
IN NAAM DES KONINGS 

beschikking 

RECHTBANK OOST-BRABANT 

Ilandclsrccht 
Zitt ingsplaats 's-llcrtogcnbosch 

zaa\..nummcr I rckestnutllmcr: CI01/285177 / EX RK 14-203 

Besc hikking vlin IJ februari 2015 

in de zaa).. ,all 

RONALD RUTGERUS JOHANNES A WATER. 
\\onendc te Koudum. 
\crzoeker, 
gemachtigden: mL S. Marris en de heer D.S. Tha\..ocrdien IC Zoetermeer. 

legen 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkhe id LASER NEDERLAND B.V., 
ge\csligd te 's- I-Iertogcnbosch, 
ven\ eerst er, 
gemachtigde: mCHOtl\\ S.A.P.E. \an den Brand IC ·s- liertogcnbosch. 

I. De procedure 

Relevant 7ijn: 
- hel' erzoekschrift 'an 17 oktober 2014 mei producties, genu mmerd I 101 en met 5; 
- de brief van Van den Brand van 8 januari 20 I 5 mei producties. genummerd I tal en met 5: 
- de monde linge behandeling ter zitting \ an 13 januari 20 I S. 

2. De fcitcn 

2.1. Vemeerster heeft \erzocl..er negatief geregistreerd in het Centraal Krediet 
In format ies)steem (hierna: C KI) van het Bureau Kredietregistratie (hierna: BK R) (productie 
I bij het verLoekschrift). De registratie betreft: 
• met ingang van 18 september 2009: code A achte rstand 
· met ingang \an 29 september 20 I 0: code 2 (Restant)\Ordering geheel opeisbaar 
· met ingang van 28 juni 2012: code I AOossings·/Schuldregeling getroffen. 

2.2. Op 27 augustus heeft D)namiet Nederland namens \erzoeker documentatie 
(\\aaronder een kopie van de vooraanl..ondig ing achterstandsmelding A) opge\ raagd bij 
\emeerster omtrent de negatie\ e BKR registratie \ an \ erzocker, met als doel het 
beoordelen van de rechtmatigheid \an het \emcrken \an de persoonsgege\ens \an 
\erzoeker (productie 2 bij het verzoeksch rift) . 

2.3. Bij brief \an 4 september 20 14 (productie 3 bij het \erzoekschrift) heeft 
vel'\\cerster verzoeker onder meer bericht dat zij met betrekking tot de code A geen 
vooraankondigi ng kan o\erleggen en dat zij daarom za l overgaan tot het \el'\\ijderen van 
codering A in de registratie van verzoeker. Tevens heeft verweerster in deze brief 
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aangegc\ en dal ook code 1 I.al \\orden vcm ijderd uil de registratie van vcrzoel..er omdat cr 
zonder code A geen code 1 mag "orden geregistreerd . Ten aanzien van de codering onder 2 
heeft \cn\ eerster \ oor zO\cr hier van bel ang het 
volgende medegedeeld aan verzoeker: 
'( .) 

BKR s/ell /111'1 da/1I1) wrpltcl1t =1)11 de;e mgebrd.esle/lmg alsI/ol! Ie o\"i!r1eggf.'" op Iret moment dal 011::1' debllellr 

heI n /eI eens is ml!l 11,,:1' codenliR Wij :ljlllntllll'rs 1111'1 \'CI1)hclll 011/ de:e codrril/g O(lt/ le kondigelI ! )e;e 

codering ;01 dali oo/... met \'en. !iJ,.,.,j worde/l bij /1\\ reg/strulfl' 

( ) '" 

2.4 . Bij brief van 2S september 2014 heeft vcr7ocl..cr mei een beroep op artikel 35 van 
de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna : Wbp) de ingebrekestelling opgcHaagd bij 
\ er.\ eerster en \ er\\eerster medegedeeld dat al s zij niet in bezit is \ an dc ingebrekestelling. 
zij code 2 dient te vem ijderen (productie 4 bij de dagvaarding) . 

2.5. Vef\\cerster heeft op deze brief gercageerd bij schrij\en van 7 oktober 2014 
(productie 5 bij het verzoekschrift), In dit schrijven hceft ven\ecrster vef70cker onder meer 
als volgt bericht. 
Hr. .) / 11 af 011:1' Ilerillllerlllgshru!\'C/i IS opgeIIQ/l/C'1I dut het lIi!'t l1a~O/l/C'11 \'(1/111 11 beralmgn-erphclumR gel'olg!'/I 

kali hebhelI Dat de:e corrrspolUlnlfle niet I/I,'.'r Ol"l!rh'gd kali \\ ordel/. staal los \'lIl/ het feil dal f'r eell 

bij:Ollderheidscoderlllg 2 lerecht is ofll/et 

(. ) :ijll \I ij lIi!'t verplicht om \\ elke "orm ,'011 commUII1,'Gf/e dan 001. Ie o\'erlt'ggellll""g".md liet pkll/uC'n l 'a/1 

d" bl):ol1d('rheidscoderlng 2 COllform Algi'lI/een Rl'gft'mellf BKR (. ) 
IIrl AIgemeelI Reglemem BKR is conform de Wel bej('hernl1l1g persoonsgegel'l'm waar 1)'lIalllil't \ à/er/mllllll 

lil/ar brir} aal! re},'reerl o../(/rll/ee I'en'ofl hel argulllellt op groml I"en(/I/ lI,' bij:oll,f,'rlleltlscodermg 11e 

I'I'n, ijl/eren bij hel 8"R 
(.)" 

3. Hct verzoek 

Verzoeker verzoekt de rechtbank: 
I) primair: Vemeerstcr te bc\elen binnen veertien dagen na het doen van deze 

uitspraak de gehele onder punt 2.1 genoemde registratie te vem ijderen uit het CKI : 
subsidiair: Vemeerster Ie be\e1en binnen \eertien dagen na het doen \ an deze 
uitspraak de onder punl2 , I genoemde bijzonderheidscode t"ee te \em ijdcren uit 
hel CKI: 

2) zo\\el primair als subsidiair: Laser te veroordelen tot bctaling van een d\\angsom ad 
€ 1,000,00 voor iedere dag dal Laser niet aan deze wroordeling voldoet. lol een 
maximum van € 10.000,00: 

3) 70\"el primair als subsidiair: Laser in de proceskosten Ie veroordelen: 
4) zonel primair als subsidiair: de beschikking uit\'Oerbaar bij voorraad tc \crklaren , 

3.1. Verzoeker legt aan zijn verzoek - samengevat· hel volgende ten grondslag. 
Ingevolge artikel 35 Wbp moct in beginscl iedereen in de gelegenheid zijn om na Ie kunnen 
gaan ofzijn gege\ens \\orden vemerkt. De \eranl\\ oordelijke moet inzage \erstrekken \ all 
alle op de betrokkende betrekking hebbende persoonsgegevens en volledige infonnatie 
verstrekken over de herkomst en hel doel, an de vef\\erking van de gegevens. De 1-Ioge 
Raad oordeell in haar arrest d.d . 29 juni 2007. ECLI :NL:P1-IR:2007:AZ4663 dal de 
vcranl\\·oordelijke alle stukken , in de breedste zin van hel \voord moet verstrekken , 
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Vcn\ccrster kan geen stu""CIi O\crleggen met betrekking tot de IlcgalÎC\C BKR registratie 
\<lll A \\ aler, \\aardoor dc recht matigheid van de vcn\crki ng van de persoonsgegevens ni et 
kan \\orden getoetst en aangetoond. Verzoeker stel! dat vc("eerster, ge let hierop de 
registratie code 2 d ient te \cm ijdcrcn uit hel CK I. 

) 

3.2. Ycn,ccrstcr heen hiertegen - kort \\cergcgc\en- hel vo lgende naar ,oren gebracht. 
De codering B behoerde \olgens hel Algemeen Reglemerll BKR ni el te " orden 
voorafgegaa n door een vooraankondiging. Nu dit Regelement in 0\ erecnslernming is meI de 
Wbp. kan de regi stratie code 2 gc\\oon gehandhaafd blij\cn. 

4. I>e beoordeling 

4.1. De rechtbank z.,1 het primaire \erzoek loc\\ijzen. Niet in geschil is dat \erweerster 
de reg istratie code A had moeten laten voorargaan door een vooraankondiging. Wel is\\aar 
be hoeft de code 2 volgens het Algemeen Reglement BKR niet aangekondigd te \\orden 
maar een code 2 I..an logischerwijze niet geregi streerd \\ordcn als er nog geen code A 
ge registreerd is. Nu niet in geschil is dat de registratie van code A op onjuiste \\ijze tot stand 
is gekomen en de registratie code A om die reden ook is \emijderd uit het CKI. za l 
ver,\eersler ook de code 2·regislratie en daarmee de gehele negatie\ e BKR-registrati e uit 
hel CKl llloeten \"Cr\\ ijderen. 

4.2. De ter versterking van hel \erzoel.. gevraagde dwangsom 7al eveneens worden 
tocge\\e7en, met dien verstande dat hieraan een ma\imulll en een matigingsbe\oegdheid 
\an na te melden inhoud \\ordt \erbonden . 

4.3 . Vemeerster za l als de in helongelijl.. gestelde partij \\orden \eroordeeld in de 
I..oslen van deze procedure. 

5. Oe beslissing 

De rechtbank: 

5. 1. beveelt ver\\eerster om binnen \ eertien dagen na deze beschikking de gehele onder 
pun t 2.1 van hel' erzoeksch rift genoemde registratie te vem ijderen uit het CKI : 

5.2. veroordeelt ver\\'eerster tot betaling van f 500,00 per dag dat ver,\cerster niet 
vo ldoet aan het onder 5.1 . genoemde beve l. Tot een maximum \ an f 10.000,00 is bereikt: 

5.3 . bepaalt dat geen d\\angsormnen zu ll en \\orden verbeurd voorzover dit naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaamaardbaar moet \\orden geacht. in aanmerking 
genomen de mate \\3.:'lrin a..'ln het von nis is \oldaan, de ems! van de overtreding en de mate van 
\ cm ijtbaarheid van de overtreding: 

5.4. \croordeeh vcmeerster in de kostcn \an deze procedure. aan de zij de va n 
\erzoeker begroot op € 737.00 \\aarvan E 452.00 aan salaris ad\ocaat en f 285.00 
aan \oerschollen. 

Deze beschikking is gegeven door mr. J.F .M. Strijbos en in het openbaar uitgesproken op 
13 rebruari 2015. 
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