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Geachte voorzitter, 

 
Bijgaand treft u de antwoorden aan op de Kamervragen van het lid Peters (CDA), 

met kenmerk 2017Z06545, over het door bedrijven laten verwijderen van de 
registratie vanuit het Bureau Krediet Registratie (BKR) die zijn gesteld aan de 
staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  (ingezonden op 18 mei jl.).  
Aangezien het onderwerp vooral op het beleidsterrein van mijn ministerie ligt, is in 
overeenstemming met de staatsecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
besloten dat ik de vragen zal beantwoorden. 

 

Hoogachtend, 

 

de minister van Financiën, 

 

 

 

  

 

J.R.V.A. Dijsselbloem 
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Vraag 1 

Kent u de reclameboodschap van Dynamiet Nederland waarin wordt 

aangegeven dat mensen hun BKR registratie kunnen laten verwijderen? 

1) 

 

Antwoord vraag 1 

Ja. 

 

Vraag 2 

Hoeveel mensen hebben te maken met een negatieve BKR codering? 

 

Antwoord vraag 2 

Op dit moment bevat het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) van het 

Bureau Krediet Registratie (BKR) 721.000 betalingsachterstanden.1 Registraties 

met een betalingsachterstand worden in de praktijk negatieve registraties 

genoemd. De kredietverstrekker is verplicht te melden wanneer een consument 

zich niet aan zijn betalingsverplichtingen op grond van een overeenkomst houdt. 

Deze meldplicht is afhankelijk van de vorm van het krediet, de hoogte van de 

betalingsachterstand en de voorwaarden van het krediet. De coderingen blijven 

vijf jaar bewaard nadat het krediet is beëindigd. Een negatieve registratie duidt 

daarom niet altijd op een actuele achterstand. Of het krediet is beëindigd is 

eveneens zichtbaar in het CKI. 

 

Vraag 3 

Is bekend bij hoeveel mensen die codering door tussenkomst van 

bedrijven als Dynamiet Nederland weer worden verwijderd? 

 

Antwoord vraag 3 

Op grond van het algemeen reglement van het BKR zijn kredietverstrekkers 

primair verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste informatie in het CKI van 

het BKR. Correctie kan uitsluitend plaatsvinden door de kredietverstrekkers en 

alleen als de registratie feitelijk niet juist is. Tussenkomst van derden is daarvoor 

niet nodig. BKR houdt als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking hierop 

toezicht. Onbekend is hoeveel aanpassingen jaarlijks worden doorgevoerd op 

initiatief van de kredietverstrekker en in welke gevallen dit is gebeurd naar 

aanleiding van een verzoek van de klant. Van belang is dat een negatieve 

registratie altijd moet worden aangepast als deze feitelijk niet juist is. 

Consumenten kunnen zich in zo’n geval rechtstreeks tot de kredietverstrekker 

wenden. Er zijn geen cijfers bekend over de mate waarin bedrijven zoals Dynamiet 

Nederland daarbij worden betrokken.  

 

Vraag 4 

Is bekend hoeveel mensen op die manier daadwerkelijk financiële 

verplichtingen zijn aangegaan? 

 

Vraag 5 

                                                
1 https://www.bkr.nl/nieuws-en-berichten/bkr-minder-problematische-betalingsachterstanden/ 
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Is bekend in hoeverre deze mensen niet aan hun betalingsverplichtingen 

kunnen voldoen en in welke mate mensen hierdoor opnieuw in de 

financiële problemen zijn gekomen? 

 
 
 
Antwoord vraag 4 en 5 

Kredietverstrekkers dienen voor de verlening van kredieten vanaf € 250,- te 

toetsen of kredietverlening verantwoord is. Dit doen zij onder andere door het CKI 

van het BKR te raadplegen. Een negatieve registratie in het CKI van het BKR staat 

op zichzelf niet in de weg aan het afsluiten van een krediet. Kredietverlening kan 

ondanks een negatieve registratie onder omstandigheden immers wel verantwoord 

zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om na een herstelde betalingsachterstand 

NHG-garantie te verkrijgen voor een woninghypotheek. En een herstelde 

betalingsachterstand in het verleden is op zichzelf evenmin reden om een nieuw 

krediet af te wijzen. Een (verwijdering van een) negatieve registratie zegt dan ook 

niets over de mate waarin consumenten (weer) financiële verplichtingen kunnen 

aangaan. Cijfers over het aangaan van financiële verplichtingen na verwijdering 

van negatieve registraties zijn er niet. Evenmin is bekend hoeveel consumenten 

niet aan hun betalingsverplichting hebben kunnen voldoen nadat een eerdere 

negatieve registratie is verwijderd en in welke mate mensen hierdoor in de 

financiële problemen zijn gekomen.  

 

 

 

1) https://www.dynamietnederland.nl/ 


