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Toegang onder voorwaarden; overtreding huisregels strafrechtelijk 

gesanctioneerd 
 

Iedere rechthebbende is bevoegd om de toegang tot diens terrein te verbieden aan 

onbevoegden. Minder bekend is dat de rechthebbende ook voorwaarden kan verbinden 

aan het verlenen van toegang. Indien iemand de gestelde voorwaarde overtreedt is hij 

niet langer gerechtigd zich op het terrein te bevinden en is de overtreding van het 

bepaalde in artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht daardoor gegeven. Dit artikel 

gaat in op de juridische aspecten en legt uit hoe overtreding van huisregels 

strafrechtelijk kan worden gesanctioneerd. 

 

Toegang onder voorwaarden treft men vaak aan bij het betreden van natuurgebieden. 

Voorbeelden zijn dat degene die het natuurgebied betreedt op de paden blijft, zich daar niet 

bevindt tussen zonsondergang en zonsopgang, de motor van zijn voertuig uitzet, honden 

aanlijnt, etc. Minder bekend is dat het betreden onder voorwaarden ook gesteld kan worden 

op fabrieksterreinen of militaire terreinen om af te dwingen dat men zich aan de zogenaamde 

“huisregels”houdt. De meest bekende huisregel is dat “de bepalingen van de 

Wegenverkeerswet van overeenkomstige toepassing zijn”. Het zich houden aan de 

aangegeven maximum snelheid is de meest bekende daarvan afgeleide huisregel. Velen die 

werkzaam zijn in het beveiligingsvakgebied weten dat de politie op het particuliere terrein 

niet kan controleren op snelheid en als gevolg daarvan niet kan bekeuren voor een overtreding 

bij of krachtens de Wegenverkeerswet. Slechts weinigen weten dat de politie tegen de 

snelheidsovertreder wel proces-verbaal kan opmaken wegens overtreding van artikel 461 van 

het Wetboek van Strafrecht, nadat de particuliere beveiliging de snelheidsovertreding heeft 

vastgesteld.      

 

Toegang onder voorwaarden  

In de jurisprudentie is al langer bepaald dat de rechthebbende aan het verlenen van toegang tot 

diens terrein voorwaarden mag stellen.
i
 De gedachte is als volgt: Zolang men zich aan de 

toegangs- of verblijfsvoorwaarde houdt wordt men geacht met toestemming van de 

rechthebbende aanwezig te zijn; schending van de voorwaarde houdt de intrekking van de 

toestemming in. Door overtreding van de gestelde voorwaarde is degene aan wie 

voorwaardelijk toestemming is verleend het terrein te betreden, niet langer gerechtigd zich op 

het terrein te bevinden en is de overtreding van het bepaalde in artikel 461 Wetboek van 

Strafrecht daardoor gegeven.  

 

Strafrechtelijke basis 

De rechthebbende die met behulp van toegangs- of verblijfsvoorwaarden de orde en rust op 

diens terreinen wil reguleren, wordt – in diens privaatrechtelijke uiting - gesteund door het 

bekende artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht (zie kader).  

 

Artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht luidt: 
Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze 

door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie. 
 

Een belangrijk bestanddeel van deze verbodsbepaling is dat de rechthebbende op voor een 

ieder blijkbare wijze de toegang op diens terrein (“grond”) heeft verboden. “Op een blijkbare 

wijze” houdt in dat achteraf objectief kan worden vastgesteld dat de bedoeling van de 



rechthebbende duidelijk is. De uiting van de rechthebbende kan geschieden door het bekende 

bordje “Verboden toegang voor onbevoegden”, waarbij wordt opgemerkt dat een expliciete 

verwijzing naar artikel 461 Wetboek van Strafrecht niet nodig is voor de strafbaarstelling. Die 

verwijzing is echter wel nuttig omdat het duidelijkheid schept. Omtrent de wijze waarop dit 

verbod en in het verlengde daarvan  het stellen van toegangsvoorwaarden kenbaar moet 

worden gemaakt stelt de wet zelf geen eisen. Deze zijn in de jurisprudentie wel door de 

rechter uitgewerkt. Om dit met een voorbeeld te verduidelijken: Wanneer iemand over een 

hoge omheining klimt of zich door een dichte hoge haag worstelt, terwijl geen bordje 

“verboden voor onbevoegden” geplaatst is, pleegt hij de overtreding omdat door de 

omheining of de haag voor hem op blijkbare wijze door de rechthebbende is aangegeven dat 

de toegang verboden is.  

 

Eisen aan de voorwaarden 

Om als rechthebbende met succes aangifte te doen voor artikel 461 van het Wetboek van 

Strafrecht dient de rechthebbende er volgens de jurisprudentie voor te zorgen dat de 

voorwaarden helder en ondubbelzinnig zijn geformuleerd en dat deze ook naar de inhoud 

eenvoudig zijn. De voorwaarden moeten ook kenbaar zijn. De gestelde voorwaarden kunnen 

voor eenieder kenbaar worden gemaakt door de tekst op borden bij het betreden van het 

terrein of door de voorwaarden af te drukken op een toegangsbewijs dat wordt afgegeven en 

waarbij de bezoeker geattendeerd wordt op voorwaarden. 

 

Jurisprudentie Hoge Raad 

Onlangs heeft de Hoge Raad bovenstaande theorie bevestigd door te oordelen over een 

concrete zaak. De feiten waren als volgt: Een burgerambtenaar van defensie werd door de 

Koninklijke Marechaussee op een defensieterrein (Marinehaven te Den Helder) bekeurd voor 

artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht. Hij had met zijn personenauto te hard had 

gereden op een plek waar een maximum snelheid gold van 50 km per uur. De gecorrigeerde 

snelheid betrof 65 km per uur, zodat de toegestane maximumsnelheid met 15 km per uur is 

overschreden. Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) geldt 

slechts voor het verkeer op openbare wegen. Artikel 62 RVV 1990, dat de weggebruikers 

verplicht om gevolg te geven aan verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden, 

waaronder verkeersborden, was in het concrete geval niet van toepassing. Verdachte reed 

immers niet op een openbare weg, maar op een afgesloten marineterrein. De rechter stelde 

vast dat het militair terrein niet voor iedereen toegankelijk is. Het terrein is geheel omgeven 

door water. Er zijn twee ingangen tot het terrein waar toegangscontroles worden verricht door 

personeel van het Marine Beveiligingkorps. Slechts op vertoon van een geldige toegangspas 

van Defensie dan wel -na controle van de identiteit - met een tijdelijk toelatingsbewijs wordt 

men toegelaten. Bij de ingangen van de Marinehaven staan borden waarop onder meer de 

volgende tekst is vermeld:  

"Militair terrein. Verboden toegang behalve met toestemming van de rechthebbende. Aan de 

toestemming is in elk geval de voorwaarde verbonden dat de op dit terrein geldende regels 

met betrekking tot het verkeer, in acht worden genomen. Bij handelen in strijd met deze regels 

kan proces-verbaal worden opgemaakt" en  

"Op dit terrein zijn de bepalingen van de verkeerswetgeving van overeenkomstige toepassing, 

met dien verstande dat: de maximum snelheid 50 km/uur is". 

De rechter was van mening dat het voor degene aan wie onder deze voorwaarde toegang tot 

het terrein is verleend eenvoudig en objectief vaststelbaar of door hem de gestelde 

voorwaarde wordt overtreden: met het enkel acht slaan op de in of aan zijn voertuig 

aangebrachte snelheidsmeter kan door hem worden volstaan. Door te hard te rijden was de 

burgerambtenaar niet langer gerechtigd zich op het terrein te bevinden en is de overtreding 



van het bepaalde in artikel 461 Wetboek van Strafrecht daardoor gegeven. Hij was terecht 

bekeurd.
ii
 

 

Conclusie 

Via toegangsverleningsvoorwaarden (huisregels) kan een rechthebbende het gebruik van het 

terrein reguleren. Bij “huisregels” kan men denken aan regels betreffende het verkeer, maar 

ook aan regels omtrent visitatie bij het vertoeven op een festivalterrein, waaronder de plicht 

om mee te werken aan visitatie door medewerkers van de beveiliging. Wanneer men aan die 

voorwaarden voldoet (men houdt zich aan de verkeersregels of men werkt mee aan visitatie) 

is men gerechtigd, schending van die voorwaarden houdt intrekking van de toestemming in. 

Men is gerechtigd mits men zich op een bepaalde wijze gedraagt. Men is strafbaar indien men 

zich niet houdt aan de huisregels. Artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht kent veel brede 

toepassingsmogelijkheden dan vaak voor mogelijk wordt gehouden. 

 

                                                      
i Zie onder meer HR 23 maart 1925, NJ 1925, blz. 718; HR 10 maart 1930, NJ 1930, blz. 577, HR 30 september 

1975, LJN: AB6467 en HR 11 oktober 1983, LJN: AC2132). 
ii Hoge Raad 29 november 2011, nummer 10/00657, LJN: BT1661 


