
Het weren van ongewenste personen  
 
 

1. Stel huisregels op 

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat eigendom het meest omvattende recht is dat iemand op een 

zaak kan hebben (artikel 5:1). Dat betekent onder meer dat de eigenaar van een pand of van een 

terrein, zelf bepaalt wie dat pand of het terrein van dat pand mag betreden en onder welke 

voorwaarden hij daar mag verblijven. Deze voorwaarde kunt u als eigenaar zelf stellen. Dit doet u 

door huisregels op te stellen. Het is raadzaam om in deze huisregels regels op te nemen over 

overlast, het tonen van een origineel ID-bewijs en het feit dat de eigenaar/ beheerder  het recht 

heeft om mensen die zich niet aan de huisregels houden, het verblijf op de camping te ontzeggen. 

Hang de huisregels goed zichtbaar op, op een locatie waar iedereen de huisregels kan zien.  

 

2. Hang een bordje "Verboden toegang voor onbevoegden" op 

Huisvredebreuk is een strafbaar feit. Niet alleen bij huizen kan er sprake zijn van huisvredebreuk. Ook 

bij besloten lokalen en besloten erven kan sprake zijn van huisvredebreuk. Zo zijn winkels, 

horecabedrijven, bibliotheken, ziekenhuizen en ook campings besloten lokalen als de eigenaar dit 

kenbaar heeft gemaakt. Dit laatste, het kenbaar maken dat er sprake is van een 'besloten lokaal' of 

'besloten erf', is erg belangrijk. Dit doet u door een bordje "Verboden toegang voor onbevoegden" 

(art. 461 Wetboek van Strafrecht) op te hangen. Deze bordjes zijn gemakkelijk verkrijgbaar bij 

bijvoorbeeld bouw- en klusbedrijven en via internet. 

 

3. Beveel de ongewenste gast om te vertrekken 

Gedurende de openingstijden zijn op publiek gerichte bedrijven en instellingen vrij toegankelijk. Als 

iemand vervelend is, kunt u hem bevelen om te vertrekken. Neem hierbij een duidelijk standpunt in, 

bijvoorbeeld "u moet binnen een uur/halfuur de camping hebben verlaten". U kunt ervoor kiezen om 

dit in het bijzijn van een getuige te doen. Ga in ieder geval niet onderhandelen met de betrokken 

persoon en zorg ervoor dat u geen extra mensen op de camping toelaat (vriend, familielid of 

dergelijke). Na dat bevel is het verblijf niet langer toegestaan. Mocht uw inschatting zijn dat de 

betrokkene niet zal vertrekken, kunt u voorafgaand aan het eerste bevel de politie hierover in kennis 

stellen. Dit doet u via het telefoonnummer 0900-8844. 

 

4. Beveel een tweede keer om te vertrekken 

Mocht het eerste bevel niet voldoende zijn, kunt u een tweede bevel geven. Als de betrokkene nu 

niet weggaat is hij strafbaar.  

 

5. Neem contact op met de politie en geef in hun bijzijn het derde bevel om te vertrekken 

Blijft de ongewenste gast ook na het tweede bevel dan kunt u de politie bellen. Om in contact te 

komen met de politie heeft u de volgende mogelijkheden 

• Geen spoed, bel 0900-8844 

• Bij spoed (tumult, geweld e.d.), bel 112 

 

 

De politie komt ter plaatse om getuige te zijn van uw derde bevel. Mocht de betrokkene nog niet 

weggaan, zal deze worden aangehouden.  



6. Geef  de ongewenste gast een verblijfsontzegging 

De aanhouding door politie weerhoudt bepaalde personen er niet van om een paar dagen later 

wederom te verschijnen. U kunt als eigenaar iemand een verblijfsontzegging geven (zie bijlage voor 

een voorbeeld). Dit is een uitdrukkelijke mondelinge of schriftelijke mededeling van de 

rechthebbende (u) aan degene die niet meer welkom is. Het schriftelijk uitreiken heeft de voorkeur. 

Indien nodig, kunt u delen hiervan vertalen in het Engels, zodat de betrokkene begrijpt wat de 

ontzegging inhoudt. Het is aan te raden om de politie te informeren over een uitgereikte 

verblijfsontzegging (via 0900-8844), dan kunnen zij hierover een notitie (genaamd 

aandachtsvestiging) in hun systeem opnemen. Voor het uitreiken van een verblijfsontzegging is geen 

toestemming nodig van de politie.  

 

7. Wat als de ongewenste gast toch wederom uw terrein of pand betreedt? 

Iemand die ondanks dat verbod de voor het publiek openstaande deur of poort binnentreedt, maakt 

zich schuldig aan huisvredebreuk. Bij huisvredebreuk heeft u als eigenaar de volgende 

mogelijkheden: 

• U kunt de betrokkene op de verblijfsontzegging wijzen en manen alsnog onmiddellijk te 

vertrekken. Als deze persoon vertrekt, kunt u alsnog aangifte doen bij de politie.  

• U kunt de politie bellen en wachten tot die arriveert en de verdachte aanhoudt.  U kunt 

hiervoor 112 bellen. 

 

  



Verblijfsontzegging 
 
       BESTEMD VOOR: 
 

Naam     : ………………………………………………………………………………… 

Adres     : ………………………………………………………………………………… 

Postcode/woonplaats  : ………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum en -plaats  : ………………………………………………………………………………… 

Plaats en datum   : ………………………………………………………………………………… 

 
        Betreft: Ontzegging van de toegang tot de winkel 

       (conform artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht) 

 

Naam bedrijf    : ………………………………………………………………………………… 

Adres     : ………………………………………………………………………………… 

Postcode/woonplaats  : ………………………………………………………………………………… 

 
*) Doorhalen wat niet van toepassing is.  Geachte heer / mevrouw *) 

      Hierbij delen wij u mede dat wij besloten hebben u  
      met ingang van heden de toegang te ontzeggen tot  
      bovengenoemde winkel voor een periode 
      van ……… maanden. Dit op grond van uw gedrag op: 
 

Datum      :  .......... (dag) ………………………… (maand) ………… (jaar). 

      
      Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop, dat   
      overtreding van dit verbod strafrechtelijke   

      consequenties voor u kan hebben. 
 

      Voorts stellen wij u hierbij volledig aansprakelijk  
      voor eventuele schade die ontstaan is als gevolg van  
      door u gepleegde onrechtmatige handelingen. 
 
      Houdt u er rekening mee dat u geen nadere   
      waarschuwing zult ontvangen en dat deze   
      ontzegging definitief is. 

 
      Een kopie van dit persoonlijk aan u gerichte   
      schrijven hebben wij doen toekomen aan de   
      regionale politie. 
 
      Indien u de winkel toch betreedt, zullen wij   

      onmiddellijk aangifte doen bij de politie, ter zake het  
      plegen van het  misdrijf vermeld in artikel 138 van  

      het Wetboek van Strafrecht (huisvredebreuk). 
 
      Hoogachtend, 
 

Bedrijfsnaam     :  ………………………………………………………………………………… 

Naam      :  ………………………………………………………………………………… 

Functie     :  ………………………………………………………………………………… 

 


