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Betreft: Verzoekschrift 0685/2009, ingediend door Berthold Kalbe (Duitse nationaliteit), 
over gelijke rechten in Europa voor camperbezitters

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich erover dat hij als bezitter van een camper in bepaalde landen in Europa 
niet in zijn voertuig mag overnachten op parkeerplaatsen. Indiener noemt als voorbeeld 
Spanje waar de politie volgens hem op parkeerplaatsen jacht maakt op overnachtende 
camperbezitters, terwijl vrachtwagenchauffeurs ongehinderd in hun vrachtauto op 
parkeerplaatsen mogen overnachten. Indiener acht deze situatie discriminerend en verlangt 
dezelfde rechten voor campers in alle EU-lidstaten.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 24 september 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010

Indiener doet zijn beklag over vermeend intimiderend politieoptreden tegen camperbezitters, 
met name wanneer zij in Spanje langs de kant van de weg overnachten.  

Zoals de Commissie reeds uiteen heeft gezet in haar reactie op het verzoek om informatie van 
het Parlement met betrekking tot een eerder verzoekschrift (nr. 1227/2003) over hetzelfde 
onderwerp, dienen de toepassing van nationale verkeersvoorschriften en de naleving van 
nationale wegverkeerswetgeving, om evidente redenen van subsidiariteit, op lokaal niveau te 
worden geregeld. Naar de mening van de Commissie heeft de Commissie verzoekschriften er 
juist aan gedaan de behandeling van een soortgelijk verzoekschrift met betrekking tot campers 
(nr. 622/2009) af te sluiten door de indiener ervan te verwijzen naar het antwoord op de 
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schriftelijke parlementaire vraag nr. 3960/2005, waarin bovenstaande wordt onderstreept.  

De toename van het verkeersvolume in Europa zorgt inderdaad voor een probleem met 
betrekking tot de algemene beschikbaarheid van nachtelijke parkeergelegenheid, met name 
met het oog op de eerbiediging van voorschriften voor rijtijden door vrachtwagenchauffeurs.   
De Commissie heeft er om die reden langdurig naar gestreefd de uitwisseling van beste 
praktijken ten aanzien van de verschaffing van adequate faciliteiten op het wegennet te 
bevorderen - ontoereikende voorzieningen leiden onvermijdelijk tot moeilijkheden, zoals ook 
de indiener zelf betoogt. Ter illustratie wil de Commissie de leden van de Commissie 
verzoekschriften wijzen op een handboek over dit onderwerp dat zij op 26 mei 2010 in 
samenwerking met verschillende belanghebbenden heeft gepubliceerd. Het handboek is te 
vinden op: 
http://ec.europa.eu/transport/road/parking/parking_en.htm

De Commissie merkt tevens op dat de meeste vakantiegangers die naar Spanje reizen 
beschikbaarheidsproblemen omzeilen door gebruik te maken van de talrijke webapplicaties, 
zoals onder andere www.eurocampings.eu, om vooruit te plannen. 

Hoewel de indiener indirect een onderwerp aanroert dat in sommige delen van Europa een 
punt van zorg vormt en waar de Commissie zich, voor zover dit in haar bevoegdheid ligt, mee 
bezig houdt, valt zijn daadwerkelijke klacht inzake de intimidatie van campereigenaren niet 
binnen het toepassingsgebied van enige EU-wetgeving. 


