
 

Camperpunt, alleen voor eigen gebruik. U mag linken naar de betreffende pagina waar het 
gedownload kan worden. Op iedere andere wijze verspreiden is in strijd met de Auteurswet. 
 

Vrij staan in Spanje 

Van verschillende kanten hoorde ik dat er mogelijk een wetswijziging zou komen m.b.t. parkeren met een 

camper. Nu heeft iedere gemeente zijn eigen beleid. Heel duidelijk was het allemaal niet. Ik hoorde dat de 

wetswijziging niet door het Spaanse parlement was gekomen. Ik heb daarom contact opgenomen met eerst de 

Spaanse ambassade, maar die verwees naar het Spaans Verkeersbureau, deze mailden mij: ” 

Geachte heer Slingenberg, 

Er is geen wetswijziging geweest voor zover wij hebben kunnen achterhalen. Er is voor de wet een verschil 

tussen kamperen en stationeren (parkeren). 

Stel u parkeert uw camper en binnen in de camper eet  en slaapt u, bent u in uw eigen verblijf. Als u de mensen 

in de omgeving niet tot last bent met bv harde muziek etc. Mag u daar staan. 

Stel u parkeert uw camper en zet de stoelen, tafels etc. buiten, u drinkt koffie en eet aan een tafel, dat wordt 

gezien als kamperen en dat is niet toegestaan. En dient u te doen op bv een camping. 

Vrgr 

Spaans Verkeersbureau”. 

Dit geeft dus wat duidelijkheid. Een kennis heeft het voor ons verstaald in het Spaans zodat we het mee kunnen 

nemen in de camper. 

 

No ha habido ningún cambio respecto a la ley de trafico. 

Según la ley en vigor existe una clara diferencia entre acampar y/o aparcar 

Por ejemplo: usted aparca su autocaravana y duerme y come dentro, esta Ud. en su propiedad, siempre en cuando 

no provoca molestias para los vecinos poniendo la música a tope, etc. Usted está aparcado. 

Por otro lado: usted aparca su autocaravana, empiece a sacar mesa y sillas y se pongan fuera a tomar el café, está 

Usted de acampada y no está permitido. Para eso tiene que ir a un Camping. 

Atentamente, 

Ministerio de Tráfico de España. 

 

Turística Española 

 


