
 

 
 
Vragen en antwoorden kilometertarief Wmo-vervoer 
December 2021/def 
 
Vanaf wanneer betaal ik per kilometer? 
Het kilometertarief gaat in op 1 januari 2022. Vanaf die dag betaalt u niet meer per zone. 
 
Waarom gaat het Wmo-vervoer van zones naar kilometers? 
De gemeenten kiezen hiervoor, omdat een kilometertarief eerlijker is: 1 kilometer reizen is 1 kilometer 

betalen. Bovendien sluit het aan bij andere vormen van openbaar vervoer, waar betalen per kilometer 

al gebruikelijk is sinds de invoering van de OV-chipkaart. 

 
Voor wie geldt het kilometertarief? 
Het tarief per kilometer geldt vanaf 1 januari voor iedereen die gebruik maakt van het Wmo-vervoer. 
Dat zijn Wmo-pashouders en eventuele medereizigers. Medereizigers zonder Wmo-pas betalen een 
dubbel tarief. 
 
Wat betekent dit voor mijn kosten? 
Voor de meeste reizigers blijft de ritprijs ongeveer gelijk. Een klein deel van de reizigers gaat minder 
betalen en een klein deel van de reizigers meer. 
Bij het reserveren hoort u hoeveel kilometer uw rit is en wat het kost. Zelf berekenen wat uw rit vanaf 1 
januari kost kan met behulp van het kilometerschema [LINK naar pdf eenvoudig kilometerschema]. 
 
Hoeveel is het opstaptarief? 
Het opstaptarief is € 1,02.  
 
Hoeveel is het kilometertarief? 
Het kilometertarief is € 0,165 per kilometer. 
 
Hoeveel betaal ik per rit? 
Uw ritprijs bestaat uit een opstaptarief plus een tarief per kilometer. Is uw rit bijvoorbeeld 4 kilometer, 
dan betaalt u het opstaptarief van € 1,02 plus 4 x het kilometertarief van € 0,165. Uw ritprijs bedraagt 
dan € 1,02 plus € 0,66 is € 1,68. 
 
Hoeveel kilometer kan ik per jaar reizen met het Wmo-vervoer? 
U kunt maximaal 1500 kilometer per jaar reizen met het Wmo-vervoer van Vervoer Gooi en 
Vechtstreek. Dat is ongeveer gelijk aan het maximum van 750 zones, dat tot en met 31 december 
2021 geldt.  
 
Kan het maximum aantal kilometers van 1500 verhoogd worden? 
Voor vrijwel alle Wmo-pashouders is maximaal 1500 kilometer per jaar voldoende. Ter illustratie: 
wanneer uw rit meestal 5 kilometer is, kunt u 300 ritten per jaar maken. 
Heel soms zijn er omstandigheden waardoor u meer dan 1500 kilometer per jaar moet reizen, 
bijvoorbeeld omdat u regelmatig naar het verder gelegen ziekenhuis moet. Neem dan alstublieft 
contact op met de Wmo-consulent van uw gemeente.  U kunt dan samen bekijken of maatwerk 
mogelijk is. 
 
Voor welke ritten kan ik met Vervoer Gooi en Vechtstreek reizen en wanneer met Valys? 
Het Wmo-vervoer van Vervoer Gooi en Vechtstreek is regionaal. U kunt met dit vervoer maximaal 25 
kilometer vanaf u woonadres reizen. Voor ritten langer dan 25 kilometer kunt u reizen met Valys. Valys 
is de landelijke Wmo-vervoerder. 
 
Kan ik op commercieel taxitarief verder reizen dan het maximum van 25 kilometer per Wmo-rit? 
Nee, het is niet mogelijk om voor het gewone taxitarief verder te reizen. Vervoer Gooi en Vechtstreek is 
namelijk geen taxibedrijf. Wij mogen geen commercieel vervoer uitvoeren en niet concurreren met 



 

reguliere taxibedrijven. Voor ritten langer dan 25 kilometer kunt u een rit boeken met Valys (de 
landelijke Wmo-vervoerder) of een rit boeken bij een regulier taxibedrijf. 
 
Hoeveel betaalt mijn medereiziger? 
Heeft uw medereiziger zelf een Wmo-pas? Dan betaalt hij of zij hetzelfde tarief als u. 
Heeft uw medereiziger geen Wmo-pas? Dan betaalt hij of zij het dubbele tarief. Kost de rit voor u als 
Wmo-pashouder bijvoorbeeld € 1,50 dan bedragen de kosten voor uw medereiziger zonder Wmo-pas 
dus € 3,00. 
 
Wie kan ik bellen als ik vragen heb? 
Meer informatie over het kilometertarief en het Wmo-vervoer vindt u op www.vervoergv.nl/Wmo-
vervoer. Wilt u liever een medewerker spreken, dan kunt u bellen met 0900 – 9668. 
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