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INFORMATIEBROCHURE BEZWAARPROCEDURE 
 

Na publicatie van de mededeling ter kennismaking van een horecavergunningaanvraag, wordt 

de opgave hiervan gedurende veertien (14) dagen ter inzage gelegd bij het Vergunningenloket. 

Gedurende de termijn van veertien (14) dagen heeft ieder ook het recht schriftelijk zijn/haar 

bezwaren tegen de verlening van de vergunning kenbaar te maken. 

 

 Wat moet er in het bezwaarschrift staan? 

Het bezwaarschrift moet de volgende gegevens bevatten: 

 de naam, adres en telefoonnummer van de indiener of indienende groep; 

 soort vergunning en lokaliteit zoals opgenomen in de publicatie; 

 datum van de publicatie; 

 de gronden (de redenen) van het bezwaar; 

 handtekening; 

 machtigingsbrief (indien van toepassing); 

 de namen en adressen van degenen die de gemachtigde machtigen om namens hen op 

te treden (indien van toepassing); 

 Kopie ID gemachtigde (indien van toepassing); 

 Kopie ID van degene die machtigt (indien van toepassing). 

 

Zorg ervoor dat uw bezwaar goed is gemotiveerd! "Wie eist bewijst" is de gangbare 

regel hierbij, dus zorg ervoor dat uw mening onderbouwd is met foto's, 

deskundigenrapporten of verwijzingen naar websites, boeken of artikelen. 
 

 Wanneer wordt uw bezwaarschrift niet in behandeling genomen? 

Het bezwaarschrift wordt als niet ontvankelijk verklaard als (onder meer):  

 het bezwaarschrift niet binnen de termijn van veertien (14) dagen na publicatie wordt  

ingediend;  

 u niet als belanghebbende wordt aangemerkt; 

 als het bezwaarschrift niet compleet is. 

 

 Waar stuurt u uw bezwaarschrift heen? 

Het bezwaarschrift wordt gericht aan het Ministerie van Economische Ontwikkeling maar 

wordt afgegeven/ingediend bij het Vergunningenloket te Eurobuilding Saliña 127 unit 3-8. 

 

 Kennis neming van de gemaakte bezwaren 

Gedurende een (1) week na het verstrijken van de inzage/bezwaartermijn van veertien dagen, 

kunt u kennis nemen van de tegen het verzoek kenbaar gemaakte bezwaren. 
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 De bezwaarcommissie 

De bezwaarcommissie Io1  is opgericht ter uitvoering en invulling van artikel 22 van de 

Vergunningslandsverordening 1963. Na verloop van de inzage/bezwaartermijn van veertien 

(14) dagen, stelt de bezwaarcommissie een onderzoek in, waarbij de naaste buren van de 

lokaliteit(en) voor welke de vergunning zal gelden, worden gehoord. Het getal van de te horen 

personen bedraagt nooit minder dan zes (6) van de dichtstbijzijnde buren zowel ten westen, ten 

oosten, ten noorden als ten zuiden van de plaats, waar de vergunningsinrichting zal zijn 

gelegen, met dien verstande, dat deze erven zoveel mogelijk op verschillende afstanden van 

bedoelde plaats moeten zijn gelegen, welke afstand echter niet meer zal bedragen dan 200 meter 

voor de ten westen gelegen erven en 100 meter voor de overige erven. De bezwaarcommissie 

beoordeelt ook de ingediende bezwaarschriften.  

 

 Wat is horen? 

De bezwaarcommissie kan u en andere betrokkenen vragen om een mondelinge toelichting. Dit 

wordt 'horen' genoemd. Dit gebeurt op een hoorzitting waarbij alle betrokkenen worden 

uitgenodigd. U wordt gehoord in het bijzijn van de andere betrokkenen. Ook de andere 

betrokkenen mogen hun argumenten naar voren brengen. U kunt getuigen of een deskundige 

inschakelen bij het horen. De kosten voor de getuigen en deskundigen die u meebrengt, moet u 

zelf betalen. Iemand kan u tijdens de hoorzitting bijstaan. U kunt u ook laten 

vertegenwoordigen. Dan voert iemand anders voor u het woord. U hoeft dan zelf niet bij het 

horen aanwezig te zijn. Als u een kennis of familielid inschakelt om u te vertegenwoordigen, 

dan moet u die persoon een schriftelijke machtiging meegeven die door u is ondertekend. Als u 

een advocaat het woord laat voeren is een machtiging niet nodig. 

 

 Wat is het doel van een hoorzitting bij de bezwarencommissie? 

Het doel van een hoorzitting is dat de commissie die de bezwaarschriften behandelt een 

compleet beeld krijgt van alle feiten en omstandigheden die voor u van belang zijn. De 

commissie beoordeelt ieder geval aan de hand van wet- en regelgeving.  

 

 Beslissing 

Het proces-verbaal van onderzoek wordt uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het verstrijken 

van de publicatietermijn bij het afdelingshoofd Economische Vergunningen ingediend. Het 

afdelingshoofd Economische Vergunningen moet binnen veertien (14) dagen, na ontvangst van 

het proces verbaal van onderzoek, uitspraak doen. De beslissing kan echter eenmaal met ten 

hoogste veertien (14) dagen worden verlengd.  

 

 Bekendmaking van de beslissing op het bezwaar 

Alle betrokkenen krijgen schriftelijk bericht van de beslissing die op het bezwaar is genomen.  

                                                           
1 In oprichting 
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 Beroep 

Ieder belanghebbende die door de beslissing rechtstreeks in zijn/haar belang is getroffen kan, 

overeenkomstig artikel 7 van de Landsverordening op de administratieve rechtspraak, beroep 

instellen bij het Gerecht in eerste aanleg te Curaçao. Het beroepschrift dient te worden 

ingediend binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is gegeven, of geldt als 

geweigerd. 

 

 Intrekken van bezwaar 

Bent u van gedachten veranderd en wilt u uw bezwaar intrekken, kunt u een schriftelijke 

kennisgeving hiervan indienen bij het Vergunningenloket. U kunt uw bezwaar ook mondeling 

intrekken bij de hoorzitting. 

 

******** 

 

In te vullen door de Intaker: 

Publicatie datum:  

Soort vergunning:  

Lokaliteit:  

Vestigingsadres:  

Datum inzage:  

 

De ondergetekende, 

Achternaam:  

Voorna(a)m(en):  

Adres:  

Geboortedatum:  

Identiteitsnummer:  

Telefoonnummer:  

Mobielnummer:  

E-mailadres:  

 

verklaart hierbij dat hij/zij: 

 gebruik heeft gemaakt van zijn/haar inzagerecht; 

 de bezwaarprocedure in ontvangst heeft genomen.  

 

 

 

 

 

Handtekening    Plaats      Datum 


