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Inleiding 
De bereikbaarheid van de WMO taxi is 25 km vanaf de woning van de personen die in bezit van de Taxi  pas. 
In praktijk betekent dit, dat Amsterdam voor de helft bereikbaar is met Taxi pas, evenals Utrecht . 
Amersfoort is geheel bereikbaar, Almere neem ik aan ook. 
 
Vraag 1 
Is het mogelijk dat Amsterdam en Utrecht volledig bereikbaar wordt en met name alle academische 
Ziekenhuizen. Dit zou dus inhouden verhoging van het km plafond zijnde 25 km. 
 
Antwoord 
De maximale reisafstand met een gebruikerspas voor Wmo-vervoer is 25 kilometer per rit. Boven de 25 kilometer kan een 
inwoner met Valys reizen.  
Dit beleid hebben de regiogemeenten gezamenlijk vastgesteld omdat gemeentelijk Wmo-vervoer onderdeel is van de 
gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek. In de lokale Verordening Wmo en Nadere regels is dit beleid 
opgenomen, zo ook in Gooise Meren. 
 
Regionaal is de volgende aanvullende afspraak gemaakt: 
Voor ritten naar een bestemming die net buiten het zonegebied van 25 kilometer vallen, bestaat de mogelijkheid om 
gemotiveerd een uitzondering te maken. Bijvoorbeeld voor het vervoer naar een ziekenhuis dat net buiten de 25 kilometer 
valt. De uitbreiding van het aantal kilometers geldt dan uitsluitend voor het specifieke adres waarnaar gereisd moet worden. 
 
Primair is het Wmo-vervoer voor maatschappelijke en sociale contacten en niet voor vervoer naar het ziekenhuis in verband 
met frequente behandelingen. In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar het vervoer naar en van een ziekenhuis, 
zorgverlener of instelling. Dat hangt onder meer af van ziekte die iemand heeft of de behandeling die iemand krijgt.  
Personen die niet tot de doelgroep behoren voor wie de zorgverzekeraar normaal gesproken de reiskosten vergoedt, kunnen 
soms toch in aanmerking komen voor een vergoeding van reiskosten. Dat is het geval als iemand voor de behandeling van 
een langdurige ziekte of aandoening voor langere tijd is aangewezen op vervoer. De zorgverzekeraar kan dan besluiten de 
reiskosten te vergoeden. Deze mogelijkheid staat ook bekend als de 'hardheidsclausule'. 

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/hardheidsclausule-bij-vervoer-zvw   
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