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Nederlaag voor BKR: moet unieke code toch verw�deren
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Een man moet de ene na de andere rechtszaak voeren om van zijn negatieve BKR-noteringen af te komen. Foto ter illustratie.

Ⓒ  ANP / PAUL VAN RIEL

AMSTERDAM - Het BKR in Tiel, de schrik van alle mensen met een betalingsachterstand, heeft nu zelf een gevoelige tik op de vingers

ontvangen. Een man die via de rechter voor elkaar kreeg dat de stichting de noteringen verwijderde, kreeg toen een unieke code achter

zijn naam om aan te geven dat er een juridisch conflict was. BKR moest die code verwijderen van de rechter, maar plaatste vervolgens de

oude codes terug. Het gerechtshof in Arnhem beveelt nu dat ook die codes weg moeten.

De man, die een tiny house wil kopen, kan nu wel een hypotheek aanvragen. Toch is hij nog niet af van het juridisch gesteggel. Er komt nog een

hoger beroep en mogelijk zelfs cassatie in de zaak over zijn negatieve noteringen.
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Foutje advocaat

Dat vertelt Deepak Thakoerdien, directeur van Dynamiet Nederland. Hij raakte betrokken bij de zaak bij het hoger beroep. In de eerste zaak kreeg

de man gelijk: de stichting moest zijn negatieve noteringen verwijderen. De advocaat had echter een foutje gemaakt en de uitspraak niet

’uitvoerbaar bij voorraad’ laten verklaren. Dat betekent dat de stichting er niet direct consequenties aan hoefde te verbinden als er nog een hoger

beroep komt.

BEKIJK OOK:

’Bij BKR staat consument zonder juridische kennis met 10-0 achter’

De stichting verwijderde de codes over betalingsachterstanden maar gaf de man een ’code 9’, die stond voor ’juridisch conflict’. Die code wordt

zelden tot nooit aan iemand gegeven en was voor financiële instellingen eveneens een rode vlag, constateert Thakoerdien. Hij spande een

rechtszaak aan om BKR te dwingen de code te verwijderen. Die won hij, maar vervolgens plaatste BKR de oude achterstandscodes terug. Dat

mocht, omdat de eerdere uitspraak van de rechter dus niet ’uitvoerbaar bij voorraad’ was verklaard. De man was dus geen stap verder.

BEKIJK OOK:

Rechter �uit stichting BKR terug: unieke code mag niet

Geen waarschuwingscodes

Hij spande een hoger beroep aan om ervoor te zorgen dat de fout van de eerdere advocaat werd hersteld. Dat is gebeurd. Er komt nog steeds een

hoger beroep over de negatieve BKR-coderingen van de man, maar in de tussentijd mag de stichting geen waarschuwingscodes achter zijn naam

plaatsen. Dat betekent dat hij nu eindelijk een hypotheek kan aanvragen voor zijn tiny house.

De zaak van deze man was uniek, omdat je eigenlijk bij de financiële instelling waar je een achterstand had moet aankloppen als je van je BKR-

noteringen af wil. Deze man klaagde de stichting aan, omdat hij anders diverse procedures had moeten voeren tegen verschillende financiële

instellingen waarbij hij kleine leningen had afgesloten, de grootste voor €2000, en betalingsproblemen kreeg. Stichting BKR vindt dat zij alleen

coderingen registreert voor andere financiële instellingen en dus geen partij is die aangeklaagd kan worden als je vindt dat deze codes onterecht of

disproportioneel zijn.
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