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Geachte heer Slingenberg,
Hierbij reageer ik op uw mail van 20 april 2013 die betrekking heeft op
gemeentelijke voorschriften die het nachtelijk verblijf in campers verbieden. U
schrijft dat deze regels, of de handhaving daarvan, een schending vormen van
artikel 2 van het vierde Protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens (EVRM).
Zoals u zelf schrijft gaat het hier om voorschriften van gemeenten en niet van het
Rijk. U kunt u daarom met uw klacht beter wenden tot individuele gemeenten of
de VNG. Niettemin kan ik u wel aangeven hoe ik denk over uw bezwaren.
Lokale overheden, zoals gemeenten, maken vaak regels die betrekking hebben op
het plaatsen van en het nachtelijk verblijf in campers en caravans. Zij doen dit op
grond van verschillende redenen zoals bescherming van het milieu en het
voorkomen van overlast of onveilige situaties. Of er daarbij ook reden is om een
onderscheid te maken tussen campers en andere kampeermiddelen is niet in het
algemeen te zeggen. Dit is onder meer afhankelijk van het motief om die regels te
stellen.
Of toepassing van deze regels een inbreuk vormt op het recht zich vrijelijk te
verplaatsen, zoals dat door artikel 2 van het vierde Protocol van het EVRM wordt
beschermd, is echter niet zeker. Mij zijn uit de jurisprudentie geen vergelijkbare
gevallen bekend die werden geacht onder de bescherming van dit grondrecht te
vallen. Een dergelijke inbreuk is bovendien, zoals u zelf ook aangeeft, toelaatbaar
mits wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 2, derde of vierde lid,
van het vierde Protocol van het EVRM. De beperkingen moeten, op basis van
artikel 2, derde lid, bij wet zijn voorzien, noodzakelijk zijn in een democratische
samenleving in het belang van de nationale veiligheid of van de openbare
veiligheid, voor de handhaving van de openbare orde, voor de voorkoming van
strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid of van de goede zeden
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of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
Vaak zullen de lokale voorschriften hieraan voldoen en kan bij overtreding van die
voorschriften handhavend worden opgetreden. Twijfelt de campergebruiker echter
over de rechtmatigheid van het handhavend optreden door het openbaar gezag
omdat hij meent dat zijn grondrechten zijn geschonden, dan kan hij zich tot het
openbaar gezag of de rechter wenden.
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr.

.H.A. Plasterk
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