Informatieblad

Informatieblad betreffende de onherkenbaarmaking van niet benodigde gegevens op
bewijsstukken

In het kader van de grondregel van zuinige omgang met gegevens willen wij u erop wijzen dat u informatie op
bewijsstukken kunt zwart maken als wij die gegevens niet nodig hebben voor het afwerken van een procedure. Op
welke documenten dit betrekking heeft en welke informatie u kunt zwart maken, tonen wij u aan de hand van
voorbeelden in dit informatieblad.

Kopie van een identiteitsbewijs (nationale identiteitskaart)
Het zwart maken van grote velden is niet toegestaan opdat de structuur en het uiterlijk van het document
behouden blijven. Derhalve mag u uitsluitend de inhoud van velden zwart maken, maar niet de beschrijvingen van
die velden. Let er bovendien op dat u zo nodig de voor- en achterzijde van het bewijsdocument kopieert als de
benodigde gegevens daar staan afgedrukt.
Onderstaande gegevens moeten voor ons herkenbaar en leesbaar zijn. U mag alle andere gegevens zwart maken:

•
•
•
•
•

Om welk document het handelt (in dit geval: een identiteitsbewijs)
Welk land het document heeft uitgegeven:
'Naam', 'voornaam' en 'geboortedatum' van de houder
'Adres' van de eigenaar
'Geldig tot'-datum van het identiteitsdocument

Bron: Bundesrepublik Deutschland, Bundesministerium des Innern - Verordnung über Personalausweise und den elektronischen
Identitätsnachweis (Personalausweisverordnung – PAuswV) van 1 november 2010, BGBl. I Nr. 54, Bijlage 1, pag. 1469.
Bij de getoonde afbeeldingen gaat het om gemodificeerde versies. De bronvermelding verwijst naar het niet-zwart gemaakte
oorspronkelijke document.

Kopie van een rijbewijs
Het zwart maken van grote velden is niet toegestaan opdat de structuur en het uiterlijk van het document
behouden blijven. Derhalve mag u uitsluitend de inhoud van velden zwart maken, maar niet de beschrijvingen
van die velden.
Onderstaande gegevens moeten voor ons herkenbaar en leesbaar zijn. U mag alle andere gegevens zwart maken:

•
•
•
•

Om welk document het handelt (in dit geval: een rijbewijs)
Welk land het document heeft uitgegeven:
'Naam', 'voornaam' en 'geboortedatum' van de houder
'Geldig tot'-datum van het identiteitsdocument

Bron: Bundesrepublik Deutschland, Bundesministerium des Innern - Bundesdruckerei GmbH
Bij de getoonde afbeeldingen gaat het om gemodificeerde versies. De bronvermelding verwijst naar het niet-zwart gemaakte
oorspronkelijke document.
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Kopie van een Kentekenbewijs Deel I
Het zwart maken van grote velden is niet toegestaan opdat de structuur en het uiterlijk van het document
behouden blijven. Derhalve mag u uitsluitend de inhoud van velden zwart maken, maar niet de beschrijvingen van
die velden.
Onderstaande gegevens moeten voor ons herkenbaar en leesbaar zijn. U mag alle andere gegevens zwart maken:
•
Om welk document het handelt (in dit geval: Kentekenbewijs Deel I)
•
Welk land het document heeft uitgegeven:
•
'Naam', 'voornaam' en 'geboortedatum' van de voertuighouder
•
'Datum van deze toelating':
•
'Datum van eerste toelating' resp. 'Datum eerste inschrijving in Nederland'
•
'Adres'
•
'Handelsbenaming'
•
Merk resp. fabrikant van het voertuig
•
Voertuigidentificatienummer (VIN)

Bron: Bundesrepublik Deutschland, Bundesministerium des Innern - Bundesdruckerei GmbH
Bij de getoonde afbeeldingen gaat het om gemodificeerde versies. De bronvermelding verwijst naar het niet-zwart gemaakte
oorspronkelijke document.
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