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Checkdoc 
  
Het project kadert in de strijd tegen fraude van identiteitsdocumenten. De dubbele toepassing Checkdoc/Docstop is 

om de verloren of gestolen identiteitsdocumenten onbruikbaar een bijgevolg minder aantrekkelijk te maken voor diefstal, 

heling en handel in gestolen nummerplaten. 
  
Checkdoc omvat twee functies afgestemd op 2 verschillende doelpublieken. 
  
Via de internetsite www.checkdoc.be is iedereen in staat om overal ter wereld te verifiëren of een Belgisch 

identiteitsdocument, dat hem in het kader van een transactie wordt voorgelegd, wel degelijk is uitgereikt en niet bekend 

staat als verloren, gestolen, verlopen of ongeldig. 
  
Mogelijke gebruikers zijn autoverhuurders, banken of kredietinstellingen, de hotelsector, de notaris, de handelaars, ... . 
  
Checkdoc  doorzoekt, op basis van het identificatienummer , het Rijksregister en de databank van de paspoorten. 

Binnen enkele seconden ontvangt de gebruiker een antwoord in de vorm van een "hit" of "no hit". "Hit" betekent dat het 

document geseind staat. Er wordt niet meegedeeld of het verloren, gestolen, verlopen of ongeldig is. Op deze manier 

kan de gebruiker een veiligere beslissing nemen. 
  
  
   
DOCSTOP 
  
Docstop vormt het tweede luik. Docstop maak het voor iedere houder van een Belgisch identiteitsdocument mogelijk, 

waar ook ter wereld, 24u/24, het verlies of de diefstal van zijn identiteits- of reisdocumenten te melden.  Het volstaat om 

te bellen op het gratis nummer 00800 2123 2123 ; een nummer dat wereldwijd bereikbaar is (in landen waar het 00800-

nummer niet bereikbaar is, moet men bellen naar +322518 2123 2123) 
  
Eerst gebeurt er een grondige controle van de identiteit van de beller om na te gaan of het wel degelijk de titularis is van 

het document. Daarna gaat de operator onmiddellijk over tot het blokkeren van de documenten. Vanaf dat ogenblik zal 

iedere verificatie op http://www.checkdoc.be/ aanleiding geven tot een "HIT" zonder te moeten wachten tot de titularis 

een aanvraag doet voor een nieuw identiteitsdocument. De burger vermijdt zo dat hij het slachtoffer wordt van een 

frauduleus gebruik van zijn identiteitsdocument.  
  

 
  

Het project werd gelanceerd op de persconferentie van maandag 8 december 2008, in aanwezigheid van de toenmalig 

Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Patrick Dewael. De persconferentie werd samen met de Directie Veiligheid en 

Preventie voorbereid. Er werd een demo gegeven van zowel Checkdoc als Docstop. 
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