Veiligheid en Beveiliging
Rotterdam World Gateway

De terminal van Rotterdam World Gateway (RWG) is 24/7 beveiligd, om te voorkomen dat
letsel of schade wordt veroorzaakt aan personen, materieel en goederen en ter voorkoming
van criminaliteit en terrorisme. De terminal is geheel omheind met hekwerk, voorzien van
beveiligingscamera’s en er worden regelmatig surveillancerondes uitgevoerd.
De terminal valt onder de Havenbeveiligingswet
en de ISPS-code. Alle bezoekers dienen vooraf te
worden aangemeld bij de Beveiliging. Het gevoerde
security-beleid voorkomt dat er ongeoorloofde
manipulaties aan lading kunnen plaatsvinden.
Iedereen die de terminal betreedt, dient maatregelen te nemen die in voorkomende gevallen nodig
worden geacht om de algehele veiligheid van
personen, materieel en goederen te waarborgen.
Toegang tot de terminal is alleen mogelijk met een
toegangspas. Bezoekers moeten zich te allen tijde
kunnen legitimeren. Voor het betreden van kantoren en andere gebouwen op de terminal is aparte
autorisatie nodig.
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Toegangsbepalingen
■

 olgens de ISPS-code is de terminal verboden
V
voor personen en vervoermiddelen, tenzij de
beveiligingsbeambte of de bevoegde mede
werker van RWG daar toestemming voor geeft.

■

 e minimale leeftijd om de terminal te mogen
D
betreden is 18 jaar.
Het betreden van de terminal mag alleen geschieden na voormelding en na het jaarlijks volgen van
een veiligheidsinstructie bij de Security Lodge.
Bij het betreden van de terminal dient men in
het bezit te zijn van een geldige toegangspas die
bij de Security Lodge verkregen kan worden
middels een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart of paspoort).
De toegang wordt uitsluitend verleend voor het
gedeelte van de terminal waar men in verband
met de aard van het bezoek moet verblijven.
Men dient de aangegeven route te volgen en de
aanwijzingen van de beveiligingsbeambte of
bevoegde medewerker van RWG op te volgen.
Het aan wal brengen van auto’s is alleen toegestaan met nadrukkelijke toestemming van de
bevoegde medewerker van RWG en na melding
aan de Beveiliging.
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Bij het verlaten van de terminal dient men zich af
te melden bij de beveiligingsbeambte, dan wel
bij de bevoegde medewerker die toestemming gaf.
Tijdens het verblijf op de terminal worden

CCTV-opnames gemaakt.
Desgevraagd dient u zich te onderwerpen aan
visitatie door gecertificeerde havenbeveiligers.

Aanleveren gegevens voor aankomst
van het schip
■
■

■
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Gegevens van de agent.
ISPS-gegevens van het schip:
- Contactgegevens Ship Security Officer (SSO)
en Company Security Officer (CSO)
- Laatste havens, security level, et cetera
-
Bemannings- en passagierslijst (verwachte
em- en debarkatie)
Bezoekers- en leverancierslijst (alleen toegang
na voormelding door de agent of SSO).
Verwachte bunkers (alleen toegestaan via de
waterzijde).

■

Op de terminal dient men de grootst mogelijke
voorzichtigheid in acht te nemen.
Eenieder dient zich bewust te zijn van het feit
dat men zich bevindt op een bedrijfsterrein waar
onverwacht gevaarlijke situaties kunnen plaatsvinden.
Men dient extra alert te zijn op bedrijfsvoer
tuigen en -werktuigen zoals vorkheftrucks,
reachstackers, AGV’s (Automatisch Geleide
Voertuigen) en kranen.
Het is verboden zich op te houden op risicovolle
plekken, bijvoorbeeld bij geopende overheaddeuren, onder lasten en op afgezette terrein
gedeelten en stapelvakken.
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Verbodsbepalingen

 p de terminal is het dragen van persoonlijke
O
beschermingsmiddelen (PBM) – een veiligheidshelm, veiligheidsbril, veiligheidsschoenen en
signaalkleurige kleding met reflecterende
strepen – verplicht, met uitzondering van de
PBM-vrije zones.
Op plaatsen waar extra PBM zijn voorgeschreven
en bij bepaalde werkzaamheden, dienen aanvullende PBM te worden gedragen, zoals gehoorbe
scherming of een zwemvest bij werkzaamheden
aan de kade.
Eventueel kunnen de benodigde standaard PBM
bij RWG worden geleend.

Op de RWG-terminal is het ten strengste verboden
om:
■ Onder invloed van alcoholhoudende dranken en/
of stimulerende middelen het terrein van RWG
te betreden. Bovendien is het meenemen van
alcoholhoudende dranken en stimulerende middelen naar het terrein van RWG en het nuttigen
hiervan op het terrein van RWG ten strengste
verboden.
■ Werkzaamheden buitenboord uit te voeren, zoals
schilderen.
■ Auto’s aan wal te brengen zonder nadrukkelijke
toestemming van de operationele aansturing.
■ T
 e roken of open vuur te gebruiken.
■ Werkzaamheden uit te voeren zonder toestemming of de benodigde werkvergunningen.
■ 
Transport- en vervoermiddelen, materialen en
gereedschappen zodanig te plaatsen of achter
te laten dat de veiligheid in gevaar gebracht kan
worden.
■ T
 e filmen of te fotograferen.
■ Zich in het stack dan wel op of in bedrijfsmiddelen te begeven zonder dat daarvoor nadrukkelijke toestemming is verleend.
■ Op voertuigen mee te rijden, anders dan op de
daartoe bestemde zit- of staanplaats.

Brandpreventie
■

■

■

POWER
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Op het gehele terrein, in gebouwen en werkplaatsen is roken en open vuur verboden. Voor lassen,
branden en andere vormen van open vuur kan
een ontheffing worden aangevraagd via een
werkvergunning.
Brandkranen, hydranten en straatputten moeten
altijd voor de brandweer bereikbaar blijven.
Heetwerkzaamheden op schepen dienen altijd
te worden aangemeld bij RWG en de havenautoriteiten, en er moet een werkvergunning worden
aangevraagd.
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Op de terminal gelden de verkeers- en gedragsregels zoals vastgelegd in het Bedrijfsverkeersreglement van RWG. De wegenverkeerswet is
van toepassing.

TECHNICAL
GATE BUILDING

■

Veiligheidsregels

Verkeersregels
■

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Op de gehele terminal geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.
■ A anwijzingen door middel van symbolen en/of
geplaatste borden dienen nauwgezet te worden
opgevolgd.
■ 
In operationele gebieden is het verplicht een
zwaailicht te voeren of de alarmlichten te laten
branden.
■ Telefoneren in bewegende transportmiddelen is
alleen ‘handsfree’ toegestaan.
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De terminal, opstelplaatsen, loodsen en werkplaatsen te verontreinigen.
Zich zonder toestemming in operationeel gebied
of op de kade te bevinden.

Sancties
Bij het niet-naleven van voorschriften, opdrachten
of aanwijzingen betreffende veiligheid, hygiëne
en verkeer behoudt RWG zich het recht voor:
■ De betrokken persoon van de terminal te doen
verwijderen en verdere toegang tot de terminal
te ontzeggen.
■ Het werk te doen stoppen zonder enigerlei wijze
aansprakelijkheid te aanvaarden voor als gevolg
hiervan ontstane schade aan de kant van de
nalatige persoon, voor betrokkenen of de
opdrachtgever, echter met behoud van het recht
op vergoeding van schade veroorzaakt door het
doen en/of nalaten van deze persoon.

Aansprakelijkheid
Een bezoek aan de terminal van RWG geschiedt op
eigen risico. Aan de bedrijfsvoering van RWG zijn
risico’s verbonden, zoals het risico op schade
ontstaan in het verkeer op de terminal, bij laad- en
loswerkzaamheden, bij verplaatsing van containers en/of goederen en bij overige activiteiten ten
behoeve van de op- en overslag. RWG en de door
RWG te werk gestelde personen zijn niet aansprakelijk voor enige schade – van welke aard of met
welke oorzaak dan ook – aan personen, voer- en
vaartuigen en andere zaken die zich bevinden op
het terrein, in het aan het terrein grenzende water
of op de langszij afgemeerde schepen, een en ander
tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of
bewuste roekeloosheid van RWG of de met de
leiding van het bedrijf belaste personen.

Incidenten
Alle incidenten en ongevallen zoals aanrijdingen,
beveiligingsincidenten, schade, brand of ongevallen met gevaarlijke stoffen dienen onmiddellijk bij
de Beveiliging van RWG gemeld te worden. Het
volgende dient hierbij gespecificeerd te worden:
■ Wie u bent.
■ Wat er is gebeurd.
■ 
Op welke locatie het incident plaatsgevonden
heeft.
■ 
Op welk tijdstip het incident plaatsgevonden
heeft.
■ O f er eventuele slachtoffers zijn.

Contactgegevens RWG
Security Lodge
+31 (0)10 742 20 81, security@rwg.nl
Teamleider Security
+31 (0)10 742 21 89, +31 (0)6 211 661 72
anne.dejong@rwg.nl
Port Facility Security Officer (PFSO)
+31 (0)10 742 20 19, +31 (0)6 834 408 02
richard.pronk@rwg.nl
Hazardous Cargo Team
+31 (0)6 834 408 22, hct@rwg.nl
HSSE
+31 (0)10 742 21 70, hsse@rwg.nl
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