
Optimaliseer uw zoekmogelijkheden 
met de CIS Referentie Tool
De CIS Referentie Tool of CRT is een 
verwijsinstrument waarmee in bepaalde 
gevallen op eenvoudige en privacy 
vriendelijke wijze kan worden achterhaald bij 
welke verzekeraar(s) en gevolmachtigde(n) 
een specifiek (rechts)persoon of object is 
verzekerd. Hierbij kan het gaan om een 
bedrijf, voertuig, vaartuig of opstal c.q. 
risicoadres.

CRT kan door verzekeraars en 
gevolmachtigden worden ingezet om, 
bijvoorbeeld bij een vliegramp of een kraan 
die omvalt op een appartementengebouw, 
proactief te handelen om nabestaanden en/
of consumenten te ondersteunen. 

Daarnaast kan CRT gebruikt worden bij 
de opsporing en vervolging in strafzaken 
om vast te stellen bij welke verzekeraar of 
gevolmachtigde, (de vermogensbestanddelen 
van) bepaalde verdachten zijn verzekerd en 
het ondersteunen van incidentonderzoeken 
bij verschillende verzekeraars.

Kijk voor de werking van CRT op de 
achterzijde van deze uitgave.

CBV behandelt de verzoeken

De toegang en toepassing van CRT 
is belegd bij het Centrum Bestrijding 
Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het 
Verbond van Verzekeraars. Doordat de CRT 
databank uitsluitend kan worden benaderd 
door het CBV, is gewaarborgd dat de 
informatie niet voor commerciële doeleinden 
wordt gebruikt en verwerkt.

CRT aanvragen

CIS deelnemers bellen 070 333 85 33 
of mailen naar info@stichtingcis.nl  
U/uw organisatie ontvangt vervolgens het 
CRT toegangspakket.

Bordewijklaan 2
Postbus 91627
2509 EE Den Haag

Telefoon 070 333 85 11

E-mail info@stichtingcis.nl

Website www.stichtingcis.nl

Stichting Centraal Informatie Systeem

Partner in Verzekeringsdata & Risico inschatting
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Verzoeker 1 of 2 dient 
(digitaal) verzoek in bij het 
Centrum Bestrijding 
Verzekeringscriminaliteit (CBV)

De IT-afdeling van een verzekeraar of 
gevolmachtigde voorziet CRT doorlopend 
van een kopie van zijn relatiebestand

Input komt binnen bij 
CBV en wordt beoordeeld 
op doel en afkomst

Bij accordering 
gaat CBV over tot 
onderzoek… 

…en zet hiervoor de 
CIS Referentie Tool (CRT) in

Er is op dit moment 
niets te vinden  

Verzoeker 1 of 2 kan 
verder met de uitkomst

CBV geeft haar reactie aan 
verzoeker 1 óf 2

CBV beoordeelt de door 
CRT gevonden resultaten

CBV krijgt een 
terugkoppeling van de resultaten 

uit de CRT databank
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Verzoek tot onderzoek wordt ingediend door: 
1  De afdeling Veiligheidszaken van een verzekeraar of gevolmachtigde óf
2  Publiek- en privaatrechtelijke organisaties zoals politie, FIOD, Belastingdienst, ISZW 

en Stichting Salvage

CIS Referentie Tool (CRT)


