
Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen Zorg en Samenleven 
 
Nadere regels voor de algemene vervoersvoorzieningen en de individuele voorzieningen 
uit de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning. 
 
 

Hoofdstuk 1 Algemeen 
 

Artikel 1 
De reikwijdte 

De Nadere regels zijn gebaseerd op de artikelen 2, zesde lid (afwijking goedkoopst 
compenserende voorziening), 6 (wijze van verstrekking), 10, eerste lid (hoogte financiële 
tegemoetkoming), 11 (hoogte persoonsgebonden budget), 16 (algemene voorziening), 18, vierde 
lid (hoogte eigen aandeel in de kosten), 20, eerste lid (individuele voorzieningen) en 21, vierde lid 
(hoogte eigen bijdrage) van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning.  
 

Artikel 2 
 De btw 

De in deze Nadere regels genoemde bedragen zijn, voor zover van toepassing, inclusief btw. 
 

Artikel 3 
 De betalingen 

Betaling van een aandeel in de eigen kosten of van de eigen bijdrage vindt plaats aan het 
college, voorzover in deze Nadere regels niet anders is vermeld. 
 
 

Hoofdstuk 2 Algemene voorzieningen 
 

Paragraaf 1 Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel 
Artikel 4 

De vervoerspas 
1. Van het collectief vervoer kan alleen gebruik worden gemaakt met een door het college 

verstrekte vervoerspas. 
2. Voor een vervoerspas komen in aanmerking:  

a personen van 65 jaar en ouder; 
b een persoon met beperkingen, indien hij op medische gronden: 

i. een afstand van 800 meter niet zelfstandig, ook niet met hulpmiddelen, 
kan afleggen; 

ii. niet kan wachten bij een halte van het openbaar vervoer; 
iii. niet in of uit kan stappen in het openbaar vervoer, of 
iv. een vervoermiddel niet met anderen kan delen dan de chauffeur. 

 
Artikel 5 

Het collectief vervoer 
1. Een persoon met beperkingen komt niet in aanmerking voor een individuele voorziening 

voor vervoer indien hij gebruik kan maken van het collectief vervoer. 
2. Het eerste lid is niet van toepassing als: 

a hij op grond van medische redenen geen gebruik kan maken van het collectief 
vervoer; 

b er voor het gebruik maken van het collectief vervoer extra voorzieningen getroffen 
moeten worden die niet in het collectief vervoer aanwezig zijn, of 

c hij een uitzonderlijke vervoersbehoefte heeft in relatie tot zijn minderjarige 
kinderen. 

3. Een ieder in bezit van een Openbaar Vervoersbegeleidingskaart van de Nederlandse 
Spoorwegen kan een reisgenoot gratis meenemen in het collectieve vervoer. 

 
 
 



 
Paragraaf 2 Eigen aandeel in de kosten 

Artikel 6  
De hoogte van het eigen aandeel 

1. Het eigen aandeel in de kosten voor het collectief vervoer wordt berekend op basis van 
de kosten van het landelijk openbaar vervoerstarief voor volwassenen (voltarief).  

2. In afwijking van artikel 3 wordt het eigen aandeel in de kosten betaald aan de vervoerder. 
3. Een bezitter van een vervoerspas kan met een reisgenoot reizen, die hetzelfde tarief 

verschuldigd is als de bezitter van de vervoerspas. 
4. Met het collectief vervoer kan maximaal 5 zones worden gereisd, gerekend vanaf het 

woonadres tot aan de bestemming. 
5. In afwijking van het vierde lid kunnen meer zones worden gereisd, indien vanaf het 

woonadres meer zones nodig zijn om een bestemming binnen de gemeentegrens van 
Amsterdam te bereiken. 

 
 

Hoofdstuk 3 Individuele voorzieningen 
 

Paragraaf 1 wijze van verstrekking 
Artikel 7  

Het persoonsgebonden budget 
1. Verstrekking van een persoonsgebonden budget vindt plaats op verzoek van de aanvrager. 
2. Er is geen keuzemogelijkheid tussen een verstrekking in natura of een persoonsgebonden 

budget indien: 
a. Het een toekenning betreft voor een auto, autobus of gesloten buitenwagen; 
b. De persoon met beperkingen jonger is dan 18 jaar en het een aanvraag betreft ten 

behoeve van een roerende woonvoorziening, vervoersvoorziening of een rolstoel; 
c. Aan de persoon met beperkingen door het college intensieve deskundige begeleiding is 

toegekend voor het indienen van een aanvraag en het een aanvraag betreft ten behoeve 
van een woonvoorziening, vervoersvoorziening of rolstoel; 

d. Voorzienbaar is dat in de (medische) situatie van de persoon met beperkingen zich 
binnen de looptijd van het persoonsgebonden budget een ingrijpende wijziging voordoet 
en het een aanvraag betreft ten behoeve van een woonvoorziening, vervoersvoorziening 
of rolstoel;  

e. Het een toekenning betreft voor een roerende woonvoorziening die minder bedraagt dan 
1.583,-- euro; 

f. Het een toekenning betreft voor een voorziening die reeds in natura is verstrekt of een 
aanpassing daaraan; 

g. De persoon met beperkingen bij een eerder verstrekt persoonsgebonden budget dit niet 
of niet op de juiste wijze heeft verantwoord; 

h. De persoon met beperkingen bij een eerder verstrekt persoonsgebonden budget niet 
heeft voldaan aan de in de beschikking gestelde verplichtingen.  

 
Artikel 8 

Betaling en de wijze van verantwoording van het persoonsgebonden budget 
1. Betaling van het persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen, 

vervoersvoorzieningen en rolstoelen vindt plaats indien binnen drie maanden na 
toekenning een aankoopverplichting of een opdrachtverlening en indien van toepassing 
een onderhoudscontract of een verzekeringsbewijs is overgelegd aan het college.  

2. Het college kan met betrekking tot de verantwoording van het persoonsgebonden budget 
voor woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen het betalingsbewijs van de 
aangeschafte voorziening opvragen.  

3. Betaling van het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden vindt in 
termijnen plaats.  

4. Het college kan met betrekking tot de verantwoording van het persoonsgebonden budget 
voor hulp bij het huishouden de administratie van de gemaakte kosten opvragen; 



5. Op verzoek van de budgethouder kan het college uitstel verlenen voor de in het eerste, 
tweede en vierde lid genoemde verantwoording. 

 
 

Paragraaf 2 Hulp bij het huishouden 
Artikel 9 

Het gebruik van persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden 
1. De budgethouder betaalt naast het besteden van het persoonsgebonden budget voor 

hulp bij het huishouden een eigen bijdrage. 
2. Bij overlijden of verhuizing naar buiten de gemeente Amsterdam vordert het college het 

resterende persoonsgebonden budget terug. 
 

Artikel 10 
Vaststelling van de hoogte van de eigen bijdragen voor hulp bij het huishouden 

1. De eigen bijdrage voor een persoon met beperkingen van 18 jaar en ouder is per vier 
weken:  

a. 25,40 euro voor gehuwden en duurzaam samenwonenden indien een van beide 
jonger is dan 65 jaar en zij een gezamenlijk inkomen hebben van maximaal 
27.902,-- euro; 

b. 25,40 euro voor gehuwden en duurzaam samenwonenden indien beiden 65 jaar 
of ouder zijn en zij een gezamenlijk linkomen hebben van maximaal 22.100,-- 
euro; 

c. 17,80 euro voor een ongehuwde indien hij jonger dan 65 jaar is en een inkomen 
heeft van maximaal 22.636,-- euro; 

d. 17,80 euro voor een ongehuwde indien hij 65 jaar of ouder is en een inkomen 
heeft van maximaal 15.838,-- euro. 

2. Indien het inkomen van de persoon met beperkingen meer bedraagt dan de inkomens 
genoemd in het eerste lid onder a tot en met d dan worden de daar genoemde bedragen 
verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen zijn inkomen en het 
inkomen genoemd in het eerste lid onder a tot en met d; 

3. De hoogte van de eigen bijdrage bedraagt nooit meer dan de fictieve kostprijs van de 
verleende zorg. De fictieve kostprijs bedraagt 13,-- euro per uur. 

 
Artikel 11  

Hoogte van het persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden 
1. Op grond van artikel 22 van de Verordening voorzieningen maatschappelijke 

ondersteuning wordt een persoonsgebonden budget beschikbaar gesteld per klasse. 
2. Het persoonsgebonden budget bedraagt per jaar voor: 

a. Klasse 1: 904,-- euro; 
b. Klasse 2: 2.714,-- euro; 
c. Klasse 3: 4.977,-- euro; 
d. Klasse 4: 7.692,-- euro; 
e. Klasse 5: 10.407,-- euro; 
f. Klasse 6: 13.120,-- euro. 

 
Artikel 12 

Uitzonderlijke situatie 
Wanneer er sprake is van een gezamenlijk huishouden met meer dan twee volwassen personen, 
waarbij sprake is van een taakverdeling die zich niet leent voor overname, wordt hulp bij het 
huishouden geboden voor de privé ruimten van de persoon met beperkingen en niet voor de 
gemeenschappelijke ruimten. 
 



Paragraaf 3 Woonvoorzieningen 
Artikel 13 

Woonvoorziening 
1. Er wordt geen woonvoorziening toegekend met het doel overlast voor derden te 

beperken. 
2. Om voor het toekennen van een woonvoorziening ten behoeve van een kind in 

aanmerking te komen moet de aanvrager aannemelijk hebben gemaakt dat in redelijkheid 
te vergen oppas- en zorgmaatregelen van ouders of verzorgers niet afdoende zijn. 

 
Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2008] 

 
Artikel 15 

De verhuis- en inrichtingskosten 
1. Indien de kosten van een woonruimteaanpassing meer bedragen dan 8.100,-- euro wordt 

geen woonruimteaanpassing vergoed. In dat geval wordt een financiële tegemoetkoming 
in de kosten van verhuizing en inrichting toegekend.  

2. Deze financiële tegemoetkoming wordt uitsluitend toegekend indien de persoon met 
beperkingen binnen vier jaar na beschikkingsdatum verhuist naar een woning die voldoet 
aan de wooneisen die in het tegemoetkomingsbesluit zijn gesteld. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing indien er een medische contra-indicatie is voor 
verhuizen of verhuizen een aanzienlijke afname van de maatschappelijke participatie van 
de persoon met beperkingen tot gevolg heeft.  

4. De financiële tegemoetkoming wordt betaald als de woning is verlaten of leeg is 
opgeleverd. 

 
Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2009] 

 
Artikel 17  

De woonruimteaanpassing 
1. Een woonruimteaanpassing wordt alleen toegekend indien deze de woonruimte 

bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar maakt voor de persoon met beperkingen door het 
wegnemen of aanzienlijk verminderen van belemmeringen bij het normale gebruik van de 
woning.  

2. Indien de ouders of verzorgers van een minderjarige persoon met beperkingen 
gescheiden leven kan een woonruimteaanpassing ten behoeve van het logeerbaar 
maken van de tweede woning worden toegekend, mits 

a. de ouders of verzorgers ieder voor 50% zorgen voor de minderjarige en 
b. het logeerbaar te maken adres in Amsterdam is gelegen.  

3. Bedieningselementen worden uitsluitend als voorziening verstrekt ten behoeve van aard- 
en nagelvaste zaken. 

4. In afwijking van het derde lid worden bedieningselementen voor het openen of sluiten van 
gordijnen wel verstrekt indien dit de enige oplossing is. 

 
Artikel 18  

De individuele voorzieningen van niet-bouwkundige of woontechnische aard 
1. Als de persoon met beperkingen allergisch is voor huis(stof)mijt kan een financiële 

tegemoetkoming worden toegekend voor vervanging van ongeschikte stoffering in de 
slaapkamer.  

2. Indien de persoon met beperkingen jonger is dan vier jaar, kan ook in de woonkamer de 
ongeschikte stoffering worden vervangen. 

3. Een financiële tegemoetkoming voor aanschaf van rolstoelgeschikte vloerbedekking heeft 
ten hoogste betrekking op twee vertrekken, waaronder een slaapkamer, en de 
verkeersruimte tussen die vertrekken en de voordeur. 

 
 
 
 



Artikel 19  
Onderhoud, keuring en reparatie 

Alleen de werkelijk gemaakte kosten van keuring, onderhoud en reparatie van de in het kader 
van de verordening geleverde producten of uitgevoerde aanpassingen komen in aanmerking voor 
een financiële tegemoetkoming. 
 

Artikel 20  
De financiële tegemoetkoming in verband met huurderving 

1. Een financiële tegemoetkoming in verband met huurderving van een aangepaste 
woonruimte kan voor ten hoogste zes maanden worden toegekend, gerekend vanaf de 
tweede maand van leegstand. 

2. De tegemoetkoming is gelijk aan de kale huur. 
 

Artikel 21 
Tijdelijke huisvesting 

1. Een financiële tegemoetkoming in verband met het niet of nog niet kunnen betrekken van 
een nog aan te passen woonruimte kan voor ten hoogste zes maanden worden 
toegekend, gerekend vanaf de datum waarop de huur is ingegaan. 

2. De tegemoetkoming is gelijk aan de werkelijke huur van de nog aan te passen 
woonruimte. 

 
Artikel 22  

Verwijderen van woonruimteaanpassing 
Op verzoek van de eigenaar van de woonruimte kan een financiële tegemoetkoming in de kosten 
worden toegekend voor het verwijderen van een met gemeentelijke ondersteuning aangebrachte 
woonvoorziening en het in de oude staat terugbrengen van de woning. 
 

Artikel 23  
De uitraasruimte 

Een uitraasruimte is bestemd voor een kind met onbeheersbaar en oncontroleerbaar gedrag, 
waarbij therapeutische behandeling niet voldoende effect heeft en de in redelijkheid te vergen 
oppas- en zorgmaatregelen van ouders of verzorgers niet voldoende bescherming bieden. 
 

Artikel 24  
Bijzondere woonvormen 

1. De woonvoorziening voor woonwagens en woonschepen sluit aan bij het karakter van de 
woonvorm. 

2. Een financiële tegemoetkoming in de aanpassingskosten van een woonwagen, 
woonschip of binnenschip wordt alleen verleend als de resterende levensduur van een 
woonwagen, woonschip of binnenschip minimaal vijf jaar is en de lig- en standplaats niet 
binnen vijf jaar voor opheffing in aanmerking komt. 

 
Artikel 25  

De financiële tegemoetkoming 
1. De financiële tegemoetkoming of het persoonsgebonden budget voor woonvoorzieningen 

wordt vastgesteld op basis van het bedrag zoals vermeld in de door het college 
geaccepteerde offerte. 

2. Bij berekening van de kosten van een woonruimteaanpassing is het minimale 
uitrustingsniveau van een sociale woning bepalend. 

 
Artikel 26 

Hoogte tegemoetkoming 
1. Het bedrag voor de financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en inrichting 

bedraagt 3.097,-- euro.  
2. De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor vervanging van de vloerbedekking 

vanwege allergie voor huisstofmijt bedraagt maximaal 476,-- euro per te saneren vertrek, 
of, indien de kosten lager zijn, het bedrag van de werkelijke kosten. 



3. De hoogte van de financiële tegemoetkoming voor vervanging van de vloerbedekking 
door rolstoelgeschikte vloerbedekking bedraagt maximaal 953,-- euro per woning, of, 
indien de kosten lager zijn, het bedrag van de werkelijke kosten. 

 
 

Paragraaf 4 Het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel 
Artikel 27 

Individuele vervoersvoorzieningen 
1. Bij koop van een individuele vervoersvoorziening wordt het persoonsgebonden budget 

vastgesteld op basis van de goedkoopst compenserende voorziening. Het budget wordt 
indien nodig verhoogd met een bedrag voor onderhoud of verzekering. 

2. De bedragen voor het in het eerste lid genoemde persoonsgebonden budget komen 
overeen met de gemeentelijke uitgaven voor de voorzieningen in natura. 

 
Artikel 28 

Maximale jaarbedragen 
1. Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor gebruik van: 

a. een eigen personenauto of een personenauto in bruikleen bedraagt 627,-- euro, 
voor huisgenoten die beide in aanmerking komen ieder 470,-- euro; 

b. een eigen personenbus of een personenbus in bruikleen bedraagt 908,-- euro, 
voor huisgenoten die beide in aanmerking komen ieder 681,-- euro; 

c. een eigen gesloten buitenwagen of een gesloten buitenwagen in bruikleen 
bedraagt 216,-- euro, voor huisgenoten die beide in aanmerking komen ieder 
162,-- euro; 

d. een taxi of vervoer door derden bedraagt 1.399,-- euro, voor huisgenoten die 
beide in aanmerking komen ieder 1.049,-- euro; 

e. een rolstoeltaxi of vervoer door derden bedraagt standaard 2.153,-- euro, voor 
huisgenoten die beide in aanmerking komen ieder 1.615,-- euro;  

f. een taxi of vervoer door derden naast elektrische rolstoel, fiets of open 
buitenwagen bedraagt 525,-- euro, voor huisgenoten die beide in aanmerking 
komen ieder 394,-- euro. 

2. Het bedrag dat per jaar verstrekt wordt voor stallingskosten voor een open buitenwagen 
is gelijk aan het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten. 

 
Artikel 28a 

Maatwerkbedrag taxi of vervoer door derden 
1.  In het geval van vervoer als bedoeld in artikel 28, eerste lid onder d, e en f kan de daarvoor 

geïndiceerde aanvrager ook kiezen voor een tegemoetkoming op declaratiebasis 
(maatwerkbedrag).  

2.  Uitbetaling vindt, behoudens een eerste voorschot ter hoogte van een kwart van het 
toepasselijke bedrag vermeld in artikel 28, eerste lid onder d, e dan wel f, eerst na 
declaratie plaats.  

3. Als de declaratie niet voldoet aan in de beschikking gestelde verplichtingen en 
voorwaarden zal deze niet uitbetaald worden.  

4.  De maximumhoogte van de tegemoetkoming bedraagt per jaar: 
a. voor vervoer als bedoeld in artikel 28, eerste lid onder d 4.800,-- euro dan wel 

3.600,-- euro voor huisgenoten die beiden in aanmerking komen; 
b. voor vervoer als bedoeld in artikel 28, eerste lid onder e 3.625,-- euro dan wel 

2.719,-- euro voor huisgenoten die beiden in aanmerking komen;  
c. voor vervoer als bedoeld in artikel 28, eerste lid onder f 1.800,-- euro dan wel 

1.350,-- euro voor huisgenoten die beiden in aanmerking komen. 
 
 



Paragraaf 5 Verplaatsten in en rond de woning 
Artikel 29  

De rolstoel 
1. Bij koop van een rolstoel wordt het persoonsgebonden budget vastgesteld op basis van 

de goedkoopst compenserende voorziening. Het budget wordt indien nodig verhoogd met 
een bedrag voor onderhoud of verzekering. 

2. De bedragen voor het in het eerste lid genoemde persoonsgebonden budget komen 
overeen met de gemeentelijke uitgaven voor de voorzieningen in natura. 

 
Artikel 30 

De sportrolstoel 
1. Een sportrolstoel wordt uitsluitend toegekend in de vorm van een financiële 

tegemoetkoming. 
2. Een tegemoetkoming van 2.660,-- euro is bedoeld als tegemoetkoming in aanschaf en 

onderhoud van een handbewogen sportrolstoel voor een periode van drie jaar.  
3. Een tegemoetkoming van 5.320,-- euro is bedoeld als tegemoetkoming in aanschaf en 

onderhoud van een elektrische sportrolstoel voor een periode van zes jaar.  
 

Artikel 30a 
De fiets 

1. Een lage instapfiets en een fiets met hulpmotor wordt uitsluitend toegekend in de vorm 
van een financiële tegemoetkoming. 

2. Een tegemoetkoming van 1.049,-- euro is bedoeld als tegemoetkoming in aanschaf en 
onderhoud van een lage instapfiets voor een periode van vijf jaar. 

3. Een tegemoetkoming van 2.100,-- euro is bedoeld als tegemoetkoming in aanschaf en 
onderhoud van een fiets met hulpmotor voor een periode van vijf jaar. 

 
 

Paragraaf 6 Slotbepalingen 
Artikel 31  

De hardheidsclausule 
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de persoon met beperkingen afwijken van 
de bepalingen van deze Nadere regels, indien toepassing van deze Nadere regels tot 
onbillijkheden leidt van overwegende aard. 
 

Artikel 32  
De citeertitel 

Deze Nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels algemene vervoersvoorzieningen en 
individuele voorzieningen Wmo. 
 

Artikel 33 
De inwerkingtreding 

Deze Nadere regels treden in werking per 1 januari 2011. 
 


