Kredietregistratie
en verantwoorde
kredietverlening

Het wettelijk stelsel van kredietregistratie en de toepassing hiervan
door kredietverleners, toezichthouders en andere betrokkenen
speelt een belangrijke rol om overcreditering van consumenten te
voorkomen. Om de financiële risico’s voor kredietverstrekkers te
minimaliseren, zijn in Nederland regels vastgesteld die ‘verantwoorde
kredietverlening’ garanderen. Dit is zowel een formeel begrip,
vastgelegd in wet- en regelgeving en in sectorale zelfregulering, als
een moreel kader voor individuele kredietverleners. Daarbij zijn de
volgende partijen betrokken:

Consumenten
Kredietverleners.

Banken, postorderbedrijven, consumptief
kredietverleners, mobiele
telefonieaanbieders
etc. Verenigd in en
vertegenwoordigd door
brancheorganisaties.

Stichting BKR.

BETROKKENEN
Bij het stelsel
dat verantwoorde
kredietverlening borgt, is
een groot aantal partijen
betrokken.

Branche- en
belangenorganisaties.

Namens hun respectievelijke
achterbannen zijn organisaties
als de Consumentenbond
en Vereniging Eigen Huis
betrokken bij het stelsel. Nvvk
( branchevereniging voor
schuldhulpverlening en sociaal
bankieren), Nederlandse
Vereniging van Banken zijn
voorbeelden van betrokken
brancheorganisaties

Stichting BKR is als stichting met
maatschappelijke doelstelling de
regisseur en hoeder van het stelsel
van kredietregistratie in Nederland.
Het stelsel werkt met een gesloten
gebruikersgroep (deelnemers)
die relevante informatie over
kredieten met elkaar uitwisselen
op basis van het BKR Algemeen
Reglement CKI (Centraal Krediet
Informatiesysteem).

Toezichthouders.

Wet- en regelgevers.

Kennisinstituten.

Het Ministerie van
Financiën initieert
relevante wetgeving en
implementeert wetgeving
die op Europees niveau is
vastgesteld. De Autoriteit
Financiële Markten
(AFM) geeft kaders
voor de interpretatie en
toepassing van de wet door
kredietverstrekkers.

Het Nibud levert data
en criteria aan op basis
waarvan gedragscodes
voor verantwoorde
kredietverlening worden
geformuleerd en waarmee
kredietverleners hun
werkwijze kunnen
vormgeven.
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AFM is aangewezen als
gedragstoezichthouder op
kredietverstrekkers en houdt
daarnaast toezicht op de wijze
waarop uitvoerders invulling
geven aan de wet, zoals
stichting BKR. De Autoriteit
Persoonsgegevens houdt toezicht
op de naleving van de wettelijke
regels voor bescherming
van persoonsgegevens. De
Nederlandsche Bank houdt
prudentieel toezicht op
Nederlandse bankinstellingen.

VERANTWOORDE KREDIETVERLENING
Een lening moet alleen worden afgesloten als dit binnen de financiële mogelijkheden van een
huishouden past. Kennisinstituut Nibud geeft richtlijnen om verantwoorde leenbedragen vast te stellen.
Door geld te lenen kunnen mensen hun welzijn verhogen. Huishoudens kunnen meer consumeren of
investeren dan op grond van hun lopende inkomen mogelijk zou zijn. Aan de andere kant zijn er welzijnverlagende factoren. Dit betreft niet alleen de financiële lasten, maar ook de psychische belasting van
de maandelijkse terugbetaalverplichting en het risico uiteindelijk niet aan die verplichtingen te kunnen
voldoen. Uit welzijnsoogpunt moeten beide aspecten in evenwicht zijn.
WETTELIJK KADER
Het wettelijk kader voor verantwoorde
kredietverlening is ontleend aan de Wet financieel
toezicht ( Wft) en het Besluit Gedragstoezicht
financiële ondernemingen (BGfo) uit 2006.
• De kredietaanbieder heeft een vergunning nodig
van de AFM
• Een kredietaanbieder gaat geen
kredietovereenkomst aan als dit, met het
oog op overkreditering van de consument,
onverantwoord is (artikel 4:34, tweede lid, Wft).
• Om overkreditering te voorkomen, legt een
kredietaanbieder de acceptatiecriteria vast
en past deze toe bij de beoordeling van een
kredietaanvraag (artikel 115, eerste lid, BGfo).
• In het belang van de consument wint een
kredietaanbieder informatie in over diens
financiële positie en beoordeelt of het
aangaan van de overeenkomst verantwoord is
(4:34, eerste lid, Wft).
• Een kredietaanbieder gaat géén krediet aan
van meer dan € 1.000,00 als hij niet beschikt
over voldoende schriftelijk of anders duurzaam
vastgelegde informatie over de financiële
informatie van de cliënt (artikel 113 BGfo).
Het inwinnen van informatie over de financiële
positie geldt onverkort voor kredieten onder
€ 1.000,00 maar hoeft niet te worden vastgelegd.
• Omdat kredietregistratie belangrijk is om te
beoordelen of een krediet past bij de financiële
positie van de consument, is wettelijk bepaald dat
kredietaanbieders aangesloten moeten zijn bij een
stelsel van kredietregistratie (artikel 4:32 Wft).
• Bij een krediet groter dan € 250,00 moet de
kredietaanbieder kredietregistratie raadplegen
(artikel 114 BGfo).
LEENNORMEN
Een kredietaanbieder mag geen krediet verstrekken
als dit niet verantwoord is. Hij moet zich daarom
houden aan een aantal leennormen. Deze normen
zijn gebaseerd op gegevens van het Nibud en voor
hypothecair krediet wettelijk geregeld.
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Kredietaanbieders en -adviseurs stellen aan de
hand van de inkomsten en uitgaven van de klant
en op basis van de normen vast wat maximaal
geleend mag worden. Daarbij is het van belang
of de consument de lasten van deze maximale
hypotheek of consumptief krediet kan en wil dragen.
De aanbieder en de adviseur dienen de situatie
van de klant als uitgangspunt te nemen. Het is
belangrijk dat de kredietnemer na het betalen van
rente en aflossing van de (nieuwe) lening voldoende
overhoudt om in zijn levensonderhoud te voorzien.
Omdat consumenten met een hoger inkomen
meestal hogere vaste lasten hebben, zijn de normen
inkomensafhankelijk.
GEDRAGSCODES
Voor consumptief krediet zijn de normen voor
verantwoorde kredietverlening nader ingevuld in
Gedragscodes door de brancheorganisaties:
Gedragscodes VFN (geldt voor alle vormen van
consumptief krediet)
Gedragscode consumptief krediet NVB (geldt voor
alle vormen van consumptief krediet)
Gedragscode NTO (uitsluitend van toepassing op
goederenkrediet tot € 5.000,00 in combinatie met
een adequaat creditscoringssysteem)
De gedragscodes verschillen op onderdelen, maar
komen overeen in een aantal uitgangspunten. Zo
wordt bij de beoordeling gekeken naar:
Een bedrag dat iedereen minimaal moet
overhouden voor levensonderhoud. Dit bedrag
verschilt per huishoudsituatie en is gebaseerd op
de minimumvoorbeeldbegrotingen van het Nibud;
De werkelijke woonlasten (huur, hypotheek);
De lasten van aanwezige kredieten;
Een extra vrijlating bij een hoger inkomen.
De AFM beschouwt de normen in de gedragscodes
als een minimale invulling van de open norm. De
normen in de gedragscodes worden periodiek
aangepast. Kredietaanbieders moeten hun normen
hiermee continu in overeenstemming brengen.

OPEN NORMEN EN TOEZICHT
Als een kredietaanbieder niet bij een
brancheorganisatie is aangesloten, is hij niet
gebonden aan de betreffende gedragscode.
De aanbieder kan dan op eigen wijze invulling
geven aan de open normen ter voorkoming van
overkreditering. De AFM ziet erop toe dat de
afwijkende invulling van de open norm minimaal
dezelfde zichtbare bescherming biedt tegen
overkreditering als de normen in de gedragscodes.
Om voor alle kredietaanbieders een gelijk
speelveld te waarborgen, handhaaft de AFM deze
normen.
HET STELSEL VAN KREDIETREGISTRATIE
Hiervoor kent Nederland het Centraal
Krediet Informatiesysteem (CKI). Dit bevat de
kredietgegevens van meer tien miljoen personen.
Het stelsel van kredietregistratie heeft meerdere
doelen:voorkomen van overcreditering en
problematische schulden bij consumenten
• bieden van prikkels voor consumenten om hun
financiën op verantwoorde wijze te beheren;
• ondersteuning van kredietverleners en andere
financiële instellingen om nauwkeurig de
risico’s te beoordelen in kredietverlening;
• ondersteuning van kredietverleners en andere
financiële instellingen in het (preventief) beheer
van krediet;
• faciliteren van een eerlijke en onpartijdige
toegang tot verschillende soorten kredietproducten tegen concurrerende voorwaarden.
BKR-REGISTRATIE BIJ KREDIETAANVRAGEN
Het Centraal Krediet Informatiesysteem CKI
biedt feitelijke informatie aan deelnemers over
de lopende en beëindigde kredieten en het
betaalgedrag van individuele consumenten. De
informatie omvat onder andere kredietbedrag, de
start- en einddatum van het krediet, de datum van
de ontstane achterstand, datum van eventueel
herstel. Dit geeft kredietverstrekkers de ruimte om
deze informatie aan te vullen met andere relevante
informatie over de consument, de context mee te
wegen en het totale klantbeeld te duiden. Hierdoor
is het mogelijk een webverwogen besluit te nemen.
Het opvragen van gegevens uit het CKI is één
van de handelingen die financiële instellingen
dienen uit te voeren om te kunnen komen tot een
verantwoord besluit om al dan niet een krediet te
verstrekken. Conform de Wft en de zorgplicht die
hieruit voortvloeit dient de instelling een volledig
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klantprofiel op te stellen waarbij, conform de
geldende gedragscode en Nibud-criteria, wordt
vastgesteld of de consument over voldoende
draagkracht beschikt om een nieuw krediet aan
te gaan. Een ‘negatieve registratie’ en vooral een
negatieve registratie die zich in het verleden heeft
voorgedaan, maar inmiddels is hersteld, is dus
is zeker niet per definitie een zekere indicatie dat
geen nieuw krediet kan worden aangegaan.
BKR beslist niet of een consument het
aangevraagde krediet ook daadwerkelijk krijgt.
Dat bepaalt in alle gevallen de individuele
kredietverlener zelf op basis van zijn eigen
beoordeling. Het CKI geeft een feitelijk beeld
van de schuldenpositie en het betaalgedrag
van consumenten. Een kredietverlener beslist
onder andere op basis hiervan of hij het
verstrekken van een krediet verantwoord vindt.
Ook informatie die niet bij BKR bekend is, zoals
inkomen, andere lasten en gezinssituatie, dient de
kredietverstrekker mee te wegen.
Dat een herstelde negatieve registratie niet
per definitie een ‘nee’ betekent bij een nieuwe
aanvraag is recentelijk bevestigd door de minister
van Financiën. Naar aanleiding van Kamervragen
benadrukt hij dat het banken niet is toegestaan
om enkel op basis van een achterstand die zich
in het verleden heeft voorgedaan, consumenten
rigoureus af te wijzen. Ook banken zelf geven
expliciet aan dat een historische negatieve
registratie niet per definitie een afwijzingsgrond
is, maar slechts één van de aspecten die wordt
meegenomen in de totale overweging die zij maken
in het kader van hun zorgplicht. De voorwaarden
van de Nationale Hypotheek Garantie zien evenmin
een achterstand in het verleden als definitieve
belemmering. Statistische gegevens uit het CKI
tonen verder aan, dat ook voor andere (kleinere)
kredieten een herstelde negatieve registratie het
verstrekken van een nieuw krediet niet uitsluit. Dit
is nadrukkelijk bevestigd door de AFM.
PRIVACYBORGING
Deelnemers aan het stelsel van kredietregistratie
zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de
gegevens die zij aanleveren aan het CKI, en voor
de gegevens die zij zelf opslaan. Stichting BKR ziet
toe op correct gebruik van de kredietregistratie
door deelnemers. BKR dient onder andere vanuit
de privacy-verordening en als verantwoordelijke
voor de gegevensverwerking, de juistheid en
correctheid van de registratie te waarborgen.
Uitgangspunt voor dit toezicht is het Algemeen

Reglement CKI. BKR is als zodanig bij de
Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld als
verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
WETTELIJK KADER VOOR PRIVACYBORGING EN
VERANTWOORDELIJKHEDEN BETROKKENEN
De gegevensverwerking door deelnemers in relatie
tot CKI is gebaseerd op de wettelijke grondslag
in artikel 8 onder c van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp), gezien artikel art. 4:32
en 4:34 Wft. Gegevensverwerking in het stelsel
van kredietregistratie is niet gebonden aan
voorafgaande toestemming van de consument.
Per mei 2018 wordt de Algemene Verordening
Persoonsgegevens (APV) gehandhaafd.
De gegevensverwerking door BKR ten aanzien
van CKI is gebaseerd op de grondslag 8 sub f
Wbp: de verwerking is noodzakelijk voor het
gerechtvaardigd belang van BKR en van derden
waaraan de gegevens worden verstrekt
Consequenties voor deelnemers:
• Primair rust de verantwoordelijkheid voor
de juistheid van de gegevens in CKI bij
de deelnemer die deze gegevens heeft
geregistreerd. Deze partij is, gelet op de directe
verhouding met de consument en het zicht
op de naleving van de verplichtingen door de
consument, in staat om de juistheid en de
nauwkeurigheid van de gegevens te bewaken.
• BKR is wel de verantwoordelijke in de zin van
de Wbp voor het CKI en heeft daarom een
zelfstandige verplichting om de juistheid en de
nauwkeurigheid van de gegevens in het CKI te
bewaken (artikel 11, lid 2 Wbp).
• Zoals uit de AVG definitie van verwerken
van gegevens blijkt omvat dit ook het
raadplegen en gebruiken van gegevens uit
het CKI. CKI-deelnemers hebben dus een
verantwoordelijkheid voor het correct gebruiken,
interpreteren en communiceren over de
gegevens vanuit het CKI.
MUTEREN EN VERWIJDEREN
VAN REGISTRATIES; HET
PROPORTIONALITEITSBEGINSEL
Het proportionaliteitsbeginsel is opgenomen in de
Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het beginsel
houdt in dat de inbreuk op de belangen van de bij
de verwerking van persoonsgegevens betrokkene,
niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het met
de verwerking te dienen doel. Proportionaliteit is
voornamelijk een vraagstuk bij de interpretatie van
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de gegevens bij het raadplegen van CKI in plaats van
een vraagstuk bij de registratie van gegevens.
Het melden van betalingsachterstanden of
bijzonderheden in CKI op overeenkomsten van
consumenten kan voor consumenten negatieve
consequenties hebben bij het verkrijgen
van een nieuw krediet. De achterstand of
bijzonderheidsmelding heeft echter een
belangrijke signaalfunctie richting de andere
bij het CKI aangesloten organisaties, gericht
op verantwoorde kredietverstrekking. Er is in
Nederland geen discussie over de nut en noodzaak
van het melden hiervan in het krediet registratie
systeem en dit is ook gebruikelijk in internationaal
verband.
Het melden van betalingsachterstanden moet
uiteraard niet te laat gebeuren met het oog op
het genoemde doel, maar ook niet te vroeg om
een consument niet onnodig te stigmatiseren als
wanbetaler. Bij aflopende kredieten bijvoorbeeld
geldt een termijn van 2 maanden na de vervaldatum.
Dit komt er op neer dat zodra 3 volledige
maandtermijnen op hun vervaldag niet zijn betaald
er een achterstandsmelding plaatsvindt. Ervaring
leert immers dat als een consument eenmaal 3
termijnen achterstand heeft op zijn krediet, de kans
op herstel van normaal betaalgedrag snel afneemt.
Voordat een achterstand wordt gemeld, moet de CKI
deelnemer overigens de consument informeren.
De achtergrond hiervan is dat de consument de
gelegenheid moet hebben om de achterstand
melding te voorkomen door betaling van het
achterstallige bedrag.
Deelnemers zijn verantwoordelijk voor het
aanleveren en actueel houden van correcte
informatie over registraties van hun cliënten. Bij
administratieve fouten is het vanzelfsprekend
dat deze worden gecorrigeerd. In principe en
bij hoge uitzondering is het ook mogelijk een
registratie te muteren of te verwijderen op
basis van een belangenafweging. Daarbij dient
de belangenafweging door de registrerende
kredietverstrekker aantoonbaar te geschieden
met in acht name van alle belangen van alle
betrokkenen; kredietverstrekkers die het register
raadplegen en er vanuit mogen gaan dat de
registratie altijd correct en volledig is, de wettelijke
kredietregistratie die is opgezet ter algemeen
belang, en vanzelfsprekend het belang van de
consument zelf. Voor een correcte en volledige
belangenafweging dient de registrerende instelling
te beschikken over een volledige analyse van de
financiële huishouding van de consument.

Het verwijderen van een registratie is slechts
mogelijk indien deze belangenafweging
inzichtelijk kan worden gemaakt aan
stichting BKR. Zij dient zich een oordeel te
kunnen vormen over de wijze waarop de
belangenafweging heeft plaatsgevonden, alsmede
de rechtmatigheid van die verwijdering. Indien
deze zorgvuldigheid niet wordt betracht door
zowel de initieel registrerende kredietverstrekker
als door stichting BKR, kan sprake zijn van een
onrechtmatige daad jegens de kredietverstrekker
die wordt gevraagd een nieuw krediet te
verstrekken op basis van onvolledige of onjuiste
gegevens.
Vanuit zowel het consumentenbelang als ter
borging van de zuiverheid en volledigheid
van het stelsel verdient het de voorkeur de
proportionaliteitsafweging te laten plaatsvinden
door de partij waar een nieuw krediet wordt
aangevraagd. Immers deze partij dient
conform de Wft te handelen in het belang
van de consument, en dient aantoonbaar een
klantprofiel op te stellen waarbij, conform Nibud
normen, wordt vastgesteld of de consument
over voldoende draagkracht beschikt om
een nieuw krediet aan te gaan. Als immers
de proportionaliteitsafweging meer en meer
plaatsvindt door de bank die de achterstand heeft
aangemeld, zullen nieuwe kredietverstrekkers
in toenemende mate twijfels krijgen rondom de
juistheid en correctheid van de kredietregistratie.
Dit leidt onherroepelijk tot een verlaging van de
verkrijgbaarheid van krediet en een verhoging van
consumententarieven.
JURIDISCH KADER
REGISTRATIEVERWIJDERING
Jaarlijks vinden er enkele tientallen procedures
plaats bij de onafhankelijke Geschillencommissie
CKI of voor de kort gedingrechter over registraties
in het CKI. Het gaat hierbij veelal om de correcte
interpretatie van de belangenafweging. Tot op
heden is de jurisprudentie wisselend en zijn
uitspraken primair gebaseerd op specifieke
individuele omstandigheden. Bestudering van de
uitspraken kan echter kredietverstrekkers duiding
geven voor hun beleid. Hiervoor is een document
beschikbaar dat periodiek wordt geactualiseerd.
Dit kan worden opgevraagd bij de afdeling
Compliance van stichting BKR.
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VERZWAARD TOEZICHT
Deelnemers aan het CKI zijn verplicht om hun
belangenafwegingen inzichtelijk te maken
aan stichting BKR. Indien er op basis van de
statistische analyses van stichting BKR sprake
is van afwijkende patronen bij het toepassen van
proportionaliteitsafweging, kan een deelnemers
worden opgelegd dat zij een verbeterplan moeten
opstellen. Indien hierna geen verbetering optreedt
of onvoldoende inzichtelijk wordt gemaakt
op welke criteria de proportionaliteitstoets
plaatsvindt, kan de deelnemer onder verzwaard
toezicht worden gesteld. Dit houdt in dat de
deelnemer niet meer zelfstandig kan muteren,
maar een verzoek tot verwijdering schriftelijk
dient te worden ingediend.
GESCHILLEN
Er kan zich de situatie voordoen, dat de
deelnemer en stichting BKR tot tegengestelde
conclusies komen bij het toepassen van de
proportionaliteitstoets. Indien geen consensus
wordt bereikt kan stichting BKR op verzoek
van de consument de casus voorleggen aan de
onafhankelijke geschillencommissie. Deze doet
een bindende uitspraak. De consument betaalt
€50.- die wordt teruggestort als hij in het gelijk
wordt gesteld.

Voor meer informatie
neemt u contact op met uw
accountmanager of met het
Klantcontactcentrum Zakelijk van
BKR via telefoonnummer
088-1502600 of mail naar

kcczakelijk@bkr.nl.

