Kopie legitimatie
Sinds 1 januari 2005 moet iedereen vanaf 14 jaar in Nederland zich kunnen identificeren wanneer
een bevoegd ambtenaar daar om vraagt. Ook tijdens Scouting activiteiten kunnen we daar mee te
maken krijgen.

Kopie legitimatie
Tijdens de Scouting activiteiten en kampen kan het altijd een keer voorkomen dat je niet je niet een
geldig legitimatiebewijs bij je hebt. Om te voorkomen dat er problemen kunnen ontstaan op het
moment dat je jouw legitimatie niet mee hebt ontvangen we graag een kopie van een geldig
legitimatiebewijs van alle leden van 14 jaar en ouder. De leiding bewaard deze bij je
gezondheidsformulier. De map met gezondheidsformulieren is tijdens Scouting opkomsten,
activiteiten en kampen altijd aanwezig. Mocht het nodig zijn dan kan de leiding dus altijd de kopie
tonen aan de bevoegd ambtenaar.

Hoe maak je veilig een kopie van je legitimatie?
Op je legitimatie staan ook een aantal gegevens waarmee fraude gepleegd zou kunnen worden.
Als Scouting Willem-Alexander Harmelen willen we dit natuurlijk graag voorkomen. Het is daarom
belangrijk dat je er voor zorgt dat je BSN-nummer niet leesbaar is op de kopie. Let wel op want bij
veel legitimatiebewijzen staat deze 2 keer vermeld. Het BSN-nummer staat namelijk ook vermeld in
de regels onderaan. Daar naast is het aan te raden om op de kopie te vermelden aan wie de kopie
is verstrekt en op welke datum.
In het voorbeeld hier onder zie je aan de linker kant het oorspronkelijke legitimatiebewijs. Aan de
rechter kant staat een kopie van het legitimatiebewijs welke is aangepast om fraude te voorkomen.

Origineel legitimatiebewijs

Een veilige kopie van het legitimatiebewijs

Legitimatiebewijs tijdens kampen
De kopie van het legitimatiebewijs is puur bedoeld als vangnet. Daar naast zal niet iedere
ambtenaar akkoord gaan met een kopie. Daarom is het (zeker voor kampen) belangrijk dat je zelf
wel gewoon een geldig legitimatiebewijs mee neemt en deze zelf veilig bewaard.

Beëindiging lidmaatschap
Mocht je ooit besluiten om je lidmaatschap van Scouting Willem-Alexander Harmelen te
beëindigen, dan kun je bij de leiding van het speltak het kopie van je legitimatie terug vragen zodat
je deze zelf kan vernietigen.
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