Geldigheid

Echtheidskenmerken

Vals of vervalst rijbewijs

Alle nieuwe rijbewijzen van categorie A (motoren) en
B (auto's) zijn geldig voor een periode van 10 jaar, of 5 jaar
voor personen met een leeftijd van 65 jaar of ouder.
De geldigheid van de categorieën C (vrachtauto's) en
D (autobussen/autocars) is veranderd. De nieuwe rijbewijzen
van categorie C en D zijn nu 5 jaar geldig, of 1 jaar als de
houder ervan 65 jaar of ouder is.
Het rijbewijs heeft een aantal bijzondere kenmerken waaraan
u kunt zien of het een authentiek document is. Sommige
kenmerken zijn met het blote oog te zien, voor andere hebt u
hulpmiddelen nodig.
De belangrijkste kenmerken staan in deze folder afgebeeld.
De kenmerken zijn niet op ware grootte afgedrukt. De kleuren
in deze folder kunnen enigszins afwijken van de originele
kleuren.
Wanneer u wordt geconfronteerd met een vals of vervalst
rijbewijs wordt u verzocht deze (inclusief proces-verbaal van
bevinding) te sturen naar:
Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit/RDW
Documentenonderzoek
Postbus 30000
9640 RA Veendam Nederland

Een goede controle van het rijbewijs is alleen mogelijk
zonder hoesje of andere beschermende omhulsels.

Variabele gegevens
Op de voorzijde staan rijbewijsnummer,
persoonsgegevens, pasfoto, handtekening en
rijbewijscategorieën aangegeven.
Op de achterzijde staan de geldigheden per
categorie, de beperkingen per categorie en/of de
algemene beperkingen aangegeven.
Ook staan op de achterzijde de lijst met
rubrieksnamen, het BurgerServiceNummer en een
barcode-representatie van het rijbewijsnummer
weergegeven.

Pasfoto
De foto op het rijbewijs is zwart-wit.
Deze foto is met behulp van een laser in het
rijbewijs aangebracht en daarom niet
verwijderbaar of later toe te voegen.
In de foto is in diapositief het geboortejaar van
de aanvrager weergegeven.

Variabele gegevens, controleren
Pasfoto, geboortejaar in foto en in gele vlak controleren

Modelnummer 3 B 0901a. Uitgave RDW. Postbus 30000, 9640 RA Veendam Nederland

Vanaf 1 oktober 2006 is er een nieuw en beter beveiligd
rijbewijsdocument op creditcard formaat. Dit nieuwe rijbewijs heeft
ook de functie van identiteitsbewijs.
Het nieuwe rijbewijs is van kunststof. Het model en de gegevens zijn
Europees gestandaardiseerd.
Bovendien ligt de beveiliging van het nieuwe rijbewijs op het niveau
van de Nederlandse reisdocumenten zoals het paspoort en de
nationale identiteitskaart.
In deze folder kunt u lezen hoe u kunt vaststellen of het rijbewijs
authentiek is.
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Ultraviolet (UV) fluorescerende bedrukking
De achterzijde van het rijbewijs bevat een
patroon, dat onder UV- licht geel/groen oplicht.
Dit patroon lijkt op een bandenspoor.

ImagePerf/TLI ®
In het rijbewijs bevindt zich ook een
geperforeerde afbeelding (ImagePerf) van
de pasfoto in doorzicht. Door het rijbewijs tegen
het licht te houden zal in de vorm van een
gaatjespatroon hetzelfde beeld als op de pasfoto
zichtbaar worden, met onderin de tekst NLD
geperforeerd (TLI).
Door verandering van de kijkhoek worden of de
letters ND of de letter L zichtbaar.

Transparant Kinegram ®
Dit kenmerk bestaat uit een transparante
afbeelding dat deels over de pasfoto en deels
over de persoonsgegevens staat. De afbeelding
bestaat uit een aantal beelden die bij het
kantelen bewegen. Zo zal een wijzer zich
verplaatsten in combinatie met de letters van het
woord RIJBEWIJS. Ook wisselen bepaalde
contrasten van donker naar licht en omgekeerd.

Microtekst
Op verschillende plaatsen zijn in het grafisch
ontwerp microteksten verwerkt. Deze zijn te
vinden op de voorzijde aan de binnenkant van de
grote cirkel en op de achterzijde rechtsonder.
Deze teksten, in hoofdletters, zijn met behulp van
een 8x vergrotende loep leesbaar.

Voelbaar Reliëf
Op de voorzijde is aan de linker- en rechterkant
een voelbaar reliëf aangebracht.
Het reliëf is deels opgebouwd uit microtekst
waarin met een 8x vergrotende loep de letters
RDW leesbaar zijn.

Optisch Variabele Inkt (OVI)
Op de achterzijde is het RDW- logo gedrukt.
Als het rijbewijs van voren naar achteren of van
links naar rechts wordt gekanteld, verandert
de kleur van het logo.

Grafisch ontwerp
Het grafische ontwerp is opgebouwd uit
complexe structuren van fijne lijnen, waarbij een
belangrijk deel bestaat uit ononderbroken lijnen.
Op de voorzijde is een irisbedrukking
aangebracht.
Met een 8x vergrotende loep zijn al deze
elementen zichtbaar.

ImagePerf, tegen het licht houden
Voelbaar reliëf, voelen met de vingertoppen

Kinegram, in verschillende richtingen kantelen
Optisch Variabele Inkt, door kantelen van model verandert de

kleur

Ultraviolet (UV), met UV-licht aanstralen
Microtekst, kijk of de letters nog goed te lezen zijn
Grafische ontwerp, let op ononderbroken lijnen

