurende de looptijd van het krediet niet aan zijn verplichtingen voldoet. U registreert
dan onder de (negatieve) kredietsoortcode RO (overige obligo’s) volgens de
registratieregels die voor deze kredietsoort gelden (zie paragraaf 3.4.)

Als het kredietbedrag de waarde van de effecten overstîjgt, registreert u het volledige
kredietbedrag positief. Is de kredietvorm een rekening-courantkrediet, dan registreert u
onder de kredietsoortcode RK (doorlopend krediet). Als er sprake is van een andere
kredietvorm, bijvoorbeeld aflopend krediet, registreert u onder één van de bij BKR
gehanteerde kredietsoortcodes die het meest bij deze kredietvorm aansluit (bijv. AK).

Ad b. Kredieten waarmee effecten worden aangekocht
Deze kredieten registreert u positief onder de kredietsoortcode die het beste bij de
kredietvorm (doorlopend krediet of aflopend krediet) aansluit. Hieronder vallen
ook de effectenlease-producten’.

3. rekening-courantkredieten en limieten op betaalrekeningen die niet aan bovenstaande
kenmerken voldoen registreert u negatief onder de kredietsoortcode RO (overige
obligo’s) volgens de huidige registratieregels (zie paragraaf 3.3.7).

Registratiegrenzen
Kredietlimiet groter dan € 250,- en contractduur langer dan 1 maand

Achterstandsmelding
Minimaal twee maanden en maximaal vier maanden na de vervaldatum van de oudste
onbetaalde termijn, mits de achterstand is ontstaan zonder uw toestemming.

NB Voor de vaststelling van een achterstand geldt de regel dat door de betrokkene
gedane betalingen betrekking moeten hebben op het oudst vervallen termijnbedrag.

Voor het melden van een achterstand/overstand op een nieuwe RK-overeenkomst
geldt een variabele termijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen overeenkomsten
met een ‘vast aflossingsplan’ en overeenkomsten met een ‘overstand’.
Als er sprake is van een vast aflossingsplan bedraagt de wachttijd minimaal twee en
maximaal vier maanden na de vervaldatum van de oudste onbetaalde termijn. Dit is
afhankelijk van wat hierover bij het aangaan van de overeenkomst met de betrokkene
is afgesproken. Let wel: de achterstandstermijn die uw organisatie hanteert moet voor
alle betrokkenen dezelfde zijn.

Als er sprake is van een overstand registreert u een achterstand als gedurende minimaal
twee en maximaal vier maanden de overeenkomst een overstand/debetstand vertoont
van ten minste tien procent van de contractueel overeengekomen limiet, en groter is dan
€ 250,-. De periode is afhankelijk van wat hierover bij het aangaan van de overeenkomst
met de betrokkene is afgesproken.
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NB Naast de betrokkene te wijzen op registratie van zijn overeenkomst in het
Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), bent u ook verplicht de betrokkene te
informeren welke wachttijd u hanteert bij betaalachterstanden.

Herstelcode
Op het moment dat de achterstand is ingelopen en de overeenkomst nog doorloopt,
voorziet u een achterstandsmelding van een H-code. Als de overeenkomst wordt
beëindigd met het inlopen van een achterstand, meldt u de einddatum zonder H-code.

Betekenis codes:
Code 1: er is een aflossings-/betaalregeling getroffen, nadat zich een registratie van

de (A)chterstand ten gevolge van een achterstand of overstand heeft
voorgedaan.

Code 2: de (restant)vordering is opeisbaargesteld.
Code 3: er is een bedrag van € 250,- of meer afgeboekt. Slechts wanneer afboeking

tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een
einddatum (praktisch laatste aflossingsdatum) worden gemeld. In andere
gevallen wordt geen einddatum gemeld.

Code 4: de betrokkene blijkt/bleek onbereikbaar.
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33.7 RO Overige obligo’s

Beschriiving
Onder de soortcode RO vallen overige obligo’s:
1. particuliere obligo’s verstrekt aan natuurlijke personen (zie 3.3.7.1)
2. productieve (zakelijke) kredieten met rechtsvormen, waarvoor hoofdelijke

aansprakelijkheid is ontstaan. U vindt een uitgebreide toelichting hierover in
bijlage B bij dit hoofdstuk (zie 3.3.7.2).

3. zakelijke operational autolease overeenkomsten die niet vallen onder soortcode
OA(zie 3.3.7.2.)

4. MKB-borgstellingregelingen (zie 3.3.7.3).
5. onbetaalde borgstellingen. Het gaat hier om de borg die de deelnemer formeel tot

betaling heeft aangesproken, maar die nalatig is in het nakomen van de
verplichtingen die de borgstelling met zich meebrengt (zie 3.3.7.3).

Registratiewiize
Registratie van een RO geschiedt uitsluitend bij negatieve ervaringen.

Registratieregels
De (eerste) RO registratie kan plaatsvinden v5ôrdat er een reglementaire

Achterstand optreedt. Bij deze RO registratie moet dan wel één van de
bijzonderheidscodes (2, 3 of 4) worden opgegeven. Als eerste aflossingsdatum geldt
de datum waarop de te registreren situatie is ontstaan en er wordt geen bedrag
geregistreerd -

Naast persoonsgegevens dient u de volgende gegevens te registreren:
- soortcode RO;
- overeenkomstnummer;
- deelnemernummer
- eerste aflossingsdatum;
- de achterstand.
- de ontstaansdatum achterstand.

3.3.7.1 Achterstandsmelding bij particuliere verplichting
Dit betreft particuliere obligo’s die verstrekt zijn aan natuurlijke personen, waaronder
particuliere betaalrekeningen, die niet geregistreerd kunnen worden onder één van de
andere soortcodes.
Registratie is verplicht als:
1. de betrokkene meer dan 4 (vier) maanden niet aan zijn contractuele

verplichtingen heeft voldaan én
2. de totaalsom voor (terug)betalingen betrekking heeft op een bedrag dat groter is

dan € 250,-.
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3.3.7.2 Achterstandsmelding bij zakelijke verplichtingen
Dit betreft zakelijke kredieten of operational autolease overeenkomsten, ingeval het
bedrijf zijn contractuele verplichtingen niet meer nakomt en de natuurlijke persoon
wordt aangesproken die voor deze overeenkomst mede-aansprakelijkheid draagt.

De registratie richt zich dus in eerste instantie op natuurlijke personen met (mede-)
aansprakelijkheid en in tweede instantie op bij faillissementen betrokken personen.

Voordat een dergelijke overeenkomst geregistreerd kan worden, moet aan de
volgende voorwaarden zijn voldaan.

Voor het bedrijf (geldlener) geldt:
1. de overeenkomst is bij het bedrijf opgezegd;
2. het bedrijf is in gebreke gesteld;

3. er is een termijn aan het bedrijf gesteld voor aflossing of
betalingsverplichtingen. Het bedrijf heeft niet binnen de gestelde termijn
aan zijn aflossings/betalingsverplichting voldaan.

Daarnaast geldt voor de natuurlijke persoon (de aansprakelijke):
1. de natuurlijke persoon is in gebreke gesteld;
2. er is een termijn aan de natuurlijke persoon gesteld voor aflossing

of betalingsverplichtigen;
3. binnen de gestelde termijn heeft de natuurlijke persoon niet aan

zijn aflossings of betalingsverplichting voldaan;
4. aan de natuurlijke persoon is een vooraankondiging gedaan dat bij niet

tijdig nakomen van de voorgestelde aflossings of betalingsverplichting
registratie bij BKR zal plaatsvinden (zie ook § 3.6 Informatieplicht
deelnemers).

3.3.7.3 Achterstandmelding bij MKB-borgstellingregeling
De MKB-borgstellingregeling houdt globaal in dat een kredietverstrekker bij onvoldoende
zekerheid een krediet kan verlenen met een gedeeltelijke borgstelling van de overheid.
Op het moment dat de debiteur niet meer kan voldoen aan zijn betalingsverplichtingen
kan de kredieWerstrekkerde Staat als borg inroepen. Als aan de voorwaarden is
voldaan, zal de Staat het bedrag waarvoor zij bij het krediet borg heeft gestaan
vergoeden aan de financier. In dat geval wordt gesproken van een uitgeoefend
borgstellingkrediet’. Er is dan dus geen sprake meer van een borgstelling omdat het
borgstellingkrediet is overgegaan in een gesubrogeerde vordering van de Staat op de
kredietnemer. De kredietverstrekker houdt niettemin de verplichting de
debiteur/kredietnemer gedurende vijf jaar te blijven volgen:
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Moment van registratie bij MKB-borgstellingregeling
Een uitgeoefend MKB-borgstellingkredietwordt als RO geregistreerd bij BKR op het
moment waarop de Staat schuldeiser wordt in plaats van borgsteller en de deelnemer
de verplichting krijgt om de schuldenaat gedurende vijf jaar te volgen.

Registratieregels van registratie bii MKB-borgstellingregeling
Voor de MKB-borgstellingregeling gelden de registratieregels van de RO. De registratie
geschiedt uitsluitend bij negatieve ervaringen en kan alleen door een deelnemer bij
BKR worden geregistreerd. Er wordt geen bedrag geregistreerd. Wel wordt direct bij de
registratie een Af achterstand) geregistreerd.

Betaalt de debiteur (alsnog) tijdens de volgperiode van vijf jaar, dan voegt u op dat
moment een praktisch laatste aflossingsdatum aan de registratie toe.

Betaalt de debiteur niet (volledig) binnen de periode van vijf jaar, dan ontvangt u vijf jaar
na het ontstaan van de A(achterstand) deze overeenkomst op een signaallijst van BKR.
Aan de hand van deze lijst geeft u aan of de overeenkomst moet worden verwijderd uit
CKI.

Vindt er betaling tegen finale kwijting plaats, dan voegt u een praktisch laatste aflossing.
en de bijzonderheidscode 3 (er is een bedrag van € 250,-- of meer afgeboekt) toe aan
de registratie.

Als de debiteur niet binnen vijf jaar heeft betaald, moet u de bijzonderheidscode 3
toevoegen aan de registratie, maar géén praktisch laatste aflossing.

N.B. In tegenstelling tot een dreigende achterstandssituatie bij overige overeenkomsten,
hoeft u bij registratie van een MKB-borgstellingregeling de betrokkene niet schriftelijk
mede te delen dat bij niet tijdig nakomen van de voorgestelde aflossingsverplichting
registratie bij BKR zal plaatsvinden.
Een vooraankondiging is in dit geval niet aan de orde, omdat de subrogatie op dat
moment al in werking is getreden.

De mededelingsverplichting volgens artikel 21 lid 3 van het Algemeen Reglement ten
aanzien van eerdere RO-registraties die géén betrekking hebben op de MKB

borgstellingregeling blijft welgeldig.

Voor alle RO-registraties geldt:

Herstelcode
Op het moment dat de achterstand is ingelopen en de overeenkomst nog doorloopt,
voorziet u een achterstandsmelding van een H-code. Als de overeenkomst wordt
beëindigd met het inlopen van een achterstand, meldt u de einddatum zonder H-code.

Betekenis codes
Code 1: er is een aflossings-/betaalregeling getroffen, nadat zich een registratie van

de (A)chterstand ten gevolge van een achterstand of overstand heeft
voorgedaan.

Code 2: de (restant)vordering is opeisbaar gesteld.
Code 3: er is een bedrag van € 250,- of meer afgeboekt. Slechts wanneer afboeking

tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een
einddatum (praktisch laatste aflossingsdatum) worden gemeld. In andere
gevallen wordt geen einddatum gemeld.

Code 4: de betrokkene blijkt/bleek onbereikbaar.
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3.3.8 SR Schuidregeling

Beschrijving
Onder de soortcode SR valt zowel de schuidbemiddeling als de schuidsanering
(saneringskrediet). Ook de onderzoeksfase waarin de leden van de NVVK vaststellen of de
problematische schuidsituatie met een schuldregeling kan worden opgelost, wordt onder
Schuldregelingen geregistreerd. Dit om voor alle deelnemers inzichtelijk te maken dat er
sprake is van een problematische schuldsituatie.

NB Als op naam van een betrokkene een SR staat geregistreerd, dan mag u niet opnieuw
een krediet verstrekken. Dit is gebaseerd op een gentiemen’s agreement tussen de
deelnemers.

Registratiewijze
Positieve registratie.

Registratieregels
Registraties onder SR kunnen met en zonder contractbedrag voorkomen.
• Als er sprak eis van een vooronderzoek wordt er géén contractbedrag geregistreerd.
- Als er sprake is van een schuldbemiddeling, registreert u deze zonder contractbedrag.
- Als het een saneringskrediet betreft, bent u verplicht om het totaalbedrag hiervan als

contractbedrag te registreren.
Verder moet u in alle drie de gevallen (schuidbemiddeling, schuldsanering
(saneringskrediet) en vooronderzoek) een eerste aflossingsdatum en een theoretisch
laatste aflossingsdatum opgeven. Als uit het vooronderzoek blijkt dat er geen feitelijke
schuldregeling wordt getroffen, plaatst u bij de SR een praktisch laatste afiossingsdatum.
Wordt er na het onderzoek wel een schuldregeling getroffen, dan blijft de eerder
geregistreerde SR staan als actuele overeenkomst.

Naast persoonsgegevens moet u de volgende gegevens registreren
- soortcode SR;
- brutobedrag (alleen als er sprake is van een saneringskrediet)
- overeenkomstnummer;
- deelnemernummer
- eerste aflossingsdatum;
- theoretisch laatste aflossingsdatum

Registratiegrenzen
Bruto kredietbedrag is niet van toepassing bij een vooronderzoek en schuldbemiddeling.
Bruto kredietbedrag moet groter dan € 250 zijn indien er sprake is van een schuldsanering.

Achterstandsmelding
Twee maanden na de vervaldatum van de oudste onbetaalde termijn mits de achterstand
is ontstaan zonder uw toestemming

NB Voor de vaststelling van een achterstand geldt de regel dat door de betrokkene gedane
betalingen betrekking moeten hebben op het oudst vervallen termijnbedrag De code A kan
alleen worden geplaatst als er sprake is van een saneringskrediet

Herstelcode
Op het moment dat de achterstand is ingelopen en de overeenkomst nog doorloopt,
voorziet u een achterstandsmelding van een H code Als de overeenkomst wordt beeindigd
met het inlopen van een achterstand meldt u de einddatum zonder H code
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Betekenis codes
Code 1: er is een aflossings-/betaalregeling getroffen, nadat zich een registratie van de

(A)chterstand ten gevolge van een achterstand of overstand heeftvoorgedaan.
Code 2: de (restant)vordering is opeisbaargesteld.
Code 3: er is een bedrag van € 250- of meer afgeboekt. Slechts wanneer afboeking

tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum
(praktisch laatste aflossingsdatum) worden gemeld. In andere gevallen wordt
geen einddatum gemeld.

Code 4: de betrokkene blijkt/bleek onbereikbaar.

NA Bij een vooronderzoek en schuidbemiddeling kan alleen de code 4 geplaatst worden; de
codes 1 Um 3 zijn op een vooronderzoek en schuidbemiddeling nooit van toepassing.
Bij een saneringskrediet kunnen de codes 1 t/m 4 wel worden geplaatst.

Mislukt de schuldbemiddeling, dan registreert u alleen een praktisch laatste
aflossingsdatum.
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3.3.9 VK Verzendhuiskredïet

Beschrijving
Overeenkomst verstrekt door een thuiswinkelorganisatie.

Registratiewiize
Positieve registratie.

Registratieregels
- Een VK wordt geregistreerd als het kredietbedrag (bij aflopend krediet )of het

kredietlimiet (bij doorlopend krediet) groter is dan €250,-.
- Zodra het limietbedrag meer dan € 250,- afwijkt van de laatst bij BKR geregistreerde

limiet dan moet u het limiet aanpassen bij BKR naar het actuele limiet. Indien het
limietbedrag minder dan € 250 afwijkt mag u het kredietlimiet aanpassen.

- Er wordt geen theoretisch laatste aflossingsdatum gemeld. Als eerste aflossingsdatum
geldt de datum van aanmelding

- Als een onregelmatigheid is geregistreerd gedurende de aangegeven looptijd, wordt de
overeenkomst pas afgemeld nadat het gehele bedrag is afgelost.

Naast persoonsgegevens moet u de volgende gegevens registreren
- soortcode VK;
- bruto kredietbedrag (aflopende kredietbedrag) of netto kredietlimiet (doorlopend

kredietlimiet)
- overeenkomstnummer;
- deelnemer nummer
- eerste aflossingsdatum:

Let op! Wanneer u een VK verwijdert bij BKR, dient u dit te doen op basis van het meest
actuele limietbedrag/kredietlimiet dat bij BKR is geregistreerd.

Registratiegrenzen
Groter dan € 250,- (bruto bedrag, inclusief rente en kosten). En langer dan 1 maand

Achterstandsmelding
Drie maanden na de vervaldatum van de oudste onbetaalde termijn, mits de achterstand is
ontstaan zonder uw toestemming.

NB Voor de vaststelling van een achterstand geldt de regel dat door de betrokkene gedane
betalingen betrekking moeten hebben op het oudst vervallen termijnbedrag.

Herstelcode
Op het moment dat de achterstand is ingelopen en de overeenkomst nog doorloopt,
voorziet u een achterstandsmelding van een H-code. Als de overeenkomst wordt beëindigd
met het inlopen van een achterstand, meldt u de einddatum zonder H-code.

Betekenis codes
Code 1: er is een aflossings-/betaalregeling getroffen, nadat zich een registratie van de

(A)chterstand ten gevolge van een achterstand of overstand heeft voorgedaan.
Code 2: de (restant)vordering is opeisbaar gesteld.
Code 3: er is een bedrag van € 250,- of meer afgeboekt. Slechts wanneer afboeking

tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum
(praktisch laatste aflossingsdatum) worden gemeld. In andere gevallen wordt
geen einddatum gemeld.

Code 4: de betrokkene blijkt/bleek onbereikbaar.
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3.4 Overige zaken van belang voor registratie

3.4.1 Algemeen
Naast het melden van overeenkomstgegevens (zie §3.3) voor registratie van de
overeenkomst in het Centraal Krediet Informatiesysteem, moet u ook enkele
persoonsgegevens van uw cliënt opgeven, namelijk:
- geboortenaam (maximaal 24 posities), voorleffers en eventueel voornaam en

voorvoegsel.
- straatnaam ÷ huisnummer en eventueel huisnummertoevoeging van het privé-adres

(maximaal 24 posities; géén postbusnummer ot zakelijk adres);
- postcode,woonplaats en landcode van het privé-adres (maximaal 24 posities);
- geboortedatum
- geslacht.

3.4.2 Juiste registratiewijze namen
Alle nieuwe registreerbare overeenkomsten van zowel mannen als vrouwen moeten
uitsluitend en verplicht onder de officiële geboortenaam worden geregistreerd.

Dit betekent dus dat u alle betrokkenen uitsluitend onder de geboortenaam moet
registreren. Registraties op basis van geboortenaam en/of naam van de partner zijn dus
niet toegestaan.

Er vindt een uitgebreide controle plaats op de juistheid van aangeleverde geboortenamen
voor registratie in CKI. Voornamen, foutieve geboortenamen en foutieve dubbele namen
worden aan de poort’ bij BKR uitgefilterd en door middel van afkeur aan u teruggekoppeld.
Mogelijk krijgt u hierdoor bij registratie van nieuwe overeenkomsten uitval, omdat de door u
opgegeven geboortenaam niet correct blijkt te zijn. Dit kunt u grotendeels voorkomen door
u ervan te verzekeren dat u en/of uw collega’s die met BKR-registraties werken, de juiste
informatie in het veld geboortenaam invoeren en niet bijvoorbeeld de voornaam of de naam
van de partner van de klant. Immers, hoe zorgvuldiger u de gegevens van een contractant
aanlevert, hoe minder uitval dit zal genereren en des te minder correcties u hoeft aan te
brengen. Dit bevordert een optimale betrouwbaarheid van de persoonsgegevens.

Bij mutaties moet u altijd de naam gebruiken waarop de overeenkomst oorspronkelijk is
geregistreerd.

Juiste schriifwijze namen
Gebruik alleen hoofdletters, cijfers of het liggend streepje (-) als verbindingsteken.
Kleine letters zijn dus niettoegestaan.
Schrijf ‘ij’ als Y’ (dus één positie en alleen bij geboorte/achternaam)

Verwijder andere leestekens in namen die uit meerdere delen bestaan en plaats een
liggend streepje (-) tussen de delen. Voorbeeld: Spring in ‘t Veld wordt SPRING-IN-T
VELD.
Scheid dubbele namen met een liggend streepje (-). Voorbeeld: Bergen Henegouwen
wordt BERGEN-HEN EGOUWEN.
Verwijder diakritische tekens: dit zijn streepjes, puntjes en dakjes op letters als bij é, è,
ö en û, en tekens onder letters zoals bij ç. Voorbeeld: Rosé wordt ROSE, Schröder
wordt SCHRODER en Reçu wordt RECU.
Schrijf voorvoegsels voluit. Voorbeeld: van Voorst tot Voorst wordt: Voorst-tot-Voorst,
van komt in het veld voorvoegsel.
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3.4.3 Juiste registratiewijze datum

Bij een nieuwe overeenkomst, A(chterstand) of code geeft u de reglementaire
registratiedatum op. Dit is de datum waarop het te verwerken feit volgens het Algemeen
Reglement van kracht wordt. Schrijf de datum voluit, dus dag, maand en jaar.

Juiste registratiewijze onbekende geboortedatum
Als de geboortedatum van de betrokkene volledig onbekend is (d.w.z. niet vermeld op het
legitimatiebewijs), registreert u dit met de datum 1 1-1 1-1911.

Als op het legitimatiebewijs van de betrokkene wel het geboortejaar staat, maar zijn
geboortedag en -maand onbekend zijn, dan registreert u het feitelijke geboortejaar samen
met 11-11 (11 november). Voorbeeld: Op het legitimatiebewijs staat 00-00-1 970. U
registreert dan: 11-11-1970.

3.4.4 Mutaties algemeen
Als zich registreerbare ontwikkelingen of wijzigingen voordoen bij een al eerder bij BKR
aangemelde overeenkomst, moet u dit aanvullend aan BKR opgeven, Op die manier zorgt
u ervoor dat de registratie bij BKR actueel blijft. U bent daarbij verplicht om bij alle mutaties,
net als bij het verwerken van nieuwe overeenkomsten, de NAW-gegevens en de gegevens
uit de overeenkomst volledig te melden. Het is reglementair niet toegestaan om
geregistreerde gegevens, waaronder achterstanden en/of codes, te laten verwijderen als
deze reglementair correct zijn aangemeld. Door het actualiseren van de gegevens uit
eerder geregistreerde overeenkomsten blijft de volledigheid en betrouwbaarheid van het
Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) gewaarborgd. Als bij een Extra navraag of Inzage
blijkt dat hier niet aan is voldaan, worden u rectificatiekosten in rekening gebracht. De
hoogte van de rectificatiekosten vindt u in het Tarievenoverzicht bij het Algemeen
Reglement, dat u op zakelijk.bkr.nl vindt.

Wet Schuldsanering Natuurliike Personen
Wordt een betrokkene toegelaten tot het wettelijke schuldsaneringstraject op basis van de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP), dan moet u het bestaande contract
blijven onderhouden. Over het algemeen zal er al een overeenkomst met bijzonderheden -

zoals achterstandsmeldingen of bijzonderheidscoderingen - gemeld zijn. U moet deze ook
melden bij BKR als een dergelijke melding pas mogelijk is als door de WSNP een
betalingsachterstand ontstaat of door andere situaties een reglementaire bijzonderheids
code van toepassing wordt. Met het laatste wordt bijvoorbeeld bedoeld als u een bedrag
van € 250,- of meer afboekt zonder finale kwijting.

Na drie jaar is het mogelijk dat bij rechterlijk vonnis de schuldsaneringsregeling met een
‘schone lei verklaring’ wordt beëindigd, omdat de betrokkene aan de verplichtingen van de
regeling heeft voldaan. Door het vonnis ontstaat een natuurlijke verbintenis, waarin u geen
invorderingsrecht meer heeft. U moet vervolgens direct een werkelijke einddatum melden
bij BKR die overeenkomt met het moment waarop de rechter het vonnis heeft uitgesproken.

Komt er geen ‘schone lei verklaring’, dan mag u op dat moment geen werkelijke einddatum
toevoegen. U moet dan de registratie volgens de BKR-regels verder onderhouden.

Veriaring van rechtsvorderingen
Verjaring van een rechtsvordering betekent dat u in rechte geen mogelijkheden meer heeft
om tot invordering over te gaan van bedragen die de betrokkene aan u is verschuldigd. De
gangbare verjaringstermijn bij geldvorderingen is vijf jaar.

Hoewel na verjaring de (geld)vordering in de vorm van een natuurlijke verbintenis blijft
bestaan, moet u op het moment van verjaring een werkelijke einddatum bij BKR registreren.
U moet ook met terugwerkende kracht een einddatum bij BKR melden als op een later
moment (kan) worden vastgesteld dat er sprake is van verjaring van de rechtsvordering.
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Registratie zeer kortlopende overeenkomsten
Het komt voor dat een overeenkomst, tegen het normale verwachtingspatroon in, zeer snel
na het aangaan ervan op initiatief van de betrokkene wordt beëindigd door het
schuidbedrag terug te betalen inclusief de eventueel verplichte schriftelijke opzegging.
Dergelijke overeenkomsten moet u registreren met een praktisch laatste aflossingsdatum
op de datum van de aflossing, ook als die nog vc5cirde eerste aflossingsdatum ligt.

3.4.5 Registratie van kredieten op naam van erfgenamen
Voor de registratie van kredieten op naam van een erfgenaam geldt dat de erfenis zuiver
aanvaard moet zijn. Dit is een voorwaarde om het contract of de contracten te kunnen
registreren op naam van de erfgenaam. Een beneficiaire aanvaarding mag niet
geregistreerd worden.

Op het moment dat een krediet na het overlijden van de erflater juridisch overgaat op een
andere natuurlijke persoon, dan moet de tenaamstelling van de registratie overeenkomstig
worden aangepast. Dit doet u aan de hand van mutatiecode 10 wijziging
naam/voorletters/geboortedatum”.

Daarna wordt de registratie op naam van de erfgenaam onderhouden volgens de
geldende registratieregels.

3.4.6 Rectificatiekosten
Als een kredietnemer in het afgelopen half jaar zijn gegevensoverzicht heeft opgevraagd,
berekent BKR in enkele gevallen rectificatiekosten (zie tarievenlijst) voor wijzigingen aan
de contracten van deze persoon. De reden hiervoor is dat het gegevensoverzicht van deze
consumenten op het moment van verstrekken niet correct was. De consument heeft in
deze gevallen recht op een nieuw overzicht.

In de volgende gevallen berekent BKR rectificatiekosten.

- Een praktisch laatste aflossing wordt geplaatst en de datum van deze praktisch laatste
aflossing ligt meer dan 4 weken voor de inzagedatum. Een uitzondering hierop is een
contract dat een sterpost is. Voor het aflossen van een sterpost worden geen
rectificatiekosten in rekening gebracht. Voor sterposten betaalt u namelijk andere
kosten (zie tarievenlijst).
Of

- Een praktisch laatste aflossing wordt gewijzigd en de datum van deze nieuwe praktisch
laatste aflossing ligt meer dan 4 weken voor de inzagedatum.
Of

- Een contract dat geregistreerd is voor de inzagedatum wordt door middel van een
mutatie verwijderd.
Of

- Een bijzonderheid (1 ,2,3,45,A of H) die geregistreerd is voor de inzagedatum wordt
verwijderd. Uitzondering hierop zijn coderingen ouder zijn dan 5 jaar, het verwijderen
van die coderingen levert geen rectificatiekosten op.
Of

- Een bijzonderheid (1 ,2,3,4,5,A of H) wordt toegevoegd op een contract en de datum
van deze bijzonderheid ligt meer dan 4 weken voor de inzagedatum.
Of

- Er wordt een nieuw contract geregistreerd met een eerste aflosdatum die meer dan 4
weken voor de datum van inzage ligt.
Of

- Er wordt door middel van ‘mutatiecode 10 — wijzigen naam/geboortedatum’ een
contract geregistreerd en de eerste aflosdatum van dit contract ligt meer dan 4 weken
voor de inzagedatum.
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De kosten worden alleen in rekening gebracht wanneer de wijziging aan een van de
bovenstaande voorwaarden voldoet én de consument heeft in het afgelopen half jaar zijn
gegevensoverzicht opgevraagd. Wanneer er op een dag meerdere wijzigingen aan
dezelfde consument! contractcombinatie worden doorgevoerd, berekent BKR slechts één
keer de rectificatiekosten.

3.4.7 Regels inzake schoning Centraal Krediet lnformatiesysteem
Structurele aanlevering sterposten
Om de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de informatie in CKI zo hoog mogelijk te houden,
stuurt BKR u elke twee maanden een overzicht van sterposten die bij uw overeenkomsten
zijn gesignaleerd. Een sterpost is een praktisch laatste aflossingsdatum die BKR zelf bij een
overeenkomst heeft geplaatst. Deze data worden met een * op de toetsuitslag gemarkeerd.
Een sterpost ontstaat als de theoretisch laatste aflossingsdatum van een afgelopen
overeenkomst is reeds verstreken en u heeft de overeenkomst niet beëindigd en/of geen
vervolgmelding gedaan. In dit geval voegt BKR na 3 maanden een praktisch laatste
aflossingsdatum aan de overeenkomst toe, die wordt gemarkeerd met een .

De lijst met sterposten controleert u op juistheid. Bij het behandelen van de sterposten, kunt
u de volgende mutatiecodes gebruiken om de door BKR geplaatste praktisch laatste
aflossing te verwijderen:
- mutatiecode 2: Afloop contract

mutatiecode 3: Bijzonderheidsmelding
- mutatiecode 9: Wijzigen theoretisch laatste aflossingsdatum
- mutatiecode 22: Verwijderen contract. Alleen wanneer het contract onterecht

geregistreerd is, kunt u het contract d.m.v. deze mutatiecode verwijderen.

De kosten voor het signaleren van sterposten en de eventuele correctiekosten als gevolg
van een ‘Extra navraag’ worden door BKR aan u doorberekend. Zolang u de sterposten niet
behandeld, worden deze kosten maandelijks in rekening gebracht.

Structurele schoning van contractgegevens door BKR
BKR schoont periodiek gegevensuit het Centraal Krediet Informatiesysteem. Het gaat om
contracten en bijzonderheden die conform het Algemeen Reglement niet meer getoond
hoeven te worden op een toetsuitslag. BKR schoont contracten en bijzonderheden in de
volgende gevallen:

- 5 jaar na praktisch laatste aflossingsdatum van het contract schoont BKR het hele
contract inclusief eventuele codes.

- 5 jaar na datum van de Herstel schoont BKR de herstelmelding inclusief eventueel
voorliggende codes en/of Achterstand. Als een negatief contract na de schoning geen
actuele code(s) of Achterstand overhoudt, schoont BKR het hele contract.

- 1 jaar na melding overlijden kredietnemer schoont BKR de kredietnemergegevens en
alle contracten van deze kredietnemer.

- 6 jaar na datum code 5 schoont BKR de code 5. Als de code 5 de laatste code is van
het contract, schoont BKR het hele contract.
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Structurele signalering van contractgegevens door BKR
BKR signaleert periodiek bijzonderheden die geregistreerd zijn in het Centraal Krediet
Informatiesysteem. U ontvangt een overzicht van de bijzonderheden die voor signalering in
aanmerking komen. BKR signaleert alleen codes en Achterstanden op lopende contracten.
Als op het contract een herstelmelding aanwezig is, signaleert BKR alleen codes met een
datum na de datum van de Herstel. BKR signaleert coderingen in de volgende gevallen:

- 5 jaar na de datum van een code of Achterstand.
- 10 jaar na de datum van een code of Achterstand.
- 15 jaar na de datum van een code of Achterstand
- 2 jaar na de datum van de code 5.
- 4 jaar na de datum van de code 5.
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3.5 Achterstanden en codes

3.5.1 Algemeen
De in het Algemeen Reglement beschreven bijzonderheden of onregelmatigheden die zich
tijdens de looptijd van een overeenkomst voordoen, bent u verplicht aan BKR te melden.
Deze bijzonderheden zijn beter bekend onder de namen achterstand’, herstel en ‘codes’.
Per overeenkomst kan BKR maximaal vijf bijzonderheden vastleggen naast de achterstand
en de herstelmelding. In §3.5.2 en §3.5.3 worden de achterstanden en codes behandeld.

3.5.2 Achterstanden
Als een persoon zonder uw goedkeuring niet voldoet aan de overeengekomen
verplichtingen, moet u dit aan BKR melden. Er is sprake van een betalingsachterstand
wanneer een termijnbedrag zonder uw toestemming een aantal maanden of dagen na de
contractuele vervaldatum nog niet door de betrokkene is voldaan. Alleen als een
achterstand is ontstaan zonder uw toestemming registreert u deze. Voor de verschillende
soorten overeenkomsten gelden verschillende termijnen.
In paragraaf 3.3.1 tot en met 3.3.9 kunt u per contractsoort de termijn voor het registreren
van de achterstand terugvinden.

De achterstand wordt bij de betreffende overeenkomst met een A geregistreerd, gevolgd
door de reglementaire registratiedatum. Dit is de datum waarop volgens de regels van het
Algemeen Reglement van BKR deze achterstand van kracht werd. De reglementaire
registratiedatum moet u dus meegeven met een achterstandsmelding.

NB Voor de vaststelling van een achterstand geldt dat door de betrokkene gedane
betalingen betrekking moeten hebben op het oudst vervallen termijnbedrag.

3.5.3 Herstelcode
De Herstelcode CH-code) gebruikt u om aan te geven dat een betrokkene erin is geslaagd
een achterstand in te lopen. Een H-code moet u ter registratie aanbieden op het moment
dat de achterstand daadwerkelijk is ingelopen. Het is dus niet toegestaan ‘alvast’ een H
code te registreren op het moment dat u een regeling hebt getroffen met de betrokkene om
de achterstand in te lopen.

De H-code:
- heeft uitsluitend betrekking op een achterstandsmelding en dus niet op een code.
- meldt u alleen als de overeenkomst nog doorloopt. Wordt de overeenkomst beëindigd

bij het herstellen van de achterstand, dan meldt u alleen een einddatum zonder H.
- kan zowel bij positieve als bij negatieve soorten overeenkomsten voorkomen.

3.5.4 Codes
Hieronder vindt u een overzicht van de betekenissen van de verschillende codes. Dit
overzicht staat ook bij de beschrijving van de soorten overeenkomsten. Per soort
overeenkomst vindt u daar de specifieke betekenis van de codes.

Code 1: er is een aflossings-/betaalregeling getroffen, nadat zich een registratie van de
(A)chterstand ten gevolge van een achterstand of overstand heeft voorgedaan.

Code 2: de (restant)vordering is opeisbaargesteld.
Code 3: er is een bedrag van € 250,- of meer afgeboekt. Slechts wanneer afboeking

tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum
(praktisch laatste aflossingsdatum) worden gemeld. In andere gevallen wordt
geen einddatum gemeld.

Code 4: de betrokkene blijkt/bleek onbereikbaar.
Code 5: preventieve betaalregeling getroffen.
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Als zich een situatie voordoet die valt binnen de codes 2 tot en met 5, kunt u uitsluitend de
desbetreffende code melden. Alleen voor code 1 geldt dat deze altijd samen met een A
gemeld wordt. De andere codes kunnen ook zonder A geregistreerd worden.

3.5.5 Code 4: Registratie onbereikbare personen
Bij de registratie van onbereikbare personen is het belangrijk dat u de code 4 (betrokkene
blijkt/bleek onbereikbaar) zo spoedig mogelijk meldt. Zo spoedig mogelijk betekent in dit
geval: nadat u zich ervan heeft overtuigd, dat de persoon ook daadwerkelijk onbereikbaar
is. Is deze code eenmaal toegevoegd aan een registratie, dan zal BKR bij toetsing op deze
persoon het signaal geven dat hij onbereikbaar is.

Ziet u bij een toetsing deze melding en u bent er zeker van bent dat de melding betrekking
heeft op de persoon van wie u de gegevens opvraagt en u beschikt bovendien over een
nieuw adres van de betreffende persoon, dan moet u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk
doorgeven aan de afdeling BackOffice.

U kunt het adres op twee manier doorgeven aan BKR:
1.Via de klantpottal, u gebruikt hiervoor het digitale formulier ‘Adres KN onbereikbaar’
2.Via de mail; U gebruikt hiervoor de digitale versie van het formulier dat als bijlage A bij dit
hoofdstuk is gevoegd. Dit formulier kunt u opvragen bij het Klantcontactcentrum Zakelijk . U
kunt dit formulier volledig ingevuld mailen naar kcczakelijk@bkr.nl.

Zodra uw melding binnen is, worden de nieuwe gegevens toegevoegd aan de registratie.
Bij een volgende toetsing van de betrokkene wordt de melding onbereikbaar niet meer
afgedrukt. De code 4 blijft echter gehandhaafd.

3.5.6 Code 5: Preventieve betaalregeling
Met bijzonderheidscode 5 geeft u aan dat u met de consument een preventieve
betaalregeling voor een hypothecaire kredietovereenkomst met een looptijd van ten minste 4
maanden bent overeengekomen. Bij het overeenkomen van de preventieve betaalregeling
met betrekking tot een Hypothecair Krediet (HY) bent u verplicht de betrokkene er schriftelijk
op te attenderen dat zowel het Hypothecair Krediet (HY) als de preventieve betaalregeling bij
BKR worden geregistreerd. Specifiek voor code 5 geldt het volgende:

- Code 5 is enkel van toepassing op hypothecaire kredieten.
- Code 5 mag niet gemeld worden op een contract met een actuele bij BKR

geregistreerde achterstandsmelding. Indien u een betaalregeling treft op een
contract waarbij sprake is van een actuele bij BKR geregistreerde
achterstandsmelding is bijzonderheidscode 1 van toepassing.

- Indien er sprake is van een reeds geregistreerde hypothecaire kredietovereenkomst
(HY) met een herstelmelding op de achterstandsmelding (een HY AH) zijn de regels
voor het melden van code 5 onverkort van kracht.

Nadere toelichting op preventief
Een preventieve betaalregeling betreft een tijdelijke versoepeling van de hypothecaire
leningsvoorwaarden gericht op het voorkomen van een betalingsachterstand. In de praktijk
richt een consument zich vaak pas tot zijn geldverstrekker als de eerste herinnering van de
verstreken betalingstermijn is ontvangen, om gezamenlijk tot een oplossing van de
betalingsproblematiek te komen. De consument heeft weliswaar op dat moment een
achterstand, maar de achterstand voldoet niet aan de voorgeschreven regels voor een
achterstandsregistratie bij BKR volgens het Algemeen Reglement. De term ‘preventief’ dient
derhalve gelezen te worden als ‘voordat een achterstandsmelding op het contract bij BKR
wordt gemeld’.
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Nadere toelichting opbetaalregeling
Om te verduidelijken welke betalingsregelingen geregistreerd moeten worden onder code 5
volgen hieronder een aantal indicatieve instrumenten welke in de praktijk kunnen worden
ingezet., evenals een toelichting op de wijze van registratie.

- Een rentepauze (de consument betaalt gedurende een periode geen of een verlaagd
rentebedrag): Indien de periode van de regeling ten minste 4 maanden is moet er
een code 5 worden geplaatst. Code 5 wordt verwijderd zodra de periode van de
rentepauze voorbij is, dit betekent dat code 5 niet gehandhaafd wordt in de periode
van het inlopen van het achterstallige rentebedrag. Indien de consument zonder uw
toestemming de gemaakte afspraken over het inlopen niet nakomt, gelden de
bepalingen voor een achterstandsmelding.

- Tussentijdse verlaging van de rente, waarbij de boete wordt kwijtgescholden.
Dit betreft geen tijdelijke regeling en daarom wordt in deze situatie geen code 5
geregistreerd.

- Tussentijdse verlaging van de rente, waarbij de boete door middel van middeling in
de nieuwe rente wordt verwerkt: Dit betreft geen tijdelijke regeling en daarom wordt
in deze situatie geen code 5 geregistreerd.

Nadere toelichting op schriftelijke overeenkomst van ten minste 4 maanden:
- Onder schriftelijke overeenkomst valt ook overeenstemming via e-mail.
- De looptijd van ten minste 4 maanden is in nauw overleg met het zakelijke

klantveld bepaald en gericht op het voorkomen van onevenredige administratieve
lasten.

Overige toelichtingen voor correct gebruik van biizonderheidscode 5:
- De ontstaansdatum (reglementaire registratiedatum) van de bijzonderheid is de

datum waarop de preventieve betaalregeling ingaat.
- Bij het melden van een code 5 waarbij ook een HY geregistreerd wordt, geldt dat de

le aflossingsdatum van de HY gelijk is aan de ontstaansdatum van de bijzonderheid.
Indien het hypothecaire contract reeds geregistreerd is met een herstelmelding,
wordt de le aflcssingsdatum van de HY gehandhaafd.

- Code 5 kent geen terugwerkende kracht.
- De looptijd van de preventieve betaalregeling betreft de periode van de

versoepeling van de leningsvoorwaarden en duurt ten minste 4 maanden.
- Code 5 moet worden verwijderd door middel van mutatiecode 11, zodra de

looptijd verstreken is.
- De preventieve betaalregeling kent geen registratiegrenzen in de vorm van een

minimaal of maximaal bedrag ten gevolg van de versoepeling van de
voorwaarden.
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3.5.7 Mutatïecodes

Met een mutatiecode kunt u wijzigingen en ontwikkelingen bi] een geregistreerde
overeenkomst doorgeven aan BKR. CKI blijft volledig en betrouwbaar als u BKR voorziet
van de meest actuele gegevens. De technische details en dragerspecifieke instructies vindt
u in de technische handleidingen. Daarnaast vindt u in de Instructie Mutatieverwerking
praktische informatie over het aanleveren en corrigeren van mutaties. Beide handleidingen
kunt u opvragen bij het Klantcontactcentrum Zakelijk en staan op zakelijk.bkr.nl.

Hieronder vindt u de verschillende mutatiecodes. BKR voert alleen de mutatie uit
overeenkomt met de mutatiecode. Overige afwijkingen tussen uw mutatie en de registratie
bij BKR worden niet overgenomen. Als u voor meerdere contractanten dezelfde mutatie
wilt doorgeven, levert u voor elke contractant een aparte mutatie aan.

- Mutatiecode 1: nieuwe overeenkomst
- Mutatiecode 2: afloopovereenkomst
- Mutatiecode 3: bijzonderheidsmelding
- Mutatiecode 4: wijziging overeenkomstnummer
- Mutatiecode 5: verhuizing
- Mutatiecode 6: bedrag- / limietswijziging
- Mutatiecode 7: wijziging deelnemernummer
- Mutatiecode 8: overlijden kredietnemer
- Mutatiecode 9: wijziging theoretisch laatste aflossingsdatum
- Mutatiecode 10: wijziging geboortenaam, geboortedatum en/of voorletters
- Mutatiecode 11: verwijderen bijzonderheid
- Mutatiecode 12: wijzigingen eersteaflossingsdatum
- Mutatiecode 13: wijzigingen reglementaire registratiedatum van de bijzonderheid
- Mutatiecode 20: handhaven bijzonderheid
- Mutatiecode 21: wijzigen/verwijderen praktisch laatste aflossingsdatum
- Mutatiecode 22: verwijdering ten onrechte geregistreerde overeenkomst
- Mutatiecode 99: afmelden hermutatie

Toelichting bii mutatiecode 6: bedrag- / limietswijziging
U meldt de wijziging alleen als deze schriftelijk overeengekomen is. Onder schriftelijk
overeengekomen wordt niet verstaan de in de (standaard) contractvoorwaarden
opgenomen bepalingen als ‘inperking van de kredietlimiet of kredietruimte’ of ‘inperking van
de opnamemogelijkheid’.

Toelichting bij mutatiecode 7: wijziging deelnemernummer
Bij de (Juridische) verkoop van een vordering moet de verkopende partij zorgdragen voor het
overdragen van de bestaande registraties aan de verkrijgende partij. Dit betekent dat de
verkopende partij de opdracht geeft het deelnemernummer bij BKR aan te passen middels
mutatiecode 7. Dit moet geschieden binnen 30 dagen na contractovername en de
verkrijgende partij dient volledig op de hoogte te zijn van de BKR onderhoudsverplichtingen,
die met de aankoop van de vorderingen zijn overgekomen.
Tevens moet de verkopende partij BKR schriftelijk op de hoogte stellen van de op hande
zijnde verkoop.

Toelichting bii mutatiecode 9: wijziging theoretisch laatste aflossingsdatum:
Voor Aflopende Kredieten geldt een uitzondering. Wanneer het krediet als slottermijn
geregistreerd is bij BKR, is het niet mogelijk om, door het wijzigen van de theoretisch
laatste aflossing, van dit contract een regulier Aflopend Krediet te maken. U dient dan de
slottermijn te verwijderen en het nieuwe contract als regulier Aflopend Krediet te
registreren. Hetzelfde geldt voor het wijzigen van een regulier Aflopend Krediet naar een
slottermijn.
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Toelichting bij mutatiecode 10: wijziging geboortenaam, geboortedatum en/of voorletters
Met mutatiecode 10 kuntu de geboortenaam, geboortedatum en/of voorletters wijzigen. U
kunt met deze code de voorletters niet verwijderen, het is alleen mogelijk om voorlefters
toe te voegen.
Na het wijzigen van de gegevens kunnen zich twee situaties voordoen
- De nieuwe naam en/of geboortedatum en/of voorletters komt nog NIET voor in CKI?

Dan wordt er een nieuwe kredietnemer aangemaakt. Adresgegevens en geslacht wordt
dan uit de mutatie mee overgenomen.

- De nieuwe naam en/of geboortedatum en/of voorletters komt al WEL voor in CKI? Dan
worden adresgegevens en geslacht uit de mutatie niet mee overgenomen.

Als u de persoonsgegevens voor meerdere overeenkomsten wilt wijzigen dient u dit per
overeenkomst apart te melden.

Toelichting bii mutatiecode 11: verwijderen bijzonderheid:
Om de bijzonderheid te verwijderen, is het noodzakelijk dat de datum die opgegeven wordt
bij de bijzonderheid, in dezelfde week ligt als de datum die u eerder bij BKR heeft
opgegeven.

Toelichting bii mutatiecode 12: wijziging eerste aflossingsdatum
Let u bij Aflopende Kredieten op het volgende: Is de theoretisch laatste aflossingsdatum bij
de overeenkomst die u wijzigt dezelfde datum als de datum van de eerste aflossing? Zorg
dan dat de gewijzigde theoretische aflossingsdatum in de mutatie ook overeenkomt met de
datum van de eerste aflossing in de mutatie.

Wanneer het krediet als slottermijn geregistreerd is bij BKR, is het niet mogelijk om, door het
wijzigen van de eerste aflossingsdatum, van dit contract een regulier Aflopend Krediet te
maken. U dient dan de slottermijn te verwijderen en het nieuwe contract als reguliere AK te
registreren. Hetzelfde geldt voor het wijzigen van een reguliere AK naar een slottermijn.

Toelichting bij mutatiecode 13: wiiziging reglementaire registratiedatum

Bij een negatieve registratie zal ook de datum van de eerste aflossing vanuit de mutatie
worden overgenomen, mits dit de codering is die de aanleiding was voor de oorspronkelijke
registratie (de codering waarvan de reglementaire registratiedatum gelijk is aan de eerste
aflossingsdatum). Zorg er daarom voor dat u in dit geval ook de juiste eerste
aflossingsdatum opgeeft.

Toelichting bij mutatiecode 20: handhaven bijzonderheid
Met deze mutatiecode wordt de opgegeven bijzonderheidsmelding gemarkeerd om aan te
geven dat een gesignaleerde bijzonderheid nog zichtbaar moet blijven bij het contract. De
bijzonderheid blijft dus gehandhaafd. U kunt deze mutatiecode gebruiken als mogelijke
reactie op een gesignaleerde bijzonderheid.

Toelichting bij mutatiecode 21: wijzigen/verwijderen praktisch laatste aflossingsdatum:
Deze mutatiecode is niet geschikt voor het lopend maken van contracten die door BKR zijn
afgelost. In paragraaf 3.5.6 staat beschreven welke mutatiecodes u hiervoor kunt gebruiken.
U kunt deze mutatiecode ook NIET gebruiken om een afloop van een overeenkomst door te
geven.

Toelichting bij mutatiecode 22: verwijdering ten onrechte geregistreerde overeenkomst:
De gegevens uit de overeenkomst die u met deze code opgeeft, moeten overeenkomen
met de gegevens zoals deze verwerkt zijn in CKI. Alleen zo kan de overeen komst

• geautomatiseerd worden verwijderd.
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Verder bent u verplicht om bij deze mutatie ook de code ‘reden verwijdering in te vullen.
Eventuele bijzonderheidscodes hoeft u niet op te geven.

Code reden verwijdering
Met code ‘reden verwijdering’ geeft u aan waarom een bepaalde overeenkomst moet
verdwijnen. U hebt hiervoor twee posities beschikbaar. Hier kunt u één van de volgende
coderingen plaatsen:
01 = n.a.v. een verzoek van een betrokkene
02 = n.a.v. een controle door uzelf of iemand van uw Organisatie
03 = n.a.v. een vraag van een andere deelnemer
04 = overige redenen

Toelichting bij mutatiecode 99: afmeldenhermutatie
U bent reglementair verplicht om uw afkeur te behandelen. De afgekeurde mutaties die u niet
opnieuw wilt aanbieden bij BKR, kunt u afmelden met mutatiecode 99. BKR controleert
periodiek of u uw afkeur behandelt.
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3.6 Informatieplicht deelnemers

3.6.1 Algemeen
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) speelt een grote rol in de dagelijkse praktijk
van BKR. Het Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert de naleving van deze wet.

BKR heeft zich aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens (AP) omdat wij
verantwoordelijk zijn voor een bestand waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Hierbij
zijn alle BKR reglementen ter beschikking van het AP gesteld:

• het Algemeen Reglement;
• het Reglement Geschillencommissie.

Alle bij BKR aangesloten organisaties zijn reglementair verplicht iedereen die daarom
vraagt, behulpzaam te zijn bij het uitoefenen van zijn rechten. Ongeacht of hij cliënt is of
niet.

3.6.2 Wettelijke en reglementaire verplichtingen
Voor deelnemers zijn de belangrijkste (VVbp-)consequenties de verplichte melding aan de
betrokkene van de registratie van de overeenkomst bij BKR. Daarnaast geldt de
reglementaire verplichting tot het vooraankondigen van een eventuele
achterstandsmelding.

Registratie overeenkomst bij BKR
Voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst bent u verplicht de (toekomstige)
betrokkene er schriftelijk op te affenderen dat de overeenkomst bij BKR wordt
geregistreerd. U kunt hiervoor de volgende meldtekst gebruiken:

‘<Naam deelnemer> meldt deze overeenkomst bij de Stichting Bureau Krediet Registratie
(BKR) te Tiel. BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem ten
behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisicos voor aangesloten
organisaties en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokkenen, alsmede
ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische
schuidsituatles. Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstellingen
door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten organisaties, hetgeen mogelijk is in
feitelijke en statistisch bewerkte vorm. Naast het aanmelden van de overeenkomst heeft
<Naam deelnemer> verder de verplichting op zich genomen een achterstand in de
nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst van meer dan
<aantal> maanden te melden bij BKR. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele
volgende financieringsaanvraag.

Voor een Hypothecair krediet overeenkomsten die u pas registreert bijeen negaeve
ervaring, bijvoorbeeld als er een betalingsachterstand is opgetreden, kunt u de volgende
meldtekst gebruiken:

‘<Naam deelnemer> is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel.
<Naam deelnemer> heeft de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming
van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst van meer dan
of gelijk aan <3 maandtermijnen of 3 maanden> te melden bij BKR, hetgeen gevolgen kan
hebben voor iedere eventuele volgende financienngsaanvraag.

BKR handleiding hoofdstuk 3 Versie: 1 januari 2017 35



BkR
Voor overige obligo overeenkomsten (RO) die u registreert als er een betalingsachterstand
of bijzonderheid is opgetreden, kunt u de volgende meldtekst gebruiken indien er een
betalingsachterstand is opgetreden:

‘<Naam deelnemer> is aangesloten bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel.
<Naam deelnemer> heeft de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming
van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst van meer dan 4 maanden
te melden bij BKR, hetgeen gevolgen kan hebben voor iedere eventuele volgende
flnancieringsaanvraag.

BKR verwerkt de gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem ten behoeve van het
voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor aangesloten organisaties
en het voorkomen en beperken van overkrediteting van betrokkenen, alsmede ten behoeve
van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties.
Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstellingen door BKR ter
beschikking gesteld aan de aangesloten organisaties,
hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm.

Vooraankondiqing achterstandsmeldinq
U bent verplicht om de consument tijdig te informeren dat niet betalen zal leiden tot een
Achterstandsmelding bij BKR. Hiervan moet de consument maximaal 14 en minimaal 5
dagen voor de registratie van de achterstand in kennis gesteld worden. U wijst de consument
hierbij op de consequenties van niet betalen.

De vastgestelde meldtekst voor de vooraankondiging van de achterstand luidt:

<Naam deelnemer> heeft de verplichting op zich genomen een achterstand in de betaling
van meer dan <termijn> te melden bij BKR. Dit betekent dat wanneer de achterstallige
betaling(-en) niet binnen <termijn> alsnog zijn voldaan en er binnen die termijn evenmin
anderszins een betalingsregeling is getroffen, <naam deelnemer> verplicht is die
betalingsachterstand bij BKR te melden. Melding van een betalingsachterstand kan gevolgen
hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag.
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Bijlage A: Opgave nieuw adres bij kredietnemer
onbereikbaar

Gegevens deelnemer
(sub)deelnemernummer
naam organisatie
afdeling
naam functionaris
postadres
telefoonnummer

Doet hierbij opgave van een nieuw adres voor een betrokkene die de status “onbereikbaar”
heeft.

Gegevens betrokkene
geboortenaam
voorletters
geboortedatum
straatnaam
huisnummer
woonplaats

Dit formulier kunt u mailen naar KCCZAKELIJKBKR.NL of zendt u aan:
BKR
Klantcontactcentrum Zakelijk
Postbus 6080
4000 HB Tiel

Handtekening:
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Bijlage B: Basisregels productief (zakelijk) krediet

In deze bijlage vindt u handvatten waarmee u kunt beoordelen hoe u een productief
(zakelijk) krediet moet registreren.

Inleiding
De registratieregels bij een productief krediet kunnen niet volledig worden beschreven in de
BKR Handleiding. Dit heeft de volgende redenen:
1. het aantal varianten van een productief krediet is te omvangrijk om deze allemaal

individueel te beschrijven;
2. een gedetailleerde uitwerking van de registratieregels beperkt de flexibiliteit van uw

beoordeling om een productief krediet op een bepaalde wijze te registreren.

In het Algemeen Reglement van BKR is bepaald dat u, als BKR deelnemer, verplicht bent
om de gegevens van bepaalde overeenkomsten ter verwerking aan te bieden bij BKR. Het
gaat om overeenkomsten die u hebt afgesloten met natuurlijke personen. In artikel 18 van
het reglement kun u lezen welke overeenkomsten dit zijn. Een van deze overeenkomsten is
het productief (zakelijk) krediet.

Met productief krediet wordt bedoeld zakelijke kredietovereenkomsten die zijn afgesloten
met natuurlijke personen. Onder natuurlijke persoon’ worden particuliere personen
verstaan die zelf een overeenkomst sluiten met een deelnemer. Ook worden hieronder
organisaties verstaan die geen rechtspersoon zijn. Dit zijn de eenmanszaak, de
vennootschap onder firma (v.o.f.), de maatschap en de commanditaire vennootschap (cv.).

Biedt u uw klanten op maat gemaakte productieve kredieten? Dan moet u, op basis van de
rechtsvorm en de aansprakelijkheden die van toepassing zijn, nagaan op welke wijze en op
welk moment u de gegevens uit deze overeenkomst ter verwerking aanlevert bij BKR.

Beslisboom bij afweging
Voor de registratie van productieve kredieten dient u zich de volgende vragen te stellen: Is
de betrokken natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen
die voortvloeien uit de productievekredietovereenkomst?
Zo ja, hoever geldt deze hoofdelijke aansprakelijkheid?
Het stroomdiagram op de volgende pagina helpt u bij het correct registreren van een
zakelijk krediet bij BKR onder de kredietsoortcode RO.
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Toelichting bestuurdersaansprakelijkheid bij rechtspersonen NV en BV
Voor de bestuurdersaansprakelijkheid bij de rechtspersonen NV en BV wordt aangçsloten
bi] de wettelijke regeling uit boek 2:138 BW voor de NV en artikel 2:248 BW voor de BV.
Hieronder wordt de bestuurdersaansprakelijkheid beschreven die te maken heeft met de
overeenkomst die, op naam van de bestuurder als natuurlijke persoon, moet worden
aangemeld bi] BKR. Deze beschrijving is niet uitputtend of limitatief.

De bestuurder van een NV/BV is bij faillissement hoofdelijk aansprakelijk jegens de boedel
als:
1. de schulden van de NV niet door vereffening van de baten kunnen worden voldaan; en
2. het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld; en
3. aannemelijk is dat dat een belangrijke oorzaak is van hetfaillissement.

Van de tweede voorwaarde is in elk geval sprake bij overtreding van artikelen 2:10 EW en
2:394 BW. Dit zijn bepalingen over het aantekening houden van de vermogenstoestand en
het openbaar maken van de jaarcijfers.

Is de bestuurder hoofdelijk aansprakelijk en wordt deze aangesproken in zijn privé-
vermogen? Dan volgt u de registratieregels die worden beschreven in §3.5.2 Achterstanden
van de BKR Handleiding.

Toelichting melding vennoten v.o.f.
Een vennootschap kan bestaan uit twee of meer vennoten. Als één van de vennoten een
overeenkomst aangaat (zoals een kredietovereenkomst) geldt dan de hoofdelijke
aansprakelijkheid voor alle vennoten en dientengevolge ook de melding bij BKR?

Op deze situatie zijn de artikelen 17 en 18 van het Wetboek van Koophandel van
toepassing.

Elke vennoot is bevoegd om namens de vennootschap te handelen, gelden te ontvangen
en uit te geven en de vennootschap aan derden te verbinden. Dit geldt niet als een vennoot
hiervan door de vennootschapsovereenkomst is uitgesloten.

De vennootschap wordt verbonden en daarmee is elke vennoot hoofdelijk verbonden voor
zover het dus niét gaat om:

- handelingen die niet tot de normale handelingen en/of de doelstelling van de
vennootschap behoren; en/of

- handelingen waartoe een vennoot op basis van de vennootschapsovereenkomst niet
is bevoegd.

In deze situatie zal een kredietovereenkomst op naam van elke vennoot worden
geregistreerd.

Let op! Voor artikel 20 en artikel 21 van het Wetboek van Koophandel gelden aparte regels
voor de commanditairevennoot.
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Memo wijziging Handleiding

3.1 Algemeen

Nieuwe teksten

Voor kredieten met een looptijd tot drie (3) maanden en waarbij niet meer dan onbetekenende

kosten in rekening kan het Bestuur een ontheffing verlenen.

Het Centraal Krediet Informatiesysteem van BKR is gebaseerd op een registratiestelsel waarbij

gegevens worden geregistreerd en aangevuld. Er is geen sprake van een stelsel van overschrijving

van gegevens

3.3.10 Kort Krediet

Nieuwe tekst

Bij kort krediet kan een onderscheid worden gemaakt tussen kort krediet met een looptijd tot en met

één (1) maand waarbij meer dan onbetekenende kosten in rekening worden gebracht en kredieten

met een looptijd tot drie (3) maanden waarbij onbetekenende kosten in rekening worden gebracht.

De kosten zijn onbetekenend indien deze niet meer dan 0,25% van de kredietsom bedragen bij

kredieten die binnen drie (3) maanden moeten worden afgelost. Het gaat hier bijvoorbeeld om

achterafbetaling van goederen binnen drie (3) maanden.

De kosten zijn ook onbetekenend indien deze maximaal € 50,- bedragen in het geval van een

deferred debit card. Dit zijn debit cards waarbij het verschuldigde bedrag niet direct van de

betaalrekening van de consument wordt afgeschreven, zoals bij een betaalpas, maar waar het

afboeken van de vordering van de betaalrekening op een later moment plaatsvindt.

3.5.4 Codes

Onder vernummering van 3.5.5. tot 3.5.8 en volgende worden de volgende paragrafen ingevoegd:

3.5.5 Code 1: Betalingsregeling na achterstand

U meldt een code; als u na het registreren van een achterstand een betalingsregeling met uw cliënt
overeenkomt. Komt u een betalingsregeling met uw cliënt overeen voordat u er sprake is van een

registratie van een achterstand, dan mag u dit niet met code; bi] BKR registreren. U mag ook geen

achterstand registreren.

3.5.6. Code 2: opeisbaar stelling vordering

U meldt een code 2 als u de (restant)vordering opeisb aar stelt. Aan het opeisbaar stellen van een
vordering zijn wettelijke eisen verbonden. Het opeisbaar stellen van de vordering kan samenvallen

met de overdracht van de vordering aan de deurwaarder of een incassobureau.
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3.5.7 Code 3: afboeking

U meldt een code 3 als u een bedrag van f250,- of meer afboekt. Alleen als u het bedrag afboekt

tegen finale kwijting, moet u tegelijkertijd met code 3 een praktisch laatste aflossingsdatum melden.

De datum van de code 3 en de datum van de praktisch laatste aflossingsdatum zijn dan gelijk zijn.

Boekt een bedrag va f250,- of meer af zonder dat u hierbij finale kwijting verleent, dan meldt u

alleen een bijzonderheidscode 3 met een datum. Heeft u een bedrag afgeboekt tegen finale kwijting

en de consument betaalt alsnog het volledige bedrag van de vordering, dan mag u de code 3 niet

verwijderen. U dient dat de praktisch laatste aflossingsdatum te wijzigen in de datum waarop de

consument het volledige bedrag heeft voldaan. Door het verschil in registratiedatum van de

bijzonderheidscode 3 en de praktisch laatste aflossingsdatum kunt u zien, dat de consument alsnog

aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3.5.10 Mutatiecodes (nieuw)

Aan de inleidende tekst wordt een zinsnede toegevoegd.

BKR ziet erop toe dat toepassing van de mutotiecodes op juiste wijze plaatsvindt en heeft het recht

om compliance maatregelen te treffen, zoals het blokkeren van de geautomatiseerde verwerking van

mutatiecodes en het recht om ter zake een onderzoek in te stellen. De zakelijke klant is verplicht aan

een dergelijk onderzoek zijn medewerking te verlenen.

De tekst van de mutatiecodes 11 en 22 wordt als volgt gewijzigd:

Toelichting m utatiecode 11: verwijderen achterstand, herstelcode en/of bijzonderheid

Het is niet toegestaan om een achterstand, herstelcode en/of bijzonderheid uit CKI te verwijderen,

tenzij zich één van de volgende redenen voordoet:

A onterechte registratie. Er is nooit sprake geweest van een reglementaire achterstand en/of

grondslag voor de registratie van een bijzonderheidscode;

B uitspraak van de rechter of een geschillencommissie als de Geschillencommissie BKR of K1F1D,

voor zover die uitspraak strekt tot aanpassing van de achterstand, herstelcode en/of

bijzonderheid.

Wilt u tot verwijdering overgaan, dan moet u bij deze mutatie de reden van verwijdering aangeven

en wel met één van de bovenstaande codes. Met de code geeft aan waarom een

achterstandsmelding, herstelmelding en/of bijzonderheidscode moet worden verwijderd. Daarnaast

moet u het als bijlage C bij deze Handleiding gevoegde formulier in vullen en aan ons toesturen. Naast

de reden van verwijdering moet u daarin een toelichting geven op de reden van verwijdering en de

gevraagde documenten. Met het inzicht in de redenen voor verwijdering kan BKR beter de

dotakwaliteit in het CKI waarborgen en vaststellen of overeenkomstig het Reglement is gehandeld.

BKR stelt alleen een onderzoek in indien er gerede twijfel bestaat over de verwijdering van

achterstanden, herstelcodes en bijzonderheden.

Om een achterstand herstelcode en/of bijzonderheid te verwijderen, is het noodzakelijk dat de datum

die wordt opgegeven bij de achterstand, herstelcode en/of bijzonderheid, in dezelfde week ligt als de

datum die u eerder bij BKR heeft opgegeven.
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Toelichting mutatiecode 22: verwijdering geregistreerde overeenkomst

Het is niet toegestaan om een geregistreerde overeenkomst te verwijderen, tenzij zich één van de

volgende redenen voordoet:

A onterechte registratie. Er is geen overeenkomst tot stand gekomen;

B uitspraak van de rechter of een geschillencommissie als de Geschillencommissie BKR of K1FiD,

voor zover die uitspraak strekt tot verwijdering van het contract.

Wilt u tot verwijdering overgaan, dan moet u bij deze mutatie de reden van verwijdering aangeven

en wel met één van de bovenstaande codes. Met de code geeft aan waarom een contract worden

verwijderd. Daarnaast moet u het als bijlage C bij deze Handleiding gevoegde formulier invullen en

aan ons toesturen. Naast de reden van verwijdering moet u daarin een toelichting geven op de reden

van verwijdering en de gevraagde documenten bijvoegen. Met het inzicht in de redenen voor

verwijdering kan BKR beter de datakwaliteit in het CKI waarborgen en vaststellen of overeenkomstig

het Reglement is gehandeld. BKR stelt alleen een onderzoek in indien er grede twijfel bestaat over

de verwijdering van het contract.

De gegevens uit de overeenkomst die u met deze code opgeeft, moeten overeenkomen met de

gegevens zoals deze verwerkt zijn in CKI. Alleen zo kan de overeenkomst geautomatiseerd worden

verwijderd. U bent bij deze mutatie verplicht om ook de reden van verwijdering aan te geven.

Eventuele achterstandsmeldingen, herstelmelding en/of bijzonderheidscodes hoeft u hierbij niet op te

geven, omdat met het verwijderen van de overeenkomst ook de registratie wordt verwijderd. U moet

hiervoor ook gebruik maken van het als bijlage C bijgevoegde formulier.
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Van:

______________I(FM/ME)

Verzonden: maandaQ 4 september 2017 18:19
Aan: AFM
cc:

_________

Onderwerp: FW: Beantwoording Kamervragen over het bericht Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR
Bijlagen: Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’.docx

Bestel______

Vanwege de afwezigheid vani leven via jou. Kun jij de concept beantwoording uitzetten bij de betrokken
medewerker(s)?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW p Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Van:l LFM/ME)
Verzonden: maandag 4 september 2017 18:17
Aan: IAFM
Onderwerp: Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’

Beste

_______

Bijgevoegd de concept beantwoording van het Kamervragen over het BKR. We willen de beantwoording deze
week afronden, zodat de antwoorden uiterlijk dinsdag in de Tweede Kamer kunnen liggen. Lukt het jullie om
uiterlijk donderdagmiddag te reageren met eventuele opmerkingen? Dan kunnen de opmerkingen donderdag nog
verwerkt worden en kan het stuk vrijdag richting de minister.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag
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Van:

_____________I(FM/ME)

Verzonden: maandag 4 september 2017 18:25
Aan:

______________________________nvb.nl)

Onderwerp: Concept beantwoording kamervragen BKR
Bijlagen: Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’.docx

Beste

Bijgevoegd vind je de concept beantwoording van de Kamervragen over het BKR waar we laatst over spraken. In
de regel stemmen wij beantwoording van Kamervragen niet af met partijen in de sector, maar omdat jullie in deze
discussie ook een grote partij zijn, horen wij graag of jullie nog feitelijke onjuistheden zien in de antwoorden? Lukt
het om uiterlijk donderdagmiddag as. te reageren met eventuele opmerkingen? Dan kan de input donderdag
verwerkt worden en kan het stuk vrijdag richting de minister.

Telefonisch reageren is ook mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag
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Van: IFM/ME)
Verzonden: maandag 4 september 2017 18:50
Aan:

_____________I(FM/ME)

Onderwerp: Fwd: Concept beantwoording kamervragen BKR
Bijlagen: Beantwoording Kamervragen over het bericht Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR.docx

Hal___

Hierbij de nieuwe versie die ik met afm en nvb heb gedeeld. 11 .1

11.1

Maar even kijken waar afm en nvb mee terugkomt donderdag en dan wat knopen doorhakken.

Groeten,l______

7an: [111fl l n nl>
Verzonden: 4 sep. 2017 18:24
Aan: ‘1 nvh.nl>
Onderwerp: Concept beantwoording kamervragen BKR

BesteJ

Bijgevoegd vind je de concept beantwoording van de Kamervragen over het BKR waar we laatst over spraken. In
de regel stemmen wij beantwoording van Kamervragen niet af met partijen in de sector, maar omdat jullie in deze
discussie ook een grote partij zijn, horen wij graag of jullie nog feitelijke onjuistheden zien in de antwoorden? Lukt
het om uiterlijk donderdagmiddag as. te reageren met eventuele opmerkingen? Dan kan de input donderdag
verwerkt worden en kan het stuk vrijdag richting de minister.

Telefonisch reageren is ook mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

1
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Van: IFM/ME)
Verzonden: maandag 4 september 2017 18:50
Aan:

_____________I(FM/ME)

Onderwerp: Fwd: Concept beantwoording kamervragen BKR
Bijlagen: Beantwoording Kamervragen over het bericht Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR.docx

Hal___

Hierbij de nieuwe versie die ik met afm en nvb heb gedeeld. 11 .1

11.1

Maar even kijken waar afm en nvb mee terugkomt donderdag en dan wat knopen doorhakken.

Groeten,l______

7an: [111fl l n nl>
Verzonden: 4 sep. 2017 18:24
Aan: ‘1 nvh.nl>
Onderwerp: Concept beantwoording kamervragen BKR

BesteJ

Bijgevoegd vind je de concept beantwoording van de Kamervragen over het BKR waar we laatst over spraken. In
de regel stemmen wij beantwoording van Kamervragen niet af met partijen in de sector, maar omdat jullie in deze
discussie ook een grote partij zijn, horen wij graag of jullie nog feitelijke onjuistheden zien in de antwoorden? Lukt
het om uiterlijk donderdagmiddag as. te reageren met eventuele opmerkingen? Dan kan de input donderdag
verwerkt worden en kan het stuk vrijdag richting de minister.

Telefonisch reageren is ook mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

1
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___________________________dynamietnederland.nI]

maandao 4 seotember 2017 1 :09

____________

(EM/ME)
Deel 2 - toelichting antwoorden Kamervragen
Toelichting antwoorden Kamervragen 4 september 2017.pdf; Brief naar

____

Geschillencommissie.pdf; Reactie BKR inzake Geschillencommissie.pdf; Schrijven 1 1
df; Reactie AFM.pdt; rood-staan-kan-wél-duizenden-hun-hypotheek

kosten.pdf; Waarom werkt het BKR-systeem niet.pdf

Hierbij ontvangt u deel 2 van ons bericht.

Toelichting op de gestelde Kamervragen;
Brief naar de Geschillencommissie van het BKR;
Reactie van BKR op de brief;
Reactie van __________________ inzake toezicht op het BKR;
Reactie van de AEM inzake toezicht op BKR;
Twee relevante blogberichten.

Wij hopen hiermee een zinvolle bijdrage te hebben geleverd voor het beantwoorden van de Kamervragen.

\tct riendelijke groet,

Dynamiet
Nederland

Dit bericht en de eventuele bij lagen zijn vertrouwelijk. Wanneer u het ten onrechte heeft ontvangen,
verzoeken wij u ons hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Onbevoegd gebruik en verspreiding is niet
toegestaan. Wij attenderen u erop, dat e-mailberichten aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn. Dynamiet Nederland
en haar dochtermaatschappijen zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overdracht van informatie noch

voor vertraging in de ontvangst of schade aan uw systeem. Dynamiet Nederland staat er niet voor in. dat de integriteit
behouden is gebleven, dat het vrij is van virussen en niet onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst door

derden.

Denk aan het milieu voordat u dit bericht uitprint

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Geachte heer!______

2.
3.
4.
5.
6.

1



Van:

______________kFM/ME)

Verzonden: dinsdag 5september2017 9:19
Aan: IAFM
Onderwerp: RE: Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’

Hou

_____

Ik heb inmiddels een mailtje terug van 1 dat ze ermee aan de slag gaat.

Groeten,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE Den Haag

Van:j kFM/ME
Verzonden: maandag 4 september 2017 18:19
Aan: IAFM
cc: i
Onderwerp: FW: Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’

Bestel t

Vanwege de afwezigheid van 1 even via jou. Kun jij de concept beantwoording uitzetten bij de betrokken
medewerker(s)?

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktged rag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE t Den Haag

Van FM/ME)
Verzonden: maandag 4 september 2017 18:17
Aan:IAFM
Ondèrwerp: öeantwooraing Kafnervragen over het bericht ‘Helaas, geen nieuw huis dankzij BKR’

Beste

Bijgevoegd de concept beantwoording van het Kamervragen over het BKR. We willen de beantwoording deze
week afronden, zodat de antwoorden uiterlijk dinsdag in de Tweede Kamer kunnen liggen. Lukt het jullie om
uiterlijk donderdagmiddag te reageren met eventuele opmerkingen? Dan kunnen de opmerkingen donderdag nog
verwerkt worden en kan het stuk vrijdag richting de minister.



Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

2
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Van:
Verzonden:
Aan:

________________

Onderwerp:
Bijlagen:

Geachte heer

_______

Wellicht heeft u iets aan het onderstaand info. Ik houd een journalist op de hoogte inzake recente ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

tct vrientieiijv gruct.

Dynamiet
Nederland

- Jdynamietnederland.nI]
dinsdag 5 seotember 2017 10:21

______________(FM/ME)

FW: Reactie BKR
Reactie naar pdf; Reactie BKR.pdf

Geen bestuurlijke aangelegenheid

1



i ,i
Dit bericht en de eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk. Wanneer u het ten onrechte heeft ontvangen,

verzoeken wij u ons hierover te informeren en het bericht te verwijderen. Onbevoegd gebruik en verspreiding is niet
toegestaan. Wij attenderen u erop, dat e-mailberichten aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn. Dynamiet Nederland
en haar dochtermaatschappijen zijn niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overdracht van informatie noch

voor vertraging in de ontvangst of schade aan uw systeem. Dynamiet Nederland staat er niet voor in, dat de integriteit
behouden is gebleven, dat het vrij is van virussen en niet onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst door

derden.

Denk aan het milieu voordat u dit bericht uitprint

2



Dynamiet
Nederland

VERTROUWELIJK

Uitsluitend per e-mail: 1

Zoetermeer, 1 mei 2017

Uw kenmerk 1 Ons kenmerk DT 21 1140
Inzake Nieuw beleid BKR Bijlage(n)

Geachte heer 1
Geen bestuurlijke aangelegenheid

KvK numme

28a
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Van: 1bkr.nI]
Verzonden: dinsdag 5 september 2017 10:46
Aan:

______________

(FM/ME)
Onderwerp: RE: BKR - informatie over toepassing belangenafweging

Bestel______

De Handleiding is gepubliceerd op de zakelijke klantportal en daarmee uitgerold naar alle kredietverleners.
Binnenkort volgt een klantbrief waarin we hierop extra attenderen.
De aanpassing van het formulier is onderhanden en komt vandaag beschikbaar. Ik stuur je dat direct ter bevestiging
na.

Met vriendelijke groet,

Postbus 6080
4000 HB Tiel

Lees onze proclaimer en meet informatie op bkr.nl

Van Drninfin.nl]
Verzonden: maandag 4 september 2017 18:45 29a
Aan [bkr.nI>
Onderwerp: RE: BKR - informatie over toepassing belangenafweging

Bestel______

Dank voor de toelichting en het sturen van de stukken. Is deze handleiding ook al bekend bij de deelnemers, of
moet dit nog gebeuren?

Daarnaast had ik nog een vraag over het formulier dat ik als bijlage heb toegevoegd. Wordt dit formulier ook in
lijn gebracht met het hoofdstuk over verwijderen van een achterstand (blz 43 van de algemene handleiding),
zodat duidelijk is dat naast A(i), ook nog A(ii): ‘er heeft een hernieuwde individuele belangenafweging
plaatsgevonden’ een optie is?

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

1



Van: r dibkr.nl]
Verzonden: maandag 4 september 2017 16:50

______

Aan:I I(FM/ME) 29b
Onderwerp: BKR - informatie over toepassing belangenafweging

Bestel______

In ons telefoongesprek spraken wij kort over de Algemene Handleiding BKR. Deze handleiding is een praktische
toelichting van het reglement. Alle financiële instellingen die deelnemen aan het stelsel van kredietregistratie zijn
hieraan gehouden.

11.1

Laat het vooral weten als je meer informatie wilt ontvangen of ergens een toelichting op wilt krijgen.

Met vriendelijke groet,

BKR
Postbus 6080
4000 HB Tiel

Lees onze oroclairne, en meet informatie op bkr.nI

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aanspraketitkheid voor schade. van welke aard ook. die
verband houdt met risico’s verbonden aan het etoktronisch verzenden van berichten.
This message may contan information that is not intended for yoLi. It you are not the addressee or t this massage was sent to you by mistake, you are
requested to intorm the sender and delete the massage. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

.2



____________I(FM/ME)

dinsdag 5september 2017 13:10

_____________I(FM/ME)

AF: Concept beantwoording kamervragen BKR
Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Helaas geen nieuw huis dankzij BKR’.docx

Ziet er goed uit! Heb nog een paar tekstuele puntjes ingevoegd.1_1.1

111.1 1
Groet,

van:I I(FM/ME)
Verzonden: maandaq 4 september 2017 18:50
Aan:I I(FM/ME)
Onderwerp: Fwd: Concept beantwoording kamervragen BKR

Hal____

Hierbij de nieuwe versie die ik met afm en nvb heb gedeeld. 11 .1

Groeten, 1

Van: ninfln.nl>

30a

Verzonden: 4 sep. 2017 18:24
Aan:l
Onderwerp: Concept beantwoording kamervragen B KR

Beste

I( iivh. ni>

Bijgevoegd vind je de concept beantwoording van de Kamervragen over het BKR waar we laatst over spraken. In
de regel stemmen wij beantwoording van Kamervragen niet af met partijen in de sector, maar omdat jullie in deze
discussie ook een grote partij zijn, horen wij graag of jullie nog feitelijke onjuistheden zien in de antwoorden? Lukt
het om uiterlijk donderdagmiddag as. te reageren met eventuele opmerkingen? Dan kan de input donderdag
verwerkt worden en kan het stuk vrijdag richting de minister.

Telefonisch reageren is ook mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Hal t

30

11.1

1


