Inleiding/ toelichting
Het parkeerbeleid is noodzakelijk om orde te krijgen in het parkeergebeuren op de terreinen van het ziekenhuis.

Doel
Duidelijk creëren betreffende welke doelgroepen waar mogen parkeren met de nodige modaliteiten.

Definities/ begrippen
Het ziekenhuis:
Mariaziekenhuis vzw
Maesensveld 1
3900 Overpelt
Parking:
Alle terreinen en infrastructuur gelegen aan of rond het ziekenhuisgebouw, ingericht als
toegang tot of als effectieve parkeerplaats en geëxploiteerd door het ziekenhuis:
·
·
·
·
·
·
·

Bezoekersparking
Personeelsparking
Parking Spoedgevallen
Parking Nierdialyse
Parking MKA
Fietsen-/bromfietsenstalling personeel
Fietsen-/bromfietsenstalling bezoekers

Opmerking: De parking geëxploiteerd door het 't Karbonkeltje is een privéparking en is
ENKEL bestemd voor bezoekers van 't Karbonkeltje.
Parkeerplaats:
Een op de parking ingerichte staanplaats voor een voertuig.
Gebruiker:
Iedere bestuurder (patiënten, bezoekers, personeelsleden, aangestelden,…..) van een voertuig
die gebruik maakt van de parking.
Parkeerbewijs:
Het ticket dat door de gebruiker, die niet over een parkeerbadge beschikt, wordt aangevraagd
en verkregen bij het openen van de slagboom, waaruit de intentie blijkt om gebruik te maken
van een parkeerplaats.

Parkeergeld:
Het bedrag dat op basis van de geafficheerde tarieven door de gebruiker verschuldigd is om
zijn parkeerbewijs te valideren.
Steward:
Een aangestelde van het ziekenhuis die wordt ingezet om de veiligheid in en rond het
ziekenhuis te bewaken en die door het ziekenhuis ook wordt gemachtigd om toe te zien op de
strikte naleving van dit parkeerreglement.
Oneigenlijk gebruik:
Gebruik van voorbehouden parkeerplaatsen dat niet strookt met de bestemming die het
ziekenhuis daaraan heeft gegeven.
Voorbeeld het gebruik van een parkeerplaats voor mindervaliden zonder in het bezit te zijn
van een officiële mindervalidenkaart.
Het verkeersreglement:
De gecoördineerde wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en het
KB van
1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
(Wegcode).

Toepassingsgebied
Het parkeerbeleid is voor iedereen die zich met een vervoermiddel op de terreinen van het ziekenhuis begeeft
van toepassing.

Activiteiten
1. GEBRUIK VAN DE PARKEERACCOMODATIE
1.1. Algemene modaliteiten
Toegang tot de parking
Het in- en uitrijden van de parking kan enkel via de daartoe door het ziekenhuis voorziene
infrastructuur.
De parkeerplaatsen op de bezoekersparking en personeelsparking zijn pas toegankelijk na het
aanvragen en verkrijgen van een parkeerbewijs of na het lezen van een toegangsbadge aan de
badgelezer van de slagbomen die op de parking zijn aangebracht.
Door het oprijden van de door het ziekenhuis voorziene infrastructuur aanvaardt de gebruiker
zonder enig voorbehoud de toepasselijkheid van dit parkeerreglement.

Het ziekenhuis is gemachtigd om eender welk voertuig de toegang tot de parkings te beletten
indien het weet of vermoedt dat het voertuig, gelet op de omvang en/of zwaarte ervan, dan
wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, schade aan de omgeving kan toebrengen.
Gebruik van de parkings
Op de parkings kan enkel geparkeerd worden op de daartoe uitgeruste parkeerplaatsen.
Bovendien worden de parkeerplaatsen uitsluitend gebruikt volgens de bestemming die
daaraan door het ziekenhuis is gegeven. Gebruikers die hun voertuig achterlaten op een
voorbehouden plaats, moeten zich kunnen legitimeren op het eerste verzoek van de stewards.
De gebruiker ziet erop toe, alvorens zijn voertuig op een parkeerplaats achter te laten, de
motor van het voertuig stil te leggen, de handrem aan te trekken, de lichten te doven en de
deuren en ramen te sluiten. In elk geval is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor de toestand
waarin hij zijn voertuig achterlaat.
Het verkeersreglement is van toepassing op de parkings van het ziekenhuis. Daarnaast moet
de gebruiker zich schikken naar de verkeerstekens en aanduidingen op de parking zelf
aangebracht, evenals naar de eventuele mondelinge aanwijzingen van de stewards. De
aanwijzingen van de stewards hebben voorrang op de verkeerstekens en aanduidingen op de
parking aangebracht.
De gebruiker zal het verkeer in en rond de parkings van het ziekenhuis niet hinderen en/of de
veiligheid van de andere bestuurders en voetgangers niet in het gedrang brengen.
Desgevallend zal hij daartoe zijn voertuig plaatsen of verplaatsen naar een door de steward
aangeduide plaats.
Op de parkings is de maximum toegelaten snelheid 20 km/h.
Op de parking kan geen reclame wordt gemaakt voor goederen of diensten, noch kunnen
goederen te koop of ter verhuring worden aangeboden zonder expliciete schriftelijke
toestemming van het ziekenhuis.
Het is verboden ontplofbare, ontbrandbare of gevaarlijke en/of schadelijke stoffen op de
parking mee te brengen, behoudens de motorbrandstof in het daartoe bestemde normale
brandstofreservoir van het voertuig.
Voertuigen op LPG‐brandstof zijn niet toegelaten in ondergrondse parking, of in de
nabijheid van gebouwen. Een minimum afstand van 25 m is hier te respecteren.
De gebruiker zal geen goederen of afval achterlaten op de parking.
Op de parking zijn vuilbakken voorzien om klein restafval in te deponeren. Het is verboden
om afval van thuis mee te brengen en te deponeren in de vuilbakken van de parking.
Sigaretten mogen ENKEL gedeponeerd worden in de voorziene asbakken. Niet op de grond
en niet in de vuibakken!
Privacy
De gebruiker is zich ervan bewust dat het ziekenhuis op de parkings camera’s heeft geplaatst,
met inachtneming van de bepalingen uit de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik
van bewakingscamera’s van 21 maart 2007, waarmee beelden worden gemaakt van alle in en
uitrijdende voertuigen (1) om bewijzen te verzamelen van overlast of van feiten die een
misdrijf opleveren of schade veroorzaken en (2) om daders, verstoorders van de openbare
orde, getuigen of slachtoffers op te sporen en te identificeren.
Overeenkomstig de Privacywet van 8 december 1992 heeft elke gebruiker inzage in de
beelden die van hem werden aangemaakt en gedurende 8 dagen worden bijgehouden. Daartoe

richt hij een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking, nl. de
Preventieadviseur
Maatregelen in functie van de goede orde
De gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming aan het ziekenhuis om, op zijn kosten en risico,
zijn voertuig te (laten) verplaatsen binnen de inrichting en/of het voertuig vast te zetten bvb.
met een parkeerklem, in geval het voertuig niet geparkeerd is op een parkeerplaats en het
normale verkeer hetzij de veiligheid en de noden van het ziekenhuis hindert. De kosten voor
het laten verplaatsen en/of vastzetten van een voertuig zijn forfaitair vastgesteld (cfr. bijlage
2).
De gebruiker geeft uitdrukkelijk toestemming aan het ziekenhuis om zijn voertuig zolang als
nodig te verhinderen de parking te verlaten indien het voertuig betrokken is in een ongeval
(teneinde de nodige vaststellingen te kunnen doen) of indien de gebruiker weigert, om welke
reden ook, parkeergelden en/of vergoedingen die verschuldigd zijn te betalen.

1.2. Bijzondere modaliteiten
De bijzondere modaliteiten die van toepassing zijn op de respectievelijke parkings zijn
gevoegd in bijlage 1.

2. AANSPRAKELIJKHEID
De dienstverlening van het ziekenhuis is uitsluitend beperkt tot het inrichten en ter
beschikking stellen van parkeerplaatsen. Het ziekenhuis is geen bewaarnemer van de
geparkeerde voertuigen en neemt geen enkele verplichting van bewaking of toezicht op zich,
waardoor het er ook niet toe gehouden is enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor
ongevallen, diefstal of beschadiging van geparkeerde voertuigen.
De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die hij veroorzaakt aan derden, goederen van
derden, aan aangestelden van het ziekenhuis, goederen van aangestelden van het ziekenhuis of
aan de parkinginfrastructuur zelf tijdens of naar aanleiding van het gebruik van de parking en
zal alle daaruit volgende schade vergoeden. Een vast schadebedrag van 400 € zal
verschuldigd zijn bij het aan- of afrijden van een slagboom geplaatst aan de in- of uitrit van
een parking. Andere schade wordt vergoed volgens schadebestek + administratieve kosten.
Indien het ziekenhuis genoodzaakt wordt een ingebrekestelling of ander exploot aan de
gebruiker te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de gebruiker, is
laatstgenoemde verplicht alle daardoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan het
ziekenhuis te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan.

3. OVERIGE BEPALINGEN
Dit parkeerreglement en de uitvoering ervan wordt beheerst door het Belgisch recht.
Uitsluitend de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele
geschillen voortvloeiend uit de toepassing van dit parkeerreglement.
Alle schriftelijke mededelingen, ingebrekestellingen inbegrepen, voortvloeiend uit of verband
houdend met dit reglement dienen te worden gezonden naar de Algemeen Directeur,
Maesensveld 1, 3900 Overpelt.

4. Bijlage 1: BIJZONDERE MODALITEITEN
4.1 BEZOEKERSPARKING
4.1.1. Betaling en Tarieven
De bezoekersparking is een betaalparking. Het parkeergeld dat verschuldigd is bij het
valideren van het parkeerbewijs, wordt berekend in functie van de verblijfsduur van het
voertuig op de parking en volgens de tarieven die geafficheerd zijn bij het oprijden van de
parking. Ieder begonnen uur wordt als uur aangerekend.
Indien de gebruiker geen geldig parkeerbewijs meer kan voorleggen vóór het verlaten van de
parking, dient hij zich aan de receptie in de inkomhal of, bij gebreke daaraan, aan het onthaal
van de dienst spoedgevallen te melden waar hem een vaste vergoeding zal worden
aangerekend.
4.1.2. Verlaten van de parking
Een voertuig kan de parking pas verlaten nadat de gebruiker ervan:
·
·
·
·

hetzij het parkeergeld heeft vereffend dat verschuldigd is bij de validatie van zijn parkeerbewijs in een
daartoe bestemde betaalautomaat
hetzij zijn toegangsbadge heeft gescand of zijn gratis toegangsticket heeft ingevoerd aan de badge- of
ticketlezer van de slagboom die aan de uitrit is geplaatst
hetzij gebruik gemaakt heeft van een weekabonnement
hetzij betaald heeft voor een verloren parkeerbewijs.

Na de validatie van het parkeerbewijs aan de betaalautomaat, beschikt de gebruiker over 30
min. om zonder bijkomende kosten de parking te verlaten.

4.2. PERSONEELSSPARKING
4.2.1. Toegang tot de parking
De parking is enkel toegankelijk voor personeel en personen met een op een geldige manier
verkregen toegangsbadge.
De toegangsbadge is strikt persoonlijk en mag niet doorgegeven worden aan andere personen.
Bij vaststelling van misbruik zal:
·
·

voor personeel een sanctie conform artikel 58 van het arbeidsreglement toegepast worden;
voor niet personeel: de toegang tot de personeelsparking gedurende een maand geblokkeerd worden.

4.2.2. Voorbehouden plaatsen
Carpoolparkeerplaatsen:
De voorbehouden carpoolparkeerplaatsen zijn aangeduid met volgend kenteken:

Personeel dat aan carpooling doet kan zich laten registreren bij de personeelsdienst. Zij
krijgen een carpoolparkeerkaart.
Enkel bezitters van een dergelijke kaart mogen gebruik maken van de voorbehouden
carpoolparking, op voorwaarde dat men ook daadwerkelijk aan carpooling doet (minimaal
met twee personen in het voertuig aanwezig) en de kaart duidelijk zichtbaar op het dashboard
plaatst.
Bij vaststelling van misbruik van de kaart, zal de carpoolkaart onmiddellijk ingetrokken
worden.
Parkeerplaatsen voor voertuigen eigendom van het ziekenhuis:
Eén of meerdere parkeerplaatsen kunnen gereserveerd worden voor voertuigen van het
ziekenhuis.
Deze plaatsen worden als volgt aangeduid:

Enkel het betreffende voertuig mag op de voorbehouden parkeerplaats parkeren.

4.3. PARKING SPOEDGEVALLEN
4.3.1. Toegang tot de parking
De parking van spoedgevallen is een vrij toegankelijke parking, maar mag ENKEL gebruikt
worden door patiënten van spoedgevallen en/of prioritaire voertuigen (ziekenwagens, politie,
brandweer, …), waarbij deze laatste in het kader van een opdracht op spoedgevallen moeten
zijn.

4.4. PARKING DIALYSE
4.4.1. Toegang tot de parking
De parking van de dienst Dialyse is een vrij toegankelijke parking, maar mag ENKEL
gebruikt worden door patiënten die voor behandeling op de dienst Dialyse moeten zijn.

4.5. PARKING MKA
4.5.1. Toegang tot de parking
De parking van de dienst MKA is een vrij toegankelijke parking, maar mag ENKEL gebruikt
voor het afzetten of ophalen van patiënten die voor behandeling of onderzoek op de dienst
MKA moeten zijn.
De maximale parkeertijd is 10 minuten.
Na het afzetten van een patiënt dient betrokkene zicht op de bezoekersparking te parkeren.

4.6. BINNENKOER (LAAD- & LOSZONE)
De binnenkoer (laad- & loszone) is GEEN parking. Enkel volgende voertuigen hebben
toelating om te parkeren op de binnenkoer:
·
·
·
·

Leveranciers voor het laden en lossen van goederen
Begrafenisondernemers voor het ophalen van overledenen
Aangemelde aannemers (ENKEL wanneer ook materialen en/of gereedschappen in- of uitgeladen
moeten worden)
Afzetten of ophalen van personen, werkzaam in het ziekenhuis (Kiss & Ride). Bestuurder blijft in het
voertuig aanwezig!

5. Bijlage 2: kosten voor het laten verplaatsen en/of
vastzetten van een voertuig
100 € (8h - 17h)
130 € (17h - 24h + zatderdag)
160€ (0h - 8h + zondag)

