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Aan de dames en heren Burgemeesters
Aan de dames en heren Voorziiters van de
Polit iecolleges
Aan de Commissaris-generaal van de Federale
Poiit ie
Ter informatie:
Aan de dames en heren Provinciegouverneurs
Aan de dames en heren
Arrondissementscommissarissen
Aan de dames en heren KorpshooÍden van de
Lokale Polit ie

Uw correspondenl
Frank VERDUYN

È-mal l

f rank.verduvn @ rrn.foov.be

Lancering van het online controlesysteem voor de geldigheid van identiteitsdocumenten, van
elektronische vrêemdelingenkaarten en paspoorten om identiteitsf raude te bestriiden - Website'CHECKDOC' en toepassing'DOCSTOP'.

Geachte dames, Geachte heren,

Wij delen u mee dat het aangewezen is dat elke burger vanaÍ 8 december 2008 het verlies, de diefstal ot de
vernietiging van zjjn identiteitsdocument, zijn elektronische vreemdelingenkaart of zijn paspooÍt meldt aan het
oproepnummer 00800 2l 23 21 23r - DOCSTOP, Dit kan 24 uur per dág, 7 dagen per week van geli jk waar rer
we reld.

Voor de identiteitskaaften van Bêlg, de elektronische vreemdelingenkaarten en de Kids-lD heeft de burgeÍ, als hij
het document terugvindt, een termijn van 7 dagen na zijn oproep om reactivering van zijn docurnent le vragen
teneinde de annulering van zjjn document te vermijden. Voor de paspoorten en de elekironische identitejtskaarten
voor Belgen, die in het buitenland verbli jven, gaat de annulering in vanaf de melding aan DOCSTOP. Tot slot
preciseren we dat DOCSTOP alleen werkt voor Beloische documenten.
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I Dit inteÍnationaal nummer is gralis toêgankelijk in Belgiè. Vanuit hêl builenland moet hetzetide nummêíworden gevoímd, maar moêl het
kengelal 00 worden veryangen door hel internationale kengetalvan hel land waaÍvandaan eí wordt opgebeld, ls dit nummer niet toegankelijk, dan
moet er worden gebêld naar het volgende nurníner: +32 518 2123 (belalend nummeí maar overal beschikbaaí).
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Bovendien kan elke burger of dienstenverstrekker de status van deze documenlen vanaf 8 december 2008
gratis raadplegen via CHECKDOC op het internetadres htt0://www.checkdoc.be. Deze geboden mogelrjkheid
verandert niets aan de regelgeving die bepaalt dat dê identileitskaart moet worden overgelegd op basis van een
wettelijke oí reglementaire verplichting oÍ wanneer de houder daarmee inslemt.

Aangezien de toepassing DOCSTOP van start gaat op 8 december 2008, zal de controle van
idêntiteitsdocumenten die vóór deze datum worden verloren oÍ gestolen slechts aanleiding geven tot een "HlT"
indien de houder zijn gemeentebesiuur daarvan kennis heeft gegeven in het kader van de aanvraag van een
nieuw document.

Bij een .HlT" door CHECKDOC oÍ in geval van aangiÍle bij DOCSTOP wordt de houder van het document op de
hoogte gebracht van de manier waarop hij zijn rechl van inzage en verbeterjng kan uitoefenen.

Dit systeem van controle van de geldigheid van een document DOCSTOP-CHECKDOC is het resultaat van de
samenwerking tussen de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Buitenlandse Zaken en de FedeÍalê Politie. Het
sysieem zal het frauduleuze gebruik van gestolen of verloren identiteiisdocumenten, elektronische
vreemdelingenkaarten of paspoorten helpen vermïden, evenals de schadelijke gevolgen daarvan voor de houder
van het document en voor de dienstverlener.

Tot slot delen we u mee dat heel binnenkort een communicatiecampagne zal worden gelanceêrd om het gebruik
van deze nieuwe middelen voor de bestrijding van identiteitsÍraude aan te moedigen en dat er ook
communicatiedragers beschikbaar zullen zijn.l U vindt hierb,j de administratieve instructies betreffende het
systeem DOCSTOP-CHECKDOC.

We danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Hoogachtend,

De Minister
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De lvlinister van Binnenlandse Zaken,
P. DEWAEL
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