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AMSTERDAM - Een registratie bij Stichting BKR is heel vervelend: als financiële instellingen 

zien dat je ooit betalingsproblemen hebt gehad, krijg je niet zo snel een nieuwe lening zoals een 

hypotheek. Een man die zijn registraties met succes bij de rechter aanvocht, kreeg daarna een 

unieke code van de stichting om aan te geven dat er een conflict is. Maar dat had BKR niet 

mogen doen, heeft de rechter nu beslist. De klager heeft er alleen niets aan, want BKR gaat in 

hoger beroep en laat de code tot die tijd staan, laat een woordvoerder weten. 

 

Financiële instellingen zoals banken kunnen je aanmelden bij stichting BKR als er betalingsproblemen zijn. 
Ⓒ ANP / HH 

Wie van zijn registratie af wil, moet eigenlijk aankloppen bij de financiële 

instelling die hem heeft aangemeld, bijvoorbeeld de bank. Omdat deze man echter 

bij drie verschillende instellingen kleine leningen en betalingsproblemen had 

gehad, besloot zijn vorige advocaat rechtstreeks aan BKR te vragen de registraties 

te verwijderen. 

De man, een 33-jarige Zeeuw, kreeg enkele jaren geleden geldproblemen. Dat komt 

mede door zijn autisme, vertelt Deepak Thakoerdien, die de man juridisch bijstaat. 

Hij is de directeur van Dynamiet, een bureau dat zich specialiseert in het 

aanvechten van BKR-registraties. 

De Zeeuw had verschillende leningen afgesloten, de grootste volgens zijn advocaat 

zo’n €2000. Hij kwam in de knoei met de betalingen. Eind 2019 gooide hij het op 

een akkoordje met de kredietverstrekkers: zij namen genoegen met gedeeltelijke 

aflossing. Dit levert hem wel verschillende registraties op bij het BKR: financiële 

instellingen waarschuwen elkaar zo dat er bij deze klant betalingsproblemen waren, 

de schuld daarom in één keer is opgeëist en uiteindelijk een deel moest worden 

afgeschreven. De registraties zouden vijf jaar blijven staan. 



Tiny house 

Sinds eind 2019 is de man wel schuldenvrij gebleven, en hij heeft een goedlopend 

bedrijf. Nu zou hij graag een tiny house in zijn dorp willen kopen. Hij verdient nu 

genoeg om de benodigde hypotheek voor €100.000 af te sluiten, maar de BKR-

noteringen zitten hem dwars. Die zouden nog ruim twee jaar blijven staan. 

De man stapte naar de rechter om zijn noteringen aan te vechten. Omdat hij bij 

verschillende kredietverstrekkers problemen had, klopte hij niet daar aan, maar bij 

BKR zelf. „De kredietverstrekkers zouden allemaal naar elkaar gaan wijzen, dus 

dat schiet niet op. BKR registreert zelf zijn persoonsgegevens, dus je kunt 

rechtstreeks aan BKR vragen ze te verwijderen”, legt Thakoerdien uit. 

De rechter vond ook dat de Zeeuw een schone lei verdiende, en sommeerde BKR 

de noteringen te verwijderen. Dat deed de stichting, maar de man kreeg er een 

andere code voor terug: code 9, die volgens BKR staat voor lopend conflict. De 

stichting is het namelijk oneens met de gang van zaken. Wie van zijn registraties af 

wil, moet bij de kredietverstrekker aankloppen, niet bij de stichting die deze 

registraties alleen maar registreert. 

Unieke waarschuwingscode 

De Zeeuw is de enige persoon in Nederland met deze code 9, geeft BKR toe. Hij 

kreeg een eigen, unieke waarschuwingscode na het winnen van de rechtszaak. Voor 

financiële instellingen zal deze unieke code een enorme rode vlag zijn, vreest 

Thakoerdien. Een geldverstrekker heeft de aanvraag voor een hypotheek om die 

reden al afgewezen. 

De Zeeuwse man verzocht vervolgens een rechter om BKR te dwingen de code 9 

ook bij zijn naam te verwijderen. De rechter vindt dat BKR dat, op last van een 

dwangsom, nu moet doen. Maar BKR zal in hoger beroep gaan en tot die tijd de 

oude codes terugplaatsen, bevestigt een woordvoerder van de stichting. 

Fout van advocaat 

Dat betekent dat de man ondanks twee gewonnen zaken nog niet zijn tiny 

house kan kopen. „De eerste advocaat van mijn cliënt heeft een fout gemaakt, hij 

heeft niet gevraagd dat de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad kan zijn”, vertelt 

Thakoerdien. Dit betekent dat de uitspraak onmiddellijk moet worden uitgevoerd, 

ook al komt er nog een hoger beroep. Thakoerdien gaat de rechter vragen om dit 

alsnog zo te bepalen. Dan zou de man eventueel het huisje nog kunnen kopen. 

BKR bevestigt dat de oude codes worden teruggeplaatst, omdat de stichting nog in 

hoger beroep gaat. „Wij zijn van mening dat een klant bij de kredietverstrekkers 

moet aankloppen als hij of zij van de registraties af wil. Die kennen namelijk het 



hele dossier en kunnen dus beoordelen of de codes nog terecht zijn, wij niet”, licht 

een woordvoerder toe. 
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