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Samenvatting aangepast vervoer en begeleiding: (juli 2017)  
U kunt aan dit artikel geen rechten ontlenen dat kunt u alleen aan de 

regelingen zelf. 

Aanvullend Openbaar Vervoer in de regio  Amsterdam: (= AOV ook WMO 
vervoer)  
Wmo Helpdesk tel. 0800-0643 (Dit nummer is gratis en bereikbaar op werkdagen van 08.00-18.00 
uur) voor het aanvragen van een vervoerspas, houdt uw Burgerservicenummer  (=BSN)) bij de hand.  

- Voor personen van 75 jaar of ouder is er een beschermd vervoerspas;   
- Voor personen met een handicap  óf chronisch ziekte, de beperking kan een psychische 

aandoening, een lichamelijke  of verstandelijke aard zijn; de beperking moet langer dan een 
half jaar duren. Hiervoor zijn 3 verschillende vervoerspassen met een van deze indicaties: 

- • Deur tot deur Samenreizend vervoer  
- • Deur tot deur Plus vervoer  
- • Kamer tot kamer vervoer 
- U moet ingeschreven staan bij de gemeente Amsterdam en u woont ook hier. 
- U heeft géén vervoerskostenvergoeding (WMO) of aangepaste auto / bus of aanpassingen 

aan uw auto. U kunt wél een AOV-pas  krijgen als u een scootmobiel heeft. 
- In een cirkel van 25 km (5 openbaar vervoer  zones) vanaf uw eigen woning. 
- Er mag één betalend persoon mee als begeleider; heeft de aanvrager een OV-

begeleiderskaart dan mag de begeleider gratis mee (Wilt u een rit bestellen samen met uw 
partner? Als één van u beiden met Transvision reist, kunt u alleen samen reizen met 
Transvision. U boekt een gezamenlijke rit dus bij Transvision,  dan weet u zeker dat u beiden 
de juiste hulp krijgt bij het in- en uitstappen) 

- Er in het AOV bestaat géén reductietarief voor 65 plussers. 
- De uitvoerders zijn Transvision of RMC afhankelijk van de indicatie die wordt verstrekt. 
- U mag zo vaak reizen met het Amsterdamse AOV als u wilt. U moet wel voor iedere rit 

betalen.  
extra vervoersspecificatie 
Het Indicatieadviesbureau Amsterdam bepaalt bij de aanvraag van een vervoerspas voor het AOV of 
u als cliënt voor een extra vervoersspecificatie in aanmerking komt. (Het indicatieadviesbureau wordt 
door het WMO loket hiervoor ingeschakeld; dit hoeft u niet zelf te bellen.) 
Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke extra toekenningen, ook wel aanvullende 
vervoersspecificaties genoemd: 

- Gratis ritten tot 800 meter 
Door uw beperking bent u niet in staat zelfstandig lopend of zelfstandig rijdend in een 
rolstoel of soortgelijk vervoermiddel een zeer korte afstand te overbruggen (tot 100 meter). 
Andere voorzieningen voldoen voor u niet. U kunt gratis met het AOV reizen voor korte ritten 
tot 800 meter.  

- Begeleider verplicht 
U kunt de indicatie "begeleider verplicht" krijgen als u ouder bent dan 12 jaar en vanwege 
storend gedrag tijdens het vervoer altijd met een volwassen begeleider moet reizen. Dit 
betekent dat u altijd samen met een volwassen begeleider reist. Hebt u geen begeleider bij 
u, dan neemt de chauffeur u niet mee. De begeleider betaalt geen ritbijdrage. U kunt naast 
deze begeleider niet nog een reisgenoot meenemen.  

- Alleen reizen 
Door uw beperking moet u alleen reizen. U reist niet samen met andere cliënten. De 
chauffeur helpt u bij het in- en uitstappen en het bereiken van het voertuig. 
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- Rechtstreeks vervoer 
Door uw beperking moet de rit zo kort mogelijk duren. Daarom kiest de vervoerder de route 
die voor u het kortst is.  

- Tilservice 
U wordt maximaal drie etages getild bij het verlaten of betreden van de eigen woning, zolang 
dit uitvoerbaar is binnen de mogelijkheden van de ARBO wetgeving. Uw bestemmingsadres 
moet voor u toegankelijk zijn. Alleen bij hoge uitzondering kunt u tilservice krijgen voor een 
bepaald bestemmingsadres. Dit moet u apart aanvragen. 

- Overdrachtservice 
Voor u is een warme overdracht noodzakelijk bij het ophalen en op de plaats van 
bestemming. Bij het ophaaladres draagt de contactpersoon (de verantwoordelijkheid voor) u 
over aan de chauffeur. Bij het bestemmingsadres draagt de chauffeur (de 
verantwoordelijkheid voor) u over aan de contactpersoon aldaar.  

 
Wellicht hebt u een aantal jaren geleden een beschermd vervoerspas aangevraagd en is uw 
situatie veranderd. U bent bijvoorbeeld minder mobiel geworden of u moet een rollator, rolstoel 
of scootmobiel meenemen of u hebt meer hulp nodig bij het in- en uitstappen of bij het verlaten 
van uw woning. In dat geval kunt u opnieuw de WMO helpdesk bellen voor het aanvragen van een 
andere vervoerspas. 
 

Valys bovenregionaal landelijk aanvullend openbaar vervoer 

Als uw reisdoel verder ligt dan 25 km (of 5 openbaar vervoer zones) vanaf uw woning. Dan kunt u  
een Valyspas aanvragen. U regelt de Valyspas niet via de gemeente, maar  rechtstreeks met Valys.  
Voor het aanvraagformulier: tel. 0900-9630 (€ 0,05 per minuut) of via www.valys.nl. 
Woont u samen dan en voldoet u beiden aan een van de voorwaarden vraagt u dan twéé 
Valyspassen aan. Als u tegelijk reist, hoeft u maar op één pas te reizen, hierdoor heeft u 2x 600 km 
goedkoop. 
Voorwaarden: 
U hebt een kopie nodig van één van deze documenten om een Valyspas te kunnen aanvragen: 

- Bewijs (besluit of beschikking) van de gemeente dat u recht hebt op het Aanvullend 
openbaar vervoer * = WMO vervoer) 

- Bewijs (besluit of beschikking) van de gemeente dat u recht hebt op een rolstoel of 
scootmobiel. * = WMO) 

- Europese gehandicaptenparkeerkaart  
- OV-begeleiderskaart (een pas waarmee begeleiders gratis mee reizen met het reguliere en 

aanvullende openbaar vervoer).  
- een verklaring van, of namens, uw gemeente dat, ondanks dat u niet beschikt over 

bovenstaande documenten, er wel een noodzaak voor bovenregionaal vervoer bestaat. 
*) Heeft u een kopie nodig van een besluit (=beschikking) voor uw Aanvullend Openbaar Vervoer, 
rolstoel of scootmobiel. Kunt u deze niet meer vinden? Vraag dan een kopie aan bij de gemeente. Bel 
de WMO Helpdesk: 0800-0643.  
Met Valys kunt u een reis boeken van deur tot deur, al dan niet in combinatie met het openbaar 
vervoer. Reist u met de trein, dan is het handig om te weten dat de NS u kan helpen bij het in-, uit- 
en overstappen, ook wel AVG assistentieverlening (AVG= Assistentie Verlening Gehandicapten) 
genoemd. U kunt zowel assistentie aanvragen bij de NS als bij Valys. Meer informatie kunt u krijgen 
op de NS-stations of via www.ns.nl. of 030-235 78 22 (7 dagen per week, 24 uur per dag). 
U betaalt nooit in de taxi! De reiskosten voor u en uw reisgenoten worden automatisch afgeschreven 
van uw rekening. Bij het aanvragen van de Valyspas tekent u daarvoor eenmalig een machtiging. U 
heeft er verder geen omkijken naar. U krijgt een overzicht van de door u gemaakte Valysreizen en het 
restant van uw budget aan Valys-kilometers. 

http://www.valys.nl/
http://www.ns.nl/
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Valys kent 3 vormen van vervoer: 
Valys Basis: vervoer met één taxi die u vanaf huis of een ander vertrekpunt, naar uw bestemming 
brengt. Transvision is de uitvoerder van Valys basis. 
- 600 km per jaar goedkoop ( € 0,20 per km; U kunt kilometers altijd bijkopen tegen hoog tarief  
€ 1,31 per km in 2017,  
- 2250 km voor personen met een Hoog Persoonlijk Kilometer Budget, dit is  alleen met indicatie aan 
te vragen bij  HoogPKB, Herculesplein 357, 3584 AA Utrecht ,  030 511 25 35, www.hoogpkb.nl , 
email info@hoogpkb.nl . Het lukt bijna niet om een hoog km budget te krijgen, zie bijgevoegd 
stroomschema. 
- 1 begeleider mag gratis mee; heeft deze zelf een pas, dan hoeft de begeleider zelf geen budget km 
in te leveren en twee betalende medepassagiers, mits van het zelfde adres opgehaald en vervoerd 
naar het hetzelfde adres. Zolang u met op de kilometers uit uw budget reist kunnen de betalende 
meereizende tegen hetzelfde tarief mee;  bij hoog tarief mogen er gratis drie meereizende mee 
U dient bij de boeking van uw reis  aan te geven hoeveel reisgenoten u wilt nemen. 
Budget Kilometers die u overhoudt, kunt u niet meenemen naar volgend jaar. 
Valys Begeleid:  van deur tot deur met taxi en trein onder volledige begeleiding. Valys Begeleid is er 
voor mensen die ook met de trein willen en kunnen reizen. Niet alleen, maar onder volledige 
begeleiding. Een Valys Reisassistent helpt u van de taxi naar de trein (en omgekeerd). En in de trein 
maakt u gebruik van het Valys Reismaatje. Dit is een soort telefoon waarmee altijd bekend is waar u 
bent en waarmee u direct contact kunt leggen met Valys als u hulp nodig heeft. 
Met Valys Begeleid kunt u meer reiskilometers maken met uw Valys budget. U kunt hierdoor vaker 
op stap en ook langere reizen maken. Met Valys Begeleid kunt u op 30 treinstations in- en 
uitstappen. 
In de planning van uw reis zorgt Valys ervoor dat u maar eenmaal hoeft over te stappen. U wordt 
met overstappen begeleid door de Reisassistent. U kunt met Valys Begeleid reizen van 9.00 uur ’s 
ochtends tot 21.00 uur ’s avonds. 
Valys Vrij : is vervoer van deur tot deur met taxi en trein, waarbij u zelfstandig met de trein reist. Met 
Valys Vrij heeft u meer keuze en grote vrijheid om zelfstandig te reizen. U heeft meer 
reismogelijkheden met uw Valys budget. U kunt hierdoor vaker of langer reizen. 
Voor wie is Valys Vrij? Valys Vrij is bedoeld voor Valys pashouders die zelfstandig met de trein 
kunnen reizen en hiermee voldoende ervaring hebben. Indien u op het perron AVG-assistentie nodig 
heeft om met een brug in- en uit de trein te komen, dan kunt u dat bij boeking aangeven. U wordt 
dan geholpen met het in- of uitstappen. 
Een Valys Vrij reis is nooit duurder dan reizen met de Valys taxi. U kunt zelf uw hele reis in één keer 
boeken, ook als u AVG assistentieverlening op een station nodig heeft. U bent er met Valys Vrij van 
verzekerd dat de aansluitende taxi altijd op het station voor u klaarstaat om u naar uw 
eindbestemming te brengen. 
Met Valys Vrij kunt u op alle treinstations instappen, uitstappen of overstappen. Heeft u AVG 
assistentie nodig, dan kunt u alleen van de stations gebruikmaken waar deze service geboden wordt. 
Informatie en het boeken van een rit  bij Valys tel. 0900 9630 (€ 0,05 per minuut) www.valys.nl 
Reisassistentie via www.ns.nl. of 030-235 78 22 (7 dagen per week, 24 uur per dag) 
Let op: als u op dezelfde dag boekt als de dag waarop u wilt reizen, dan betaalt u  € 3,- extra aan 
reserveringskosten. U kunt tot 21.00 uur de dag voor vertrek kosteloos boeken. Het loont dus om 
tijdig te boeken! 
Bij Valys Begeleid en Valys Vrij kunnen er wel een begeleider en twee extra medereizenden mee. 
Voor het deel met de trein krijgt de begeleider een Valys begeleiderspas, de overige extra passagiers 
moeten zelf de trein betalen.  
 
  

http://www.hoogpkb.nl/
http://www.valys.nl/


doc via Maria Zeestraten Dynamo   Pagina 4 
 

Zittend Ziekenvervoer naar ziekenhuis of specialist 
Zittend ziekenvervoer is taxivervoer van en naar het ziekenhuis als u een behandeling nodig hebt.  
U vraagt Zittend ziekenvervoer aan bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u hiervoor een 
machtiging verstrekken. De zorgverzekeraar geeft u dan een vergoeding voor de taxiritten. (U betaalt 
hiervoor een eigen bijdrage van maximaal € 100,- per jaar) 
Deze taxiritten moet u zelf bestellen. 
Zittend ziekenvervoer is voor vier groepen patiënten: 

- rolstoelgebruikers  
- visueel gehandicapten  
- nierdialysepatiënten  
- patiënten die chemotherapie of radiotherapie krijgen 

Als u niet bij deze groepen hoort, maar toch een flink aantal behandelingen hebt geboekt vanwege 
een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd zijn aangewezen op vervoer kunt u misschien 
ook voor Zittend ziekenvervoer in aanmerking komen (hardheidsclausule). 
 Informeer dan altijd bij uw zorgverzekeraar. 
Aanvraag afgewezen? 
Komt u niet in aanmerking voor zittend ziekenvervoer, dan zijn er ook andere mogelijkheden: 

- U kunt eventueel met het Aanvullend openbaar vervoer reizen.) Houdt u er wel rekening 
mee dat het AOV vertraging kan hebben! 

- In de meeste stadsdelen zijn vrijwilligersorganisaties die u kunnen helpen. Een vrijwilliger kan 
u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis brengen. U betaalt alleen een kilometervergoeding. Het  

U kunt voor meer informatie en advies over dit onderwerp ook terecht bij het Sociaal Loket en de 
buurtpunten  in uw buurt . 
 

Aanvullend Vervoer in Oost en Watergraafsmeer 
 

Samen op Stap: 
Bent u 65 jaar of ouder of heeft u een beperking? Woont u in Amsterdam-Oost of Amsterdam Zuid? 
Dan kunt u gebruik maken van Samen op stap. 
Wat is Samen op stap? 
Met Samen op stap gaat u samen met anderen naar leuke activiteiten, zoals het museum, de 
supermarkt, de markt, het strand of een activiteit bij u in de buurt. Ook als u gebruik maakt van een 
rollator kunt u mee. 
Wat zijn de activiteiten? 
In de kalender geven wij aan voor welke activiteiten en op welke dagen u zich kunt aanmelden.  
Kijk hier voor de kalender van Samen op stap.  
Wat kost Samen op stap? 
U betaalt € 4,- per rit binnen Amsterdam. Buiten Amsterdam betaalt u € 1,- instap en verder € 0,15 
per gereisde kilometer. De meeste activiteiten zijn gratis maar soms moet u entree betalen.  
Hoe kan ik me aanmelden voor een activiteit? 
U kunt bellen met 06 44 37 68 49 of 020 46 09 300 of u mailt naar samenopstap@dynamo-
amsterdam.nl. 
Wanneer minder dan vier personen zich aanmelden, kan de rit helaas niet doorgaan. We laten u dat 
dan tijdig weten. Graag verzoeken wij u om een reservering 3 werkdagen van tevoren aan ons door 
te geven. 
 

De Winkelwagen: 

 voor bewoners van Amsteldorp, Betondorp,  Jeruzalem en Julianapark . 
Op dinsdag en donderdag  rijdt het busje,’ De Winkelwagen’, vanuit Amsteldorp naar de 
supermarkten Albert Heijn, Vomar en de Lidl en weer terug. 
Tijdens de rit wordt u vergezeld door een gastvrouw die u op de hoogte brengt 
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van de plaatselijke  activiteiten. Een bulletinbord in de bus biedt informatie en geeft ruimte voor 
oproepen, vraag en aanbod. 
De thuisservice:  De Winkelwagen is een service voor de slecht ter been zijnde buurtbewoners (jong 
en oud) van Amsteldorp, Betondorp, Jeruzalem en Julianapark. 
U wordt thuis opgehaald en weer terug gebracht. Het busje is toegankelijk voor een rollator en een 
rolstoel. 
De ritten vinden plaats bij minimaal 4 deelnemers. 
De ritten kosten € 2,- per retour, contant te betalen aan de gastvrouw.  
Reserveren kunt u vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 06-27301404.  
Voor informatie www.amsteldorpactief.nl  en het stellen van een vraag 
amsteldorpactief@gmail.com.   
 

De OV-begeleiderskaart: 
- De OV begeleiderskaart is bedoeld voor reizigers die niet zonder persoonlijke begeleiding 

met het openbaar vervoer kunnen reizen. Onder openbaar vervoer wordt verstaan, de 
openbare trein-, bus-, metro-, en tramdiensten volgens dienstregeling. Daarnaast valt ook 
het collectief vraagafhankelijk vervoer (= Aanvulllend Openbaar Vervoer en Valys ) in dit 
verband onder het openbaar vervoer. 

- De gehandicapte vraagt de OV-begeleiderspas op eigen naam aan bij Argonaut*. 
- De begeleider reist gratis mee, dit hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn. De gehandicapte 

moet zelf wel in het bezit zijn van een geldig vervoersbewijs. 
 

Als u recht heeft op een OV-Begeleiderskaart, ontvangt u automatisch een Toegangspas Begeleider 
- Deze Toegangspas geeft de begeleider toegang tot de stations, daar waar u met een Toegangspas 
Begeleider ( speciale chipkaart) de poortjes bij GVB, de RET en NS moet openen.  Let op: met de 
toegangspas kan de begeleider niet reizen, daarvoor is een geldige OV-Begeleiderskaart nodig  
- Deze Toegangspas Begeleider staat op  naam van de reiziger met een functiebeperking; Deze pas is 
gratis en is 5 jaar geldig  
 
Voor het aanvragen van een aanvraagformulier OV Begeleiderskaart en Toegangspas begeleider 
neemt u contact op met *) Argonaut via telefoonnummer 030 - 2354661 of via www.OV-
begeleiderskaart.nl.  
Houdt u er rekening mee dat de behandeling van de aanvraag 8 weken kan duren. 
Vraagt u aan uw huisarts of deze de medische gegevens voor u invult. 

 
OV vergoeding voor mantelzorgers 
U zorgt regelmatig voor een dierbare, die wat verder weg van u woont. Dat brengt reiskosten met 
zich mee. Als u zelf op ‘de kleintjes’ moet letten kunnen de reiskosten die u moet maken om daar te 
komen een bezwaar vormen. 
Wellicht komt u in aanmerking voor een OV-vergoeding voor mantelzorgers? 
Er zijn 4 eisen: 

- U hebt een laag inkomen. En u hebt weinig geld. Zie hiervoor de bijlage de bijlage: “wat is 
een laag inkomen en weinig geld”.  

- U bent 18 jaar of ouder én u ontvangt nog géén AOW.  
- U bent mantelzorger.  
- U moet 3 kilometer of meer reizen van uw huis naar de persoon die u verzorgt. 

Overige voorwaarden  
- U heeft een persoonlijke OV-chipkaart 
- U moet een geldig burgerservicenummer (BSN) hebben. 

Wat is de OV-vergoeding voor mantelzorgers? 

http://www.ov-begeleiderskaart.nl/
http://www.ov-begeleiderskaart.nl/
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U reist met bus, tram, metro of trein naar een familielid of vriend(in) die u verzorgt. De gemeente 
betaalt mee aan de kosten van het openbaar vervoer. U krijgt € 16,67 per maand vergoed. Dit bedrag 
wordt op uw OV-chipkaart gestort. De gemeente kan het bedrag alleen op een persoonlijke OV-
chipkaart zetten. Die hebt u als uw pasfoto erop staat. Het maakt niet uit van wie u de OV-chipkaart 
hebt gekregen – NS, GVB of OV-chipkaart.nl – als uw pasfoto er maar op staat. 
Hoe krijgt u de OV-vergoeding voor mantelzorgers? 
Aanvragen kan vanaf 1 januari 2017. Het aanvraagformulier staat vanaf dan op 
www.amsterdam.nl/ pak je kans/ ov vergoeding voor mantelzorgers 
Heeft u hulp nodig bij het aanvragen komt u naar de formulierenworkshop iedere donderdag om 
13.30 uur ’s Gravesandeplein 19. Het is geen inloop dus komt u wel op tijd.  
Bent u niet in staat om naar de formulierenworkshop te gaan, dan kunt u ook terecht op de 
buurtpunten bij u in de buurt. 
 

Gratis openbaar vervoer voor ouderen 
Met dit abonnement reist u gratis met de trams, bussen en metro’s van het GVB. Het abonnement is 
alle dagen geldig, u kunt er alleen niet mee reizen in de nachtbus 
U kunt het aanvragen als u AOW, en een klein pensioen en weinig vermogen hebt. Zie hiervoor 
Voor inkomens- en vermogensgrenzen kunt u vinden in de bijlage: “wat is een laag inkomen en 
weinig geld”. 
Aanvragen: Belt u dan met Werk, Participatie en Inkomen: afd. voorzieningen tel. 020 252 6000.  
U krijgt dan het aanvraagformulier per post toegezonden. houdt uw Burgerservicenummer (= 
sofinummer) bij de hand. Heeft u internet, dan kunt u het formulier ook 
downloaden.www.amsterdam.nl gratis openbaar vervoer voor ouderen.   
Heeft u een digid, dan kunt het ook digitaal aanvragen. 
U hoeft het gratis OV-abonnement niet elk jaar opnieuw aan te vragen. De gemeente controleert wel 
elk jaar of u nog aan de voorwaarden voldoet. Als dat zo is verlengt de gemeente uw abonnement. U 
krijgt hier geen bericht over. U kunt wel een brief krijgen met het verzoek om extra informatie. 
Als u niet meer aan de voorwaarden voldoet, beëindigt de gemeente uw abonnement. U krijgt daar 
dan een brief over. Als er wijzigingen zijn in uw situatie moet u die direct doorgeven. 
www.amsterdam.nl/  werk en inkomen / Gratis openbaar vervoer voor ouderen 
Inkomensgrenzen 

 in 2015 al AOW na 1 januari 2016 AOW gekregen 

Echtpaar € 24.209,- € 23.907,- 

Alleenstaande ouder € 22.085,- € 23.131,- 

Alleenstaande € 17.528,- € 18.505,- 

 

 
Tegemoetkoming Aanvullend Openbaar Vervoer voor AOW-ers 
Hebt u een AOV-pas en AOW en een klein pensioen en weinig vermogen? Dan komt u misschien in 
aanmerking voor de Tegemoetkoming Aanvullend Openbaar Vervoer van € 70,-. U krijgt  dit bedrag 
als u een vervoerspas voor het Aanvullend openbaar vervoer met een van deze indicaties: 
• Deur tot deur Samenreizend vervoer (= DTDS)  
• Deur tot deur Plus vervoer (= DTDP)  
• Kamer tot kamer vervoer (= KTK) 
U krijgt de tegemoetkoming niet als u een indicatie Beschermd vervoer hebt; dit is de standaard 
vervoerspas die u kunt aanvragen als u 75 jaar of ouder bent hebt. De tegemoetkoming is alleen 
bedoeld voor minima die door een medische beperking zijn aangewezen op het Aanvullend openbaar 
vervoer. Dus niet in combinatie met gratis OV-abonnement. U moet dus kiezen: gratis OV óf de 
tegemoetkoming AOV.  

http://www.amsterdam.nl/
http://www.amsterdam.nl/
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U mag dit bedrag ook gebruiken voor het vergoeden van vervoerkosten aan familie en vrienden. U 
hoeft de kosten achteraf niet te verantwoorden. 
U hebt recht op de Tegemoetkoming Aanvullend openbaar vervoer voor ouderen als u aan deze 
voorwaarden voldoet: 
• U moet in Amsterdam ingeschreven staan.  
• U moet op de datum van uw aanvraag de AOW-leeftijd hebben bereikt.  
•     Voor inkomens- en vermogensgrenzen kunt u vinden in de bijlage: “wat is een laag inkomen 

en weinig geld”.  
• U mag géén gratis OV-abonnement voor het GVB hebben.  
Indicatie Aanvullend openbaar vervoer staat op beschikking. Heeft u deze niet meer, belt u dan met 
de WMO helpdesk 0800-0643. 
Schuldsanering: 
Hebt u een hoger inkomen, maar zit u in de schuldsanering via de Wet schuldsanering natuurlijke 
personen (WSNP) of de Kredietbank Amsterdam? Dan hebt u misschien ook recht op de 
Tegemoetkoming AOV  de aanvraagtermijn zal opnieuw bekend worden gemaakt. 
www.amsterdam.nl/   werk en inkomen / tegemoetkoming aanvullend openbaar vervoer. 
Als u geen computer hebt belt u dan met WPI afd. voorzieningen tel. 020 252 6000.   
 

Vervoerskostenvergoeding aanvragen  (alle leeftijden) 
Hebt u moeite met staan en lopen? En kunt u geen gebruik maken van bijvoorbeeld een lage 
instapfiets of een brom- of snorfiets? Dan kunt u voor kosten die u maakt voor vervoer soms een 
vergoeding krijgen. Lees hier hoe het werkt. 
Mogelijke vergoedingen 

Soort vervoer Maximale vergoeding per jaar 
(tarief 2017) 

Gebruik van rolstoeltaxi en/of vervoer door derden (geen 
Aanvullend openbaar vervoer) 

€ 2.153,- 

Gebruik van taxi en/of vervoer door derden (geen Aanvullend 
openbaar vervoer) 

€ 1.399,- 

Gebruik van taxi naast scootmobiel/fiets of elektrische rolstoel € 525,- 

Eigen personenauto of personenauto in natura € 627,- 

Eigen personenbus of personenbus in natura € 908,- 

Eigen gesloten buitenwagen of gehandicaptenvoertuig (Canta of 
gesloten buitenwagen) in natura 

€ 216,- 

De bijdrage is onafhankelijk van uw inkomen. De hoogte van de vergoeding hangt samen met de 
beperking. 
 
Algemene voorwaarden voor een vervoerskostenvergoeding: 
U staat ingeschreven als inwoner van Amsterdam.  
U hebt moeite met staan en lopen.  
U kunt geen gebruik maken van algemeen gebruikelijke voorzieningen, zoals een fiets met of zonder 
hulpmotor, een lage instapfiets of een brom- of snorfiets.  
De voorziening is bedoeld voor sociaal vervoer in uw directe woonomgeving en niet voor vervoer 
naar bijvoorbeeld werk, dagopvang, dagverzorging of medische bezoeken. Hiervoor geldt andere 
wet- en regelgeving. U mag de voorziening wel gebruiken voor vrijwilligerswerk en ziekenbezoek.  
Aanvullende voorwaarden: 
Taxiververvoer of vervoer door derden: U bent voor iedere verplaatsing buitenshuis aangewezen op 
taxivervoer of vervoer door derden.  

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/vervoerskostenvergoeding-(vvk)-aanvragen/?caseid=%7bE1DC3ABB-E59D-4F5E-85D0-EE72A143FE65%7d&id=vraag_2#case_%7bF568A04E-D916-41DA-B1E0-FB9853AE75BA%7d
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U mag deze vergoeding naar eigen inzicht besteden aan vervoer. U mag iedere taxi bellen of zich 
door derden laten vervoeren.  
Gehandicaptenvoertuig (Canta, ook wel ‘gesloten buitenwagen’ geheten): U voldoet aan de 
voorwaarden voor verstrekking van een gehandicaptenvoertuig.  
Auto of autobus: U voldoet aan de voorwaarden voor verstrekking van een auto of autobus.  
Gebruik van taxi naast scootmobiel, fiets of elektrische rolstoel: U voldoet aan de voorwaarden voor 
voorziening. U kunt niet reizen met het Aanvullend openbaar vervoer.  
Een voorziening aanvragen kan via de Wmo Helpdesk: 0800 0643 (gratis, op werkdagen van 08.00 tot 
18.00 uur). 
De beste voorziening voor u  
Als u al een vervoersvoorziening hebt, kunt u niet altijd een andere vervoersvoorziening daarnaast 
krijgen. Sommige voorzieningen mag u niet tegelijk gebruiken (‘conflicterende voorzieningen’). U 
krijgt een advies voor de beste voorziening in uw situatie. 
Advies bij het Sociaal Loket  
U kunt voor meer informatie en advies over dit onderwerp ook terecht bij het Sociaal Loket in uw 
buurt.   
Aanvragen bij het WMO loket 0800-0643 
 

Wat is een laag inkomen en weinig geld? (aanvragen in 2017) 
 
Voor sommige regelingen van de gemeente Amsterdam komt u in aanmerking als u een laag 
inkomen en weinig geld hebt. 
 
We schrijven steeds over een laag inkomen en weinig geld. Wat is dat? Hieronder ziet u bedragen. 
Zoek uw situatie op. Deze bedragen veranderen elk jaar een beetje. Dat gebeurt op 1 januari. 
Wat bedoelen we met inkomen en geld? 
We schrijven steeds over een laag inkomen en weinig geld. Wat is dat? Met inkomen bedoelen we 
uw fiscaal jaarinkomen. En met geld bedoelen we wat u hebt aan geld, spaargeld en waardevolle 
spullen of de overwaarde van uw huis. 
Wat is het fiscaal jaarinkomen? 
Het fiscaal jaarinkomen is het hoogste bedrag op de jaaropgave die u van uw werkgever, uw 
uitkeringsinstantie of de gemeente krijgt. De jaaropgave ontvangt u aan het begin van 2017. Er staat 
op hoeveel loon of uitkering u in 2016 hebt ontvangen. 
Ik ben zelfstandig ondernemer. Waar vind ik mijn jaarinkomen? 
Hebt u een onderneming, dan geeft u de fiscale winst aan. Dat is de bruto omzet min de kosten, vóór 
aftrek van belastingen en aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek. 
Wanneer heb ik recht op de extra’s van de gemeente Amsterdam? 

 Zoek in de lijst hieronder op wat voor u geldt. Woont u samen met uw partner? Dan gaat het 
om het jaarinkomen van u en uw partner samen.  

 Is het jaarinkomen in 2016 lager dan het vermelde bedrag? Dan had u een laag inkomen.  

U hebt AOW Jaarinkomen 

U woont samen met uw partner € 24.209 

U woont zonder partner met uw (pleeg-)kind of kinderen jonger dan 18 jaar € 22.085 

U woont alleen € 17.528 

U hebt geen AOW Jaarinkomen 

U woont samen met uw partner. Of u woont samen met uw partner en één of meer 
(pleeg)kinderen of kinderen jonger dan 18 jaar 

€ 23.907 

U woont zonder partner met één of meer (pleeg)kinderen of kinderen jonger dan 18 
jaar 

€ 23.131 

U woont alleen € 18.505 
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Wanneer heb ik weinig geld? 
Tel de waarde van uw geld, spaargeld, waardevolle spullen of de overwaarde van uw huis bij elkaar 
op.  U hebt weinig geld als u  op 31 december 2016 minder had dan: 

 € 11.840,- als gezin of alleenstaande ouder.  
 € 5.920,- als alleenstaande.  

Had op 31 december 2016 een eigen huis? 
De overwaarde van een eigen huis mag niet meer zijn dan € 49.900,-. 
Zo berekent u de overwaarde van uw huis: 

1. U neemt het bedrag dat uw huis nu waard is.  
2. Trek daar het bedrag van af dat u aan de bank moet terugbetalen.  
3. Het bedrag dat u overhoudt, is de overwaarde.  

De bedragen gelden alleen voor de volgende extra’s van gemeente Amsterdam: 
 Stadspas  
 Gratis identiteitskaart  
 Gratis dierenarts (ADAM-regeling)  
 Kindbonnen  
 Scholierenvergoeding  
 Gratis laptop  
 Collectieve zorgverzekering  
 Regeling tegemoetkoming meerkosten (Rtm)  
 Gratis openbaar vervoer voor ouderen  
 Tegemoetkoming aanvullend openbaar vervoer  
 OV-vergoeding voor mantelzorgers  

Voor de andere extra’s gelden andere bedragen. 
Voor alle extra’s van de gemeente Amsterdam geldt: 

 U woont in Amsterdam.  
 Bent u geen Nederlander? Dan moet u een geldige verblijfsstatus hebben.  

 
Bron www.amsterdam.nl/ werk en inkomen 

U kunt aan dit artikel geen rechten ontlenen dat kunt u alleen aan de 
regelingen zelf. 
 

http://www.amsterdam.nl/

