BEOORDELINGS CRITERIA VOOR AANVRAGEN TAXIVERGUNNING
EN OVERIGE RELEVANTE REGELS (op basis van de Eilandsverordening
van 12 februari 1962 inzake huurautodiensten en in de praktijk
gehanteerde toepassing van de regels)
De Commissie Openbaar Vervoer stelt in opdracht van het bestuurscollege adviezen op
ten aanzien van aanvragen voor een taxivergunning.
Bij de beoordelingen van aanvragen gelden de volgende criteria:
1. De aanvraag dient schriftelijk bij het bestuurscollege te worden ingediend
2. Zijn de documenten zoals vereist bij de aanvraag compleet en volledig? De
volgende documenten dienen deel uit te maken van een aanvraag:
 Volledig naar waarheid ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 Kopie geldig sedula en/of paspoort
 Goed gelijkende kleuren pasfoto
 Kopie geldig rijbewijs
 Vestigingvergunning (bij aanvraag autobusvergunning)
 Verklaring Omtrent Gedrag
 Toeristisch certificaat (b.v. Mama Smile, Sue Felix cursus: tourism
awareness program)
 Kopie verklaring politie omtrent rijgedrag, de z.g. rijvergunning
 Bewijs van inschrijving Burgerzaken
 Bewijs dat de huurauto voldoende verzekerd is
 Bewijs van aansprakelijkheidsverzekering jegens derden en jegens
vervoerde personen
 Opgave andere bestuurders in geval er sprake is van meerdere
bestuurders
3. Is de aanvrager een natuurlijk persoon, gevestigd op Bonaire (zo niet afwijzing)
4. Beschikt de aanvrager reeds over een taxivergunning (reden voor afwijzing)
5. Heeft de aanvrager eerder een taxivergunning gehad als Hoofd- of
Hulpbestuurder (ervaring/referentie)
6. Is er sprake van een aanvraag voor een nieuwe vergunning of verlenging van
een bestaande vergunning
7. Bij de beoordeling speelt de door het bestuurscollege vastgestelde limiet een rol.
Is die bereikt dan wordt er een wachtlijst aangelegd waarop maximaal vijftig

aanvragers kunnen worden geplaatst. Is dat aantal bereikt dan volgt automatisch
een afwijzing.
8. Hoeveel aanvragers staan op de wachtlijst. Als dat er minder dan vijftig zijn dan
kan een aanvrager op de wachtlijst worden geplaatst Hij/zij ontvangt dan een
brief van OLB/BC ter bevestiging.
Als de commissie een gunstig advies kan uitbrengen wordt de aanvraag gedurende 14
dagen ter inzage gelegd (alleen voor nieuwe aanvragen, niet voor verlengingen). Dit
wordt aangekondigd in de plaatselijke kranten en op internet.
Bezwaren kunnen binnen die termijn bij de secretaris van de commissie worden
ingebracht.
Na deze termijn wordt het definitieve advies, vergezeld van ingezonden bezwaren
voorgelegd aan het bestuurscollege voor besluitvorming.
Het bestuurscollege beslist op de aanvraag en brengt zijn beslissing ter kennis van de
aanvrager. De beslissing wordt ter openbare kennis gebracht in de plaatselijke kranten
en op internet.
Een vergunning geeft recht op één kentekennummer.
Verschillende houders van een vergunning kunnen zich gezamenlijk vormen tot een
huurautodienst c.q. onderneming.

