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Parkeervergunning woon-werkverkeer
Commuter parking permit

Toetsing en beheer
Wie kunnen een parkeervergunning woon-werkverkeer aanvragen?
Wat zijn de criteria?
Dienstreizen
Hoe is de verdere procedure?
Hoe lang duurt de verwerking van de aanvragen?
Hoe werkt de systematiek van de parkeervergunning en wat zijn de kosten?
Wat te doen bij ziekte?
Wat moet u doen bij wijziging of stopzetting?
Is er een sanctie als u ten onrechte gebruik maakt van een parkeervergunning woon-werkverkeer?
Waar kunt u terecht met vragen over de parkeervergunning woon-werkverkeer?
Formulieren en adressen
De Vrije Universiteit voert, mede door de schaarste aan parkeerruimte, een groe n vervoersbele id. Dat wil
zegge n dat de VU medewerkers (e n studenten) stimuleert om gebruik te maken van het openbaar vervoer
voor woon-werkverkeer en dienstre izen. De VU heeft voor haar medewerkers een grootgebruikcontra ct met
GVB en NS afgesloten, waarbij zij tege n gered uceerd tarie f een abonneme nt kunnen aanvragen.
Daarbovenop ontva nge n zij een subsidie va n 70%.
Soms is he t gebruik van ope nbaar vervoer niet (goed) mogelijk en is he t gebruik van de auto het enige
alterna tie f. De VU heeft voor die ca tegorie een aantal criteria vastgeste ld waaraan moet worden voldaan om
in aanmerking te kome n voor een parkeervergunning.
Toetsing en beheer
PARC Facility, onderdeel van Ecorys, is als e xtern bureau voor de VU verantwoordelijk voor de toe tsing va n
deze criteria e n de uiteindelijke toe wijzing va n parkeerrechte n.
VU en VU medisch ce ntrum hebben in 2010 hun parkeerruimte samengevoegd en het be heer gezame nlijk
vanuit één organisa tie, he t Parkeerbedrijf VU-VUmc, gerege ld, Deze orga nisatie exploiteert alle bestaande
en toekomstige parkeervoorzie ninge n in eige ndom van VU e n VUmc en optima liseert he t gebruik ervan.
Het Parkeerbedrijf VU-VUmc heeft functioneel contact met P ARC Fa cility.
Wie kunnen een parkeervergunning woon-werkverkeer aanvragen?
De volge nde groepen medewerkers en studenten kunne n een parkeervergunning woon-werkverkeer
aanvrage n:
• medewerkers die in dienst zijn van de Vrije Universiteit
• studente n die ingeschreven staan b ij de Vrije Universite it met een geld ige landelijke ontheffing we gens
invalid ite it
• deelnemers aan HOVO Amsterdam (Hoger Onderwijs Voor Ouderen)
Valt u niet onder de bovenstaande omschrijving, dan kunt u geen aanvraa g doen voor een
parkeervergunning woon-werkverkeer. Bent u in dienst va n een andere werkgever, dan kunt u zich we nden
tot uw eigen werkge ver.
Wanneer u wel onder de bovenstaande omschrijving va lt, dan komt u in aanmerking voor een parkeervergunning als u aan één va n de criteria voor de aanvraa g van een parkeervergunning woon-werkverkeer
vold oet. Feitelijke toe wijzing ka n mede afha nge n van het aa nta l beschikbare parkeervergunninge n.
Wat zijn de criteria?
• Geldige landelijke ontheffing vanwege invalidite it (voor medewerkers e n studente n)
• Carpool
• Ongunstige openbaarvervoeraansluiting
• Tijdelijke medische ind icatie
• Tijdelijke socia le ind icatie

Medewerkers met een geldige landelijke ontheffing vanwege invaliditeit
Als u in he t bezit bent van een geld ige landelijke ontheffing wege ns invaliditeit, komt u in aanmerking voor
een gratis parkeervergunning woon-werkverkeer. U heeft hiervoor een kopie van uw geldige la ndelijke
onthe ffing nod ig. U kunt parkeren in de vakken die beste md zijn voor me nse n met ee n ha ndicap.
U kunt het formulier Parkeervergunning woon-werkverkeer downloaden via VUnet. U vult he t formulier
volledig in, voegt de benodigde bijla gen toe en geeft he t af bij, of verstuurt he t per post naar de Facilitaire
Helpdesk.
Studenten met een geldige landelijke ontheffing vanwege invaliditeit
Als student komt u alleen in aanmerking voor een parkeervergunning a ls u ingeschreve n staat bij de Vrije
Universite it e n een geldige la ndelijke ontheffing bezit we gens inva liditeit. De parkeervergunning is gra tis.
U kunt parkeren in de vakken die beste md zijn voor me nsen met ee n hand icap.
U kunt het formulier Parkeervergunning woon-werkverkeer downloaden via VUnet. U vult he t formulier
volledig in, voegt de benodigde bijla gen toe en geeft he t af bij, of verstuurt he t per post naar de Facilitaire
Helpdesk.
Carpool
Als u me t één of meerdere VU-, VUmc- of ACTA-medewerkers (werkzaam op de VU-Camp us of op VUUilenstede) carpoolt en bij de VU gere gistreerd staat als carp ooler, komt u in aanmerking voor een
parkeervergunning woon-werkverkeer. Alle carp oolers die een parkeervergunning hebben aange vraagd,
krijge n een parkeervergunning toe gewezen. Per dag is per carpoolcombinatie één vergunning bruikbaar.
Zodra deze vergunning in gebruik is, ge ven de andere vergunningen van de medecarpoolers door
elektronische blokkering gee n toega ng tot de parkeerterreinen. Per carpoolcomb ina tie wordt éé n
parkeervergunning in reke ning gebracht. Uit ervaring b lijkt dat carpoolcombina tie s aan wisse linge n
onderhe vig zij n, daarom is he t mede gezien het bovenstaande van be lang veranderingen tijdig door te
geven. Met e nige rege lmaat za l toetsing plaa tsvinde n.
Als u belangstelling heeft om te carpoolen, kunt u he t formulier Carpoole n belangstellingsre gistratie
downloaden via VUne t. Voorwaarde is we l dat u é n de mense n waarmee u wilt gaa n carpoolen meer dan 10
km van de VU wonen. PAR C Facility bepaalt de kortste afstand per auto van de huisadressen van u en uw
toekomstige carp oolpartners naar he t adres van het Hoofdgebouw van de VU respectieve lijk VU-Uile nstede
aan de hand van de routepla nnner va n de ANWB.
U komt pas in aanmerking voor een parkeervergunning a ls er een volwaardige carpoolcombinatie gevormd
is en de verklaring van de carpoolcomb ina tie volledig is inge vuld en onderteke nd door alle deelne mers.
U kunt het formulier Carpoole n verklaring carpoolcombinatie downloaden via VUnet. U vult he t formulier
volledig in, voegt de benodigde bijla gen toe en geeft he t af bij, of verstuurt he t per post naar de Facilitaire
Helpdesk. Wanneer u als carpoolcomb ina tie geregistreerd staat, ontvangt u va n PARC Facility ee n
schriftelijke bevestiging.
Ongunstige openbaarvervoeraansluit ing
U komt in aanmerking voor ee n parkeervergunning woon-werkverkeer op grond va n ongunstige
openbaarvervoeraansluiting als u aan de volgende twee voorwaarden voldoet.
• Volgens Openbaar Vervoer Reisinforma tie (OVR) is de reistijd met he t ope nbaar vervoer
in de ochtendsp its (aankomsttijd tussen 08.15 en 08.45 uur) la nger dan 45 minuten tussen uw
huisadres en het adres van het Hoofdgeb ouw van de Vrije Universite it (De Boele laan 1105). Indie n uw
vaste werkp lek op VU-Uilenstede is, is de Profe ssor Meijerslaan 2 bepalend. De reistijd in de
ochte ndspits en het adres van de VU-Camp us respectieve lijk VU-Uile nstede worden als sta ndaard
gebruikt. Ook a ls u a ndere werktijden hee ft, een a ndere route neemt, in de praktijk sneller of
langzamer reist of in een a nder gebouw op de VU-Camp us werkt, worden bove ngenoemde ge gevens als
uitga ngspunt gebruikt.
• Het reizen met het openbaar vervoer neemt veel meer tijd in besla g dan me t de auto. Dit ‘veel meer’
wordt uitgedrukt in een grenswaarde gebaseerd op de tijd die met het openbaarvervoer gereisd wordt,
gedeeld op de kortste afsta nd per auto. De kortste afsta nd per auto word t bepaald aan de hand van de
routeplanner va n de ANWB. De berekende waarde moe t kle iner zijn dan de gre nswaarde (zie
onderstaande tabel). Als de waarde groter of ge lijk is aan de gre nswaarde, dan wordt niet voldaan aan
de tweede voorwaarde. Bij het bepalen va n de OVR-tijd tellen nie t mee: 0 minute n overstap tijd, meer
dan 5 keer overstappen of het vertrek van de laa tste openbaarvervoer verbinding voor 17.30 uur.
afstandsklasse
0 - 10 km
11 - 20 km
21 - 30 km
31 - 40 km
41 - 50 km
> 50 km

grenswaarde (km/u)
10
15
22
28
33
36

voorbeeld
Mevrouw Hogendijk woont in Woerden en doet er met het openbaar vervoer
precies 1,5 uur over om bij de VU-Campus te komen.
De meest directe route met de auto is 38 km. De autoafstand gedeeld op de
reistijd met het openbaar vervoer bedraagt 38 km gedeeld door 1,5 uur =
25,3 km/u. Dit is lager dan de grenswaarde van 28 km/u in de klasse
30 - 40 km. Mevrouw Hogendijk kan dus aanspraak maken op een
parkeervergunning.
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U kunt het formulier Parkeervergunning woon-werkverkeer downloaden via VUnet. U vult he t formulier
volledig in en geeft he t af bij of verstuurt he t per post naar de Facilitaire Helpdesk.
Tijdelijke medische indicatie
Als u va nwe ge medische redenen tijdelijk genoodzaakt bent om per auto naar de VU te reizen, komt u in
aanmerking voor een tijdelijke parkeervergunning woon-werkverkeer. U hee ft hiervoor een schriftelijke
verklaring nodig van de die nst Arbo e n Milieu van de Vrije Universiteit. Voor een verlenging va n de
vergunning is opnieuw een schriftelijk advies nod ig van de dienst Arb o en Milie u.
U kunt het formulier Parkeervergunning woon-werkverkeer downloaden via VU net. U vult het formulier
volledig in, voegt de benodigde bijla gen toe en geeft he t af bij of verstuurt he t per post naar de Facilitaire
Helpdesk.
Tijdelijke sociale indicatie
U komt in aanmerking voor ee n parkeervergunning woon-werkverkeer in de categorie sociale indicatie als
er sprake is van tijdelijke bijzonder belastende privé-omstandigheden waardoor het noodzakelijk voor u is
om me t de auto naar de VU te kome n.
De opvang of he t naar school brenge n va n kinderen zal in principe als een normale e n niet als een
bijzondere omstandigheid worden gezie n. Ook een reistijd van minder dan 45 minute n me t he t openbaar
vervoer zal in het a lge meen nie t als bijzonder belastend worden beschouwd. Voorbeelden van bijzonder
belastende omstandigheden kunnen zijn: eenoudergezinnen me t een kinderopvangproble matiek,
kinderopvang van twee of meer kinderen bij ’t Olifa ntje of een intensieve verzorging wege ns ziekte va n
partner of kind. De tijdelijke bijzonder belaste nde privé-omstand igheden moete n aantoonbaar zij n en
kunne n worden gecontroleerd.
Als u denkt aan de voorwaarden te voldoe n, dan beschrijft u uw situa tie. U geeft daarbij aan: de bijzondere
belastend heid va n uw privé-situatie in rela tie tot woon-werkverkeer; de tijdelijkhe id van de situa tie; de
resultate n va n uw poginge n om anderen aan te spreken op hun medevera ntwoordelijkhe id voor he t
bijdragen aan he t op lossen va n de situa tie. De werkgever ka n bijvoorbeeld me t een tijdelijke werktijdaanpassing of roosterwijziging een bijdrage leveren; een (werkge ver van een) partner is vaak evenzeer een
belanghebbende die kan bijdrage n aan een op lossing.
U kunt het formulier Parkeervergunning woon-werkverkeer downloaden via VUnet. U vult he t formulier
volledig in, voegt de schrifte lijke motiva tie toe en geeft he t af bij of verstuurt he t per post naar de
Facilitaire He lpdesk. Toetsing door de bedrijfsarts kan hierbij onderdeel uitmaken van de
aanvraagproced ure.
Dienstreizen
Dienste n en fa culte ite n hebben de beschikking over een beperkt aantal parkeervergunninge n voor zakelijk
verkeer. Mocht u een parkeervergunning nodig hebben va nwe ge werkzaamheden waarvoor u uw auto
nod ig heeft, dan kunt u daarvoor terecht bij uw faculteit of dienst. U hoeft gee n aanvraagformulier voor
een parkeervergunning in te vullen, het gaat hier immers over die nstreize n en nie t over woon-werkverkeer.
Hoe is de verdere procedure?
PARC Facility ontvangt van de Facilitaire Helpdesk uw aanvraagformulier en gaat in opdracht van de Vrije
Universite it vervolgens na of u in aanmerking komt voor een parkeervergunning. Na toe tsing van de
aanvraag stuurt PARC Fa cility ee n toe- of a fwijzingsbrief met daarin een uitle g over de verdere gang va n
zaken. Het kan voorkomen dat na toetsing van uw aanvraag blijkt dat u in aanmerking komt voor een
parkeervergunning op grond va n meer dan één ca tegorie. Parkeervergunninge n worden slechts in éé n
categorie tege lijk toe gewezen e n we l in deze volgorde: geld ige landelijke ontheffing, carpool, ongunstige
openbaarvervoeraansluiting, medische indica tie, socia le indica tie.
Bijvoorbeeld
U vraagt een vergunning aa n op grond van carpool e n een ongunstige openbaarvervoeraansluiting en u
komt voor beide ca tegorieë n in aanmerking voor een vergunning. U krij gt dan ee n vergunning toe geweze n
op grond va n carpool. Als uw carpoolcombinatie vervalt en de ongunstige ope nbaarvervoeraansluiting nog
bestaat, kunt u uitsluite nd door middel van een nie uwe aanvraag op nie uw in aanmerking komen voor een
parkeervergunning.
Hoe lang duurt de verwerking van de aanvragen?
De verwerking van de aanvra gen neemt onge veer één week in besla g. Wij vrage n uw begrip hiervoor. Als u
uw aanvraag uiterlijk één week voor de 1e of de 15e van de maand afgeeft b ij, of opstuurt naar de
Facilitaire He lpdesk en u krijgt een parkeervergunning uiteindelijk toege wezen, kunt u naar verwachting
respectieve lijk per de 1e of de 15e van de maand na aanvraag parkeren op he t parkeerterrein van de Vrije
Universite it.
Aanvra gen voor een tijdelijke medische indicatie of ee n ge ldige landelijke ontheffing we gens invaliditeit
worden met sp oed behandeld.
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Hoe werkt de systematiek van de parkeervergunning en wat zijn de kosten?
Per 1 januari 2011 zijn de koste n (als u 5 dagen per week wilt parkeren) € 42,- per maand. Per dag heeft u
recht om maximaal 12 uur te parkeren. Voor twee dage n is dat 24 uur, voor drie dage n 36 uur, voor 4
dagen 48 uur e n voor 5 dagen 60 uur. Echter, hee ft u een parkeervergunning voor b ijvoorbeeld twee
dagen en u parkeert op één dag 13 uur in plaats van 12 uur, dan kunt u voor de tweede dag nog 11 uur
vrij parkeren. Indien u uiteindelijk per week meer parkeert dan in ure n aan u is toege wezen, worden de
extra ure n bij u in reke ning gebracht. Een e xtra uur heeft ee n tarief va n € 3,- per uur.
De kosten voor de parkeervergunning worden maandelijks ingehouden op uw salaris. Wa nneer u in he t
bezit bent van een geld ige landelijke ontheffing hoeft u nie t te beta len voor de vergunning. Indien u deel
uitmaakt van ee n carpoolcomb ina tie is he t va n belang dat u aangeeft of u contactpersoon bent van de
carpoolcombinatie. De contactpersoon betaalt na melijk voor de parkeervergunning.
Wat te doen bij ziekte?
Bij ononderbroken ziekte van 2 maande n kunt u uw parkeervergunning stopze tte n door uiterlijk één week
voor de 1e of de 15e van de week direct contact op te nemen met PAR C Facility. Uw parkeervergunning
wordt dan naar verwachting de 1e of de 15e van de maand stop gezet. Wa nneer u weer beter bent, kunt u
bij PARC Facility uw parkeervergunning op nie uw late n activeren.
Wat moet u doen bij wijziging of stopzetting?
Als u niet meer aan de criteria voldoe t, bijvoorbeeld omdat u bent verhuisd of omdat u nie t meer carpoolt,
dan dient u dit tijdig door te ge ven. U kunt het formulier Parkeervergunning woon-werkverkeer
respectieve lijk het formulier Carpoole n wijziging carpoolregistratie daarvoor gebruike n, downloaden via
VUne t. U vult de betreffende onderdelen op het formulier in, voe gt eve ntue le bijlage n toe en geeft he t af
bij, of verstuurt he t per post naar de Facilitaire He lpdesk. Vervolge ns beoordeelt PAR C Facility uw verzoek
tot wijziging of stopzetting.
Als u uiterlijk één week voor de 1e of de 15e van de maand he t verzoe k tot wijziging of stopze tting
doorgeeft, dan za l uw verzoek naar verwachting respectievelijk per de 1e of de 15e van de maand zijn
verwerkt.
Is er een sanctie als u ten onrechte gebruik maakt van een parkeervergunning woon-werkverkeer?
Wanneer u te n onrechte gebruik maakt van een parkeervergunning, bijvoorbeeld wanneer uw carpool
gestopt is of u verhuisd bent, e n u heeft d it nie t tijdig doorge geven, geld t het volled ige buitentarief van de
omliggende stra ten van de VU-Ca mpus voor elke dag dat de parkeervergunning te n onrechte is gebruikt
(voor de standplaats VU-Uilenstede ge ldt het buite ntarief dat van toepassing is op de VU-Ca mpus).
Waar kunt u terecht met vragen over de parkeervergunning woon-werkverkeer?
U kunt b ij PARC Facility terecht voor a l uw vrage n over de parkeervergunninge n voor woon-werkverkeer.
Formulieren en adressen
Formulieren downloaden via VUnet
• Carpoolen
• Parkeervergunning woon-werkverkeer
Adressen
•
Vrije Universiteit, Facilita ire Camp us Organisa tie
Facilitaire He lpdesk/Servicece ntrum
Centrale ha l Hoofd gebouw, kamer OA-11
De Boelelaa n 1105, 1081 HV Amsterdam
Tel. (020) 59 89777
Fax (020) 59 85798
E-mail: fh@dienst.vu.nl
•
PARC Facility (onderdeel van ECORYS)
Rhijnspoorplein 28
1018 TX Amsterdam
Tel. (020) 620 8646 maandag t/m d onderdag 10.00 - 15.00 uur
E-mail: parcFacility@ecorys.com
•
Vrije Universiteit, Die nst Arbo e n Milieu
Van der Boechorststraat 1, 1081 BT Amsterdam
Tel. (020) 59 89008
E-mail: arbo-en-milieu@die nst.vu.nl
•
Openbaar Vervoer Reisinformatie (OVR)
www.9292ov.nl
Tel. 0900 9292
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