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Er komen nieuwe regels voor het 
rijbewijs als gevolg van de Derde 
Europese Rijbewijsrichtlijn. Met 
deze richtlijn worden de regels 
rondom rijbewijzen in  Europa 
geharmoniseerd. Hierdoor zal het 
Nederlands rijbewijsdocument, dat 
op 1 oktober 2006 op creditcard 
formaat is geïntroduceerd, worden 
vernieuwd. De ingangsdatum voor 
de nieuwe regels is 19 januari 2013. 
Deze brochure informeert u  over de 
(echtheids)kenmerken die worden 
toegepast, waar de kenmerken 
zich in de documenten bevinden, 
welke eigenschappen de kenmerken 
hebben en hoe deze gecontroleerd 
kunnen worden.   

Variabele gegevens
Op de voorzijde staan 
rijbewijsnummer, persoonsgegevens, 
pasfoto, handtekening 
en rijbewijscategorieën 
(hoofdcategorieën) aangegeven. 
Ook wordt op dit rijbewijs een 
barcode-representatie van het 
rijbewijsnummer weergegeven.
Op de achterzijde staan de 
geldigheden per categorie, de 
beperkingen per categorie en/of de 
algemene beperkingen aangegeven. 
Ook staan op de achterzijde de 
rubrieksnamen weergegeven. Tot 
slot staan het BurgerServiceNummer 
(BSN) en het rijbewijsnummer 
vermeld, gescheiden door een 
schuine streep (/). 

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.

Geldigheid
Alle nieuwe rijbewijzen zijn geldig 
voor een periode van maximaal 
10 jaar. Er kan sprake zijn van 
een kortere geldigheidsperiode, 
bijvoorbeeld vanwege medische 
redenen of vanwege het behalen van 
een bepaalde leeftijd.  

Echtheidskenmerken
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 brochure 
afgebeeld. De kenmerken zijn niet op 
ware grootte afgedrukt. De kleuren 
in deze brochure kunnen enigszins 
afwijken van de originele kleuren. 

Vals of vervalst rijbewijs
Wanneer u wordt geconfronteerd 
met een vals of vervalst rijbewijs 
wordt u verzocht deze (inclusief 
proces-verbaal van bevinding) te 
sturen naar:

RDW
Expertise Centrum Rijbewijzen (ECR)
Postbus 9.000
9640 HA Veendam
Nederland



ImagePerf /TLI®

Plaats(en)
In het rijbewijs

Eigenschap(pen)
Door middel van laserperforatie aangebrachte tweede 
afbeelding van de gezichtsopname, met onderin de 
tekst NLD geperforeerd (TLI)

Wijze van controle
Met behulp van doorzichtlicht. Door verandering van 
de kijkhoek worden of de letters ND of de letter L 
zichtbaar

Voelbaar reliëf

Plaats(en)
Op de voorzijde aan de linker- en rechterkant in de 
vorm van gekantelde driehoeken

Eigenschap(pen)
Het reliëf is voelbaar en onder bepaalde lichtval ook 
zichtbaar

Wijze van controle
Voelbaar en met behulp van een loep is de tekst ‘RDW’ 
in de gekantelde driehoeken te lezen 

Transparant Kinegram®

Plaats(en)
Op de voorzijde over de rechter onderhoek van 
de gezichtsopname en over een deel van het 
handtekeninggebied in een ovale vorm 

Eigenschap(pen)
Transparant beeld dat van kleur en vorm kan wijzigen.  
Zo wisselt het contrast om en om van donker naar licht 
in de twee naar beneden gerichte pijlen. De naar boven 
gerichte pijl, transformeert van groot naar klein

Wijze van controle
Door het document te kantelen en te draaien 

 

Optisch Variabele Inkt (OVI)

Plaats(en)
Linksonder op de achterzijde

Eigenschap(pen)
Beeld in de vorm van het RDW-logo dat van kleur 
verandert 

Wijze van controle
Door het document te kantelen verandert de kleur van 
het logo van goud naar groen en van groen naar goud
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Ultraviolet (UV)  
fluorescerende bedrukking

Plaats(en)
Op de achterzijde van het document

Eigenschap(pen) 
Een aantal rondjes kleurt geel / groen en vormt 
tezamen de vorm van een pijl die naar de rechter 
onderhoek wijst

Wijze van controle
Onder ultraviolet licht zichtbaar

Microtekst

Plaats(en)
Op de voorzijde van het document zijn microteksten 
verwerkt 

Eigenschap(pen)
De tekst ‘DIT RIJBEWIJS IS EN BLIJFT HET  
EIGENDOM VAN DE STAAT DER NEDERLANDEN HET 
ONBEVOEGD AANBRENGEN VAN WIJZIGINGEN 
MAAKT HET RIJBEWIJS ONGELDIG’ is in hoofdletters 
weergegeven

Wijze van controle
Met behulp van een vergrotende loep
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Beveiligd ontwerp

Plaats(en)
Over het gehele document

Eigenschap(pen)
Het beveiligd ontwerp is opgebouwd uit complexe structuren van fijne lijnen.  
Op de voor- en keerzijde is een irisbedrukking aangebracht

Wijze van controle
Met een vergrotende loep zijn alle elementen zichtbaar
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