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PUBLICATIEBLAD 
 

 

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 6de april 2016 ter 
uitvoering van artikel 3, tweede lid, van de Landsverordening openbare orde1 (Regeling 
standplaats- en ventvergunning) 

____________ 
 

De Minister van Economische Ontwikkeling, 
 
 Gelet op: 
de artikelen 2, tweede lid en 3, tweede lid, juncto de artikelen 15, tweede lid, en 22 van de 
Landsverordening openbare orde1; 

 
H e e f t   b e s l o t e n: 

 
Artikel 1 

begripsbepalingen 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. minister: minister belast met economische ontwikkeling; 

b. aanvraag: de aanvraag voor een standplaats- of ventvergunning; 

c. vergunning: een standplaats- of ventvergunning tenzij nadrukkelijk anders gesteld; 

d. Vergunningenloket: Vergunningenloket van het Ministerie van Bestuur, Planning en 

Dienstverlening; 

e. vergunninghouder: eenieder aan wie de minister een vergunning heeft verleend; 

f. standplaats: een standplaats zoals bedoeld in artikel 15, tweede lid, onderdeel a of b, van 

de Landsverordening openbare orde; 

g. venten: venten zoals bedoeld in artikel 22 van de Landsverordening openbare orde. 

 
Artikel 2 

vergunningverlening  
 

1. De minister kan op aanvraag een vaste of tijdelijke vergunning verlenen om op of aan de 

openbare weg standplaats in te nemen dan wel te venten. 

2. Een vaste vergunning wordt verleend voor maximaal 3 jaar doch geldt niet voor openbare 

vermakelijkheden.  

                     
1 P.B. 2015, no. 31 
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3. Een tijdelijke vergunning wordt verleend voor openbare vermakelijkheden van korte duur. 

 
Artikel 3 

aanvraag vergunning 
 

1. Een aanvraag voor het verlenen van vergunning moet ten minste tien weken voordat men 

de vergunning in gebruik wenst te nemen, schriftelijk worden ingediend bij de minister 

door tussenkomst van het Vergunningenloket. 

2. Een vergunning wordt uitsluitend verleend aan natuurlijke personen van 18 jaar en ouder. 

3. Per persoon wordt maximaal één vaste vergunning verleend. 

4. Het is de vergunninghouder verboden de vergunning onder te verhuren. 

 
 

Artikel 4 
documenten aanvraag ventvergunning 

  
1. De aanvraag voor een ventvergunning gaat vergezeld van: 

a. verklaring, afgegeven door Kas di Bario, waarin staat dat de aanvrager geen andere 

inkomsten heeft dan uit venten;  

b. kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager; 

c. verklaring omtrent het gedrag van de aanvrager; 

d. kopie van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering de aanvraag betreffende; 

e. bewijs van betaling van de op grond van de Eilandsverordening leges, precariorechten 

en retributies Curaçao2 verschuldigde leges, en 

f. een zegel ter waarde van NAf 20,00. 

2. Voor zover van toepassing moet tevens worden overlegd bij de aanvraag voor een 

ventvergunning: 

a. machtigingsbrief alsmede kopie identiteitsbewijs van de gemachtigde, indien de 

indiener van de aanvraag gemachtigd is door de aanvrager; 

b. kopie keuringskaart van het keuringslokaal, verzekeringsbewijs en betaalbewijs van de 

wegenbelasting, in geval van verkoop met een voertuig; 

c. kopie gezondheidscertificaat van Geneeskunde en Gezondheidszaken, in geval van 

voedselvoorbereiding en -verkoop.  

3. Indien de aanvrager niet geboren is op Curaçao of van rechtswege toegelaten, dient bij de 

aanvraag voor een ventvergunning tevens worden overlegd een geldig bewijsstuk 

                     
2 A.B. 1992, no. 20 
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betreffende de verblijfsstatus, op basis van artikel 1 onderdeel d, artikel 3 en artikel 6 van 

de Landsverordening toelating en uitzetting3, aangevuld met een bewijs van aanvraag 

indien geldigheid van de verblijfsstatus al verlopen is of binnen 3 maanden verloopt.  

 
Artikel 5 

documenten aanvraag standplaatsvergunning 
 

1. De aanvraag voor een standplaatsvergunning gaat vergezeld van: 

a. kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager; 

b. verklaring omtrent het gedrag van de aanvrager; 

c. kopie van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering de aanvraag betreffende; 

d. bewijs van betaling van de op grond van de Eilandsverordening leges, precariorechten 

en retributies Curaçao verschuldigde leges, en 

e. een zegel ter waarde van NAf 20,00. 

2. Voor zover van toepassing moet tevens worden overlegd bij de aanvraag voor een 

standplaatsvergunning: 

a. machtigingsbrief alsmede kopie identiteitsbewijs van de gemachtigde, indien de 

indiener van de aanvraag gemachtigd is door de aanvrager; 

b. kopie gezondheidscertificaat van Geneeskunde en Gezondheidszaken, in geval van 

voedselvoorbereiding en -verkoop; 

c. kopie keuringskaart van het keuringslokaal, verzekeringsbewijs en betaalbewijs van de 

wegenbelasting, in geval van verkoop met een voertuig; 

d. kopie rijbewijs bestuurder, in geval van verkoop met een voertuig; 

e. brief waarin de daartoe gerechtigde zijn terrein ter beschikking stelt aan de aanvrager 

om daarop standplaats in te nemen alsmede diens kopie identiteitsbewijs, in geval het 

betreft een privéterrein; 

f. betalingsbewijs van de op grond van de Eilandsverordening leges, precariorechten en 

retributies Curaçao verschuldigde precariorechten voor het terrein waarop de 

aanvrager standplaats wenst in te nemen, in geval van overheidsgrond.  

3. Indien de aanvrager niet geboren is op Curaçao of van rechtswege toegelaten, dient bij 

de aanvraag tevens worden overlegd een geldig bewijsstuk betreffende de 

verblijfsstatus, op basis van artikel 1 onderdeel d, artikel 3 en artikel 6 van de 

Landsverordening toelating en uitzetting4, aangevuld met een bewijs van aanvraag 

indien geldigheid van de verblijfsstatus al verlopen is of binnen 3 maanden verloopt.  

                     
3 P.B. 2010, no. 5 
4 P.B. 2010, no. 5 
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Artikel 6 

ontijdige en onvolledige aanvraag  
 

1. De aanvraag wordt niet in ontvangst genomen indien de aanvraag niet binnen de 

termijn, genoemd in artikel 3, eerste lid, is ingediend of niet volledig is ingevuld. 

2. In geval van het eerste lid wordt de aanvraag geretourneerd aan de aanvrager. 

 
Artikel 7 

weigeringsgronden 
 

1. De vergunning wordt geweigerd indien: 

a. de aanvrager binnen de laatste vijf jaren onherroepelijk is veroordeeld tot vrijheidsstraf 

terzake van een opzettelijk gepleegd misdrijf; 

b. de aanvrager binnen de laatste vijf jaren twee keer onherroepelijk is veroordeeld 

wegens overtreding van het verbod, bedoeld in artikel 15, tweede lid, of het verbod, 

bedoeld in artikel 22, van de Landsverordening openbare orde; 

c. binnen de laatste vijf jaren een vroegere vergunning, welke aan de aanvrager verleend 

was, werd ingetrokken krachtens het bepaalde in artikel 10, onderdeel b; 

d. indien de aanvrager krachtens onherroepelijke rechterlijke uitspraak de beschikking of 

het beheer over zijn goederen heeft verloren; 

e. de aanvraag in strijd is met het in paragraaf 2 van de Landsverordening openbare orde 

in het belang van de openbare orde, de goede zeden of publieke rust gestelde; 

f. niet voldaan wordt aan de desbetreffende voorschriften op het gebied van hygiëne, 

brandveiligheid, verkeersveiligheid en constructie. 

2. In de beschikking worden de weigeringsgronden en de beroepsmogelijkheden 

opgenomen. 

 
Artikel 8  

verlenging vergunning 
 

1. Een aanvraag voor verlenging van een vergunning moet ten minste acht weken 

voordat de vergunning vervalt, schriftelijk worden ingediend bij de minister door 

tussenkomst van het Vergunningenloket. 

2. Op de verlengingsaanvraag is artikel 4 dan wel artikel 5 en de artikelen 6 en 7 van 

overeenkomstige toepassing.  
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  Artikel 9 
beschikking 

 
Van de verlening van een vergunning dan wel van de verlenging van de vergunning wordt 
door de minister aan de vergunninghouder een beschikking gegeven vermeldende: 
a. naam en voornamen, geboortedatum en -plaats, alsmede adres; 

b. een duidelijke omschrijving van de toegewezen standplaats met vermelding van de 

afmetingen van de standplaats of het toegewezen ventgebied; 

c. een omschrijving van de verkoopinrichting; 

d. de branche, artikelen, goederen, diensten of waren, welke door de vergunninghouder op 

de hem toegewezen standplaats of tijdens het venten mogen worden verkocht; 

e. de dag of de dagen, het tijdvak en de tijden waarop van de standplaats gebruik mag 

worden gemaakt; 

f. de voorwaarden, waaraan voldaan moet worden.  

 
Artikel 10 

intrekkings- en wijzigingsgronden 
 
De minister kan de vergunning intrekken dan wel wijzigen indien: 
a. de verstrekte gegevens na de verlening zodanig onjuist of onvolledig blijken dat op de 

aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen, indien bij de beoordeling daarvan de 

juiste gegevens verstrekt waren;  

b. als blijkt dat de vergunningsvoorwaarden niet in acht worden genomen, waarbij de aard 

en de ernst van de niet-nakoming en het aantal keren dat dit is geschied, meewegen voor 

een beslissing;  

c. de vergunning in strijd met wettelijke voorschriften is gegeven;  

d. de vergunninghouder zulks schriftelijk verzoekt. 

 
Artikel 11 

nog geldige vergunningen 

Een voor de inwerkingtreding van deze regeling verleende vaste vergunning dan wel de 
verlenging daarvan die op het moment van inwerkingtreding van deze regeling nog geldig is, 
wordt beschouwd te zijn afgegeven op grond van deze regeling.  
 

Artikel 12 
titel 

 
Deze ministeriele regeling met algemene werking wordt aangehaald als Regeling standplaats- 
en ventvergunning. 
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Artikel 13 

inwerkingtreding 
 
Deze ministeriële regeling met algemene werking treedt in werking met ingang van de dag na 
die van de uitgifte van het Publicatieblad waarin zij geplaatst is. 
 

Artikel 14 
publicatie 

 
Deze ministeriële regeling met algemene werking wordt in het Publicatieblad geplaatst. 
 
 
 
       
    Willemstad,  

Minister van Economische ontwikkeling 
E.P. RHUGGENAATH 
 
 
Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening 

      E.G. VAN DER HORST 
 
            
            
           Uitgegeven de 8ste april 2016 
                   De Minister van Algemene Zaken, 

      B.D. WHITEMAN 
 


