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1. STATUS AMC-TERREIN
1.1

Het AMC-terrein ligt in Amsterdam, tussen de Meibergdreef, de Tafelbergweg
en de spoorlijn naar Utrecht. Het omvat circa 64 hectare. Op dit terrein is
onder meer het Academisch Medisch Centrum (AMC) gehuisvest. Het terrein
is eigendom van het AMC. Dit geldt ook voor het lokale wegenstelsel en de
parkeer- en stallingsfaciliteiten op het terrein.

1.2

Als terreineigenaar is het AMC wegbeheerder van het wegenstelsel. De
wegen zijn niet opgenomen in de gemeentelijke wegenlegger (dit document
geeft juridische duidelijkheid over de openbaarheid van de weg en de
onderhoudsplichtige). Het AMC gedoogt dat ze deels vrij toegankelijk zijn.
Dit betekent dat de wegen op het AMC-terrein niet openbaar zijn (het blijft
eigen terrein), maar wel openstaand voor alle verkeer (alle verkeer mag er
gebruik van maken).

1.3

Op de wegen op het AMC-terrein is de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) van
toepassing, inclusief alle uit deze wet voorkomende algemene maatregelen
van bestuur, ministeriële besluiten en uitvoeringvoorschriften.

1.4

Op de wegen op het AMC-terrein gelden ook de bepalingen van:
 de Afvalstoffenverordening van de gemeente Amsterdam
 artikelen 4.22 (over voertuigwrakken) en 4.27 (over fiets- en
bromfietswrakken) van de Algemene Plaatselijke Verordening van de
gemeente Amsterdam.

1.5

Op alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen op het AMC-terrein is
het Verkeersbesluit Academisch Medisch Centrum (ZK16001200) van
toepassing.

1.6

Het vervoer van gevaarlijke stoffen door het AMC op het AMC-terrein is
uitgezonderd van de vervoersbepalingen uit de wet Vervoer Gevaarlijke
Stoffen.

1.7

Het AMC is niet aansprakelijk voor diefstal van of schade aan voertuigen,
voor diefstal van of schade aan goederen die in of op het voertuig liggen.

2. GEBRUIK WEGEN OP HET AMC-TERREIN
2.1

Weggebruikers die het AMC-terrein betreden en gebruik maken van het
wegenstelsel moeten zich aan de Wegenverkeerswet 1994, de op de
Wegenverkeerswet gebaseerde reglementen en de verdere
verkeersvoorschriften in dit reglement houden.

2.2

Gebruikers van het AMC-terrein zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen
van medewerkers van de afdeling Beveiliging, de toezichthouders en de
verkeersregelaars van het AMC.

2.3

Lokaal werkverkeer
Ook op de besloten weggedeelten op het AMC-terrein (‘achter de slagboom’)

gelden de verkeersvoorschriften van de Wegenverkeerswet 1994:
 Voertuigen (of combinaties van voertuigen) voor lokaal werkverkeer
moeten, als zij gebruik maken van de wegen op het AMC-terrein, voldoen
aan de inrichtingseisen volgens de regeling Voertuigen.
 Bestuurders moeten in het bezit zijn van een geldig rijvaardigheidsbewijs
volgens het reglement Rijbewijzen.
 Lokaal werkverkeer moet zich houden aan de verkeersregels en
verkeerstekens conform het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
(RVV).
2.4

Busvervoer
Alleen buslijnen van het reguliere openbaar vervoer mogen het AMC-terrein
gebruiken als opstap- en uitstapplaats.

3. PARKEREN MOTORVOERTUIGEN
3.1

Door de parkeerfaciliteiten te gebruiken, gaat de parkeerder een
parkeerovereenkomst aan met het AMC. Dit verplicht hem om zich te houden
aan de parkeervoorschriften van dit reglement.

3.2

Ook op de besloten parkeerfaciliteiten op het AMC-terrein (‘achter de
slagboom’) gelden de verkeersvoorschriften van de Wegenverkeerswet 1994.

3.3

Parkeren is uitsluitend toegestaan binnen de parkeervakken en op de
parkeerplaatsen aangeduid met een blauw bord met witte P.

3.4

De maximale parkeerduur is 24 uur.

3.5

Motorvoertuigen mogen alleen op het AMC-terrein geparkeerd worden als zij:
 rijtechnisch in goede staat verkeren
 voorzien zijn van een geldig kenteken
 verzekerd zijn (wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen).

3.6

Parkeren mag nooit schade of hinder veroorzaken voor het overige verkeer
of de bedrijfsvoering van het AMC in gevaar brengen.

3.7

Op de opstelplaatsen voor de hulpverleningsdiensten, naast of tegen
brandveiligheidsvoorzieningen, voor (nood)uitgangen en op eventuele andere
plaatsen waar een parkeerverbod uit blijkt of is vermeld, mag niet
geparkeerd worden.

4. PARKEERFACILITEITEN PER DOELGROEP
4.1

AMC-personeel
 P3 en P4 (toegang met persoonsgebonden AMC-medewerkersbadge).
 P5 en P7 (open parkeerterrein).
 P6 (tijdelijke gedoogstatus voor gebruik als parkeerterrein).
 Personeel in avond- of nachtdienst kan gebruik maken van P2.
 Personeel met een tijdelijke fysieke beperking kan tijdelijk toegang
krijgen tot P2.

4.2

Patiënten en bezoekers
 Parkeerterrein P1 en parkeergarage P2.
 Op P1 en in P2 geldt betaald parkeren.
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4.3

Openingstijden en tarieven
Actuele informatie over openingstijden en tarieven zijn opgenomen in de
Dienstengids en op amc.nl.

4.3

Mindervaliden
 Op diverse locaties op het AMC-terrein bevinden zich
invalidenparkeerplaatsen. Deze zijn aangeduid met het verkeersbord
‘gehandicaptenparkeerplaats’.
 Deze parkeerplaatsen zijn voorbehouden aan houders van een geldige
gehandicaptenparkeerkaart.
 De gehandicaptenparkeerkaart moet duidelijk zichtbaar achter de
voorruit van de auto liggen.
 Op de invalidenparkeerplaats geldt het tarief van het betreffende
parkeerterrein.
 Als alle invalidenparkeerplaatsen bezet zijn, kan een kaarthouder gebruik
maken van een reguliere parkeerplaats tegen het daar geldende tarief.

4.4

Vergunninghouders
 Als dat nodig is voor de bedrijfsvoering kan het AMC, in overleg met de
gemeente Amsterdam, aan specifieke (oproep)diensten, afdelingen,
beroepsgroepen of huurders aparte parkeerplekken toewijzen.
 Het AMC bepaalt de voorwaarden waaronder van deze parkeerplaatsen
gebruik kan worden gemaakt.
 De aangewezen diensten, afdelingen, beroepsgroepen of huurders mogen
uitsluitend tijdens de daadwerkelijke dienstuitoefening van deze
parkeerplaatsen gebruik maken.

4.5

Aannemers
Aannemers en onderaannemers die werkzaamheden verrichten voor het AMC
zijn gehouden aan de verkeers- en parkeerregels uit dit reglement, tenzij
afwijkende afspraken zijn gemaakt met de afdeling Beveiliging.

5. SPECIFIEKE MOTORVOERTUIGEN EN OBJECTEN
5.1

Motoren
 Voor motoren zijn bij M01 en P1 parkeerplaatsen ingericht, aangeduid
met informatieborden.
 Motoren mogen uitsluitend op deze plaatsen worden geparkeerd.
 Het is niet toegestaan motoren te parkeren langs de gevels van het AMC
en op de parkeerplaatsen P3, P4, P5, P6 en P7.

5.2

Taxi’s en zorgvervoer
 Taxi’s en zorgvervoer mogen voor de publieksingangen (hoofdingang,
polikliniek en spoedeisende hulp) niet langer parkeren dan voor het
onmiddellijk in- en uitstappen en het laden en lossen van bagage
noodzakelijk is.
 Langer parkeren kan op een reguliere parkeerplaats (P1, P2, TTOstandplaats of zorgvervoer standplaats).

5.3

Elektrische auto’s
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Op parkeerplaats P1 en in parkeergarage P2 zijn twee laadpunten voor
elektrische auto’s aangebracht (totaal vier). Deze parkeerplaatsen zijn
aangegeven met het verkeersbord ‘parkeergelegenheid alleen voor
elektrische auto’s’.
Uitsluitend elektrische auto’s mogen op deze plaatsen geparkeerd
worden.

5.4

Autodeelsystemen
 Aan de noordoostzijde van het AMC-terrein bevindt zich een
parkeerplaats voor een autodeelorganisatie, aangeduid met het
verkeersbord ‘parkeerverbod’ met het onderbord ‘uitgezonderd autodate’.
 Uitsluitend auto’s van autodeelorganisaties mogen op deze plaats
geparkeerd worden.

5.5

Campers, caravans, aanhangers en opleggers
Het parkeren van campers, caravans, aanhangers en opleggers op het AMCterrein is niet toegestaan.

5.6

Containers
Containers voor bouwwerkzaamheden moeten zoveel mogelijk buiten de
wegen geplaatst worden. Instructies hiervoor vanuit het AMC moeten worden
opgevolgd.

6. STALLEN FIETSEN
6.1

Fietsen (inclusief brom- en snorfietsen) mogen uitsluitend in de stallingen
geparkeerd worden. Het is niet toegestaan (brom-/snor-)fietsen te stallen:
 langs de gevels van de AMC-gebouwen
 tegen of aan de overige infrastructuur (droogloop, verkeersborden,
bomen, hekken, hydranten, kunstwerken etc.).

6.2

Oplaadpunten voor elektrische fietsen en scooters
 Bij het IWO-gebouw en in de grote fietsenstalling onder de hoofdingang
(P1) zijn twee oplaadpunten voor fietsen en scooters te vinden (totaal
vier).
 Uitsluitend elektrische fietsen en scooters mogen op deze plaatsen
geparkeerd worden.

6.3

De maximale stallingsduur is 24 uur.

7. HANDHAVING
7.1

Als bevoegd gezag ter handhaving van de publiekrechtelijke regelgeving
treden op de ambtenaren genoemd in de artikel 141 (Nationale Politie en
Koninklijke Marechaussee) en artikel 142 (Bijzondere Opsporingsambtenaren
- BOA’s - van het gemeentelijk handhavingsteam) van het Wetboek van
Strafvordering.

7.2

De door het AMC vastgestelde aanvullende regels worden gehandhaafd door
de medewerkers van de afdeling Beveiliging.

7.3

Motorvoertuigen en objecten die niet voldoen aan de in 3.4 t/m 3.7 en 5.1
t/m 5.6 genoemde voorwaarden, kan het AMC op kosten van de eigenaar
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(laten) verwijderen.
7.4

Misbruik of overlast door taxi’s of zorgvervoer (5.2) meldt het AMC bij het
Taxiteam gemeente Amsterdam (TTO-taxi’s), de eigenaar van het taxibedrijf
of de eigenaar van het zorgvervoer.

7.5

Fietsen (inclusief brom- en snorfietsen), elektrische fietsen en elektrische
scooters die niet voldoen aan de in 6.1 en 6.2 genoemde voorwaarden, kan
het AMC op kosten van de eigenaar (laten) verwijderen.

7.6

Het AMC kan aan eigenaren van motorvoertuigen die de maximale
parkeerduur overschrijden, de parkeerkosten volgens het geldende dagtarief
in rekening brengen.

7.7

Op AMC-personeel dat dit reglement overtreedt, zijn de bepalingen uit
hoofdstuk 11, Disciplinaire straffen, van de cao-UMC van toepassing. In dit
cao-hoofdstuk staan de disciplinaire maatregelen beschreven die het AMC in
geval van plichtsverzuim aan medewerkers kan opleggen.
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