Onderwerp: mogelijkheden handhaving op (reclame)borden die tegen vaccinatie pleiten
Vraag
Naar aanleiding van het opnemen van het Rijksvaccinatieprogramma in GR GGD Noord- en
Oost-Gelderland is de vraag gesteld of en op welke manier gehandhaafd kan worden op
(reclame)borden tegen vaccinatie die op diverse plekken in de gemeente zijn gesignaleerd.
Situatie
Er staat een aanhanger met (reclame)borden die tegen vaccinaties pleiten op een
openbare parkeerplaats.
Bestuursrechtelijke handhaving
De volgende artikelen in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem zijn
in dit kader relevant:
Artikel 5:6 Kampeermiddelen/aanhangers.
1. Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan
verkeersdoeleinden wordt gebruikt langer dan gedurende drie achtereenvolgende dagen
(binnen de bebouwde kom) op de weg te plaatsen of te hebben.
De plaatser van de aanhanger kan anticiperen door de aanhanger niet langer dan drie
dagen te parkeren en op een ander tijdstip of andere plek weer terug te keren.
Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen i.c.m. artikel 1:1.
Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame op
de weg te parkeren met het kennelijke doel om daarmee handelsreclame te maken.
Artikel 1:1 Begripsbepalingen: In deze verordening wordt verstaan onder:
h. handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee
kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen.
Er is in deze geen sprake van handelsreclame en/of een commercieel belang.
Handhaving onder toepassing van artikel 5:7 is derhalve niet aan de orde.
Privaatrechtelijke handhaving
De gemeente Doetinchem is eigenaar van de grond/openbare parkeerplaatsen en zou er
zich theoretisch op kunnen beroepen dat geen toestemming wordt verleend om een
aanhanger met een bepaalde boodschap ter plekke te parkeren. Een dergelijk besluit zou
om een specifieke motivatie vragen, daar de parkeerplek openbaar is en er dagelijks
meerdere voertuigen geparkeerd worden.
Vrijheid van meningsuiting
Is het ageren tegen vaccinaties in strijd met artikel 7 van de Grondwet; vrijheid van
meningsuiting? Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om hun
overtuigingen kenbaar te maken, zonder voorafgaande controle door de staat. De vrijheid
van meningsuiting is niet absoluut, net als de meeste andere grondrechten. Zo zijn
belediging en smaad onder bepaalde omstandigheden strafbaar. Daar is in dit geval geen
sprake van.
Conclusie
Wij zien op basis van bovenstaande geen effectieve mogelijkheid om handhavend op te
treden tegen de uitlating tegen vaccinaties.
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