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Geachte heer/mevrouw,
Als gevolg van de maatregelen ten gevolge van COVID-19 ondervinden sommige
rijbewijshouders problemen met het verlengen van het rijbewijs. Daarom worden
rijbewijzen die tussen 1 februari en 1 december 2020 (zijn) verlopen, met 9
maanden administratief verlengd. Deze verlenging is gebaseerd op recente
Europese en nationale regelgeving.1
Om uitvoeringstechnische redenen zal deze verlenging niet worden geregistreerd
in het Centraal Rijbewijs Register. Op basis van artikel 1, eerste lid, aanhef en
onderdeel 4°, van de Wet op de identificatieplicht is een geldig rijbewijs een geldig
identiteitsbewijs. Omdat de geldigheid van het rijbewijs is verlengd, is het in die
verlengde periode ook nog te gebruiken als identiteitsbewijs, ook al is de
verloopdatum verlopen. In de gevallen waarbij het rijbewijs wordt geaccepteerd
als ID-middel zou dat dus ook moeten gebeuren als sprake is van een
administratief verlengd rijbewijs.
Het verzoek is deze brief onder uw leden/achterban te verspreiden en hen te
vragen in de interne communicatie naar hun medewerkers hier aandacht aan te
schenken.

Verordening 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en
tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van
bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke
opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving, PB 2020, 165) en et Tijdelijk besluit verlenging
geldigheidsduur rijbewijs in verband met COVID-19 (Stb. 2020, 309)
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Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE DIRECTEUR WEGEN EN VERKEERSVEILIGHEID,
Wnd.,
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mr. drs. J-B Dijkstra
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