
Vragen Hoog Persoonlijk Kilometerbudget 
Door middel van deze vragenlijst kunt u nagaan of  u  

mogelijk in aanmerking komt voor een hoog persoonlijk kilometerbudget 

Heeft u een gehandicaptenkaart bestuurder? 

JA 

U komt niet in aanmerking voor een hoog  

persoonlijk kilometerbudget.  

De overheid gaat ervan uit dat u in staat bent om zelf 

met de auto uw vervoer te regelen. Door de gehandi-

captenkaart bestuurder heeft u ook mogelijkheden om 

de auto dicht bij de locaties te parkeren waar u naar toe 

wilt gaan. 

NEE 

Gebruikt een een rolstoel of scootmobiel die 

(volgens de NS) te zwaar, lang of breed is om 

per trein te kunnen reizen? 

JA 

U komt mogelijk in aanmerking voor een hoog 

persoonlijk kilometerbudget.  

U kunt een  aanvraag doen via onze website of 

door het aanvraagformulier in te vullen en op te 

sturen 

NEE 

Heeft u een toetsbare en chronische medische 

aandoening waardoor u niet per trein kunt 

reizen? 

NEE 

U komt niet in aanmerking voor een hoog  

persoonlijk kilometerbudget.  

Als u met de trein kunt reizen, met of zonder NS-

reizigersassistentie, bent u niet afhankelijk voor langere 

afstanden van taxivervoer; dit is de reden dat de over-

heid heeft bepaald dat wij u geen hoog PKB kunnen 

toekennen. 
JA 

Kunt u met gebuikmaking van begeleiding door 

derden, NS-reizigersassistentie, Valys en/of 

(leen)hulpmiddelen in de trein komen en  

verblijven? 

JA 

U komt niet in aanmerking voor een hoog  

persoonlijk kilometerbudget.  

Als u met de trein kunt reizen, met of zonder NS-

reizigersassistentie, bent u niet afhankelijk voor langere 

afstanden van taxivervoer; dit is de reden dat de over-

heid heeft bepaald dat wij u geen hoog PKB kunnen 

toekennen. 
NEE 

U komt mogelijk in aanmerking voor een hoog 

persoonlijk kilometerbudget.  

U kunt een  aanvraag doen via onze website of 

door het aanvraagformulier in te vullen en op te 

sturen 
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