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Vanaf 14 november is er een
nieuw en nog beter beveiligd
rijbewijs. Dit rijbewijs is onder
andere door toevoeging van een
chip nog moeilijker na te maken.
Europese regelgeving stelt bij
gebruik van een chip ook een
Machine-Readable Zone (MRZ)
verplicht. Na het paspoort en de
identiteitskaart bevatten nu alle 
Nederlandse identiteitsdocumenten
een chip en MRZ. 
Deze brochure geeft informatie over 
de echtheidskenmerken. Welke
kenmerken staan er op dit rijbewijs,
waar bevinden ze zich en hoe zijn 
ze te controleren?

Variabele gegevens
Op de voorzijde staan onder andere 
rijbewijsnummer, persoonsgegevens, 
pasfoto, handtekening en rijbewijs- 
categorieën (hoofdcategorieën) 
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 
rubrieksnamen weergegeven. Tot 
slot staan het BurgerServiceNummer 
(BSN) en het rijbewijsnummer 
vermeld, gescheiden door een 
schuine streep (/). 

Pasfoto
De pasfoto 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 
echtheidskenmerken waaraan u kunt
zien of het een authentiek rijbewijs
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 
a
van het rijbewijs.

fwijken 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 bevindingen) 
te sturen naar:

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

Plaats(en)

Eigenschap(pen)

Wijze van controle

Wijze van controle

Op de voorzijde aan de linker- en rechterkant. In het midden 
iets schuin onder het woord RIJBEWIJS. Links en rechts van 
de witte ronde vorm en in deze vorm.

Aan de linker- en rechterkant staat de tekst ‘RDW’ gevolgd
door een rondje, een driehoek en een rondje. In het midden 
staat de tekst ‘RIJBEWIJS’. In de ronde vorm zijn horizontale 
lijnen aangebracht en links en rechts gebogen lijnen.

Het reliëf is voelbaar en onder bepaalde lichtinval ook 
zichtbaar.

Multiple Laser Image (MLI)

Plaats(en)
Op de voorzijde rechtsboven in de witte ronde vorm.

Door middel van lasergravering is een tweede afbeelding
van de pasfoto aangebracht en de letters NL met de laatste 
twee cijfers van het geboortejaar.

Door het rijbewijs te kantelen.

Transparant Hologram

Plaats(en)
Op de voorzijde gedeeltelijk over de pasfoto en over de 
persoonsgegevens in een ronde vorm. 

Eigenschap(pen)
Transparant beeld waarbij de kleuren veranderen. Zo 
wisselen de kleuren om en om van groen naar magenta
en de sterren van donker naar licht.

Wijze van controle
Door het rijbewijs plat te houden en over de horizontale
as te bewegen. Draai het rijbewijs 90 graden en herhaal 
deze beweging.

 

Optisch Variabele Inkt (OVI)

Plaats(en)
Op de achterzijde linksonder.

Eigenschap(pen)
Beeld in de vorm van het RDW-logo dat verandert van kleur 
van goud naar groen en van groen naar goud,  

Wijze van controle
Door het rijbewijs te kantelen. 

Wijze van controle
Het rijbewijsnummer is voelbaar. 

Wijze van controle
Nummer is zichtbaar met behulp van een loep. 
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Sealys® Edge Sealer 

Plaats(en)
Op de zijkant aan de bovenzijde.

Eigenschap(pen)
Door middel van lasergravering is hier een uniek nummer 
aangebracht.

 

Voelbaar rijbewijsnummer

Plaats(en)
Op de voorzijde achter rubriek 5.

Eigenschap(pen)
Door middel van lasergravering is het rijbewijsnummer 
verhoogd aangebracht.
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Eigenschap(pen)
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Sealys® Clear Window

Plaats(en)
Op de voorzijde aan de rechterkant in een ronde vorm.

Eigenschap(pen)
Doorzichtig venster dat door middel van lasergravering is 
voorzien van de letters NL en de laatste twee cijfers van het
geboortejaar.

Wijze van controle
Door te kijken aan de voor- en achterzijde.

Microtekst

Plaats(en)
Op de voor- en achterzijde zijn microteksten gedrukt.

Eigenschap(pen)
Voorzijde: De tekst ‘RDWRIJBEWIJS’ is in hoofdletters 
weergegeven.
Achterzijde: De tekst van het volkslied van Nederland 
is weergegeven.  

Wijze van controle
M
lezen. 

et behulp van een  loep is de microtekst te
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Beveiligd ontwerp

Plaats(en)
Op de voor- en achterzijde van het rijbewijs.

Eigenschap(pen)
Het beveiligd ontwerp is opgebouwd uit complexe 
structuren van fijne lijnen. Ook is een irisbedrukking  

Wijze van controle
Met behulp van een  loep zijn deze eigenschappen 
zichtbaar.
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Ultraviolet (uv) bedrukking 

Plaats(en)
Op de voor- en achterzijde van het rijbewijs.

Eigenschap(pen) 

Voorzijde: Een horizontale balkenstructuur.
Drie rondjes in de kleuren rood, oranje en groen die 
tezamen een verkeerslicht vormen.
Achterzijde: Een weg als scheiding tussen de geldigheid 
van de categorieën. Een iris-bedrukking. Het RDW-logo 
linksboven. 

Wijze van controle
Met behulp van een uv-lamp is de ultraviolette bedrukking
zichtbaar.

aangebracht.

Beide zijden hebben een uv �uorescerende bedrukking.
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