
CHECKDOC: Checking Belgian Documents on www.checkdoc.be

 Verifieer Belgische identiteitsdocumenten met één muisklik op www.checkdoc.be

CHECKDOC baseert zich op de informatie waarover de Belgische overheden 
beschikken, o.a. aangeleverd via DOC StOp. DOC StOp is een gratis 
telefoonnummer (00800 2123 2123) om onmiddellijk het verlies  
of de diefstal van identiteitsdocumenten te melden. Deze dienst is 24u/24u 
en 7 dagen per week beschikbaar, zowel in België als in het buitenland. 

Bijgevolg, kunnen de volgende documenten niet herkend worden in 
CHECKDOC en dus geen «Hit» opleveren :  
-  documenten die vóór 1 december 2008 verloren of gestolen zijn. 
-   documenten die erna verloren of gestolen zijn, maar nog niet aan  

DOC StOp zijn gemeld.

U kan uw eerste verificatie op CHECKDOC pas uitvoeren als u zich eerst als 
gebruiker op de site heeft ingeschreven. U krijgt dan onmiddellijk per mail 
uw activeringscode. 

CHECKDOC is een volledig gratis dienstverlening van de overheid.

Met CHECKDOC kunnen geen buitenlandse identiteitsdocumenten of oude 
modellen van verblijfstitels worden geverifieerd.

Andere soorten identiteitsfraude: CHECKDOC bevat ook tips die u 
zullen helpen valse identiteitsdocumenten op te sporen. 

HOE wErKt CHECKDOC?  

InsCHrIjVEn Is gEmAKKElIjK  
En grAtIs.

EEn gEBruIKsVrIEnDElIjKE  
sItE BOOrDEVOl  

prAKtIsCHE InfOrmAtIE.

CHECKDOC, wIE Is DAt? 

CHECKDOC is een dienst van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken en van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,  
en van de Federale politie.

Voor meer info, surf naar www.checkdoc.be of stuur  
een e-mail naar info@checkdoc.be.

 www.checkdoc.be

Federale Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer



CHECKDOC is een online dienst die het mogelijk maakt snel en discreet na te 
gaan of een Belgische identiteitsdocument (identiteitskaart, verblijfstitel met 
chip of paspoort) bij de Belgische overheden bekend staat als gestolen, verloren, 
verlopen of verstreken. CHECKDOC is de veiligste en gemakkelijkste manier om u 
te beschermen tegen identiteitsfraude en de financiële gevolgen hiervan.

CHECKDOC: wAt Is DAt?  CHECKDOC BEsCHErmt u  
tEgEn IDEntItEItsfrAuDE.

CHECKDOC:  
EEnVOuDIg In gEBruIK! 

CHECKDOC beschermt u tegen identiteitsfraude in het kader van financiële 
of administratieve operaties. Het openen van een rekening, het aanvragen 
van een lening, het huren van een auto, een transactie of validatie van een 
transactie met kredietkaart, enz.: in al deze gevallen biedt CHECKDOC u de 
mogelijkheid om na te gaan of het Belgische identiteitsdocument dat wordt 
voorgelegd, bij de Belgische overheden bekend staat als gestolen, verloren, 
verstreken of ongeldig.

U wilt een document verifiëren? U hoeft enkel te identificeren (gebruikersnaam 
en toegangscode) op de site www.checkdoc.be, het voorgelegde 
identiteitsdocument te selecteren en het nummer ervan in te geven. Binnen 
enkele seconden ontvangt u het antwoord in de vorm van een  
« Hit / No Hit ». De « Hit » verschijnt als het document bij de Belgische overheden 
bekend staat als gestolen, verloren, verstreken of ongeldig. Omwille van de 
vertrouwelijkheid, wordt de reden van de « Hit » niet aan u meegedeeld. 
Bovendien wordt in geval van een « Hit » de Federale politie op de hoogte 
gebracht van het nummer van het gecontroleerde document en van uw 
gegevens. Indien nodig zullen zij contact met u opnemen. 
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