Online verlengen
rijbewijs
In drie stappen uw rijbewijs verlengen
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Uw rijbewijs nu ook online verlengen
Digitaal, veilig en snel: in uw gemeente kunt u uw rijbewijs nu ook online
verlengen via www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs. U kunt uw rijbewijs
dan al na 2 werkdagen ophalen op het gemeentehuis.

De voorwaarden
Ook zelf uw rijbewijs online verlengen? Dan moet u voldoen aan de
volgende voorwaarden:
• U vraagt een verlenging van uw rijbewijs, een categorie-uitbreiding of
een herafgifte na opheffing ongeldigverklaring aan.
• U heeft een DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord.
• U maakt gebruik van een mobiele telefoon met Android en met NFC.
NFC is een draadloze manier om binnen een straal van 10 centimeter
kleine hoeveelheden informatie uit te wisselen met een ander
NFC-apparaat. Daarnaast heeft u op de mobiele telefoon de app ‘RDA
Lezer’, of u maakt gebruik van een speciale kaartlezer.
• U heeft een geldig identiteitsdocument. Dat kan zijn: een Nederlands
paspoort, een Nederlandse identiteitskaart, of een rijbewijs dat is
afgegeven op of na 14 november 2014.

In drie stappen uw rijbewijs verlengen
Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan regelt u in slechts drie stappen de
verlenging van uw rijbewijs:
Stap 1: Uw digitale pasfoto laten maken
Voor uw nieuwe rijbewijs heeft u een digitale
pasfoto nodig. De pasfoto moet voldoen aan
bepaalde eisen en gemaakt zijn bij een door de
RDW erkende fotograaf. Kijk op www.rdw.nl/
digitaalaanvragenrijbewijs voor een erkende
fotograaf bij u in de buurt.
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.
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Stap 2: Uw rijbewijs online verlengen
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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U moet eerst veilig inloggen met uw DigiD en uw
identiteitsbewijs. Op de website leest u hoe u moet
inloggen.
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NFC
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https://www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs

Nadat u bent ingelogd regelt u binnen een paar
minuten de verlenging van uw rijbewijs. U rekent
uw rijbewijs meteen online af via iDEAL. U kunt
zelf aangeven op welke gemeentelocatie u uw
rijbewijs wilt ophalen.
Uw rijbewijs wordt bij de RDW voor u gemaakt.
Als u uw rijbewijs voor 00.00 uur ’s nachts
aanvraagt, kunt u het al na 2 werkdagen ophalen.

Stap 3: Uw rijbewijs ophalen
GEMEENTEHUIS

U ontvangt een e-mail van de RDW als uw rijbewijs
klaar is. 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 mee.

Meer informatie
Meer informatie over het online verlengen van uw rijbewijs vindt u op
www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs
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RDW
De RDW registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders
en de afgegeven documenten zoals kentekens en rijbewijzen. Het
verstrekken van informatie uit de registers die de RDW beheert
aan andere partijen, hoort hierbij. Daarnaast bewaakt de RDW de
veiligheids- en milieuaspecten van het Nederlandse voertuigpark
en schept hij voorwaarden ter voorkoming van fraude en
criminaliteit. Vanuit deze achtergrond voert de RDW overleg in
EU- en ECE-verband, speelt hij een belangrijke rol in de internationale
informatie-uitwisseling en adviseert hij belanghebbenden.

RDW-brieven digitaal ontvangen?
De RDW biedt u de mogelijkheid om de herinneringsbrieven over de
APK-vervaldatum van uw voertuig en de vervaldatum van uw
rijbewijs digitaal te ontvangen. Om hier gebruik van te maken, kunt
u op internet een eigen zogeheten Berichtenbox aanmaken. In uw
Berichtenbox kunt u ook correspondentie van andere overheden
ontvangen. Kijk voor informatie op mijn.overheid.nl
Dit is een uitgave van:
RDW
Postbus 777
2700 AT Zoetermeer
Internet: www.rdw.nl
Deze brochure is zorgvuldig samengesteld. Toch kunnen er fouten in
zijn geslopen. De toepasselijke wet- en regelgeving is in alle gevallen
bepalend.
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