Parkeerbeleid personeel
He parkeerbeleid personeel is terug te vinden in iPortal (zie het vak meer weten? voor een link
naar het document). Hierin is onder andere het volgende opgenomen:

Parkeerterrein
Medewerkers kunnen parkeren op een van de personeelsparkeerterreinen. Je kunt de slagbomen
openen met je personeelspas.

Locatie Eindhoven
Op locatie Eindhoven is voldoende parkeergelegenheid, dus je kunt gebruik maken van dezelfde
parkeerplaatsen als patiënten en bezoekers.

Locatie Veldhoven
Op locatie Veldhoven zijn er een aantal parkeerterreinen toegewezen aan medewerkers. Het gaat
om:





P1, P2 & P3 - parkeerterreinen rechts van het
gebouw, vlakbij de personeelsingang
P7, parkeerterrein dat na 13.00u opengesteld is
voor medewerkers
P9- een parkeerterrein uitsluitend voor
medewerkers ten zuiden van P6 tussen De Run en
de A67. Het parkeerterrein heeft 482
parkeerplaatsen en is voorzien van camera's en
verlichting.

In het tekstvak meer weten? staat een plattegrond van de parkeerplaatsen, locatie Veldhoven.

Betaald parkeren
Het betaald parkeren is met ingang van 1 januari 2018 ingevoerd en geldt voor beide locaties.
Een medewerker betaalt eenmaal per dag bij het passeren van de slagboom. Een dag loopt van
00:00 uur tot 00:00 uur. Per dag wordt er maximaal één eenheid afgeschreven, ongeacht of je
meerdere keren in- of uitrijdt of die dag op beide locaties parkeert.
Indien je binnen 30 minuten in- en uitrijdt worden er geen parkeerkosten in rekening gebracht.
Bij inrijden na 13.00 uur (tot 00.00 uur) betaal je geen parkeergeld en ook de weekenden,
(inrijden vanaf vrijdag vanaf 13.00 uur tot zondagavond 00.00 uur) en feestdagen zijn vrijgesteld
van betaald parkeren.
De tarieven van het betaald parkeren zijn vastgesteld op basis van het aantal kilometers woonwerk verkeer. De hoogte van de parkeergelden zijn ingedeeld in drie categorieën:
Parkeertarief per maand
KM afstand
(gebaseerd op een
Parkeertarief per dag
voltijdswerkweek)
0 – 8 km
€
14,€ 0,67 (€0,55 excl. 21% BTW)
8 – 20 km
€
10,€ 0,48 (€0,40 excl. 21% BTW)
20 km en verder
€
5,€ 0,24 (€0,20 excl. 21% BTW)

Hierbij geldt de formule: aantal dagen * (tarief excl. BTW *1,21)= bedrag salarisstrook (afronden
naar boven op 2 decimalen)
De betaling verloopt automatisch door het gebruik van je personeelspas. Het te betalen bedrag
wordt de volgende maand vanzelf via de salarisadministratie verwerkt.
Indien een medewerker parkeert op de bezoekersparkeerplaats dient een parkeerkaartje
afgerekend te worden bij de betaalautomaat. Enige uitzondering hierop is indien de medewerker
met toestemming van de bedrijfsarts om medische redenen geautoriseerd is om op de
bezoekersparkeerplaats te staan.

Controle van je parkeerkosten
Vanaf februari 2018 worden de parkeerkosten in rekening gebracht en verrekend met je salaris.
Het te verrekenen bedrag zie je terug op je salarisstrook. De afrekening is altijd een maand later
dan de maand waarin je hebt geparkeerd.
Stel dat je de in rekening gebrachte parkeerkosten wilt terugrekenen naar geparkeerde dagen dan
is het voor de hand liggend dat het ingehouden bedrag gedeeld wordt door het dagtarief om
daarmee het aantal dagen geparkeerd te berekenen.
Theoretisch moet dit altijd een heel getal zijn, maar in de praktijk is dat niet altijd het geval. Dit
kan komen door:





Bereiken van het maximum maandbedrag
In dat geval is het aantal dagen vermenigvuldigd
met het geldende tarief hoger dan het vastgestelde
maximum maandbedrag. Uitvoeren van de deling
hierboven leidt dan tot een kleiner aantal en vaak
niet hele dagen.
Afwijking als gevolg van afrondingsverschillen
Door de uitgevoerde berekeningen in het
parkeersysteem kan het voorkomen dat er
afrondingsverschillen ontstaan en dat het
verrekende bedrag iets afwijkt. Hierdoor zal bij het
terugrekenen naar het aantal dagen ook een niet
volledig te herleiden getal ontstaan.

Kentekenregistratie
Binnen MMC worden, bij het betreden van de parkeerterreinen, kentekens geregistreerd. Dit doet
MMC om een spoedige doorstroom op het terrein te bevorderen waardoor de kans op potentieel
onveilige situaties afneemt. Gebruikers van de parkeerterreinen hoeven immers bij het uitrijden,
mits het kenteken leesbaar was en derhalve op het moment van uitrijden nog is geregistreerd,
geen actieve handeling meer te verrichten om het terrein te kunnen verlaten. Het invoeren van het
uitrijdkaartje (bezoekers zonder parkeerabonnement) of het scannen van de pas (bezoekers met
parkeerabonnement of medewerkers met parkeerabonnement) is alleen nog nodig indien het
kenteken niet leesbaar is of na een langere parkeertijd dan de bewaartermijn van de kentekens.
In aanvulling hierop wordt van bestuurders die gebruik maken van een parkeerabonnement voor
medewerkers het kenteken geregistreerd en gekoppeld aan de personeelspas. Naast het eerder
genoemde doel doet MMC dit om een veilige doorgang op het parkeerterrein te kunnen
garanderen. Deze veilige doorgang is niet alleen noodzakelijk om de parkeerfaciliteiten voor alle
medewerkers optimaal te laten functioneren, maar ook om in geval van calamiteiten de
hulpdiensten de benodigde ruimte te verschaffen. In beide gevallen registreert MMC de kentekens
ter uitvoering van de overeenkomst tussen betrokkene en het ziekenhuis (betrokkene gaat met het
gebruik maken van het parkeerterrein immers een overeenkomst aan met MMC).

