Identiteitscontrole
met documentscanner
en gezichtsvergelijking

Bij de gemeente ‘s-Hertogenbosch kunt u terecht voor het aanvragen van een
identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. En we zorgen voor de kwaliteit van de
gegevens in de basisregistratie personen. Het vaststellen van de juiste identiteit
hoort daarbij. Een zorgvuldige controle van uw documenten zorgt ervoor dat
we misbruik van uw identiteit nog beter kunnen voorkomen. Ook is het voor
aanvragen binnen de gemeente wettelijk* voorgeschreven dat de identiteit
wordt vastgesteld.
In identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen zitten allerlei beveiligingen en echtheidskenmerken.
Die zijn met het blote oog niet goed te zien voor degene die de controle uitvoert. Om de echtheid
van een document te controleren gebruiken we daarom een documentscanner. Een camera maakt
aan de balie een foto van de aanvrager en vergelijkt die met de foto in het document. Zo weten we
ook of de persoon en het identiteitsdocument bij elkaar horen.
*Artikel 28 Paspoortwet, Artikel 22 en artikel 39, lid 1 Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (PUN) Artikel 2.4,
lid 3 en Artikel 2.19, lid 5 Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP). Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Artikel 6 lid 1 sub C

Wat doen we met de gegevens?

Hoe lang bewaren we de gegevens?

De gegevens die we uitlezen uit uw document slaan we veilig op in
een ‘scandossier’. Dit gebeurt met een versleuteling om uw privacy
te garanderen. Wij delen de gegevens niet met andere instanties,
tenzij wij een vermoeden van fraude hebben. In dat geval kan het
scandossier als bewijsstuk gebruikt worden bij onze aangifte. Het
systeem maakt van de documentscan ook een bestand met een
aantal persoonsgegevens. Dat bestand kan in het aanvraagproces
gebruikt worden om persoonsgegevens automatisch over te nemen.
Dan is de kans op typefouten kleiner. Dit bestand slaan we niet op
en bewaren we dus niet.
We bewaren de scandossiers maximaal 4 weken. Daarna vernietigen
we ze. Wij kiezen voor een bewaartermijn van 4 weken, zodat we
genoeg tijd hebben om de gegevens te onderzoeken. Dat is soms
nodig bij een (aanvullend) fraudeonderzoek en een mogelijke aangifte.
Als er vermoeden is van fraude kan de bewaartermijn langer zijn tot
het onderzoek klaar is. Wanneer er sprake is van fraude bewaren we
de scandossiers 16 jaar.
Bij een aangifte van eerste inschrijving in de Nederlandse Basisregistratie Personen bewaren we de gegevens langer. Dan vormt het scandossier namelijk een onderdeel van het digitale ‘vestigingsdossier’. Het
vestigingsdossier moeten we volgens de archiefwet 110 jaar bewaren.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over identiteitsfraude of het voorkomen hiervan?
Kijk op www.s-hertogenbosch.nl of www.rijksoverheid.nl.
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Zelf identiteitsfraude voorkomen?
Naast alle voorzorgsmaatregelen die de gemeente ‘s-Hertogenbosch treft,
kunt u zelf ook helpen identiteitsfraude of identiteitsdiefstal te voorkomen:

Geef uw document nooit af aan een niet-bevoegde instantie.

Krijgt u de vraag een kopie van uw document af te staan?
Vermeld duidelijk de datum op de kopie en de reden waarvoor u de kopie afgeeft.
Streep uw Burgerservicenummer door en zet een kruis door uw pasfoto.

TIP! Gebruik de app ‘KopieID’ van de Rijksoverheid, die zowel beschikbaar
is voor Android, Apple als Windows.

Sla geen afbeelding van uw identiteitsbewijs op in uw mailbox of in een niet
beveiligde Cloud-omgeving.

Doe altijd aangifte van vermissing van uw identiteitsbewijs of paspoort bij de gemeente.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over identiteitsfraude of het voorkomen hiervan?
Kijk op www.s-hertogenbosch.nl of www.rijksoverheid.nl.

