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Bijlage: lijst van al afgegeven bewijzen, certificaten, vergunningen e.d.
waarop de coulance betrekking heeft.
1. Uitslagen van theorie- en praktijkexamens voor het verkrijgen van een
verklaring van rijvaardigheid voor alle rijbewijscategorieën op grond
van het Reglement rijbewijzen.
2. Uitslagen van theorie- en praktijkexamens en toetsen voor het
verkrijgen van een verklaring van vakbekwaamheid (code 95) op grond
van hoofdstuk VIIA van de Wegenverkeerswet 1994, hoofdstuk VIIa,
paragrafen 3, 4 en 5, van het Reglement rijbewijzen en de Regeling
vakbekwaamheid bestuurders 2012.
3. Certificaten van cursussen die zijn gevolgd in het kader van de
nascholing voor het behalen van een verklaring van nascholing (code
95) op grond van hoofdstuk VIIA van de Wegenverkeerswet 1994 en
hoofdstuk VIIa, paragraaf 7, van het Reglement rijbewijzen.
4. Verklaringen van Vakbekwaamheid (code 95) op grond van hoofdstuk
VIIA van de Wegenverkeerswet en hoofdstuk VIIa, paragraaf 7, van het
Reglement rijbewijzen.
5. Uitslagen van deelexamens voor het ondernemersexamen op grond van
Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van
21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende
de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van
wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG
van de Raad (PbEU 2009. L 300) en Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van
gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor
touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr.
561/2006 (PbEU 2009, L 300).
6. Uitslagen van theorie-examens voor getuigschrift van vakbekwaamheid
verantwoord veetransport en verantwoord pluimveetransport op grond
van artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december
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2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee
samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en
93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (PbEU 2005, L 3) en artikel
4.7 van de Regeling houders dieren.
7. Voorlopige taxipassen verleend voor een leer-werktraject voor
taxivervoer voor het doen van het praktijkexamen taxi op grond van artikel
82, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit personenvervoer 2000 en artikel 2
van de Regeling taxibestuurders.
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8. Uitslagen van theorie- en praktijkexamens voor het behalen van een
Chauffeursdiploma CCV Taxi Volledig of Chauffeursdiploma CCV Taxi
Beperkt op grond van artikel 82, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit
personenvervoer 2000 en artikel 2 van de Regeling taxibestuurders.
9. Certificaten Directiechauffeur CCV-D1 en CCV-D2.
10. Geldigheidsduur van diploma’s van betroken personeel in het vervoer
van gevaarlijke stoffen op grond van bindende VN-regelgeving.
11. Geldigheidsduur van certificaten en keuringsbewijzen van
vervoermiddelen en speciale verpakkingen van gevaarlijke stoffen op
grond van bindende VN-regelgeving, waarbij verladers en producenten extra
veiligheidsmaatregelen nemen bij het beladen van middelen met verlopen
certificaten.
12. Certificaten Vervoer Behandeling Gevaarlijke Stoffen.
13. Uitslagen van (deel)examens en (deel)examens die binnen een
bepaalde termijn gehaald moeten worden vanaf de start van de
opleiding, vastgesteld in het Besluit tot goedkeuring van de
examenreglementen en examenprogramma's voor de binnenvaart 2020.
14. Geldigheidsduur van certificaten, attesten, documenten en
vergunningen voor de binnenvaart die op grond van Europese, CCR of
nationale wetgeving zijn afgegeven, waarvoor op grond van internationale
verplichtingen in de CCR coulancetermijnen zullen worden afgesproken die
voor Nederland bindend zijn. Door de CCR werd tot nader order en voor een
periode die niet langer duurt dan tot en met 23 september 2020 al
geadviseerd om de overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten,
verklaringen en andere documenten afgegeven overeenkomstig Besluit 1984I-3, het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn, het Reglement betreffende
het Scheepvaartpersoneel op de Rijn alsook het Rijnvaartpolitiereglement, niet
te bestraffen wanneer de veiligheid en de goede orde van de Rijnvaart niet in
het gedrang komen en de betrokken certificaten, verklaringen en andere
documenten op 15 maart 2020 nog geldig waren.
15. Geldigheidsduur van certificaten voor BOA-OV diploma (BOA EXcie) en
opleidingen voor treinmachinisten en ander personeel.
16. Geldigheidsduur van certificaten voor busvervoer en een geneeskundige
verklaring, zoals bedoeld in artikel 74 van het Besluit personenvervoer 2000
en artikel 104 van de Wet personenvervoer 2000, eerste lid, onderdeel c.
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17. Theorie-examens van verkeersregelaars ten behoeve van
aanstellingspassen voor beroepsverkeersregelaars
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