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Veelgestelde vragen
Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.
Zoeken binnen veelgestelde vragen

zoeken
Algemeen Toon alle vragen

Waarom maakt de RDW de rijbewijzen en wordt dit niet uitbesteed?
De RDW is op grond van de Wegenverkeerswet 1994 belast met de
verantwoordelijkheid voor de productie en de levering van rijbewijzen. De RDW heeft
ervoor gekozen om de gegevens op het rijbewijs zelf uit te voeren. Dit heet
‘personalisatie’. Het personaliseren van rijbewijzen is altijd al een taak van de RDW.
Bovendien heeft de RDW de expertise en apparatuur in huis en zijn de productiekosten
vergelijkbaar of goedkoper. Het personaliseren door de RDW verkleint het risico van
verlies en is sneller. Ook maakt personaliseren deel uit van de wettelijke
verantwoordelijkheid die de RDW heeft voor de productie van rijbewijzen. Tot slot is er
bij het personaliseren een toenemende vraag naar een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens.
Wat verandert er in het aanvragen en ophalen van het rijbewijs nu de RDW de
rijbewijzen maakt?
Voor u verandert er niets. Het aanvraag- en afhaalproces blijft hetzelfde.
Moet ik mijn huidige rijbewijs vernieuwen?
Nee, deze blijft gewoon geldig. U krijgt 19 weken voor het verlopen van één of
meerdere categorieën op het rijbewijs bericht van de RDW dat u uw rijbewijs moet
vernieuwen.
Blijft het oude rijbewijs, zonder chip, nog geldig?
Ja het oude rijbewijs blijft geldig. Als een rijbewijs verloopt kunt u een nieuwe
aanvragen.
Ik weet dat ik mijn rijbewijs niet hoef te vernieuwen, maar ik wil het toch graag. Wat
kan ik doen?
U kunt uw rijbewijs altijd op eigen kosten vernieuwen bij de gemeente, ook al is het
huidige rijbewijs nog niet verlopen.
Wat kost het nieuwe rijbewijs?
De tarieven verschillen per gemeente. Informeer bij de gemeente waar u woont naar de
exacte kosten van het aanvragen van een rijbewijs.
Rijbewijs 2014 Beveiliging

Kan ik zelf nagaan wat de echtheidskenmerken van het rijbewijs zijn? Is er een app
beschikbaar, net als bij het kentekenbewijs?
Ja u kunt zelf nagaan wat de echtheidskenmerken zijn. De RDW heeft hiervoor een app

(RDW rijbewijs) ontwikkeld die de echtheidskenmerken van het rijbewijs uitlegt. Deze
app toont de echtheidskenmerken van de rijbewijsmodellen van 2006, 2013 en 2014 en
is in de diverse stores gratis te downloaden. Daarnaast kunt u een digitale brochure
met een omschrijving van alle eerstelijns echtheidskenmerken downloaden. Dit zijn de
kenmerken die zonder bijzondere hulpmiddelen zijn te controleren.
Hoe is het nieuwe rijbewijs beveiligd?
Het rijbewijs is voorzien van nieuwe, moderne echtheidskenmerken. De
veiligheidstechnieken zijn beproefd in de praktijk en staan bekend als fraudebestendig.
Samen met de chip zorgen de technieken ervoor dat het rijbewijs uitermate moeilijk is
na te maken of te vervalsen. De RDW heeft een app ontwikkeld die de
echtheidskenmerken van het rijbewijs uitlegt. Deze app (RDW rijbewijs) toont de
echtheidskenmerken van de rijbewijsmodellen van 2006, 2013 en 2014 en is in de
diverse stores gratis te downloaden. Daarnaast kunt u een digitale brochure met een
omschrijving van alle eerstelijns echtheidskenmerken downloaden. Dit zijn de
kenmerken die zonder bijzondere hulpmiddelen zijn te controleren.
Rijbewijs 2014 Chip Toon alle vragen

Waarom krijgt het rijbewijs een chip?
Hiervoor zijn twee belangrijke redenen. In de eerste plaats wordt het rijbewijs
moeilijker te vervalsen, omdat de gegevens op twee plaatsen en met twee verschillende
technieken in het document zijn aangebracht. De tweede reden is dat een chip het werk
van de opsporingsautoriteiten ondersteunt / vergemakkelijkt. Bij gebruik van mobiele
apparatuur kunnen zij het rijbewijs snel controleren. Bovendien kunnen de gegevens
foutloos worden overgenomen op een rapport of proces-verbaal.
Waar zit de chip?
De chip is niet van buitenaf zichtbaar. Hij zit in het nieuwe rijbewijs linksboven in het
blauwe vak.
Wat voor informatie staat er op de chip?
Op de chip staan dezelfde gegevens die ook op de voor- en achterzijde van het rijbewijs
staan.
Staat mijn handtekening en/of foto ook op de chip?
Ja, uw handtekening en de originele pasfoto staan ook beveiligd opgeslagen op de chip.
Is de chip wel veilig?
Ja. Om de chip te kunnen uitlezen is een zogenoemde ‘sleutel’ nodig. Deze sleutel staat
op het rijbewijs zelf in de vorm van een zogeheten Machine Readable Zone (MRZ). Deze
beveiligingsmethode wordt ook gebruikt op het paspoort en de Nederlandse ID- kaart.
Is de chip door iemand anders op afstand uit te lezen?
Nee de chip is niet door iemand anders op afstand uitleesbaar.
Kan de chip ook gekopieerd worden?
Nee, de chip is conform Europese regels voldoende beveiligd, zodat deze niet
gekopieerd kan worden.
Mag de RDW zomaar mijn gegevens in de chip zetten?
Europese regelgeving schrijft voor dat de gegevens die op het rijbewijs staan ook in de

chip moeten staan. De RDW is dus verplicht de gegevens in de chip te zetten.
Wat gebeurt er als mijn chip beschadigd is of niet leesbaar?
Het rijbewijs blijft geldig. Als u dat wilt kunt u een vervangend rijbewijs aanvragen (op
eigen kosten), maar dit hoeft niet.
Rijbewijs halen Toon alle vragen

Moet ik ook een Nederlandse nationaliteit hebben om een Nederlands rijbewijs te
verkrijgen?
Nee, dit hoeft niet. U moet wel ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen
(BRP) van de gemeente als ingezetene. Daarnaast moet u in het bezit zijn van een
Nederlandse of EU-nationaliteit of in het bezit zijn van een van de volgende
verblijfsvergunningen:
Type I: regulier bepaalde tijd
Type II: regulier onbepaalde tijd
Type III: asiel bepaalde tijd
Type IV: asiel onbepaalde tijd type EU/EER, gemeenschapsonderdaan
Wat kost een nieuw rijbewijs?
De kosten hiervan verschillen per gemeente. Dit kunt u zodoende navragen bij uw
gemeente.
Wanneer heb ik een BE-rijbewijs nodig?
Om met een aanhangwagen of caravan te rijden hebt u niet altijd een BE-rijbewijs
nodig. Uw rijbewijs B volstaat zolang de aanhangwagen inclusief laadvermogen niet
meer weegt dan 750 kg.
In bepaalde gevallen is het toegestaan een aanhangwagen van meer dan 750 kg te
trekken met alleen een geldig rijbewijs B. Dan geldt daarvoor als voorwaarde:
de toegestane maximum massa van de totale combinatie mag niet meer dan 3500 kg
zijn.
In alle andere gevallen is een BE-rijbewijs verplicht.
Wat zijn de kosten voor de theorie- en praktijkexamens?
Op de website van de CBR vindt u een compleet en actueel tarievenoverzicht voor
theorie- en praktijkexamens.
Kan ik mijn rijbewijs halen als ik net in Nederland woon?
Op het moment van aanvragen moet u in Nederland woonachtig zijn en ingeschreven
staan bij een gemeente in Nederland. Daarbij moet u al 185 dagen in Nederland
woonachtig zijn geweest in het voorafgaande jaar , gerekend vanaf de aanvraagdatum.
Ook volstaat het als u tenminste zes maanden staat ingeschreven aan een in Nederland
gevestigde universiteit, school voor middelbaar, voortgezet of hoger beroepsonderwijs
of andere school voor middelbaar, voortgezet of hoger onderwijs.
Kan ik mijn Nederlands rijbewijs halen als ik net verhuisd ben naar het buitenland?
Dat kan niet. U moet examen doen in het land waar u woont.
Kan ik een Nederlands rijbewijs halen als ik net over de grens woon en wel in
Nederland naar school ga?

Nee, u moet woonachtig zijn in Nederland op het moment van de aanvraag.
Wat is een echtheidsverklaring?
U kunt een verklaring opvragen waarin staat hoe u geregistreerd staat in het Centraal
Rijbewijzenregister. Deze verklaring heet een echtheidsverklaring. Deze kunt u
bijvoorbeeld gebruiken als u naar een ander EU/EVA-land bent verhuisd en u uw
rijbewijs bent kwijtgeraakt. U moet uw rijbewijs dan omruilen in het land waar u woont.
Dit kan op basis van deze echtheidsverklaring.
Rijbewijs houden

Kan ik mijn rijbewijs vrijwillig inleveren als ik dat wil?
Ja, u kunt vrijwillig afstand doen van één of meerdere categorieën van uw rijbewijs. Het
rijbewijs wordt dan ongeldig verklaard.
Wat gebeurt er als mijn rijbewijs in het buitenland wordt ingenomen?
Het rijbewijs wordt dan teruggestuurd naar Nederland, waar u het rijbewijs normaal
gesproken weer terugkrijgt. U moet niet direct een nieuw rijbewijs aanvragen in
Nederland, omdat deze later ongeldig wordt verklaard. Dit gebeurt als de RDW
erachter komt dat het rijbewijs in het buitenland is ingenomen. U kunt dus beter
wachten tot u uw rijbewijs weer in uw bezit krijgt.
Wat is het verschil tussen een puntenrijbewijs en een beginnersrijbewijs?
Iedereen van 18 jaar of ouder die voor het eerst zijn rijbewijs haalt is 5 jaar beginnend
bestuurder, dit heet dan ook een beginnersrijbewijs. Dit geldt ook voor 17-jarigen die
voor 6 juni 2012 hun rijbewijs B hebben gehaald. Voor 16-jarigen en 17-jarigen is de
termijn 7 jaar nadat zij hun eerste rijbewijs hebben gehaald. Hebt u binnen 5 jaar 3
strafpunten gekregen, dan moet u uw rijbewijs inleveren bij de politie. Vervolgens moet
u een rijvaardigheidsonderzoek doen bij het CBR.Het puntenrijbewijs geldt voor
iedereen: zowel ervaren bestuurders als beginners. Ook voor deelnemers aan 2toDrive,
waarbij vanaf 17-jarige onder begeleiding een auto mag worden bestuurd, geldt dit
puntenrijbewijs. Het is ingevoerd om rijden onder invloed tegen te gaan.Als u binnen 5
jaar 2 keer wordt veroordeeld voor rijden met teveel alcohol op, bent u uw rijbewijs
kwijt. Bij de 2e overtreding moet het alcoholgehalte meer dan 1,3 promille zijn. Als uw
rijbewijs ongeldig is verklaard, mag u niet meer rijden. Na de periode van rijontzegging
moet u opnieuw rijexamen doen om een rijbewijs te halen.
Ik weet dat ik niet mag rijden met een verlopen rijbewijs, maar kan ik mij hiermee wel
identificeren?
Nee, u kunt zich hier niet mee identificeren. Met een verlopen paspoort of
identiteitskaart is het ook niet mogelijk om u te legitimeren .

