
RDW Online Rijbewijs verlengen 

Uw rijbewijs online verlengen 

Online, veilig en snel: U kunt uw rijbewijs nu ook verlengen bij een erkende pasfoto fotograaf, zoals 

FOTOBERG en het RDW. U kunt uw rijbewijs dan al na 2 werkdagen ophalen op het gemeentehuis 

en/of stadskantoor. 

DE VOORWAARDEN 

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

* U woont in een gemeente waar online verlengen mogelijk is, zoals Rotterdam. 

* U bent in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs en u woont in Nederland. 

* U vraagt een verlenging van uw rijbewijs of een categorie-uitbreiding aan. 

* U heeft de DigiD app met extra zekerheid op uw telefoon, Android of iPhone 7 of hoger, 

geinstalleerd. Hierbij heeft u bij id-check uw paspoort of rijbewijs(afgegeven na 2014) kunnen 

scannen. 

(Bij Apple, iPhone7 of 6SE; Indien u niet met Apple pay betaalt, moet u de NFC reader voor iPhone 

downloaden in de appstore). 

Stap 1: Uw pasfoto laten maken bij een RDW-erkende fotograaf. Voor uw nieuwe rijbewijs heeft u 

een nieuwe pasfoto nodig. De pasfoto moet voldoen aan strenge eisen en gemaakt zijn bij een door 

de RDW erkende fotograaf, zoals FOTOBERG. Neem uw rijbewijs mee naar de fotograaf.  

Bij de fotograaf, FOTOBERG zet u uw handtekening. Hiermee geeft u toestemming tot de RDW-

verwerking en deze wordt gebruikt op uw nieuwe rijbewijs. FOTOBERG verstuurt uw pasfoto en 

handtekening beveiligd en digitaal naar de RDW. Binnen een paar minuten krijgt u een email van de 

RDW. Hierin staat of u het rijbewijs online kunt verlengen.  

Stap 2: 

Indien in uw rijbewijs digitaal verlengd kunt worden, kunt u op de link klikken, Online verlengen 

Rijbewijs. Hierdoor wordt u door gelust naar de RDW website. U klikt op de oranje link rijbewijs 

verlengen, uw DigiD gaat in werking en uw personalia verschijnt in beeld. U kiest een stadskantoor 

uit waar u het rijbewijs wilt ophalen, u controleert de rijbewijzen waar u verlenging voor aanvraagt of 

goedgekeurd bent en u betaalt met iDeal. Bij voorkeur met een bank app op uw telefoon. U heeft 

hiervoor 6 maanden de tijd. Nb. Indien u 75+ bent, moet u gekeurd worden. U vraagt eerst een 

gezondheidsverklaring aan via www.cbr.nl. Hieruit volgt of u gekeurd dient te worden. Na de 

ontvangst van de mail of brief van het CBR dat u uw rijbewijs mag aanvragen, klikt u op b.g. link. 

De RDW maakt uw rijbewijs. U kunt het al na 2 werkdagen ophalen. U ontvangt een email van de 

RDW als uw rijbewijs klaar ligt bij de gemeente. 

Stap 3: 

U kunt uw rijbewijs ophalen bij de door u opgegeven locatie in uw gemeente. 

Meer informatie 

www.rdw.nl/digitaalvragenrijbewijs 

FOTOBERG 

BERGse Dorpsstraat 104 

3054 GG Rotterdam HillegersBERG  UW EMAILADRES: 

www.fotoberg010.nl 

Tel. 0104184206 

http://www.cbr.nl/
http://www.rdw.nl/digitaalvragenrijbewijs
http://www.fotoberg010.nl/


  



 

  



 

  



 

 

 


