Hogescholen

VISITATIEREGELING FONTYS

Inleiding
Deze regeling is een aanvulling op en uitwerking van het bepaalde in artikel 7 van de Fontys Huisregels en
ordemaatregelen en artikel 36 van het Fontys Studentenstatuut. De regeling heeft tot doel dat daartoe
bevoegde functionarissen van Fontys na kunnen gaan of er goederen worden meegevoerd of aanwezig zijn
die gevaar, schade of nadeel kunnen opleveren voor Fontys of voor personen die zich in de gebouwen of op
de terreinen van Fontys bevinden. De regeling dient derhalve om de veiligheid van Fontys en bij Fontys
verblijvende personen te bevorderen en te handhaven.
1.

Visitatie

a.

Onder visitatie wordt verstaan het doen van preventief onderzoek naar goederen die worden
meegenomen op het terrein of binnen gebouwen van Fontys.
b. In het algemeen zal het gaan om onderzoek van bagage of kleding, waarbij betrokkene gevraagd
zal worden zelf de bagage te openen en de voorwerpen die zich daarin bevinden er uit te halen
en/of voorwerpen uit of onder de kleding vandaan te halen.
c. Onder bagage wordt naast rugzakken, tassen en dergelijke onder rneer ook verstaan fletstassen,
koffers, dozen en de inhoud van motorvoertuigen op het terrein van Fontys (waaronder de
kofferbak).
d. Het fouilleren aan het lichaam en/of de kleding is niet toegestaan. Indien nodig kan daarvoor de
hulp van de politic ingeroepen worden.
2.

Verplichting mee te werken

a.

Studenten (daaronder zijn o.a. begrepen extranei, cursisten, contractstudenten en zij-instromers)
en medewerkers van Fontys zijn verplicht gehoor te geven aan een verzoek tot visitatie als bedoeld
onder 1.
Derden zijn niet verplicht gehoor te geven aan een verzoek tot visitatie, maar bij weigering kan
hen de toegang tot de terreinen en gebouwen van Fontys geweigerd worden.

b.

3.

Omstandigheden

a.
b.

Visitatie heeft plaats indien er een concreet vermoeden is van een situatie waardoor er gevaar,
schade of nadeel bestaat voor Fontys of voor bij Fontys verblijvende personen.
Daarnaast is visitatie bij wijze van steekproef mogelijk. Dit wordt in voorkomende gevallen
duidelijk aangekondigd bij de ingang van het betreffende gebouw en/of van het betreffende
terrein.

4.

Bevoegde functionarissen

a.

Visitatie kan enkel plaatsvinden door daartoe bevoegde personen, zoals facilitair medewerkers
beveiliging en eventueel door facilitair medewerkers, die als zodanig herkenbaar zijn. Deze
personen dienen zich te kunnen legitimeren en dienen aan te kunnen tonen dat zij bevoegd zijn
om te visiteren.
In voorkomende gevallen (daar waar geen facilitair medewerker beveiliging aanwezig is) en
indien de situatie zodanig is dat direct ingrijpen noodzakelijk is, kunnen ook medewerkers van
mediatheken een verzoek tot visitatie doen.

b.

c.

Stagiaires ("security") van de beveiliging mogen geen verzoek tot visitatie doen, tenzij in
aanwezigheid van een daartoe bevoegde functionaris.

5.

Slotbepalingen

a.

Vaststelling van deze regeling, wijzigingen daaronder begrepen, geschiedt door de Raad van
Bestuur en wordt ter instemming voorgelegd aan de Centrale Medezeggenschapsraad Fontys.
Deze regeling treedt in werking op 11 juli 2008.

b.

Aldus vastgesteld bij voorgenomen besluit door de Raad van Bestuur op 16 juni 2008, met instemming van
deCMRd.d. 10 juli 2008.
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