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Dordrecht, 12 juli 2015, 

 

Zeer geachte heer, 

 

Met belangstelling heb ik kennis genomen van uw bovengenoemde brief aan de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten. Ik begrijp dat u door de Recron en haar leden geattendeerd bent op 

vermeende economische activiteiten van gemeenten, waardoor zij zich in hun belangen geschaad 

zien. 

Beleefd vraag ik als enthousiast camper-toerist daarbij uw aandacht voor het volgende. Het komt 

mij voor dat  dat over enkele punten genuanceerder gedacht kan of zelfs moet worden dan u in uw 

brief doet voorkomen. 

Om te beginnen lijkt de scheiding tussen overheidsactiviteiten en marktactiviteiten mij een 

kunstmatige. Gemeenten worden geacht datgene te doen wat in het belang van hun inwoners is en 

hebben daar in art. 124 Grondwet nadrukkelijk de bevoegdheid toe gekregen.  

Daarbij dient opgemerkt te worden dat gemeenten nadrukkelijk geen bevoegdheden hebben als het 

gaat om regulering van economie of markt. Voor zo ver zij dus het recreatief nachtverblijf op 

openbare parkeerplaatsen toestaan (een zaak die bij de intrekking van de Wet op de 

Openluchtrecreatie bewust aan de gemeenten is toebedeeld), doen zij dat dus met andere motieven. 

Te denken valt aan het stimuleren van de plaatselijke middenstand (en in het verlengde daarvan 

zelfs de leefbaarheid van kleine kernen), voorkomen van illegale situaties en het voorkomen van 

overlast elders.  

Terzijde constateer ik dat een camper te gelden heeft als verblijfplaats (Gerechtshof Leeuwarden 

WAHV 05/00183). Artikel 2 van protocol 4 bij het EVRM bepaalt nadrukkelijk dat een ieder die 

zich  legaal op het grondgebied van een deelnemende staat bevindt, daar vrijelijk zijn verblijfplaats 

moet kunnen kiezen. Voor zo ver gemeenten in hun APV recreatief nachtverblijf verbieden, is dit 

dus in strijd met Euopees recht.   

Dat klemt te meer, daar er natuurlijk maar één reden kan zijn dat de centrale wetgever gemeend 

heeft deze bevoegdheid over te moeten dragen aan gemeentebesturen: kennelijk meent zij dat er 

goede redenen zijn om op dit punt lokaal verschillen te maken. Een algeheel verbod op recreatief 

nachtverblijf ligt dan voorzichtig gezegd bepaald niet in de rede. 

Tot nog toe had ik het over het louter over het recreatief nachtverblijf. Ik men echter dat het 

aanbieden van diensten (met name sanizuilen) even zo goed in het belang van de huishouding van 

de gemeente past. Principieel is er immers geen verschil tussen dit aanbod en het bieden van de 

mogelijkheid een woning aan te sluiten op de gemeentelijke riolering. Dat een gemeente daar een 

kostenvergoeding voor vraagt, zoals ze haar inwoners ook rioolheffing oplegt, is niet meer dan 

redelijk. 

Tot slot verzoek ik u ook het volgende in overweging te nemen. De meeste campings zijn slechts 

voor een perkt deel van het jaar open, terwijl camperaars het hele jaar door actief zijn. Voor zo ver 

ze open zijn, is hun prijsstelling gebaseerd op een aanbod aan de consument  van een pakket aan 

producten waar camper-toeristen niet of slechts zeer beperkt behoefte aan hebben. Dat is te 

beschouwen als koppelverkoop of gedwongen winkelnering. Ik ben geen specialist op het gebied 

van consumentenrecht, maar juist dat lijkt mij onrechtmatig.  

Ten overvloede: de enige dienst die campertoeristen echt nodig hebben (maar dan nog lang niet 



dagelijks) is de sanizuil. Dat is bij uitstek een voorziening die (behalve door campinghouders en 

gemeenten) ook door andere ondernemers geboden kan worden. In de praktijk gebeurt dat ook 

steeds meer, in Nederland bijvoorbeeld door tankstations en kampeerwinkels, in het buitenland ook 

door supermarkten. 

Ik begrijp dat u niet plotseling op basis van één brief een al verzonden brief in gaat trekken. In uw 

brief kondigt u echter ook handhavend optreden aan. Ik verzoek u het bovenstaande mee te wegen 

bij het vaststellen van uw beleid op dit punt. Voor zo ver u daar (al dan niet bij wijze van inspraak) 

externe organisaties bij betrekt, verzoek ik u daarbij ook de twee belangenorganisaties van camper-

toeristen (NKC en CCN) in de gelegenheid te stellen hun visie te geven. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

In afschrift aan 

– VNG 

– Recron 

– NKC (Nederlandse Kampeerautoclub) 

– CCN (Camper Club Nederland)  


