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Inleiding visitatie: 

Visitatie is het instellen of uitvoeren van een onderzoek (inspectie) in aanwezige tassen, koffers, voertuigen 
waarbij de inhoud van bijvoorbeeld handbagage, tassen en verpakkingsmiddelen of laadruimten wordt 
gecontroleerd. Visitatie is niet bij wet geregeld. De werkgever kan zich hierbij wel beroepen op artikel 7:660 
Burgerlijk Wetboek (BW), dat bepaalt dat de werknemer de bedrijfsvoorschriften “ter bevordering van de 
goede orde binnen de onderneming” moet navolgen. Visitatie kan zowel bij toegang tot de locatie als bij 
vertrek plaatsvinden. Visitatie is geen fouillering. Er vindt geen onderzoek plaats aan het lichaam of de 
kleding. Mogelijk kan wel gevraagd worden of iemand zijn of haar jas uit wil doen en zelf de zakken wil legen. 
Visiteren kent daarmee geen direct actieve handeling van de beveiliger richting de te visiteren persoon. 
Visitatie is ook geen dwangmiddel: de te visiteren persoon mag weigeren en kan niet tot visitatie worden 
gedwongen. 

Wie mag visiteren? 

Dat mogen alleen medewerkers die daarvoor zijn aangewezen door de werkgever, of medewerkers van een 
door de werkgever ingehuurd beveiligingsbedrijf. 

Visitatie bij medewerkers en bezoekers van bedrijvenpark Botlek: 

Toestemming vragen: Bij visitatie van medewerkers en bezoekers moet te allen tijde toestemming 
worden gevraagd aan de te visiteren persoon. Het moet de gevisiteerde persoon duidelijk zijn 
waarmee deze instemt. De instemming mag niet worden afgedwongen. Bij weigering en in overleg met 
de Security-manager, Bevelvoerder/Staf Piket/PFSO of de contactpersoon van de bezoeker kan de 
toegang worden ontzegd. 

Inhoud controle: 

 
Personen die het bedrijventerrein betreden en of verlaten, dienen op verzoek aan een visitatiecontrole 
mee te werken. De visitatie wordt door gediplomeerde beveiligers in opdracht uitgevoerd. 
De handeling is niet primair gericht op het opsporen van strafbare feiten, zoals diefstal of 
verduistering: maar op het voorkomen van incidenten, de veiligheid van overige medewerkers, het 
verdwijnen van bedrijfsgevoelige informatie en andere bedrijfsschade. 
 
Deze controle kan omvatten:  

• Controle van (hand)bagage, kleding en/of meegevoerde goederen van personen; 

• Controle van laadruimtes van voertuigen. 
 
Contractors zullen ook altijd een actuele inventarislijst van het voertuig, tas of koffer bij zich moeten 
hebben. 
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De controles worden steekproefsgewijs uitgevoerd. Het management van het bedrijf kan bepalen dat 
het onderzoek stelselmatig wordt uitgevoerd en zal in overleg met de overige bedrijven op het 
bedrijvenpark aanvullende afspraken maken indien de omstandigheden daar om vragen.    
 
Indien er (mogelijk) sprake is van een beveiligingsovertreding of incident wordt de Security manager 
geïnformeerd. De Security Manager informeert het geconsigneerde stafpiket, de PFSO en de directie 
van het belanghebbende bedrijf. De controle op het meenemen van goederen gebeurt in opdracht van 
de Security manager.  
 
Weigering medewerking: 
 
Personen die weigeren hun bagage en of voertuig aan een controle te onderwerpen, worden 
gerapporteerd aan de directie van het betreffende bedrijf en de leidinggevende van de te visteren 
persoon. De consequenties voor deze weigering worden door de directie van het betreffende bedrijf 
bepaald.  
 
Bevoegdheden beveiligingspersoneel: 
 
Het beveiligingspersoneel is alleen in opdracht gemachtigd om visitatie controles uit te voeren.  
 
Vanuit de ISPS wetgeving moet er dagelijks ad-random 1% van de totale bezoekers / contractors en 
eigen medewerkers worden gevisiteerd, dit zal het toegangssysteem ad-random aangeven. Daarna zal 
de security manager het beveiligingspersoneel opdracht geven tot visitatie over te gaan. Visitatie mag 
uitsluitend door gediplomeerde beveiligingsbeambten worden uitgevoerd op alle plaatsen die als in- 
en/of uitgang in aanmerking komen.  
 
De visitatie mag uitsluitend aan de meegenomen bagage (tassen, koffers, voertuigen, dozen e.d.) 
worden uitgevoerd. De beveiligingsbeambte dient voorafgaande de visitatie te allen tijde de 
betrokkene zijn / haar toestemming te vragen. Indien men weigert aan de visitatie mee te werken, 
wordt dit aan de Security manager / de PFSO en het geconsigneerde stafpiket medegedeeld. Van de 
weigering wordt een aantekening gemaakt in het toegangssysteem bij de betreffende persoon. En 
wordt dan ook gerapporteerd aan de directie van het betreffende bedrijf en/of de leidinggevende van 
de te visteren persoon. 
 
Onderzoek aan kleding:  
 
Fouilleren, onderzoek aan kleding of lichaam is ten strengste verboden. Deze bevoegdheid is 
uitsluitend voorbehouden aan opsporingsambtenaren genoemd in de artikelen 141 en 142 van het 
Wetboek van Strafvordering bij een vermoeden van een strafbaar feit. 
 
 
Richtlijnen bij visitatie: 

 
➢ Visitatie dient zonder aanzien des persoons plaats te vinden, waarbij er tactvol en vriendelijk 

wordt opgetreden. 
➢ Visitatie van handbagage dient, ter verzekering van enige discretie, plaats te vinden in een 

afgeschermde ruimte.  
➢ Visitatie dient bij voorkeur door twee beveiligingsbeambten te worden uitgevoerd. Het 

uitvoeren van visitatie bij personen van het vrouwelijk geslacht dient bij voorkeur door een 
vrouwelijke beveiligingsbeambte te worden uitgevoerd. Indien er geen vrouwelijke 
beveiligingsbeambte beschikbaar is kan de gevisiteerde verzoeken om de controle door een 
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van de vrouwelijke collega’s van HR of Management van de aanwezige bedrijven op het 
bedrijvenpark te laten uitvoeren.  

➢ Het is niet toegestaan dat de beveiligingsbeambte persoonlijk een tas of kofferbak open maakt, 
dergelijke handelingen moet door de gevisiteerde persoon in kwestie zelf worden gedaan.     

➢ Indien de beveiligingsbeambten een voorwerp nauwkeuriger wil bekijken, verzoekt deze de 
gevisiteerde persoon dit te tonen. 

➢ Visitatie gebeurd onder normale omstandigheden ad-random en zonder registratie van 
persoonsgegevens door een beveiligingsbeambte.  

➢ Bij stelselmatig visiteren zal het AOM bedrijfsmanagement de belanghebbende bedrijven 
hierover informeren. 

➢ Conform ISPS richtlijn zal de visitatie in een rapportage worden bijgehouden. 
 

Indien er repressief moet worden opgetreden, dient te allen tijde de Security Manager, het 
geconsigneerde stafpiket, de PFSO, de Site Services Manager of Directie van een AOM bedrijf te 
worden gewaarschuwd; deze maakt rapport op en licht het management van het belanghebbende 
bedrijf hierover in.                                          
 
Geheimhouding: 
Ten aanzien van alle zaken die betrekking hebben op de uitgevoerde visitatie, is de 
beveiligingsbeambte tot geheimhouding verplicht. 


