Kopie (laten) maken van uw paspoort? Doe het dan wel verstandig!
Door Karin Mollee
Het is geen goed idee om bedrijven of mensen zomaar een kopie van je
paspoort of ID-kaart te geven. Je dient goed op te letten, voordat je je
persoonsgegevens uit handen geeft. Er zijn mensen die misbruik maken
van de gegevens op je kopie. Je kunt dit misbruik tegengaan.
Op je paspoort, rijbewijs of identiteitskaart staan persoonsgegevens. Door
het kopiëren van deze gegevens vergroot je de kans dat je slachtoffer wordt
van identiteitsfraude. Persoonsgegevens, die te gevoelig zijn om af te
staan, zijn je:
Pasfoto
Geboortedatum en -plaats
Documentnummer
Handtekening
Burgerservicenummer of BSN en
de RFID-chip op documenten (uitgegeven vanaf 14 maart 2014)
Iemand anders kan met deze gegevens uit jouw naam een bankrekening
openen, een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het
gevolg is dat jij rekeningen ontvangt voor zaken die je niet heeft
aangeschaft. Als je die niet betaalt, krijg jij met de deurwaarder te maken
en niet de fraudeur. Als slachtoffer van identiteitsfraude kun je grote
financiële en maatschappelijke schade ondervinden.
Wie mogen een kopie van je identiteitsbewijs maken
Een klein aantal organisaties mogen een kopie van je identiteitsbewijs
maken, zoals de overheid, banken, notarissen, casino’s, zorgverleners,
zoals je huisarts, apotheek en zorgverzekeraar, en je werkgever. Deze
organisaties mogen wettelijk gebruik maken van je burgerservicenummer,
dat op je identiteitsbewijs staat vermeld.
In de praktijk vragen ook veel andere organisaties om een kopie. Je bent
echter niet wettelijk verplicht om die aan hen te geven. Als je lid wordt van
een sportschool of een telefoonabonnement afsluit, hoeft je bijvoorbeeld

geen kopie af te geven. Er is een verschil in het identificeren op zich (het
tonen van je identiteitsbewijs) en het opslaan van deze gegevens. Een
bekend voorbeeld waarbij alleen het tonen van een identiteitsbewijs
volstaat, is de leeftijdscontrole bij het kopen van alcohol. Op de website
van het College bescherming persoonsgegevens vind je meer informatie
over wie een kopie van je identiteitsbewijs mag maken.
(In Oostenrijk speelt het onderwerp identiteitsfraude kennelijk (nog) niet
zo, want ik heb geen soortgelijke richtlijnen op de bekende gv.help.at
website kunnen vinden.)
Kopie identiteitsbewijs zonder wettelijke verplichting
Bestaat er geen wettelijke verplichting om een kopie te maken van je
identiteitsbewijs, vraag dan waarom het noodzakelijk is dat je een kopie
van je ID-bewijs afgeeft. Soms is het nodig voor een bedrijf of organisatie
om je identiteit vast te stellen, bijvoorbeeld om fraude te voorkomen.
Meestal is het genoeg om je ID-bewijs te laten zien.
In enkele gevallen zijn bedrijven of organisaties wettelijk verplicht een
aantal gegevens van je identiteitsbewijs over te nemen, bijvoorbeeld als je
in een hotel wilt overnachten, maar ook dan is een kopie van uw ID-bewijs
maken niet nodig. Het noteren van het soort ID-bewijs en het nummer van
het ID-bewijs is meestal voldoende om je te legitimeren.
Maatregelen om ID-fraude bij kopie te voorkomen

!
Als je je identiteitsbewijs laat kopiëren, kun je een aantal maatregelen
nemen om het risico op identiteitsfraude te voorkomen:

1. Schrijf op de kopie dat het een kopie is, voor wie het bedoeld is en de
datum waarop je de kopie afgeeft.
2 en 3. Streep het burgerservicenummer (BSN) door. Je BSN staat op twee
plaatsen in je identiteitsdocument: onder persoonsnummer en in de regels
met letters en cijfers onder aan je identiteitsdocument.
Tot slot kun je je pasfoto afschermen of onzichtbaar maken.

!
Een andere manier om fraude te voorkomen is het scannen van je
identiteitsbewijs met de een speciale app.
Ter voorkoming van misbruik van digitale kopieën van je identiteitsbewijs
heeft de Nederlandse overheid de KopieID-app gelanceerd. Deze helpt met
het veilig kopiëren van een identiteitsbewijs.
Je scant je legitimatie met de app, waarna gevoelige informatie zoals je
burgerservicenummer meteen doorgestreept kan worden. Ook kan een
watermerk worden toegevoegd. Nadat je de kopie hebt opgeslagen, kun je
deze digitaal versturen. Je kunt de kopie natuurlijk ook uitprinten.
Je kunt de app downloaden in de:
App Store
Play Store
of
Windows Phone Store.

