
 

Betaalregelingen in verband met Corona en gevolgen voor registraties in CKI 
 
Wij ontvangen momenteel veel vragen van bij CKI aangesloten organisaties (CKI deelnemers) die 
bezig zijn met het uitwerken van betaalregelingen voor consumenten in verband met het Corona 
virus. Deze initiatieven zijn gericht op het helpen van consumenten als gevolg van de toegenomen 
betalingsrisico’s bij (hypothecair) kredieten.  
 
Voor het al dan niet melden van deze regelingen in het CKI blijft het Algemeen Reglement CKI (AR) 
het uitgangspunt. Om guidance te geven wat dit betekent bij het treffen van een betaalregeling 
kunnen 3 verschillende situaties worden onderscheiden. 
 
Situatie 1: Er is reeds een betalingsachterstand gemeld in CKI  
Als er reeds sprake is van een betalingsachterstand (A) op de overeenkomst en deze is gemeld in CKI, 
geldt dat de betalingsregeling die met de consument wordt overeengekomen in CKI wordt gemeld 
met bijzonderheidscode 1. Dit geldt voor alle overeenkomstsoorten. Zie artikel 13 van het AR. 
 
Situatie 2: Er is geen betalingsachterstand gemeld in CKI en het betreft geen eigen woning 
hypotheek 
Als er nog geen betalingsachterstand is gemeld in het CKI op de overeenkomst, geldt dat de 
betaalregeling niet wordt gemeld in het CKI. NB: dit geldt dus ook voor de overeenkomsten die wel 
een betalingsachterstand hebben, maar waarvan de betalingsachterstand op basis van de 
reglementen nog niet is gemeld in CKI (omdat deze bijvoorbeeld in het geval van aflopend krediet 
nog geen twee maanden betreft). 
 
Situatie 3: Er is geen betalingsachterstand gemeld in CKI en het betreft een eigen woning 
hypotheek 
Preventieve betaalregelingen op eigen woning hypotheken (overeenkomstsoort HY) worden gemeld 
met bijzonderheidscode 5 als de regeling voldoet aan de criteria voor melding. Daarbij geldt dat de 
reikwijdte en inhoud van de regeling bepalend is. Zie voor nadere uitleg onderstaande toelichting bij 
bijzonderheidscode 5. 
 
Let op 

 Als onderdeel van de betaalregeling kan mogelijk sprake zijn van een aanpassing van de met de 
consument afgesproken einddatum en/of aanpassing van het bedrag / de limiet. Aanpassing van 
de einddatum (aanpassing TLA) moet in CKI worden gemeld met mutatiecode 9. Een bedrag of 
limiet wijziging moet in CKI gemeld worden met mutatiecode 6. 

 Indien een bedrag van € 250 of meer wordt kwijtgescholden omdat de vordering als oninbaar 
wordt beschouwd gelden de bepalingen voor het registreren van bijzonderheidscode 3 (zie artikel 
13 van het AR).  
 

Aanvullend volgt hierna een toelichting op de meldingen van bijzonderheidscode 5 en 
betalingsachterstanden in CKI. 
 
Melding bijzonderheidscode 5 
Als de CKI deelnemer en de consument een preventieve betaalregeling voor een hypothecaire 
kredietovereenkomst van tenminste vier (4) maanden zijn overeengekomen wordt dit gemeld met 
bijzonderheidscode 5. Deze melding vindt alleen plaats al er nog geen betalingsachterstand (A) is 
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gemeld en is specifiek voor hypotheken. Een preventieve betaalregeling betreft een tijdelijke 
versoepeling van de hypothecaire leningsvoorwaarden gericht op het voorkomen van een 
betalingsachterstand (melding A). De 4 maanden van de preventieve betaalregeling heeft betrekking 
op de periode van de versoepeling van de leningsvoorwaarden (en niet op de inhaalperiode die 
daarna volgt). NB: Indien de consument zonder toestemming van de CKI deelnemer de in de 
betaalregeling gemaakte afspraken over het inlopen niet nakomt, gelden de bepalingen voor het 
melden van een betalingsachterstand. Zie artikel 13 van het AR. 
 
Om te verduidelijken hoe preventieve betaalregelingen op hypotheken in CKI geregistreerd moeten 
worden volgen hieronder een aantal indicatieve instrumenten die in de praktijk kunnen worden 
gebruikt, evenals een toelichting op de wijze van registratie.  

 Een rente- en/of aflossingspauze (de consument betaalt gedurende een periode geen of een 
verlaagde maandtermijn): Indien de periode van de regeling ten minste vier (4) maanden duurt, 
wordt een bijzonderheidscode 5 gemeld. Bijzonderheidscode 5 wordt verwijderd zodra de 
periode van de rente- en/of aflossingspauze voorbij is. Dit betekent dat bijzonderheidscode 5 niet 
gehandhaafd wordt in de periode van het inlopen van de achterstallige bedragen.  

 Tussentijdse verlaging van de rente, waarbij de boete wordt kwijtgescholden: Dit betreft geen 
tijdelijke regeling en daarom wordt in deze situatie geen bijzonderheidscode 5 geregistreerd.  

 Tussentijdse verlaging van de rente, waarbij de boete door middel van middeling in de nieuwe 
rente wordt verwerkt: Dit betreft geen tijdelijke regeling en daarom wordt in deze situatie geen 
bijzonderheidscode 5 geregistreerd.  

 
Bijzonderheidscode 5 moet worden verwijderd door middel van mutatiecode 11, zodra de looptijd 
(periode van de versoepeling van de leningsvoorwaarden) verstreken is. De preventieve 
betaalregeling kent geen registratiegrenzen in de vorm van een minimaal of maximaal bedrag ten 
gevolg van de versoepeling van de voorwaarden. 
 
Melding betalingsachterstand (A) 
Artikel 12 in het AR gaat over het melden van betalingsachterstanden. Voldoet een consument niet 
aan zijn betalingsverplichtingen op grond van een overeenkomst, dan meldt de CKI deelnemer dit In 
het CKI. Deze melding vindt reglementair verplicht plaats als een bedrag zonder toestemming van de 
CKI deelnemer niet is voldaan. Bij de vaststelling van een achterstand worden betalingen van de 
consument toegerekend aan het oudst vervallen bedrag. Wanneer de melding plaatsvindt is 
afhankelijk van de overeenkomstsoort. Voor aflopend krediet geldt bijvoorbeeld 2 maanden na de 
vervaldatum en voor hypotheken eigen woning (HY) geldt drie maandtermijnen na de vervaldatum.  
 
Artikel 39 in het AR gaat over de vooraankondiging. De CKI deelnemer moet de consument, indien 
zich een ongeoorloofde betalingsachterstand voordoet die bij BKR gemeld dreigt te worden, van te 
voren schriftelijk waarschuwen dat het niet betalen leidt tot het melden van een achterstand in het 
CKI. De klant heeft dan nog enkele dagen de tijd om het achterstallige bedrag te voldoen en op die 
manier de melding van de betalingsachterstand te voorkomen. 
 
Vragen 
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met het BKR Klantcontactcentrum Zakelijk (KCCZ) via 
tel. 088-1502600 of via kcczakelijk@bkr.nl. Uiteraard kunt u ook bij uw accountmanager terecht. 
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