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Artikel 1  Doel 

Ter bevordering van de veiligheid in het LUMC is het dragen van een Identificatie Badge verplicht voor in het LUMC 
werkzame personen. 
  

Artikel 2  Status van de houder     

Aan de onderstaande groepen van personen wordt een Identificatie Badge uitgereikt: 

 medewerkers met een aanstelling; 

 stagiairs, co-assistenten, uitzendkrachten, winkelhouders op het Leidse Plein, overige externe in het LUMC 
werkzame personen; 

 studenten geneeskunde en studenten (bio)medische wetenschappen; 

 OOR medewerkers. 
  

Artikel 3  Draagplicht 

De Identificatie Badge dient in het LUMC zichtbaar te worden gedragen. 
  

Artikel 4  Eigendom en gebruik 

De Identificatie Badge blijft eigendom van het LUMC en is bestemd voor persoonlijk gebruik. Misbruik kan leiden tot 
intrekking van de Identificatie Badge dan wel tot beperking van de gebruiksopties. 
  

Artikel 5  Faciliteiten 

Aan de Identificatie Badge kunnen de volgende gebruiksopties worden gekoppeld: gebruik koffieautomaat, gebruik 
parkeergarage en fietsenstalling, kledinguitgifte, toegang tot bijzondere ruimtes, printen en kopiëren, 
tentamenregistratie. 
Deze gebruiksopties kunnen ter beoordeling van het Raad van Bestuur en afhankelijk van de technische mogelijkheden 
worden uitgebreid of ingeperkt. Het bevoegd gezag bepaalt welke gebruiksopties aan de houder van de Identificatie 
Badge worden toegekend. De status van de houder is hiervoor beslissend. 
  

Artikel 6  Betaling parkeergarage 

Indien de houder met gebruikmaking van de Identificatie Badge toegang heeft tot de parkeergarage, worden de 
parkeerkosten ingehouden op het salaris. Indien dit niet mogelijk is, dient de houder van de Identificatie Badge een 
machtiging af te geven voor afschrijving van de parkeerkosten van giro- of bankrekening. (zie parkeerreglement). 
  

Artikel 7 Verkrijgen van de gegevens 

De gegevens worden verkregen via de geldende aanstellings- registratieprocedures en vastgelegd in het 
personeelssysteem (peoplesoft-HR). Dit geldt zowel voor medewerkers, niet-medewerkers en belanghebbenden. Indien 
het LUMC beschikt over een digitale scan van het ID-bewijs zal de digitale pasfoto gebruikt worden. In alle andere 
gevallen zal een aparte foto gemaakt worden. 
  

Artikel 8  Borg 

Afhankelijk van de status van de houder is een borg verschuldigd voor de Identificatie Badge. De borg bedraagt € 
15,00. 
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Artikel 9  Verlies of diefstal 

Bij verlies of diefstal van de Identificatie Badge dient direct aangifte gedaan te worden bij de Beveiliging. De houder 
dient onmiddellijk hierna een afschrift van de aangifte in bij de personeelsservicebalie, zodat de Identificatie Badge kan 
worden geblokkeerd. Eventueel resterend saldo dat op de Identificatie Badge stond, wordt niet vergoed. Voor een 
nieuwe badge wordt €15,00 vervangingskosten in rekening gebracht. 
  

Artikel 10  Beschadiging 

In geval van niet functioneren ten gevolge van zichtbare beschadiging van de Identificatie Badge wordt €  15,00 
vervangingskosten in rekening gebracht. 
  

Artikel 11  Vervanging 

Bij vervanging in verband met normale slijtage dan wel wijziging (naam, titulatuur) worden geen vervangingskosten in 
rekening gebracht. 
  

Artikel 12  Inleverplicht 

Bij beëindiging van het dienstverband dan wel de (werk)relatie met het LUMC dient de Identificatie Badge uiterlijk op de 
laatste werkdag te worden ingeleverd bij de personeelsservicebalie. Indien er borg is betaald voor de dienstkleding, 
moet deze eerst worden opgehaald bij de linnenkamer voordat de badge kan worden ingeleverd bij de 
personeelsservicebalie. 
Een eventueel resterend saldo boven de € 0,50 wordt bij de personeelsservicebalie uitbetaald, waarbij wordt afgerond 
op €  0,05. Bij niet af te lezen saldo vindt geen uitbetaling plaats. 
  

Artikel 13  Blokkade 

1. Bij beëindiging van het dienstverband alsmede bij het einde van voor een bepaalde tijd aangegane werkrelatie, 
worden de toegekende gebruiksmogelijkheden geblokkeerd. 

2. Wanneer het bevoegd gezag daartoe aanleiding ziet, kan het gebruik van de Identificatie Badge geblokkeerd of 
aangepast worden. 

  

Artikel 14  Controle 

De beveiliging heeft het recht om de houder te verzoeken de Identificatie Badge te tonen. 


