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Vrijwel iedereen die een krediet heeft, is bekend bij BKR. Is dat erg? 
Integendeel. Een registratie bij BKR heeft voornamelijk voordelen.  
Wij leggen u graag uit wat BKR voor u doet en hoe wij te werk gaan.

Een registratie is een pré 
In de meeste gevallen is een registratie bij BKR een pré, want het is een bewijs van  

goed betaalgedrag. Dit geldt voor maar liefst 92% van de mensen die bij ons bekend zijn.  

Zo’n positieve registratie geeft kredietverstrekkers zoals banken, thuiswinkelketens  

en creditcardorganisaties vertrouwen, waardoor u gemakkelijker krediet krijgt.  

Maar ook als uw registratie niet positief is, heeft u baat bij een BKR-registratie.  

Het voorkomt dat u financieel gesproken teveel hooi op uw vork neemt en meer leent  

dan u kunt aflossen. 

Beslist BKR of ik een krediet krijg?
BKR verstrekt alleen feitelijke gegevens, zonder waardeoordeel of advies. Wij informeren 

organisaties die bij ons zijn aangesloten over kredieten die u op dit moment heeft lopen  

of die u de afgelopen vijf jaar heeft beëindigd. De kredietverlener beslist onder andere 

op basis van uw BKR-registratie of hij het verstrekken van een krediet verantwoord 

vindt. Ook informatie die niet bij BKR bekend is weegt mee, zoals inkomen, woonlasten,  

energielasten en gezinssituatie.
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Goed bekeken!
BKR registreert op onafhankelijke, objectieve wijze financiële verplichtingen van  

consumenten met als doel kredietrisico’s en probleemschulden te voorkomen.  

Iedereen kan zijn eigen gegevens opvragen bij BKR. Zo kunt u precies zien hoe u  

geregistreerd staat of wie uw gegevens hebben opgevraagd. 

Wat weet BKR over mij?
Wij hebben informatie over vrijwel alle consumptieve kredieten die in Nederland zijn 

afgesloten. Denk hierbij aan een persoonlijke lening, een limiet op de betaalrekening, 

een creditcard en een uitgestelde betaling zoals bij een ‘koop nu, betaal later’ arrangement. 

U kunt ervan uitgaan dat uw krediet bij BKR bekend is als u tenminste drie maanden 

over het krediet kunt beschikken en het bedrag tussen € 500 en € 175.000 ligt. 

Het gaat dus om al uw kredieten en niet alleen om kredieten waarbij sprake is van 

betalingsachterstanden. 

Een hypotheek wordt niet bij BKR geregistreerd wanneer u deze afsluit. Uw hypotheek 

wordt pas geregistreerd als u meer dan 120 dagen uw termijnbedragen niet heeft betaald.
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Wat staat er precies geregistreerd? 

Bij BKR staan uw persoonsgegevens en uw kredietgegevens geregistreerd. Met persoons- 

gegevens bedoelen wij uw geboortenaam, voorletter(s), geboortedatum, adres en  

woonplaats. Kredietgegevens zijn het soort krediet, het bedrag, het moment waarop u 

over het krediet kunt beschikken, de verwachte laatste aflossingsmaand en de maand 

waarin u het krediet daadwerkelijk heeft beëindigd. 

Ook eventuele betalingsachterstanden of andere onregelmatigheden die ontstaan 

tijdens de looptijd van het krediet zijn bij ons bekend. Na beëindiging van het krediet 

blijven al deze gegevens nog vijf jaar zichtbaar bij BKR. Hierdoor kan de kredietverlener  

zich over een langere periode een beeld vormen van uw financiële situatie. Vijf jaar  

nadat het krediet is beëindigd, verdwijnen de gegevens automatisch uit het bestand.

Van wie krijgt BKR mijn gegevens?
Uw gegevens krijgt BKR alleen van kredietverleners die bij BKR zijn aangesloten. 

Een compleet overzicht van de aangesloten kredietverleners vindt u op onze website 

www.bkr.nl. Veranderingen in uw gegevens geven de kredietverleners aan ons door. 

Bijvoorbeeld dat u het krediet volledig heeft afgelost, of dat er een betalingsachterstand 

is ontstaan of juist ingelopen. Samen met de kredietverleners houden wij uw gegevens 

actueel en correct. Zo blijft de kwaliteit van ons bestand gewaarborgd.

Wanneer weet BKR dat ik een betalingsachterstand heb?
Uw betalingsachterstand wordt afhankelijk van het type krediet twee tot vier maanden 

nadat u had moeten betalen gemeld bij BKR. De kredietverlener is verplicht u vooraf te 

waarschuwen dat hij een achterstand bij BKR gaat melden. Het moment waarop deze 

melding plaatsvindt, hangt af van het soort krediet. Bij een aflopend krediet gebeurt  

dit bijvoorbeeld na twee maanden en bij een hypotheek na 120 dagen.
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Wie kunnen er bij mijn gegevens?
Alleen uzelf en de aangesloten kredietverleners kunnen bij BKR informeren naar  

uw gegevens. 

Wanneer wordt er naar mijn gegevens geïnformeerd?
Kredietverleners zijn wettelijk verplicht te informeren naar uw gegevens als u een 

krediet aanvraagt. Bij het beheren van lopende kredieten of het openen van een 

betaalrekening mogen zij ook bij ons informeren.

Hoe kan ik mijn gegevens opvragen?
U kunt uw gegevens online opvragen via www.bkr.nl of u kunt een aanvraagformulier 

invullen bij een willekeurig bankfiliaal in Nederland. In alle gevallen gaan wij discreet 

om met uw gegevens en hechten wij veel waarde aan uw privacy en veiligheid. Om te 

voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen vallen, moet u zich altijd identificeren 

om inzage te kunnen doen. Daarom is het niet mogelijk om uw gegevens  telefonisch 

of per e-mail op te vragen.
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Online uw gegevens opvragen (via www.bkr.nl)
Via onze website kunt u kiezen voor online toegang tot uw gegevens óf uw gegevens 

eenmalig (op papier) opvragen. Online inzicht in uw gegevens krijgt u met een van onze 

pakketten: mijnBKR Standaard (€ 7,50) en mijnBKR Premium (€ 12,50). In onderstaande 

tabel ziet u wat deze pakketten inhouden. Bij het Premium Pakket kunt u bijvoorbeeld 

ook zien wie uw gegevens hebben bekeken en ontvangt u een e-mail als uw gegevens 

worden gewijzigd. Daarmee houdt u altijd een vinger aan de pols en verkleint u de kans 

op fraude. 

Om uw gegevens eenmalig op te vragen kiest u voor BKR Basis (€ 4,95). Wanneer u uw 

gegevens online opvraagt, kunt u zelf uw bezorgmethode kiezen. U kunt uw gegevens 

bij ons ophalen in Tiel, laten bezorgen bij uw postkantoor of bij u thuis laten bezorgen. 

Zowel bij het ophalen van uw gegevens en het thuisbezorgen dient u zich te legitimeren 

met een geldig identificatiebewijs. De kosten voor ophalen en identificatie bij het 

postkantoor zijn € 8,15 en voor thuisbezorgen € 12,70. De bezorgkosten zijn extra.  

(prijzen per 1 januari 2014 deze kunnen wijzigen)
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Uw persoonlijke gegevens 
1x op papier

U ziet wie uw gegevens 
heeft geraadpleegd

Altijd online inzicht in 
uw gegevens

U ontvangt een e-mail als 
uw gegevens zijn gewijzigd

Prijs (excl. bezorgkosten*)

Bestel Bestel Bestel

*Bezorgkosten: Ophalen bij BKR         geen kosten
  Ophalen bij postkantoor €  8,15
  Thuis ontvangen  €  12,70

€ 7,50 € 12,50 € 4,95

Online toegang Overzicht 
op papier

BKR 
Basis

mijnBKR 
Premium

mijnBKR 
Standaard



U kunt uw gegevens ook aanvragen bij uw eigen bankfiliaal 
Bij het bankfiliaal vult u een aanvraagformulier in en identificeert u zich met een  

geldig identiteitsbewijs. De bank stuurt het ingevulde aanvraagformulier naar BKR  

en vervolgens ontvangt u uw gegevens thuis per post. De kosten voor deze manier  

van opvragen bedragen € 4,95. 

BKR beheert uw gegevens met zorg
De gegevens in onze database worden aangeleverd door kredietverstrekkers. 

Wij kunnen deze gegevens niet wijzigen. BKR zorgt er wél voor dat uw gegevens 

veilig zijn. Alleen u en bij BKR aangesloten organisaties - die daar wettelijke recht 

op hebben - kunnen deze gegevens inzien. Het kan voorkomen dat u het niet eens 

bent met de manier waarop u in onze database vermeld staat. Mocht dit het geval zijn, 

kijkt u dan op onze website. Daar vindt u de brochure ‘Oneens met mijn registratie’. 

Hierin staat precies uitgelegd welke stappen u kunt ondernemen.

Waar kan ik meer informatie over BKR vinden?
Op onze website www.bkr.nl vindt u meer informatie. Hier vindt u tevens de antwoorden 

op de meest gestelde vragen.

U kunt op werkdagen van 08:30 - 17:00 uur ook telefonisch contact opnemen met ons 

Klantcontactcentrum Consumenten via 088 1502 500.  

Schrijven of mailen kan naar BKR, Klantcontactcentrum Consumenten, Postbus 6080, 

4000 HB Tiel. Het mailadres is info@bkr.nl.
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Geboortenaam:   M/V

Voornamen voluit:  

Roepnaam:  

Achternaam (ex)partner:  

Huidige adres:  Nr: Toevoeging: 

Postcode + woonplaats:  

Vorige adres:  Nr: Toevoeging: 

Postcode + woonplaats:  

Geboortedatum:  

Bank- of gironummer*:  

Telefoonnummer:  

Emailadres:  

Datum aanvraag:  

Handtekening aanvrager:  

Deelnemernummer:  

Naam behandelaar:  

Telefoonnummer:  

   Een kopie van het geldige identiteitsbewijs is toegevoegd.

De kosten van deze aanvraag bedragen € 4,95. Dit bedrag moet u ter plaatse voldoen. U krijgt hiervoor een 
kwitantie. Vergeet niet een kopie van het geldige identiteitsbewijs mee te sturen! 

* i.v.m. eventueel terugstorten van de door u betaalde € 4,95

Vult u dit 

formulier volledig 

in bij de bank

In te vullen door 

bankmedewerker

Aanvraag tot inzien eigen gegevens (via een bankfiliaal)
Dit formulier graag volledig invullen en een kopie van een geldig identiteitsbewijs 

bijvoegen. Alleen dan kan uw aanvraag in behandeling worden genomen.
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Postbus 6080 
4000 HB Tiel

Bezoekadres: 
Dodewaardlaan 1 
4006 EA Tiel 

T 088 1502 500
info@bkr.nl

Vragen?
Op www.bkr.nl vindt u de antwoorden op 

de meest gestelde vragen.

Aan de informatie in deze brochure 

kunt u geen rechten ontlenen.
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