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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2713
Vragen van de leden Ploumen (PvdA) en Sazias (50PLUS) aan de Minister
voor Medische Zorg over hoge parkeerkosten bij ziekenhuizen (ingezonden
1 april 2020).
Antwoord van Minister Van Rijn (Medische Zorg) (ontvangen 6 mei 2020). Zie
ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019–2020, nr. 2580.
Vraag 1, 2, 3
Bent u zich bewust van het feit dat veel zorgmedewerkers die momenteel
extra uren draaien om de coronacrisis te bestrijden daardoor extra kosten
maken door het betaald parkeren bij ziekenhuizen?
Bent u het ermee eens dat dit een oneerlijke situatie is gezien het feit dat
zorgmedewerkers momenteel slechter met het openbaar vervoer kunnen
reizen vanwege de vakantiedienstregelingen en daarmee de kosten dus niet
kunnen omzeilen?
Bent u het ermee eens dat in deze tijden van crisis zorgmedewerkers zich niet
moeten hoeven bekommeren om extra kosten waar zij mee te maken krijgen
doordat ze zich nog harder inzetten voor onze samenleving?
Antwoord 1, 2, 3
Ik ben alle zorgverleners erg dankbaar voor het vele werk dat nu wordt
verzet. Ik ben het met de PvdA en 50PLUS eens dat zorgverleners zich juist in
deze tijden niet zouden moeten bezighouden met bijkomende zaken, zoals
parkeerkosten. Ik ben me ervan bewust dat het draaien van extra uren tot
gevolg heeft dat er in de huidige situatie meer geparkeerd moet worden.
Vraag 4
Bent u bereid toe te zeggen dat deze parkeerkosten ofwel worden stopgezet
door een beroep te doen op de uitbaters van deze parkeerplaatsen, ofwel toe
te zeggen dat de gemaakte parkeerkosten door zorgmedewerkers per direct
zullen worden vergoed door uw ministerie? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 4
Ik heb contact gezocht met de koepelorganisaties van ziekenhuizen, de NVZ
en NFU. Zij hebben het onder de aandacht van hun leden gebracht. Beide
koepels geven aan dat alle ziekenhuizen onderschrijven dat de effecten van
de corona-crisis geen gevolg mogen hebben op de extra kosten die medewerkers ten behoeve van werk moeten maken. Ten aanzien van het parkeerbeleid betekent dit volgens de NVZ en NFU dat vrijwel alle ziekenhuisorgani-
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saties voor deze crisisperiode (zo nodig in overleg met de gemeenten) geen
of sterk gereduceerde parkeerkosten hanteren.
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