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Oneens met uw
registratie bij BKR?



Heeft u uw gegevens bij BKR opgevraagd, maar bent u het niet eens  
met uw registratie? In deze brochure leest u welke stappen u in dit 
geval kunt ondernemen.

Stap 1: Neem contact op met uw kredietverlener
Bent u het, na het inzien van uw gegevens, niet eens met de manier waarop u bij BKR 

staat geregistreerd? Neem dan als eerste contact op met de kredietverlener bij wie u 

het krediet hebt afgesloten. Deze heeft uw kredietovereenkomst bij BKR geregistreerd 

en kan deze gegevens ook weer (laten) wijzigen.

Een klacht indienen bij uw kredietverlener doet u als volgt:

1.  Schrijf een brief aan uw kredietverlener en licht duidelijk toe:

	 •	 waarom u het niet met de registratie bij BKR eens bent;

	 •	 op welke overeenkomst uw klacht betrekking heeft;

	 •	 hoe uw klacht volgens u opgelost kan worden.

2.   Maak kopieën van alle relevante documenten die betrekking hebben op de 

overeenkomst(en) die volgens u foutief of ten onrechte bij BKR staat/staan 

geregistreerd. Denk hierbij aan contracten, correspondentie met uw  

kredietverlener en betalingsbewijzen.

3.   Stuur uw brief samen met de kopieën van alle relevante documenten  

en een kopie van de volgens u onjuiste BKR-registratie naar de krediet- 

verlener die u bij BKR heeft geregistreerd.

Wij adviseren u deze brief aangetekend te versturen aan de kredietverlener.
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Stap 2: Wacht de reactie van uw kredietverlener af
Is de kredietverlener het eens met uw klacht, dan zal deze opdracht geven uw gegevens 

aan te passen. Is de kredietverlener het oneens met u? Dan kunt u besluiten uw klacht 

voor te leggen aan de Geschillencommissie van BKR. 

Geschillencommissie BKR
De Geschillencommissie BKR bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van 

privacywetgeving en kredietverlening. Zij beoordelen of BKR en de kredietverlener 

zich aan de BKR-regels hebben gehouden, als kredietverlener en consument het niet 

met elkaar eens zijn over een registratie.

Stap 3: Neem contact op met de Geschillencommissie BKR
Voor het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie gelden een aantal 

voorwaarden. Deze staan hierna punt voor punt beschreven. Loop deze punten 

zorgvuldig na. Voldoet uw aanvraag niet aan deze voorwaarden, dan kan de commissie 

uw klacht niet in behandeling nemen.
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1. Schrijf een brief aan de Geschillencommissie. Licht duidelijk toe:

	 •	 waar u precies bezwaar tegen maakt;

	 •	 op welke feiten en bewijzen u uw klacht baseert;

	 •	 waarom de toelichting van de kredietverlener op uw klacht volgens u onjuist is.

  Een voorbeeld klachtenbrief aan de Geschillencommissie vindt u achterin deze 

brochure.

2.  Maak een kopie van de brief waarin de kredietverlener uw klacht afwijst.  

Kopieer ook de bijlagen van deze afwijzing.  

3.  Stuur uw brief met bovengenoemde kopieën en een overzicht van uw  

BKR-gegevens (niet ouder dan 1 maand*) naar:  

Geschillencommissie BKR, De Lairessestraat 155 I, 1075 HK Amsterdam.

Let op: De commissie behandelt uw klacht niet als u deze al eerder bij een  

andere instantie dan BKR of de kredietverlener hebt ingediend. U kunt bij de 

Geschillencommissie alleen een klacht indienen over onjuiste en/of onterechte 

registratie van uw gegevens bij BKR. Het behandelen van uw klacht kost  

(per registratie) € 50,00 waarvoor u een betalingsverzoek ontvangt.  

Als de commissie u in het gelijk stelt, krijgt u dit bedrag terug.

Onderneem tijdig actie
Neem binnen een jaar nadat u heeft geconstateerd dat u het niet eens bent met uw  

registratie bij BKR, contact op met uw kredietverlener (stap 1). De Geschillencommissie 

neemt geen klachten in behandeling die ouder zijn dan één jaar. Wijst de kredietverlener 

uw klacht af en wilt u deze bij de Geschillencommissie indienen (stap 3)? Dan moet u dit 

doen binnen twee maanden na de afwijzing. Heeft u geen reactie van de kredietverlener  

ontvangen? Dan kunt u vier weken nadat u contact met de kredietverlener hebt 

opgenomen, uw klacht bij de Geschillencommissie indienen.

*  Is het BKR-gegevensoverzicht waarop u uw klacht baseert ouder dan één maand, 

 dan moet u een nieuw gegevensoverzicht aanvragen.
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Stap 4: De reactie van de Geschillencommissie
Op basis van de door u toegestuurde informatie beslist de Geschillencommissie of zij  

uw klacht in behandeling neemt. Hierbij kijkt zij allereerst of de kredietverlener en BKR 

zich aan de BKR-regels hebben gehouden. Van de beslissing of uw zaak wel of niet in 

behandeling wordt genomen ontvangt u schriftelijk bericht.

Als uit de informatie blijkt dat de kredietverlener en BKR zich aan de BKR-regels  

hebben gehouden, dan neemt de Geschillencommissie uw klacht niet in behandeling. 

Beslist de Geschillencommissie om uw klacht wel in behandeling te nemen dan 

gaat zij deze verder onderzoeken. Op basis van alle verkregen informatie doet de 

Geschillencommissie een uitspraak. Dit duurt minimaal drie maanden. De looptijd van de 

klachtenprocedure is mede afhankelijk van de snelheid waarop de Geschillencommissie 

alle benodigde informatie ontvangt om een objectieve uitspraak te kunnen doen en of de 

zaak een mondelinge behandeling vraagt. De uitspraken van de Geschillencommissie 

zijn altijd bindend. Dit betekent dat de kredietverlener, BKR en u zich moeten neerleggen 

bij de uitspraak. Er is geen hoger beroep mogelijk tegen de uitspraak.
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Geschillencommissie BKR
De Lairessestraat 155 I
1075 HK Amsterdam

<plaatsnaam>, <datum>

Betreft: klacht tegen registratie door <naam kredietverlener>

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen een registratie die heeft plaatsgevonden door  
<naam kredietverlener> op mijn naam <indien ook op naam van uw partner: ‘en op naam 
van …..’> in het Centraal Krediet Informatiesysteem.

De klacht betreft specifiek de registratie van < benoem de kredietsoort en  
het contractnummer>.

Ik ben het niet eens met <benoem het onderdeel van de registratie waar u het niet mee 
eens bent, zoals vermelding van een achterstandscodering (A), bijzonderheidscodering 
(1,2,3,4, of 5) of eventueel de gehele registratie> vanwege <geef een korte toelichting 
waarom u het niet eens bent met de registratie en geef een toelichting bij de bewijzen 
die u meestuurt>.

Op mijn eerdere verzoeken tot <wijziging of verwijdering> van de registratie  
is door <naam kredietverlener> afwijzend gereageerd. De correspondentie  
die ik hierover reeds heb gevoerd met <naam kredietverlener> heb ik als bijlage 
toegevoegd.

Ik verzoek de Geschillencommissie om deze klacht in behandeling te nemen en mij  
over het verdere verloop van de behandeling te informeren.

Met vriendelijke groet,

<Naam>
<Adres>
<Postcode – woonplaats>

Bijlage: <bijgevoegde documenten> 

Voorbeeld klachtenbrief:
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Stap 1
Neem eerst  

contact op met uw 
kredietverlener.

Stap 2
Is uw krediet- 

verlener het met u  
eens?

Stap 2
Is uw krediet- 

verlener het met u 
oneens?

Stap 3
Uw krediet- 

verlener geeft  
opdracht uw  
gegevens te 

wijzigen.

Stap 3
Stemt u in met de 
toelichting van uw 
kredietverlener op 
de afwijzing van uw 

klacht?

Stap 4
Uw gegevens bij 
BKR worden niet 

gewijzigd.

Stap 3
Stemt u niet in met 
de toelichting van 

uw kredietverlener 
op de afwijzing van 

uw klacht?

Stap 4
U kunt een klacht 

indienen bij de
Geschillen- 

commissie BKR.

Stappenschema
“Ik heb mijn gegevens bij BKR opgevraagd 

en ben het niet eens met de manier waarop 

ik in het Centraal Krediet Informatiesysteem 

geregistreerd sta. Wat nu?”

7



bkr.nl

Postbus 6080 
4000 HB Tiel

Bezoekadres: 
Dodewaardlaan 1 
4006 EA Tiel 

T 088 1502 500
info@bkr.nl

Vragen?
Heeft u vragen over de informatie in 

deze brochure? Neem dan contact 

op met ons Klantcontactcentrum 

Consumenten. 

Het telefoonnummer is 088 1502 500. 

Schrijven of mailen kan naar BKR, 

Klantcontactcentrum Consumenten, 

Postbus 6080, 4000 HB Tiel. 

Het mailadres is info@bkr.nl.

Op www.bkr.nl vindt u de meest  

gestelde vragen van consumenten. 

Aan de informatie in deze brochure 

kunt u geen rechten ontlenen.
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