
Gebruik van de app
1 Open de app en tik op ‘Maak een foto’ (blauwe balk)
2  Richt de camera van je telefoon op jouw document. Zorg ervoor dat het paspoort, rijbewijs of 

identiteitskaart binnen de zoeker valt en maak een foto.
3  Streep met je vinger gegevens door die de ontvanger niet nodig heeft. Door je vinger schuin over 

het scherm te vegen bepaal je de lengte en dikte van de streep. Wil je nauwkeuriger doorstrepen? 
Zoom dan eerst in door twee vingers van elkaar af te bewegen over het scherm.

4 Maak als dat nodig is ook een foto van de achterkant en streep ook daar overbodige gegevens door.
5  Ga verder naar ‘Watermerk toevoegen’ (groene balk) en voer in voor wie de kopie bestemd is en 

met welk doel je de kopie afgeeft. De tekst die je zelf invoert komt met de datum van de dag 
waarop je dit doet als watermerk over de kopie heen te staan. Je ziet het watermerk direct in de 
foto verschijnen. Is het watermerk niet goed leesbaar? Pas dan de kleur aan onderin het scherm.

6  Tik op ‘Gebruik watermerk’ (groene balk). Je kunt de kopie nu versturen, printen of op een veilige 
manier opslaan voor later gebruik. Je kunt de kopie alleen opslaan als je iets hebt doorgestreept.

7  Ga terug naar het hoofdscherm en tik op de groene balk om de eerder opgeslagen kopie te gebruiken.

Laat je niet zomaar kopiëren!  
Een veilig ID
Je hebt zojuist een nieuw identiteitsbewijs opgehaald.  
Een belangrijk en uniek document voor eigen gebruik.  
Maar wist je dat een kopie van je identiteitsbewijs gebruikt 
kan worden bij identiteitsfraude? Fraudeurs gebruiken dan 
deze identiteitsgegevens waarmee zij bijvoorbeeld een 
lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. 
Het gevolg is dat je rekeningen ontvangt voor zaken die je 
niet hebt gekocht.

Wanneer een kopie?
Veel organisaties vragen om een kopie van je identiteitsbewijs 
terwijl de controle van een paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs vaak al voldoende is. Vraag daarom altijd waarvoor de 
kopie nodig is. Stuur ook nooit zomaar een kopie van je 
identiteitsbewijs mee bij een online aan- of verkoop. 

Er zijn echter organisaties die door een wettelijke verplichting 
wel al je gegevens moeten ontvangen. Denk hierbij aan een 
werkgever, bank of notaris. Is een kopie noodzakelijk? Zorg dan 
dat niet-relevante gegevens zijn doorgestreept en dat het doel en 
de datum van de kopie staan vermeld. Zo bescherm je de kopie 
tegen mogelijk misbruik. Leen je identiteitsbewijs ook nooit uit. 
Wist je trouwens dat dit, voor zowel lener als uitlener, strafbaar is?

Veilige kopie met de KopieID app
De KopieID app helpt bij het maken van een veilige kopie van je 
identiteitsdocument. Je kunt overbodige gegevens doorstrepen 
en de kopie voorzien van een watermerk met het doel en de 
datum van de kopie. Laat je niet zomaar kopiëren en gebruik de 
KopieID app. 

Heb je de app nog niet? Ga dan naar de Apple App Store of 
Google Play Store en download de app. Via het informatie menu 
rechts bovenin vind je meer uitleg over het gebruik van de app 
en tips voor het voorkomen of melden van identiteitsfraude. In 
dit menu kun je de informatie ook omzetten naar de Engelse 
taal. Wil je de app helemaal in het Engels? Pas dan de taalinstel-
ling van je telefoon aan.

Meer informatie
Wil je meer weten over de wettelijke regels voor het over nemen 
van persoonsgegevens of kopiëren, scannen of uitlezen van 
identiteitsdocumenten? Kijk dan op de website van de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Meer informatie over het voorkomen van 
identiteitsfraude? Kijk op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude. 
Hier vind je ook een instructiefilm over het gebruik van de 
KopieID app. 

https://apps.apple.com/nl/app/kopieid/id932970330
https://play.google.com/store/apps/details?id=com%2Emilvum%2Ekopieid
http://www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude

