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INLEIDING
Krachtens het Algemeen Reglement Verificatie Systeem (Algemeen Reglement VIS)
van Verificatie Informatie Systemen B.V. (VIS B.V.) kunnen natuurlijke personen,
rechtspersonen en personenassociaties door VIS B.V. worden erkend als Afnemer
van VIS gegevens uit hoofde van één of meer Aanvullend Reglementen. Dit
Aanvullend Reglement Verificatie Informatie Systeem inzake CRB gegevens
(Aanvullend Reglement VIS inzake CRB gegevens) regelt de erkenning van zulke
personen en instellingen als Afnemer van gegevens omtrent de geldigheid als
legitimatiemiddel van rijbewijzen zoals die gegevens zijn opgenomen in het Centraal
Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister (CRB) en die door VIS B.V. mogen
worden geraadpleegd krachtens een overeenkomst tussen VIS B.V. en de
Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Het regelt daarnaast de voorwaarden
waaronder toetsing aan laatstgenoemde gegevens door een erkende Afnemer
plaatsvindt. Dit Aanvullend Reglement VIS inzake CRB gegevens vormt één geheel,
en dient te worden gelezen in samenhang, met het Algemeen Reglement VIS.
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Artikel 1
In dit Aanvullend Reglement VIS inzake CRB gegevens met een hoofdletter
aangeduide termen hebben dezelfde betekenis die daaraan is toegekend in het
Algemeen Reglement VIS, tenzij anders is aangegeven. Daarnaast wordt in dit
Aanvullend Reglement VIS inzake CRB gegevens verstaan onder:
Aanvullend Reglement:

Dit Aanvullend Reglement VIS inzake CRB gegevens.

Beschikking:

Een beschikking afgegeven door de Houder aan de CRB
afnemer waarin de Houder heeft besloten CRB gegevens
te verstrekken aan de CRB afnemer door tussenkomst
van VIS B.V. en onder de voorwaarden genoemd in de
beschikking.

CRB:

Het Centraal Rijbewijzen- en
Bromfietscertificatenregister.

CRB afnemer:

Een Afnemer inzake CRB gegevens als bedoeld in artikel
2 van dit Aanvullend Reglement.

CRB gegeven:

Een gegeven uit het CRB omtrent de geldigheid als
legitimatiemiddel van in Nederland door de daartoe
bevoegde autoriteiten in omloop gebrachte Nederlandse
rijbewijzen.

Houder:

De Dienst Wegverkeer, gevestigd te Zoetermeer.

Houder van een
Afnemernummer:

(i) Een Houder van een Afnemernummer die door VIS
B.V. is erkend als CRB afnemer, (ii) een bijkantoor of
filiaal daarvan als bedoeld in artikel 5 lid 2 Algemeen
Reglement VIS en/of (iii) een lid (dan wel een bijkantoor
of filiaal daarvan) van een dergelijke Houder van een
Afnemernummer als bedoeld in artikel 5 lid 3 Algemeen
Reglement VIS.

Artikel 2
1.

CRB afnemer is iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenassociatie die
een Beschikking heeft ontvangen en die door VIS B.V. is erkend als afnemer van
CRB gegevens in overeenstemming met de bepalingen van het Algemeen
Reglement VIS en dit Aanvullend Reglement.

2.

Een natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenassociatie die erkenning als
CRB afnemer verlangt, richt daartoe een schriftelijk verzoek aan VIS B.V. in de vorm
als op enig moment vastgesteld door de Houder of VIS B.V.

3.

Op het al dan niet in behandeling nemen van het verzoek en, voor zover in
behandeling genomen, de toetsing daarvan door VIS B.V. zijn de bepalingen van
artikel 4 van het Algemeen Reglement VIS van toepassing.

4.

Indien VIS B.V. de verzoeker schriftelijk te kennen heeft gegeven als CRB afnemer
te willen erkennen, zullen VIS B.V. en de Afnemer gezamenlijk schriftelijk de Houder
verzoeken aan de verzoeker een Beschikking af te geven.
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5.

Naast de bevoegdheid van VIS B.V. tot beëindiging van Gegevenstoetsing terzake
CRB gegevens door een Houder van een Afnemernummer uit hoofde van dit
Aanvullend Reglement krachtens artikel 4 van het Algemeen Reglement VIS kan
VIS B.V. Gegevenstoetsing terzake CRB gegevens door een Houder van een
Afnemernummer uit hoofde van dit Aanvullend Reglement met onmiddellijke ingang
beëindigen indien die Houder van een Afnemernummer handelt in strijd met de
bepalingen van de Beschikking, de aan hem afgegeven Beschikking wordt
ingetrokken of de Houder anderszins zijn toestemming voor toetsing terzake CRB
gegevens door die betreffende Houder van een Afnemernummer intrekt.
Artikel 3
VIS B.V. fungeert als tussenschakelfaciliteit ten aanzien van Gegevenstoetsing
terzake CRB gegevens door de Houder van een Afnemernummer. VIS B.V. heeft
geen invloed op, en is derhalve niet verantwoordelijk voor, de inhoud van de CRB
gegevens, de informatie die over het CRB wordt verstrekt of gebreken in de wijze
van verstrekking van CRB gegevens door de Houder aan VIS B.V.
Artikel 4

1.

Voor Gegevenstoetsing terzake CRB gegevens is, in aanvulling op door de Houder
van een Afnemernummer verschuldigd entreegeld en administratiekosten als
bedoeld in artikel 19 van het Algemeen Reglement VIS, een vergoeding
verschuldigd als aangegeven in bijlage 1 bij dit Aanvullend Reglement.

2.

VIS B.V. stelt elk jaar, voor het begin van het nieuwe jaar of gedurende het lopende
jaar, wanneer de loon- of prijsontwikkelingen dit noodzakelijk maken, de hoogte van
de tarieven voor Gegevenstoetsing terzake CRB gegevens uit hoofde van dit
Aanvullend Reglement vast. Wijzigingen in die tarieven zullen vooraf schriftelijk
worden bekendgemaakt aan de Houders van een Afnemernummer. Na wijzigingen
van de tarieven zal de betreffende bijlage bij dit Aanvullend Reglement voor zover
nodig worden vervangen. De aldus gewijzigde bijlage maakt deel uit van dit
Aanvullend Reglement.
Artikel 5
De rechtsverhouding tussen VIS B.V. en de Houder van een Afnemernummer wordt
beheerst door het Algemeen Reglement VIS, de overeenkomst als bedoeld in artikel
4 lid 9 van het Algemeen Reglement VIS en dit Aanvullend Reglement.
Artikel 6

1.

Dit Aanvullend Reglement is vastgesteld door de algemene vergadering van
aandeelhouders van VIS B.V. van 25 november 2002.

2.

Dit Aanvullend Reglement kan worden aangehaald als ‘Aanvullend Reglement VIS
inzake CRB gegevens’.
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GEGEVENS

BIJLAGE 1
Tarieven per 1 januari 2009 terzake toetsing CRB gegevens:
de tarieven als aangegeven in Bijlage 1 van januari 2009 bij het Algemeen
Reglement VIS.

Bijlage Aanvullend reglement VIS inzake CRB gegevens

ingangsdatum januari 2009

