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Geachte 
 
Hierbij beslis ik op uw bezwaar tegen mijn besluit van 22 december 2017, waarin 
ik uw verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) betreffende 
Kamervragen over de BKR deels heb toegewezen en deels heb afgewezen.  
 
Naar aanleiding van uw bezwaar heb ik u op 31 januari 2018 gehoord. Het verslag 
van het horen heb ik u op 1 februari 2018 toegestuurd. 
 
Bezwaren 
1. Ten aanzien van artikel 11 Wob  
(persoonlijke beleidsopvattingen die zijn geuit tijdens intern beraad) 
 
Volgens u heb ik artikel 11 van de Wob in een aantal gevallen ten onrechte of te 
rigoureus toegepast. Volgens u had ik bij mijn beoordeling onderscheid moeten 
maken tussen de informatie die derden mij voorafgaande aan de beantwoording 
van vragen uit de Tweede Kamer hebben verstrekt en de reactie van derden op  
die beantwoording. Volgens u is dat vooral het geval bij mijn contacten met AFM, 
NVB, BKR, AP en EZ. 
 
reactie op bezwaar ten aanzien van de toepassing van intern beraad  
 
Ingevolge artikel 1, aanhef en onder c,  van de Wob wordt onder intern beraad 
verstaan:  
“het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een bestuursorgaan,  
dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid  voor een bestuurlijke aangelegenheid”. 
 
Voorafgaand aan de beantwoording van de Kamervragen heb ik over dit onderwerp 
alleen reacties ontvangen van BKR. Die reacties zijn mij ongevraagd toegestuurd, 
waardoor deze in beginsel niet vallen binnen de hiervoor weergegeven definitie van 
intern beraad. Ik heb daarom over die reacties alsnog een zienswijze gevraagd aan 
deze organisaties. Naar aanleiding daarvan maak ik deze reacties hierbij alsnog 

  Pagina 1 van 3 



 

Directie Bestuurlijke en 
Juridische Zaken 

Ons kenmerk 
2018-0000016793  

openbaar, behalve de daarin opgenomen namen en mail- en telefoonnummers  
van uitvoerende medewerkers. Ik beroep mij wat die persoonsgegevens betreft  
op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob (eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer). Het betreft de inventarisnummers 7, 13, 29, 34 en 46. 
 
Dit ligt anders voor de reacties van deze instanties op mijn conceptantwoorden op 
de Kamervragen. Dergelijke reacties van beleidsbetrokken instanties maken 
onderdeel uit van het intern beraad over de beantwoording van die vragen. Het 
uiteindelijke antwoord is openbaar geworden door de toezending aan de Tweede 
Kamer. Voor zover de concepten afwijken van het openbare antwoord, beschouw 
ik deze als persoonlijke beleidopvatting. Overeenkomstig de vaste rechtspraak van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op dit punt maak ik van 
die beantwoording geen conceptversies openbaar met een beroep op artikel 11 
van de Wob (zie bijvoorbeeld ABRS 1 september 2010, ECLI:NL:RVS:BN5701).  
 
Reactie op het bezwaar ten aanzien van de toepassing van persoonlijke 
beleidsopvattingen  
 
Ingevolge artikel 1, aanhef en onder f, van de Wob wordt onder persoonlijke 
beleidsopvatting verstaan: 
een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of meer personen over 
een bestuurlijke aangelegenheid en over de daartoe door hen aangevoerde 
argumenten. 
 
Artikel 11, eerste lid, van de Wob biedt mij de bevoegdheid die opvattingen niet 
openbaar te maken. Mijn vaste beleid ter zake is om dergelijke opvattingen niet 
openbaar te maken, behoudens bijzondere omstandigheden. Die omstandigheden 
zijn hier niet aan de orde.  
 
Uw bezwaar op dit punt gaf mij aanleiding nogmaals te bezien of de passages die 
met toepassing van artikel 11 niet openbaar zijn gemaakt, ook daadwerkelijk aan 
de definitie van persoonlijke beleidsopvatting voldoen. Dit bleek het geval, zodat 
ik dit deel van uw bezwaar over artikel 11 ongegrond acht. 
 
2. Uw bezwaar ten aanzien van de ontbrekende documenten 
 
Over het bezwaar dat er geen documenten zijn aangetroffen over de contacten 
met BKR op 25 augustus en 13 september 2017, kan ik u op grond van interne 
navraag melden dat het ging om telefonische contacten, waar geen schriftelijk 
verslag van is gemaakt. 
 
3. Uw bezwaar over de identiteit van de contactpersoon van BKR 
 
Over de functie van de medewerker van BKR wiens naam veelvuldig is weggelakt, 
kan ik u melden dat het geen bestuurslid is en het geen functie met een publiek of 
openbaar karakter betreft. Ik handhaaf daarom dat ik de naam van de betrokkene 
niet openbaar maak met een beroep op artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, 
van de Wob (de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zie ook de uitspraak 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 januari 2018, 
ECLI:NL:RVS:2018:321). 
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Ten aanzien van het anonimiseren van de documenten 22c-22r en 28b 
 
Deze documenten betreffen willekeurige correspondentie tussen particulieren en 
financiële instellingen, zoals die mij als bijlage door een bedrijf zijn toegezonden. 
Deze correspondentie bevat niet alleen naam- en adresgegevens, waaronder ook 
bedrijfsgegevens, maar ook persoonsgegevens die inzicht bieden in de financiële 
positie van betrokkenen, zoals schuldbedragen. Het volledig anonimiseren van 
deze documenten acht ik niet zinvol. Om niettemin zoveel mogelijk tegemoet te 
komen aan uw verzoek, geef ik deze documenten samengevat weer (bijlage A). 
 
Besluit 
Gelet op het voorgaande verklaar ik uw bezwaar gegrond wat de documenten 7, 
13, 29, 34 en 46 en bijlage A betreft. Voor het overige verklaar ik uw bezwaar 
ongegrond.  
 
DE MINISTER VAN FINANCIËN, 
namens deze, 
 
 
De Secretaris-generaal 
 
 
 
 
Tegen deze beslissing kunt u beroep instellen.  
Ingevolge artikel 6:7 van de Awb dient het beroep te worden ingediend binnen 6 
weken na de dag waarop de beslissing is verzonden bij de rechtbank Amsterdam, 
Afdeling publiekrecht, team bestuursrecht algemeen, postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. 

  Pagina 3 van 3 



Van: I I@bkr.nIl
Verzonden: maandag 28 augustus 2017 13:3R
Aan: I FM/ME);I FM/ME)
Onderwerp: BKR - Kamervragen Financiën

Bestel leni I

Vooruitlopend op onze afspraak van 13 september a.s. en gelet op de nieuwe Kamervragen over stichting BKR wil 1k

graag alvast de volgende informatie met jullie delen.

ledere maand vinden er naar schatting zo’n 25 miljoen betalingen plaats door consumenten aan kredietverstrekkers

in het kader van lopende kredieten. Gemiddeld gaat er in 0,004% f1.000x per maand) lets fout, waardoor een eerder

geautomatiseerde achterstandsmelding bij BKR achteraf gezien onjuist blijkt te zijn. Denk aan kruisende betalingen,

een onjuist gewijzigde incassorekening etc. Vaak zal de kredietverstrekker zeif fouten ontdekken, maar soms neemt

de consument zeif contact op met de kredietverstrekker. Hiervoor is het inschakelen van derden (vaak tegen

aanzienlijke betaling) niet nodig. Desgewenst bemiddelt BKR kosteloos bij geschillen en/of foutieve registraties. Zijn

partijen bet niet eens over vermeldingen, dan kan de consument op eenvoudige wijze een klacht indienen bij de

onafhankelijke geschillencommissie CKI. De leden van deze commissie worden benoemd door de President van de

Arrondissementsrechtbank Amsterdam. De uitspraken van de geschillencommissie zijn altijd bindend. De consument

betaalt € 50 die wordt teruggestort als hij in het gelijk wordt gesteld.

De proportionaliteitstoets, of een achterstand al dan niet geregistreerd dient te worden, komt in de praktijk vrijwel

alleen aan de orde als de kredietverstrekker lets valt te verwijten richting de consument. We praten dan over zeer

uitzonderlijke individuele gevallen (Santander Arrest), waarbij vaak de kredietverstrekker door ‘handelen’ of

‘nalaten’ de consument niet of onvoldoende in staat is geweest een schuld tijdig terug te betalen. Een aanvankelijk

terechte registratie, (het feitelijk uitblijven van een betaling gedurende meerdere maanden) kan dan toch achteraf

als een onterechte registratie worden beoordeeld. Deze beoordeling geschiedt in de eerste plaats door de

Kredietgever. BKR houdt echter strikt toezicht in hoeverre Kredietverstrekkers correct omgaan met deze

uitzonderlijke individuele gevallen. Kredietverstrekkers dienen ook achteraf hiervan melding te maken aan BKR. Er

kan zich een situatie voordoen, waarbij BKR een andere mening heeft over een inhoudelijke

proportionaliteitsbeoordeling. In die gevallen kan de consument gratis terecht bij de geschillencommissie voor een

onafhankelijke en bindende uitspraak.

Door middel van deelnemersmonitoring houdt BKR bij in welke mate deelnemers eerder gedane

achterstandsmeldingen weer verwijderen. Als correcties relatief vaak plaats vinden, kan dat duiden op omissies in

de procesgang. BKR zoekt dan actief contact met de kredietverstrekker om samen te werken aan verbetering. Soms

kan dit ook duiden op een situatie waarin de deelnemer al te gemakkelijk op verzoek van de consument of een

bemiddelaar overgaat tot correctie, Om de juistheid en volledigheid van het CKI te garanderen, hanteert BKR

diverse vormen van toezicht. Een verzoek van een consument om een terechte negatieve BKP registratie ongedaan

to laten maken, bijvoorbeeld orndat do consument van mening s dat eon nieuw Lrediet slcchts geweigerd is

vnw-

i. oe.rcwne—orns nihec!n. nt -molljk. H 3.do.1r!pt frnctioncr.n-..v

stelsel zou hierdoor anders worden aangetast en dat is maatschappelijk zeer ongewenst. Er is voldoende

jurisprudentie aanwezig, waarin de rechtmatigheid en het sociaal maatschappelijk belang van registraties wordt

bevestigd.

Tot bin nenkort!
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Met vriendelijke groet,

Goed bekeken,

Postbus 6080
4000 HB Tiel

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr.nl -
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Van: I j@bkr.nIJ
Verzonden: woensdag 30 augustus 2017 13:39
Aan: I I(FM/ME)
Onderwerp: FW: BKR - document Stelsel van kredietregistratie - Informatie in het belang van

consument en maatschappij

Bestel I
Dank voor de update. We zien het concept tegemoet.

Van:I minfin.hIj.
13

Verzonden: woensdag 30 augustus 2017 13:37 a

Aan kbkr.nI>;I kminfin.nI>
Onderwerp: RE: BKR - document Stelsel van kredietregistratie - Informatie in het belang van consument en
ma atscha ppij

Beste______

Dank voor het delen van dit document. 1k 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 I 2511 CW I Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE I Den Haag

Van jbkr.nTJ

______

Verzonden: woensdag 30 augustus 2017 13:0 1 3b
Aan:l I(FM/ME);I ItEM/ME)

______

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

Bestel lenI I

BKR heeft een informatief documentopgesteld over het stelsel van kredietregistratie en het belang daarvan. Graag
wil 1k dit document ter informatie met jullie delen.
Het document beschrijft onder meer rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van het stelsel, vat de
signaalfuncties samen en geeft antwoord op actuele vragen.
Binnenkort zullen onze zakelijke kianten deze uitwerking ontvangen.
Eventuele suggesties zijn uiteraard welkom.

We zien elkaar binnenkort!

Met vriendelijke groet,

1



.oed bekekn,

Postbus 6080
4000 HR Tie!

Lees onze proclaimer en meet informatie op bkt.nl

Dii bericht kan informatle bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u fiat 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

vetband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If 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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I tbkr.nhJ
dinsdag 5 september 2017 10:46

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

De Handleiding is gepubliceerd op de zakelijke klantportal en daarmee uitgerold naar atle kredietverleners.
Binnenkort volgt een klantbrief waarin we hierop extra attenderen.
De aanpassing van het formulier is onderhanden en komt vandaag beschikbaar. 1k stuur je dat direct ter bevestiging
na.

Met vriendelijke groet,

I3KR
Goed bekeken.

Postbus 6080
4000 HB Tiel

Lees onze proclaimer en meet informatie op bkt.nI

Vani Jmtnf,n nil
Verzonden: maandag 4 september 2017 18:45
Aan jbkr.hl>
Onderwerp: RE: BKR - informatie over toepassing belangenafweging

Bestel I
Dank voor de toelichting en het sturen van de stukken. Is deze handieiding ook al bekend bij de deelnemers, of
moet dit nog gebeuren? 1k ben het met je eens dat deze tekst duidelijk de mogelijkheid van een
belangenafweging toelaat.

Daarnaast had 1k nog een vraag over het formulier dat ik als bijiage heb toegevoegd. Wordt dit formulier ook in
Iijn 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

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Bestel I

29

- .

- — —

f

29a

1



Van: I tbkr.nh]
Verzonden: maandag 4 september 2017 16:50
Aan:I If FM/ME) 29b

Onderwerp: BKR - informatie over toepassing belangenafweging

Bestel I

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 bet stelsel van kredietregistratie zijn
hieraan gehouden.

In de Handleiding komt de belangenafweging terug bij de Inleiding van 3.1 (pagina 3) en bij de toelichting van de
zogeheten mutatiecodes op pagina 43 en 44. Om eventuele misverstanden te voorkomen; mutatiecodes hebben niets
te maken met het informatiebeeld van consumenten in het register. Het gebruik van mutatiecodes zorgt ervoor dat
kredietgevers hun mutaties op de registratie bij BKR gestructureerd uitvoeren in het geautomatiseerd systeem naar
BKR.

BKR voorziet dus in de toepassing van de belangafweging. Op de website van BKR wordt binnenkort ook een nadere
toelichting geplaatst en wotdt er gewerkt aan een animatie.

Laat het vooral weten als je meet infotmatie wilt ontvangen of etgens een toelichting op wilt ktijgen.

Met vriendelijke groet,

BKR
Goed bekeken,

Postbus 6080
4000 HB Tiel

Lees onze proclaimer en meet informatie op bkr.nI

Dit hrricht kan informatic bnvntten d’c nfrt voor U IS bestemd. Indien a niet de geadrosseerde bent of dit bericht ohusievelijk can a is toegezenden, wordt a

verzocht dot ann do afnd k melden en hat bedclit to verwjdeerL Do 3taat aanvaardt goon annajankEjkheiU vent ochade. von vctke card onh, die
vrbarid houdt met risco’s varburidon aa hal uIc-klrorac,t va zei COlT van bi ichlei i.

This message may contain intormation that is not intended tot you. If you are not the addressee or it 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: I kbkr.nI]
Verzonden: dinsdaq 5 september2017 17:00
Aan: I FM/ME)
Onderwerp: RE: BKR - informatie over toepassing belangenafweging
Bijiagen: BKR Hoofdstuk 3 - Registreren Bijiage C.pdf

Beste

Hierbij het geactualiseerde formulier waaruit expliciet blijkt dat een hernieuwde individuele belangenafweging een
optie is.
We informeren de kredietverleners hierover en plaatsen het formulier op de klantportal.

Met vriendelijke groet,

13KR
Cwd hkkn,

Postbus 6080
4000 HB Tiel

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr.nl

van:I minfin.nl]

_____

Verzonden: maandag 4 september 2017 18:45 34a
Aan:I bkr.nI>

_____

Onderwerp: RE: BKR - informatie over toepassing belangenafweging

Bestel I

Dank voor de toelichting en het sturen van de stukken. Is deze handleiding ook al bekend bij de deelnemers, of
moet dit nog gebeuren? 1k ben het met je eens dat deze tekst duidelijk de mogelijkheid van een
belangenafweging toelaat.

Daarnaast had ik nog een vraag over het formulier dat ik als bijlage heb toegevoegd. Wordt dit formulier ook in
Iijn 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,

Mmisterie van-eti
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

Korte Voorhout 7 I 2511 CW I Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE I Den Haag
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Van: I @bkr.nl]

_____

Verzonden: maandag 4 september 2017 16:50 34b
Aan:I I(FM/ME)
Onderwerp: BKR - informatie over toepassing belangenafweging

Beste_______

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.

In de Handleiding komt de belangenafweging terug bij de Inleiding van 3.1 (pagina 3) en bij de toelichting van de
zogeheten mutatiecodes op pagina 43 en 44. Om eventuele misverstanden te voorkomen; mutatiecodes hebben niets
te maken met het informatiebeeld van consumenten in het register. Het gebruik van mutatiecodes zorgt ervoor dat
kredietgevers hun mutaties op de registratie bij BKR gestructureerd uitvoeren in het geautomatiseerd systeem naar
BKR.

BKR voorziet dus in de toepassing van de belangafweging. Op de website van BKR wordt binnenkort ook een nadere
toelichting geplaatst en wordt er gewerkt aan een animatie.

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

Met vriendelijke groet,

Goed bekeken.

Postbus 6080
4000 HB Tiel

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr.nI

Dii bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent ot dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt U

vpr700ht dat ann de at sender In maiden an hot hericht te verwilderen DeStani sanvaardt neon aansorake.Iijkheid veer schade. van welke aard ook die
vi rban’ huaci Inst tiSICOS vorbn,,dn oan hal elekironinr.!i vctzcndori var he: chiun.

his :‘_uc c’ coutan tile: ri.iiun Ii at ir; nut ii londmi lot y. u. 1 y.u are eel t[ic r k ussu. 1 i[e. I ecsju :at. tri[ Ia you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability tot damage of any kind resulting from the risks inherent in the

electronic transmission of messages.
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Van: I -— I@bkr.nl]
Verzonden: vriidaa 8 seotember 2017 18:01
Aan: I I(FM/ME)
Onderwerp: RE: BKR - Kamervragen

Beste__________

BKR heeft begin dit jaar haar toezicht op kredietverleners aangescherpt op basis van de constatering dat
kredietverleners grootschalig ten onrechte (deel)registraties uit het kredietregister verwijderden. Dit
vloeide voort ult het felt dat er soms belang was bij kredietverstrekkers (onder meer kredietopkopers) om
achterstanden te verwijderen, zodat kredieten konden worden overgesloten, en een niet of slecht betaald
krediet vervroegd werd ingelost. Een tweede belang bij (sommige) kredietverstrekkers was dat zij met veel
werk en hoge kosten werden geconfronteerd door bemiddelaars als Dynamiet Nederland, waarbij BKR
inzage kreeg in afspraken tussen kredietverstrekkers en bemiddelaars, dat op eerste verzoek (en zonder
omkijken) achterstanden klakkeloos werden verwijderd onder het mom van ‘proportionaliteit’. BKR heeft
op basis van het urgente belang van het stelsel haar toezicht aangescherpt, en dlt middels het reglement
en handleiding aan de deelnemers verduidelijkt. In de standaardprocedure worden materiële wijzigingen
in het Reglement rondorn toetsen en registreren altijd voorbesproken en ter consultatie voorgelegd. De
invoering in februari was echter geen wijziging rondom toetsen en registreren, maar een aanscherping
aangaande het toezicht van BKR op deelnemers. De door BKR genomen maatregelen hebben het beoogde
effect gehad. BKR heeft dit mede vastgesteld met behuip van concrete cijfers in haar toezichtproces. Deze
cijfers zullen we in het gesprek van volgende week verder met jullie delen.

Dit neemt niet weg dat BKR later deze maand aan de koepelorganisaties een voorstel zal doen voor het
samenstellen van een juridische commissie, bestaande uit deelnemers, juridisch adviseurs en BKR. BKR wil
dit voorstel graag zeif introduceren bij de koepelorganisaties tijdens de bijeenkomst van Strategische
Beleidsadvies Commissie (SBC) op 21 september a.s. Deze commissie wordt gevraagd een goede analyse te
maken van de jurisprudentie tot op heden. Zoals bekend en voortvloeiende ult hoger beroep uitspraken, is
de grens voor toestaan van proportionaliteit in principe als volgt bepaald:

Of een toets of een achterstand a! dan niet geregistreerd dient te worden, ook a! voldoet deze aan de
reglementaire elsen voor melding in het CKI, kan in beginsel alleen plaatsvinden als er sprake is van
verminderde schuld bi] de consument. Dit speelt in zeer uitzonderlijke individuele gevallen (Santander
arrest), waarbij vaak de kredietverstrekker door ‘handelen’ of ‘nalaten’ de consument niet of onvoldoende
in stoat heeft gesteld een schuld tijdig terug te betalen. Een aanvankelijk terechte registratie kan dan, in
verband met hetfeitehjk uitblijven van een betaling gedurende meerdere maanden, in die uitzonderlijke
situatie achteraf toch als een onterechte registratie worden bestempeld.

Voorts hechten wij er waarde aan cm te benadrukken dat het Reglement van 1 februari voldoet aan de
Wbp. Wij hebben het reglement ook uitgewisseld met de AP, en daar geen commentaar op gehad in de zin
dat het niet aan de WPB zou voldoen.
Yer illustratie: Vanal de reglementsanpassing in februari vinden er rnaandeIijk circa 1000 corrccties in de
CKI Database plaats door deelnemers, van eerder geautomatiseerde achterstandsmeldingen. Van de circa
400dEeliieineis jn 391 deelnmtr in stcatvulleUig celf tundigEerrbfangeriufwegirig uil.1.e vuereri:Wij
benadrukken daarbij dat het enige wat wij vanaf februari jI. van de kredietverstrekkers vragen, is ons
inzicht te geven in de wijze waarop zij deze belangenafweging hebben verricht. Dit dossier dient sowieso
door de kredietverstrekker te worden opgesteld; een afschrift gaat naar BKR in het kader van ons toezicht.
De belangenafweging die de Wbp voorschrijft wordt door BKR daarmee zonder uitzondering
gerespecteerd en is, zoals eerder gezegd, ingeregeld in het Reglement en bijhorende Handleiding. We
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kijken wel nauwgezet mee met 9 kredietverleners die de belangenafweging niet of verkeerd toepassen.
Daar, is zoals bekend, sprake van verzwaard toezicht. Dat is precies de rol die van BKR als
verantwoordelijke voor het stelsel moet worden verwacht, en zoals de Minister dat reeds eerder aan de
Kamer heeft aangegeven.
Het pijnpunt van de Banken zit ook niet op het viak dat proportionaliteitsafweging niet meer mogelijk is,
maar op het feit dat met name de NVB niet wil dat BKR ‘in welke toezicht rd dan ook’ klimt (Quote
directeur NVB aan Bestuur BKR) en zich niet mag bemoeien met de wijze waarop banken registreren. Wij

hebben overigens aan de NVB toegezegd, dat als individuele Banken die hun processen op orde hebben, zij

in aanmerking komen voor een verlicht regime, waarmee dan ook de administratieve verplichtingen
richting BKR worden opgeschort, waardoor de impact op de reglementswijziging voor die banken nul is.

Op het moment dat BKR het reglement nu zou intrekken, betekent dat, dat dit geen enkel effect
ressorteert ten aanzien van meer ruimte voor proportionaliteitsafweging. Het ontneemt BKR wel haar
mogelijkheid haar toezicht rol ordentelijk uit te voeren. Graag Iichten wij in ons gesprek van a.s. woensdag
ons beleid nog eens uitgebreid toe, voorzien van cijfers rondom verwijderingen en Inzicht in jurisprudentie
rondom de proportionaliteit. Wij staan open voor suggesties van het Ministerie (en natuurlijk
Kredietverstrekkers) om onze toezicht op punten aan te passen, met behoud van onze toezicht rol (immers
als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, komt deze rd ons mede vanuit de WPB toe, en mag
van ons verwacht worden dat wij als beheerder van het wettelijk Stelsel niet langs de zijlijn wegkijken.)

Tot woensdag!

Met vriendelijke groet,

Postbus 6080
4000 HB TeI

Lees onze proclaimer en meer informatie op bkr.nl

Vani j@minfin.nl]

Verzonden: vrijdag 3 september 2017 14:04 146a I
Aan:I_- I@bkr.nl>
Onderwerp: RE: BKR - Kamervragen

Bestel I

<13KR
Gofd bekkn.

Zoals net besproken hebben we de beantwoording inmiddels met meet partijen afgestemdliij I
11.1
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11.1

Met vriendelijke groet,

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer

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

Van:I
Verzonden: vrildag 8 september 2017 13:39
Aan:I I(FM/ME)
Onderwerp: BKR - Kamervragen

Beste

bkr. nil

Je bent ongetwijfeld druk met de beantwoording van de Kamervragen over BKR
Ligt de afwikkeling nog op schema en weet je al wanneer je nog een keer met mij kan schakelen?

Goed bekeken.

Postbus 6080
4000 HB Tiel

46b

Lees onze proclaimer en meet informatie op bkr.nl

_f

Met vriendelijke groet,

13KR

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. If 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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BULAGE A

Samenvatting documenten 22c-22r en 28b

De overwegingen van kredietverstrekkers zijn de volgende:

- Gekeken is of de BKR registratie voldoet aan de regels van het algemeen Reglement CKI;

BKR registraties mogen alleen worden verwijderd als er sprake is van een onterechte

registratie (bijvoorbeeld BKR-m&ding heeft plaatsgevonden ten aanzien van de verkeerde

persoon) of op grond van een uitspraak van de rechter, de BKR geschillencommissie of het

Kifid.
Gelet op het Algemeen Reglement CKI kan een registratie niet worden verwijderd op basis

van het proportionaliteitsbeginsel.

- De afweging tussen het belang van een client en het wettelijk en maatschappelijk belang

om een registratie te handhaven wordt o.a. gemaakt op basis van jurisprudentie waarin

handvatten staan voor de wijze waarop een geldverstrekker een afweging op basis van

persoonhijk belang zou kunnen maken. Uit die jurisprudentie volgt o.a. dat het aangaan van

een nieuwe lening voor het kopen van een huis een onvoldoende zwaarwegend belang is

om een BKR registratie te verwijderen of aan te passen.

- Het is BKR-deelnemers verboden wijzigingen aan te brengen in bijzonderheidscoderingen in

het CKI die in overeenstemming zijn met de feitelijke toestand waarin het kred jet verkeert.

- BKR stemt niet in met verwijdering van de A2 codering.

BKR toetst een verzoek aan de hand van ontvangen stukken en het Algemeen Reglement CKI en

wijst er in het kader van de belangenafweging op dat het maatschappelijk verkeer en de aan het

CKI deelnemende kredietverstrekkers moeten kunnen vertrouwen op de feitelijke juistheid van de

gegevens in het CKI.

BKR stelt ook:”
Een belangenafweging die betrekking heeft op de registratie van een krediet in het CKI dient in

eerste instantie gemaakt te wotden door de kredietverstrekker die het krediet heeft geregistreerd.

Bij het maken van deze belangenafweging moet alle beschikbare en relevante informatie en de

omstandigheden van het geval worden meegewogen. De uitkomst van deze belangenafweging kan

zijn, dat de registratie in het CKI wordt aangepast of verwijderd. De bijzondere persoonlijke

omstandigheden van de consument moeten daarbij worden afgewogen tegen het maatschappelijk

belang dat met het CKI wordt gediend en het veftrouwen dat kredietverstrekkers en de
maatschappij moeten kunnen hebben in de integriteit van het CKI. Gezien het belang van het CKI

heeft Stichting BKR een verantwoordelijke rol voor de juistheid, de voliedigheid en de
betrouwbaarheid van de gegevens in het CKI. Vanuit deze verantwoordelijkheid is Stichting BKR

gehouden om verzoeken tot aanpassingen of verwijdering uit het CKI te toetsen.
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