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Dit is Kyara

Mobiele identiteitscontrole



ORIBI ID-Solutions heeft de ID-App ontwikkeld om op een nog snellere en makkelijkere manier 
identiteitscontroles uit te voeren op locatie. Via onze ID-App is het mogelijk verschillende 
identiteitsbewijzen te controleren. Denk hierbij aan de internationale ICAO-documenten 
(paspoorten en identiteitskaarten), alsook Nederlandse rijbewijzen en verblijfsvergunningen. 
De ID-App is zeer gebruiksvriendelijk. Het document wordt gescand en de chip wordt 
uitgelezen. Je ziet in één oogopslag of het document in orde is. Men kan de ID-App voor 
verschillende doeleinden gebruiken, denk maar aan: verlenen van toegang, het uitlenen 
van personeel, het inschrijven van een persoon, het aanvragen van een formulier of het 
aangaan van een contract. Binnen de ID-App worden geen persoonsgegevens bewaard.  Een 
rapportage is beschikbaar via beveiligde e-mail. 

Right to Work (RTW)
Organisaties dienen, volgens de NEN 4400 norm, de identiteitsdocumenten van hun 
uitzendkrachten te controleren. Met de Right to Work (RTW) module kunt u toetsen of 
iemand in Nederland mag werken of dat er nog aanvullende vereisten nodig zijn. U bent altijd 
in staat om aan te tonen dat u de controle heeft uitgevoerd, omdat alles beveiligd binnen uw 
organisatie wordt bewaard.

Richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens
Een private organisatie mag geen Burgerservicenummer (BSN) verwerken, immers 
er is hiervoor geen wettelijke grondslag. Het BSN staat vermeld op een Nederlands 
identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart en rijbewijs). 
Met behulp van de privacy module wordt het BSN op geen enkele wijze verwerkt omdat dit 
wordt afgeschermd. Aanvullend worden overige privacygevoelige informatie, waaronder een 
pasfoto, onleesbaar gemaakt. Op deze manier waarborgt u de privacy en voldoet u aan de 
richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast sluit ORIBI ID-Solutions samen 
met u een verwerkersovereenkomst om aan de AVG-regels te voldoen.

Snelle en veilige identiteitscontrole 
binnen handbereik

Voorkom identiteitsfraude
Wanneer fraudeurs misbruik maken van valse of gestolen 
identiteitsgegevens spreekt men van identiteitsfraude. 
Niemand wil in aanraking komen met identiteitsfraude, 
omdat dat grote gevolgen kan hebben voor de desbetreffende 
persoon maar ook voor de overheid en het bedrijfsleven. 
Om het percentage van fraude te beperken heeft ORIBI ID-
Solutions een aantal slimme toepassingen ontwikkeld. Door 
namelijk één of wellicht een combinatie van onze slimme 
toepassingen te integreren binnen uw bedrijf zal het proces 
worden versneld en vereenvoudigd. Hierbij kunt u denken aan 
bemande, onbemande en digitale identiteitscontroles. 



Op afstand verifiëren met het klantenportaal
Met het online klantenportaal kunt u uitnodigingen sturen om identiteitsdocumenten op afstand te verifiëren, dossiers 
te bekijken en eventueel rapporten te mailen naar de desbetreffende persoon. Binnen het portaal is het mogelijk om 
uitnodigingen te maken en te versturen naar bijvoorbeeld een potentiële werknemer. Deze persoon krijgt per e-mail een 
uitnodiging om zich eenmalig met de ID-App te identificeren, hij of zij voert de controle uit, waarna het rapport van de 
identificatie rechtstreeks naar de werkgever wordt gemaild of beschikbaar wordt gesteld in het online klantenportaal.   

Ben jij wie je zegt dat je bent?
Look-a-like fraude is een vorm van misbruik waarbij iemand een 
authentiek reisdocument gebruikt van een ander met wie hij of 
zij uiterlijke gelijkenis vertoont. Tegenwoordig is dit 50% van alle 
identiteitsfraude. Om look-a-like fraude te voorkomen heeft ORIBI 
ID-Solutions de gezichtsvergelijkingsmodule geïntegreerd. Hieronder 
wordt deze module verder toegelicht. 

Intelligente gezichtsvergelijking 
Met behulp van een camera wordt vastgesteld of het gezicht van 
de persoon overeenkomt met de pasfoto op het aangeboden 
identiteitsbewijs. Op deze manier is de identiteit van de persoon 
onweerlegbaar vastgesteld. 

Documentnummercontrole 
Desgewenst kunt u ook het nummer van het identiteitsdocument 
controleren. Met één druk op de knop wordt er getoetst of het 
documentnummer geregistreerd staat als gestolen, vermist of 
internationaal gesignaleerd. Hiervoor hebben wij twee leveranciers 
namelijk Experian of BKR VIS. Aangezien deze informatie wordt 
opgevraagd bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), is het 
noodzakelijk dat uw organisatie wordt geautoriseerd om deze dienst 
te kunnen afnemen. Ook is dit mogelijk met rijbewijzen. De informatie 
wordt dan opgevraagd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). 

BKR VIS controle
Met BKR VIS is het mogelijk om een identiteitsdocument te controleren 
op echtheid én geldigheid. 

RDW controle
Een toetsing waarmee u kunt nagaan of een documentnummer van het 
rijbewijs een geldige status heeft.  

Elena toetsing
Met één druk op de knop wordt nagegaan of de ingevulde gegevens 
voorkomen in de waarschuwingslijst van de BOVAG. 

Nog meer controles 
uitvoeren? 

ID-App is koppelbaar met uw 
bedrijfssoftware
Het is mogelijk om ID-App aan te sluiten op uw software. Hierdoor bent u in staat om op eenvoudige 
wijze de geverifieerde gegevens te verwerken binnen uw eigen vertrouwde omgeving.
Informeer gerust naar de mogelijkheden. 
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