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Overzicht opdrachtgevers die vervoerders 

compenseren voor uitgevallen ritten tijdens de 

Corona crisis v300420 

 

Met dit document wil KNV Zorgvervoer en Taxi (KNV) een overzicht maken met opdrachtgevers 

waarvan KNV heeft begrepen dat zij vervoerders op een bepaalde manier compenseren voor 

uitgevallen ritten.  

Het overzicht met concrete opdrachtgevers die toezegde vervoerders te compenseren staat 

hieronder en is chronologisch opgezet. Let op ! Er is niet nagegaan op welke manier, hoeveel, voor 

welke periode en onder welke voorwaarden de compensatie of overbrugging gedaan zal worden. Het 

is goed mogelijk dat hierdoor een gemeente weliswaar compenseert, maar niet zoals KNV dat graag 

zou zien.  

Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen, er kunnen verder geen rechten aan 

worden ontleend.  

Klopt er iets niet in dit overzicht, of mist u een opdrachtgever, mail ons dan via: knvtaxi@knv.nl  

----------------------------------------- 

20 maart 2020 

• Omnibuzz, provincie Limburg (30 gemeenten) 

• Trevvel, gemeente Rotterdam 

Meer informatie via: https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2020/03/20/opdrachtgevers-hebben-

oog-voor-financiele-situatie-vervoerders/?gdpr=accept  

27 maart 2020 

• Regiotaxi, gemeente Den Bosch 

31 maart 2020 

• Gemeente Heerenveen, leerlingenvervoer, Wmo en gym vervoer 

1 april 2020 

• Jobinder, Regio Noord-Oost Friesland (6 gemeenten),  

Meer informatie via: https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2020/04/01/jobinder-betaalt-

taxibedrijven-voor-weggevallen-vervoer/  

2 april 2020 

• Gemeente Raalte, leerlingenvervoer, Wmo-vervoer en (indirect) dagbestedingen 

• Drechthopper Drechtstebosch (7 gemeenten), Wmo-vervoer 

• Regiorijder (10 gemeenten), Wmo-vervoer 

• Welzijn en Kinderopvang Raster, Deventer 

• Zorginstelling ZGR, Salland 
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3 april 2020 

• Gemeente Den Haag, Wmo-vervoer, Jeugdwetvervoer en leerlingenvervoer  

Meer informatie via: https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2020/04/03/den-haag-vergoedt-vaste-

kosten-contractvervoerders/ En klik hier voor het besluit van de gemeente.  

7 april 2020 

• Gemeente Apeldoorn, route gebonden vervoer 

8 april 2020 

• Valleihopper, Regio Foodvalley (8 gemeenten), Wmo-vervoer 

Meer informatie via: https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2020/04/08/taxibedrijven-

valleihopper-krijgen-corona-compensatie/ 

9 april 2020 

• Avan, Regio Arnhem-Nijmegen (18 gemeenten),  

• Zoov, Achterhoek (7 gemeenten),  

Meer informatie via: https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2020/04/09/25-gemeenten-avan-en-

zoov-compenseren-vervoerders/  

• Gemeente Wijchen, doelgroepenvervoer 

Meer informatie via: https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2020/04/09/gemeente-wijchen-

steunt-doelgroepenvervoer-financieel/ en https://rn7.nl/nieuws/wijchen-komt-aanbieders-wmo-en-

jeugdhulp-huishoudelijke-hulp-en-doelgroepenvervoer-tegemoet  

• Netwerkorganisatie Regio Alkmaar (7 gemeenten) 

15 april 2020 

• Gemeente Geldrop-Mierlo, leerlingenvervoer 

 

• Zorgverzekeraars Nederland, namens de zorgverzekeraars, inzake ziekenvervoer 

Meer informatie via: https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4823056384  

17 april 2020 

• Regiotaxi Flevoland (3 gemeenten plus provincie) 

Meer informatie via: https://dedrontenaar.nl/gemeente/taxibedrijven-krijgen-voorschot-van-

gemeente-dronten-vanwege-coronacrisis  

20 april 2020 

• Walcheren (3 meenten), Wmo vervoer 

Meer informatie via: https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2020/04/20/financiele-steun-voor-

vervoerders-walcheren-en-regiotaxi-flevoland/?gdpr=accept  

22 april 2020 
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• Midden Holland (5 gemeenten), leerlingenvervoer 

• Regiotaxi Groene Harthopper (5 gemeenten) 

• Triade Flevoland (zorginstelling) 

• Zorginstelling Ons Tweede Thuis (Noord-Holland) 

23 april 2020 

• Regiotaxi West-Brabant (16 gemeenten) 

 

Meer informatie via: https://www.ad.nl/etten-leur/hulp-van-gemeenten-moet-400-banen-in-

deeltaxivervoer-west-brabant-

redden~afcd1624/?referrer=https://sfmobiliteit.howardshome.com/news.aspx 

 

• Publiek Vervoer Groningen Drenthe (24 gemeenten) 

Meer informatie via: https://www.taxipro.nl/contractvervoer/2020/04/23/steunmaatregelen-voor-

vervoerders-groningen-en-

drenthe/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202

020-17  

• Gemeente Zutphen 

24 april 2020 

• Zorginstelling, Baalderborg groep (Overijssel, Drenthe) 

• Zorginstelling, Zozijn te Wilp 

28 april 2020 

• PlusOV, vraagafhankelijke en routegebonden vervoer (9 gemeenten) 

Meer informatie via: https://www.plusov.nl/nieuws/plusov-compenseert-vervoerders-in-

coronacrisis/  

• Gemeenten Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Zwolle 

• Gemeente Delft 

• Gemeente Westland 

• Zorginstelling, Cello te Vught 
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