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Instructie uploaden identiteitsbewijs UBO-register trusts 

 

Type identiteitsbewijs 

Nederlandse en buitenlandse paspoorten en NL identiteitskaarten kunnen gebruikt worden.  

Gebruik van een scanner en smartphone 

Voor het maken van kopieën en scans van identiteitsbewijzen wordt het gebruik van een scanner 

aanbevolen. Bestanden in PDF, JPG en JPEG-format worden ondersteund. 

Een hoge beeldkwaliteit (scan resoluties tussen 300 en 600 dpi) is gewenst om te zorgen dat het 

uploaden en verwerken van de scans succesvol kan zijn.  

Bij het gebruik van smartphones is de beeldkwaliteit sterk afhankelijk van de camera. Kwaliteit van een 

iPhone 11 is minimaal nodig. Een kleine uitvergroting kan al leiden tot een vermindering van de kwaliteit 

(resolutie onder de 300 dpi grens). Dat kan ervoor zorgen dat het verwerken van het ID-bewijs mislukt. 

Zorg ook bij het gebruik van een smartphone voor een goede gelijkmatige belichting.  

KopieID-app 

Bij gebruik van de KopieID-app wordt een watermerk geplaatst op de foto. Dit zorgt ervoor dat de scan 

niet goed verwerkt kan worden en daarom wordt afgekeurd.  

Wij raden daarom het gebruik van de KopieID-app af. 

Nederlands paspoort 

Het is belangrijk dat een heldere kleurenkopie (full colour) dat uitgesneden is wordt gebruikt.  

De afbeelding mag niet gedraaid zijn en er mogen geen andere zaken in de afbeelding zichtbaar zijn.  

Het is belangrijk dat de voor- én achterzijde van het NL 

paspoort op één kopie/in één bestand worden geüpload (zie 

het voorbeeld links) 

  

MRZ

BSN
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Op de kopie moeten de volgende zaken en gegevens zichtbaar zijn: 

▪ De MRZ (machine readable zone)   

▪ De foto  

▪ Achternaam 

▪ Voornamen 

▪ Geboortedatum  

▪ Paspoortnummer: is het unieke kenmerk van het paspoort 

▪ Afgiftedatum: geeft aan op welke datum het paspoort is afgegeven 

▪ Geldigheidsdatum: geeft aan tot welke datum het paspoort geldig is 

▪ Plaats van afgifte: gemeente of stad waar het paspoort is afgegeven 

▪ Geboorteplaats 

▪ BSN: Burgerservicenummer (achterzijde houderdeel NL paspoort) 

 

Let op: vanaf 30 augustus 2021 staat in het nieuwe paspoort het Burgerservicenummer (BSN) in een QR-code op 

de achterkant van de houderpagina van het paspoort. Het BSN is hiermee verwijderd uit de machine leesbare 

strook (MRZ) en de chip op de voorkant. Het BSN staat nog wel als leesbare cijfers op de achterkant  

(zie ook FAQ Wijzigingen nieuw model paspoort 2021 | Reisdocumenten | Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (rvig.nl) ). 

 

 

 

 

 

  

 MRZ 

https://www.rvig.nl/reisdocumenten/faq-nieuw-model-paspoort
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Buitenlands paspoort 

Het is belangrijk dat een heldere kleurenkopie (full colour) dat uitgesneden is wordt gebruikt.  

De afbeelding mag niet gedraaid zijn en er mogen geen andere zaken in de afbeelding zichtbaar zijn.  

Bij het gebruik van een buitenlands paspoort moeten dezelfde zaken en gegevens zichtbaar zijn als bij het gebruik 

van een Nederlands paspoort. 

▪ De MRZ (machine readable zone)   

▪ De foto  

▪ Achternaam 

▪ Voornamen 

▪ Geboortedatum  

▪ Paspoortnummer: is het unieke kenmerk van het paspoort 

▪ Afgiftedatum: geeft aan op welke datum het paspoort is afgegeven 

▪ Geldigheidsdatum: geeft aan tot welke datum het paspoort geldig is 

▪ Plaats van afgifte: gemeente of stad waar het paspoort is afgegeven 

▪ Geboorteplaats 
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Nederlandse identiteitskaart 

Zorg voor een heldere kleurenkopie (full colour) dat uitgesneden is.  

De afbeelding mag niet gedraaid zijn en er mogen geen andere zaken in de 

afbeelding zichtbaar zijn.  

  

Het is belangrijk dat de voor- én achterzijde van de identiteitskaart  

op één kopie/in één bestand worden geüpload (zie het voorbeeld links) 

 

 

 

 

 

 

Op de kopie moeten de volgende zaken en gegevens zichtbaar zijn: 

 
Voorzijde Nederlandse identiteitskaart 

▪ De MRZ (machine readable zone)  

▪ De foto 

▪ Achternaam  

▪ Voornamen  

▪ Geboortedatum 

▪ Documentnummer: is het unieke kenmerk van de identiteitskaart  

▪ Afgiftedatum: geeft aan op welke datum de identiteitskaart is afgegeven 

▪ Geldigheidsdatum: geeft aan tot welke datum de identiteitskaart geldig is 

 

  
 

 

 

MRZ  
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Achterzijde Nederlandse identiteitskaart 

▪ BSN: Burgerservicenummer  

▪ Plaats van afgifte: gemeente of stad waar de identiteitskaart is afgegeven 

▪ Geboorteplaats 

 

Let op: Vanaf 2 augustus 2021 is een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd. Door de 

toevoeging van de EU-vlag met letters NL, een gewijzigd kinegram en twee vingerafdrukken van de kaarthouder 

in de chip (net als het paspoort) voldoet dit nieuwe model aan de eisen van de Europese verordening 2019/1157. 

De Nederlandse identiteitskaart is maximaal 10 jaar geldig. 

 

 

 
MRZ 


