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Doel instructie
Bereiken dat het uitvoeren van visitaties zorgvuldig is vastgelegd, zodat gewerkt wordt binnen
de kaders van wetgeving en bedrijfsregels met het uiteindelijke doel om diefstal, verduistering
van eigendommen en goederen, het meebrengen van ongewenste materialen en producten die
een bedreiging kunnen vormen, te voorkomen.
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Terminologie & afkortingen
Afkorting/term

Beveiligingsmedewerker

Visitatie

Betekenis
RWE Generation NL beveiligingsmedewerker of een ingehuurde
medewerker van een externe beveiligingsdienst

Onderzoek van bagage, kleding en voertuigen door aan
personen te vragen de inhoud van bijvoorbeeld jassen, koffers
en tassen te tonen of voertuigen te openen voor een inspectie

Toepassingsgebied
Alle Productielocaties van RWE Generation NL.

Inleiding en werkwijze
Doelstellingen visitatie
•
•
•

Controle op goederen die op het terrein niet zijn toegestaan, zoals wapens, alcohol of
drugs;
Controle op eigendom van goederen en documenten;
Controle op gevaarlijke stoffen (die mogelijk schadelijk voor de gezondheid en milieu zijn)
en of deze voorzien zijn van de vereiste veiligheidsinformatiebladen.

In de vestigingsinstructies per locatie over het aan- en afvoeren van materialen is geregeld op
welke wijze deze op de vestiging mogen worden aan- en afgevoerd. Controle op de naleving van
deze vestigingsinstructie kan plaatsvinden door middel van visitatie.
Iedereen die toegang tot het terrein wenst of het terrein wil verlaten wordt geacht mee te werken
aan een visitatie.
Bij de toegangen van de terreinen van RWE is aangegeven dat bij het betreden en verlaten van het
RWE terrein de kleding, de bagage en het voertuig aan een visitatie onderworpen kunnen worden.
Visitatie kan preventief en willekeurig plaatsvinden of bij een vermoeden van een overtreding van
de regels, zoals diefstal. De Vestigingsmanager of zijn vervanger geeft in dit geval opdracht aan de
beveiligingsdienst.
De visitatie van personen en hun bagage zal tenminste door twee personen uitgevoerd moeten
worden. Minimaal één daarvan is een daartoe aangewezen en bevoegde beveiligingsmedewerker.
Eventueel kan een tweede persoon een medewerker van RWE zijn.
Dit moet plaatsvinden in een afgeschermde ruimte waarbij privacy en discretie gewaarborgd
moeten zijn. Bij visitatie van een vrouw dient een vrouwelijke beveiligingsmedewerker aanwezig te
zijn.
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Bevoegdheden en instructie bij visitatie
Bij een visitatie is de beveiligingsmedewerker uitsluitend bevoegd om:
•
•
•
•

De te visiteren persoon te verzoeken zijn of haar bagage dan wel het voertuig te openen,
dan wel de inhoud van kleding te tonen;
Bij het zien van RWE Generation (gemerkte) goederen te vragen naar een geldig
afvoerbewijs of bewijs van gebruikers eigendom (laptop/ telefoon);
Bij het niet kunnen tonen van een geldig afvoerbewijs de persoon te verzoeken de
goederen vrijwillig in tijdelijke bewaring (max 1 (dag)dienst) te geven onder afgifte van
een bewijs van ontvangst;
Bij het zien van goederen waarvoor geen opdracht dan wel toestemming is gegeven deze
aan te voeren op het terrein of in bezit te hebben, de persoon mee te delen dat de
goederen niet op het terrein worden toegelaten. De goederen kunnen bij de
beveiligingsdienst worden achtergelaten met een bewijs van ontvangst.

Van iedere visitatie wordt bij afwijkingen door de beveiligingsdienst een visitatierapport opgesteld.
Dit rapport wordt gedurende 3 maanden door de beveiligingsdienst opgeslagen. De
Vestigingsmanager of diens vervanger worden van de afwijking door de beveiligingsdienst op de
hoogte gesteld.
Bij een ernstig vermoeden van een misdrijf wordt een onderzoek ingesteld in opdracht van de
Vestigingsmanager of zijn vervanger. De instructie I101 Sanctionering kan dan van toepassing zijn.
Bij overtredingen en afwijkingen schakelt RWE standaard de Politie in na opdracht van de
Vestigingsmanager of zijn vervanger.
Wanneer geen medewerking wordt verleend aan visitatie kan de toegang tot het terrein geweigerd
worden.
Bij visitaties moeten de volgende gegevens vastgelegd worden:
•
•
•

Het aanvangstijdstip en de duur van de visitatieperiode;
De criteria waarop personen en voertuigen worden geselecteerd. Bij een geplande visitatie
is dit willekeurig en steekproefsgewijs;
De namen van de beveiligingsmedewerkers die de visitatie uitvoeren.

Formulieren en hulpmiddelen
•
•
•
•

Tijdelijke afvoer bon (Doc.nr: 2003-0060981)
Definitieve afvoer bon (Doc.nr: 2003-0062962)
Retour ontvangstbewijs toegangspas (EP 01-036)
Visitatierapport (EP 01-008)
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