
 

 

Kopie identiteitsbewijs ten behoeve van AVS formulieren verwerking 

Noodzaak voor identificatie 

Het AVS werkt met verelei formulieren die vereisen dat de identiteit van de ondertekenaar onbetwist vastgesteld kan worden om fraude, 

registratiefouten en juridische vorderingen te voorkomen. 

 

Kopie zonder wettelijke verplichting 

Het AVS kan u wettelijk niet verplichten een kopie van uw identiteitsbewijs (Paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) af te geven.  

Wel kunnen we u een service weigeren als deze onvoldoende veilig is zonder een gedegen identiteits- en/of handtekeningcontrole.   

• Indien u geen kopie van uw identiteitsbewijs wenst af te geven bieden wij u de mogelijkheid om met uw ondertekende 

formulier tijdens kantooruren langs te komen en u te identificeren met een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. 

Wij zullen dan geen kopie eisen maar kunnen op deze wijze wij wel betrouwbaar uw identiteit vaststellen en uw 

handtekening op formulieren bevestigen.  

• Indien u wel een kopie van uw identiteitsbewijs wenst af te geven, kunt u deze meesturen met het betreffende formulier. 

Wij wijzen u erop dat u er te allen tijde ervoor mag kiezen om het fraude risico voor uzelf te beperken door de volgende 

simpele opties toe te passen: 

1. Uw BSN op de kopie afschermen 

U kunt bij het kopiëren uw burgerservicenummer (BSN) afschermen of u maakt zelf op de kopie uw BSN onleesbaar.  

Zo komt uw BSN nooit in verkeerde handen. Let op: uw BSN staat op twee plaatsen in uw identiteitsdocument. Ten eerste 

onder ‘persoonsnummer’ en ten tweede in de regels met letters en cijfers onder aan uw identiteitsdocument. 

2. Uw foto op de kopie afschermen 

De pasfoto op uw identiteitsbewijs is een zogeheten bijzonder persoonsgegeven. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige 

persoonsgegevens. Wilt u niet dat wij  over uw pasfoto beschikken, scherm deze dan af bij het kopiëren of maak de foto op de 

kopie onzichtbaar. 

3. Een melding op kopie schrijven 

U kunt op de kopie schrijven voor wie de kopie is bedoeld en daarbij de datum vermelden waarop u de kopie heeft opgestuurd. 

Op die manier maakt u de kopie nog moeilijker vatbaar voor identiteitsfraude. 



 

 

 


