BEKENDMAKING
BELEID LATERE SLUITINGSTIJDEN HORECAGELEGENHEDEN

1.

Inleiding

De sluitingstijden van horecagelegenheden wordt geregeld in artikel 47 van de
Vergunningsverordening (AB 2002 no. GT1). Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat
een lokaliteit waarvoor een hotel-, koffiehuis-, bierhuis-, logement-, restaurant-, of
ijshuisvergunning is verleend, gesloten moet zijn van middernacht tot zonsopgang. Op
grond van het vierde lid van hetzelfde artikel kan de Minister van Algemene Zaken om
bijzondere redenen of op aanvraag van een vergunninghouder een later sluitingsuur of
een afwijkende regeling ten aanzien van het sluitingsuur vast stellen.
Op grond van artikel 47, vierde lid, van de Vergunningsverordening zijn in het verleden
op verzoek van aanvragers/houders van een koffiehuis-/restaurantvergunning A en van
restaurantvergunning B langere sluitingstijden vastgesteld voor een groot aantal
lokaliteiten.
Met ingang van 7 december 2000 werd een beleid voor sluitingstijden vastgesteld,
inhoudende ten eerste dat een lokaliteit waarvoor een koffiehuis-/restaurantvergunning
A was verleend, door de week tot 24.00 uur en in het weekeinde tot 01.00 uur voor het
publiek open kon blijven. Voor lokaliteiten met een restaurantvergunning B werden de
sluitingstijden vastgesteld op doordeweeks 02.00 uur en in het weekeinde 04.00 uur.
Op 20 oktober 2009 werd een nieuw beleid ten aanzien van de sluitingstijden voor de
lokaliteiten in kwestie vastgesteld. Voor alle lokaliteiten met een koffiehuis/restaurantvergunning A of restaurantvergunning B werd bepaald dat deze
doordeweeks tot 01.00 uur en in het weekeinde tot 03.00 uur open konden blijven.
In beide gevallen waren de sluitingstijden ingegeven door de noodzaak om de openbare
rust en veiligheid rondom uitgaansgelegenheden – in het bijzonder discotheken en
nachtclubs - zoveel mogelijk te garanderen.
Het bovenstaande liet onverlet dat er horecagelegenheden waren - en nog steeds zijn –
die beschikten over langere sluitingstijden, bijvoorbeeld in het weekeinde tot 06.00 uur,
waarvan de toestemmingen afgegeven waren vóór 7 december 2000. Als gevolg
hiervan bestaan er inmiddels ongewenste verschillen in latere sluitingstijden van de
lokaliteiten in kwestie.
In het belang van de openbare rust en veiligheid, alsmede uit oogpunt van behoorlijk
bestuur, is het wenselijk dat een uniform beleid wordt gehanteerd ten aanzien van
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toestemmingen voor latere sluitingstijden van zowel de bestaande als de nieuwe
lokaliteiten met een koffiehuis-/restaurantvergunning A of restaurantvergunning B.

2.

Uniform beleid ten aanzien van lokaliteiten
/restaurantvergunning A of restaurantvergunning B.

met

een

koffiehuis-

Gebruik makend van de in artikel 47, vierde lid, van de Vergunningsverordening
vermelde bevoegdheid om vanwege bijzondere redenen een afwijkende regeling ten
aanzien van de sluitingstijden van lokaliteiten, waarvoor een koffiehuis- of
restaurantvergunning is vereist, vast te stellen, worden in dit beleidsdocument de latere
sluitingstijden vastgesteld voor lokaliteiten die dergelijke vergunningen behoeven. Deze
latere sluitingstijden kunnen op verzoek worden verleend.
Bij de vaststelling van de nieuwe latere sluitingstijden geldt bovenal het algemeen
belang van een adequate handhaving en waarborging van de openbare orde, rust en
veiligheid in het belang van een ieder. Dit geldt in het bijzonder voor de gebieden waar
zich veel uitgaansgelegenheden bevinden. De handhaving van de openbare orde is één
van de hoofdtaken van het Korps Politie Aruba (KPA). Deze taak wordt uitgeoefend
onder verantwoordelijkheid van de Minister van Algemene Zaken.
Bij de vaststelling van de nieuwe latere sluitingstijden is nadrukkelijk rekening gehouden
met de volgende feiten en omstandigheden:
a.

b.

c.

d.

de aanwezigheid van niet geringe aantallen jeugdigen en zelfs minderjarigen in
de buurt van de lokaliteiten in kwestie, in het bijzonder in en nabij de
uitgaansgelegenheden in het zgn. High Rise hotelgebied;
de verkoop (al dan niet in strijd met de wet) en overmatig gebruik van
alcoholhoudende dranken en van verdovende middelen in en nabij
uitgaansgebieden, met alle nadelige gevolgen van dien voor de openbare orde,
rust en veiligheid;
het hoge aantal gevallen van aan alcohol- en/of drugsgebruik gerelateerde
verkeersincidenten in en nabij uitgangsgebieden waarin de lokaliteiten in kwestie
gevestigd zijn, met alle gevolgen van dien voor de verkeersdeelnemers;
de overlast aan omwonenden en andere gelegenheden in de vorm van
geluidsoverlast, openbare dronkenschap, vandalisme en andere vormen van
onbetamelijk gedrag.

Dientengevolge zullen ten aanzien van toestemmingen voor latere sluitingstijden voor
koffiehuis-/restaurantvergunningen A en restaurantvergunningen B in het algemeen1 de
navolgende tijden worden gehanteerd:
zondag van zonsopgang tot maandag ochtend:
maandag van zonsopgang tot dinsdag ochtend:
dinsdag van zonsopgang tot woensdag ochtend:
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01.00 uur;
01.00 uur;
01.00 uur;

Punt 3 van deze nota regelt een uitzondering voor het centrum van Oranjestad.
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woensdag van zonsopgang tot donderdag ochtend:
donderdag van zonsopgang tot vrijdag ochtend:
vrijdag van zonsopgang tot zaterdag ochtend:
zaterdag van zonsopgang tot zondag ochtend:

01.00 uur;
01.00 uur;
03.00 uur;
03.00 uur;

Op dagen voorafgaande aan de feestdagen in de zin van artikel 22 van de
Arbeidsverordening 2013 geldt als sluitingstijd 03.00 uur in de ochtend van de
feestdag2.
In de praktijk worden deze latere sluitingstijden reeds gehanteerd bij de afgifte van
toestemmingen voor latere sluitingstijden, dit op basis van het beleid van 20 oktober
2009. Dit beleid wordt dus voortgezet. Het zal echter ook worden ingevoerd voor de
lokaliteiten waarvoor in het verleden langere sluitingstijden zijn verleend. Dit vereist
aanpassing van de desbetreffende toestemmingen met inachtneming van bepaalde
voorwaarden. Deze worden hieronder besproken.

3.

Uitzondering voor het centrum van Oranjestad

Ter stimulering van de toeristische activiteit in het centrum van Oranjestad, waaronder
ook het nachtleven, is het mogelijk dat op verzoek ruimere sluitingstijden worden
gehanteerd voor lokaliteiten die zich in dat gebied bevinden. Deze sluitingstijden
worden vastgesteld als volgt3:
zondag van zonsopgang tot maandag ochtend:
maandag van zonsopgang tot dinsdag ochtend:
dinsdag van zonsopgang tot woensdag ochtend:
woensdag van zonsopgang tot donderdag ochtend:
donderdag van zonsopgang tot vrijdag ochtend:
vrijdag van zonsopgang tot zaterdag ochtend:
zaterdag van zonsopgang tot zondag ochtend:

02.00 uur;
02.00 uur;
02.00 uur;
02.00 uur;
02.00 uur;
04.00 uur;
04.00 uur

Voor de toepassing van dit beleid wordt als centrum van Oranjestad aangemerkt het
gebied dat ligt tussen de Lagoenweg, Irenestraat, Wilhelminastraat, Adriaan Laclé
Boulevard,
Van
Leeuwenhoekstraat,
Dominicanessenstraat,
Koningstraat,
Paardenbaaistraat, L.G. Smith Boulevard en de Werfstraat4.
4.
Overgangsperiode voor bestaande lokaliteiten met langere sluitingstijden
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Met uitzondering van Goede Vrijdag en de dag van de begrafenis van de Koning, de Gouverneur van Aruba of een
minister van Aruba, aangezien deze dagen vanwege hun aard niet als feestdag maar als herdenkingsdag zijn aan te
merken.
3

Ook hier geldt dat op dagen voorafgaande aan de feestdagen in de zin van artikel 22 van de Arbeidsverordening
2013 als sluitingstijd geldt 04.00 uur in de ochtend van de feestdag
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Bij de beoordeling van verzoeken om een ruimere sluitingstijd voor een lokaliteit zal nadrukkelijk ook gekeken
worden naar het belang van de mogelijke omwonenden en hun recht op ongestoorde nachtrust.
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Ten aanzien van de bestaande lokaliteiten met langere sluitingstijden is het uit oogpunt
van uniformiteit en rechtszekerheid, alsmede voor een optimale handhaving van de
openbare orde, rust en veiligheid, wenselijk dat ook deze onder de nieuwe
sluitingstijden. Rekening houdend met de gerechtvaardigde belangen van de betrokken
lokaliteiten, dient aan hen een redelijke tijd te worden gegund om zich aan te passen
aan de nieuwe situatie.
Dientengevolge zullen de latere sluitingstijden voor deze lokaliteiten op 1 november
2016 ingaan. Hiermee wordt aan hen voldoende tijd gegund om hun bedrijfsvoering aan
te passen aan de uniforme sluitingstijden.
In de tussentijd zullen de betrokken toestemminghouders schriftelijk worden benaderd
met het bovenstaande, gevolgd door toekenning van toestemmingen met nieuwe
sluitingstijden onder intrekking van de oude toestemming.

5.

Reikwijdte uniform beleid latere sluitingstijden

Het uniforme beleid latere sluitingstijden geldt voor houders van koffiehuis/restaurantvergunning A en restaurantvergunning B die wensen te beschikken c.q.
reeds beschikken over een toestemming voor een latere sluitingstijd. Het geldt niet voor
houders van hotelvergunningen die ook over dergelijke toestemmingen beschikken,
aangezien voor deze categorie horeca-ondernemingen een afzonderlijk beleid geldt.

6.

Bekendmaking en inwerkingtreding uniform beleid latere sluitingstijden

Dit beleid zal bekend worden gemaakt in de Landscourant van Aruba en op
www.gobierno.aw.
Dit beleid treedt ten aanzien van de lopende en nieuwe aanvragen met ingang van de
dagtekening ervan door de ondergetekende.
Aan de bestaande toestemminghouders met afwijkende langere sluitingstijden zullen bij
ministeriële beschikking van de minister, belast met algemene zaken, nieuwe
toestemmingen worden verleend met de nieuwe latere sluitingstijden. Dergelijke
ministeriële beschikkingen zijn vatbaar voor bezwaar en beroep in de zin van de
Landsverordening administratieve rechtspraak (LAR).

De minister van Algemene Zaken, Wetenschap, Innovatie en Duurzame Ontwikkeling
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