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Bijlage (n)

In uw brief aan de minister van VWS vraagt u maatregelen te nemen ter
verbetering van de dienstverlening van Valys. Het komt namelijk regelmatig voor
dat uw leden als ze gebruik maken van Valys niet op tijd aanwezig zijn op Correspondentie uitsluitend

richten aan het retouradres
bijvoorbeeld een vergadering. Concreet vraagt u aandacht voor de lange wacht- met vermelding van de
en reistijden en voor het gebrek aan geschikte vervoermiddelen. datum en het kenmerk van

deze brief.

Ik reageer graag op uw brief.

De opzet van Valys is zo vormgegeven dat, binnen het beschikbare budget voor
Valys, zoveel mogelijk mensen kunnen worden vervoerd. Valys is een aanvulling
op het openbaar vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Net als bij
het openbaar vervoer is Valys gecombineerd vervoer. De vervoerder mag daarom
meer personen meenemen op een rit. Dit betekent uiteraard ook dat de
vervoerder de rit goed moet plannen en dat hij rekening moet houden met
afgesproken ophaal- en aankomsttijden. VWS heeft in dit verband eisen aan de
uitvoerder van Valys gesteld. Zo mogen afwijkingen van de met de klant
afgesproken ophaaltijd niet meer dan 15 minuten voor of na het afgesproken
tijdstip bedragen. Een rit mag verder gezien het gecombineerde karakter van het
vervoer maximaal 1,5 keer langer duren dan de reguliere reistijd per auto. De
maximale extra reistijd bedraagt 60 minuten (15 minuten in het geval van ritten
met een reistijd korter dan 30 minuten reguliere reistijd per auto). Als de klant bij
het boeken van de rit aangeeft een specifieke aankomsttijd te hebben, in verband
met bijvoorbeeld de aanvang van een vergadering, dan mag het einde van de rit
echter niet meer dan 15 minuten afwijken voor of na het afgesproken tijdstip
(aankomstmarge).

Vervoermiddelen moeten verder aan de eisen voldoen die worden gesteld in
Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, waaronder aan het vervoer van
gehandicapten.
Voor zover u met uw opmerking over het gebrek aan geschikte vervoermiddelen
bedoelt dat de Valys-pashouder niet zelf mag kiezen met welk soort voertuig
(personenauto of busje) hij vervoerd wordt, wil ik het volgende toelichten. Binnen
de systematiek van Valys en de afspraken die tussen VWS en de uitvoerder van
Valys zijn gemaakt, bestaat geen recht op bijzondere wensen, zoals de keuze van
het voertuig dat voor het vervoer wordt ingezet. Het staat de vervoerder vrij om

Nederlandse Christelijke blinden en slechtzienden
Belangenvereniging
t.a.v. dhr. H.C. van den Berg
Postbus 499
8000 AL ZWOLLE

Datum 24 januari 2020
Betreft Vervoer met taxibedrijf Valys

Geachte heer Van den Berg,

Pagina 1 van 2



afhankelijk van de route en het aantal te vervoeren passagiers een busje of een
personenauto voor de rit in te zetten. Dat geen recht op bijzondere wensen
bestaat, betekent overigens niet dat de uitvoerder geen rekening houdt met de
wensen van Valys-klanten. Met de uitvoerder van Valys is afgesproken dat als een
klant bij het boeken van een rit, mits 2 dagen van tevoren, zijn wens aangeeft de
vervoerder aan die wens gehoor probeert te geven. Ook als het niet lukt om aan
deze wens tegemoet te komen geeft de uitvoerder dit aan de klant van tevoren
aan.
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VWS monitort het naleven van de gemaakte afspraken op basis van, onder meer,
managementrapportages, klachten en onafhankelijk onderzoek naar
klantervaringen. Brieven zoals die van u zijn voor ons relevant om een beeld van
de praktijk te krijgen en aandachtspunten met betrekking tot de gemaakte
afspraken met de uitvoerder van Valys te bespreken. Op die manier kan VWS de
uitvoering, waar nodig, bijsturen en de kwaliteit van de dienstverlening
waarborgen.

Bedankt voor uw brief en ik hoop dat u en uw leden in het vervolg met
tevredenheid met Valys zullen reizen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur Maatschappelijke Ondersteuning,

mw. dr. M.A. Kleiboer
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