Online verlengen
rijbewijs
In drie stappen uw rijbewijs verlengen
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RDW Online verlengen rijbewijs

Uw rijbewijs online verlengen
Online, veilig en snel: u kunt uw rijbewijs nu ook verlengen via
www.rdw.nl. U kunt uw rijbewijs dan al na 2 werkdagen ophalen op
het gemeentehuis.
Online verlengen van het rijbewijs is mogelijk gedurende minimaal een
jaar. Na deze proefperiode wordt het online verlengen geëvalueerd en
volgt een besluit over het vervolg.

De voorwaarden
U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
•
U woont in een gemeente waar online verlengen mogelijk
is gedurende een proefperiode.
•
U bent in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs.
•
U vraagt een verlenging van uw rijbewijs of een
categorie-uitbreiding aan.
•
U heeft de DigiD-app met extra zekerheid over uw
identiteit.
•
U heeft een Android smartphone (versie 6.0 of hoger) of een
iPhone (model 7 of hoger en iOS versie 13) met NFC-chip.

Hoe werkt het?
Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan regelt u in slechts drie stappen de
verlenging van uw rijbewijs.
Stap 1: Uw pasfoto laten maken bij een RDW-erkende fotograaf
Voor uw nieuwe rijbewijs heeft u een pasfoto nodig.
De pasfoto moet voldoen aan bepaalde eisen
en gemaakt zijn bij een door de RDW erkende
fotograaf. Kijk op www.rdw.nl voor een erkende
fotograaf bij u in de buurt. Neem uw rijbewijs
mee naar de fotograaf.
Bij de fotograaf zet u uw handtekening. Deze
wordt later gebruikt op uw nieuwe rijbewijs. De
fotograaf verstuurt uw pasfoto en handtekening
beveiligd en digitaal naar de RDW. Binnen een
paar minuten krijgt u een e-mail van de RDW.
Hierin staat of u het rijbewijs online kunt		
			 verlengen.
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Stap 2: Uw online aanvraag
U gaat naar de webpagina www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs.
U kiest daar voor ‘digitaal aanvragen rijbewijs’ en
u logt in met de DigiD-app.
Op www.digid.nl/over-digid/ vindt u alle informatie
over de app.

Nadat u bent ingelogd regelt u binnen een paar
minuten de verlenging van uw rijbewijs. U
kunt zelf aangeven op welke locatie binnen de
gemeente u uw rijbewijs wilt ophalen. U rekent
meteen af met iDEAL.
De RDW maakt uw rijbewijs. U kunt het al na
2 werkdagen ophalen. U ontvangt een e-mail van
de RDW als uw rijbewijs klaar ligt bij de gemeente.

Stap 3: Uw rijbewijs ophalen
U kunt uw rijbewijs ophalen bij de door u opgegeven locatie in uw
gemeente.
GEMEENTEHUIS

Kijk op de website van uw gemeente of u een
afspraak moet maken voor het ophalen van
uw rijbewijs. Neem uw huidige rijbewijs mee,
dat moet u inleveren. Daarna krijgt u uw nieuwe
rijbewijs.

Meer informatie
Meer informatie over het online verlengen van uw rijbewijs vindt u op:
www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs
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Kan ik mijn rijbewijs online verlengen?

NL RIJBEWIJS
ONLINE
AANVRAGEN

XXXX-XX

U bent in het bezit van
een geldig Nederlands
rijbewijs en woont in een
gemeente waar u uw
rijbewijs online
kunt aanvragen.

NEE

NEE

U moet
uw rijbewijs
verlengen
op het
gemeentehuis.

U wilt uw rijbewijs
verlengen of een
uitbreiding
van categorieën.

NEE

NEE
NEE

U heeft DigiD-app met
extra zekerheid over
uw identiteit.

U heeft een Android
smartphone (versie 6.0 of
hoger) of een iPhone
(model 7 of hoger en
iOS versie 13) met
NFC-chip.

U kunt uw rijbewijs
online verlengen op
www.rdw.nl

U laat een pasfoto maken bij een door de RDW
erkende fotograaf. Daarna krijgt u bericht van
de RDW of u online kunt aanvragen.

Uw persoonsgegevens bij de RDW
De RDW verwerkt persoonsgegevens om zijn wettelijke en door de
Minister opgedragen taken uit te kunnen voeren. De RDW verwerkt
nooit meer gegevens dan strikt noodzakelijk. De RDW bewaart
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de
gegevensverwerking dan wel op grond van de wettelijk grondslagen
(zoals de Wegenverkeerswet) is vereist.
Hoe beschermt de RDW mijn persoonsgegevens?
De RDW zorgt voor passende technische en organisatorische
maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens en houdt zich
daarbij aan de geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Meer informatie
Wilt u meer weten over hoe de RDW met persoonsgegevens omgaat,
lees dan de privacyverklaring op:
https://www.rdw.nl/over-rdw/dienstverlening/
kwaliteits--en-servicenormen/privacyverklaring
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