
STAD RONSE 
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 
VAN 17 DECEMBER 2007 
BELASTING OP DE AANVRAGEN TOT HET OPENHOUDEN VAN 
DRANKSLIJTERIJEN NA HET GEWOON SLUITINGSUUR. 
Artikel 1. Er wordt met ingang van 1 januari 2014 een gemeentebelasting gevestigd op 
de aanvragen tot het verkrijgen van een toelating voor de drankslijterijen om open te 
blijven na het bij politieverordening bepaald gewoon sluitingsuur. 
Artikel 2. De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting. De eigenaar 
is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting. 
Artikel 3. De belasting wordt als volgt vastgesteld : 
 
1 nacht 10 euro 
   
 Bestendig ( week + WE) Weekend 
2 maand proefperiode 80€ 50€ 
1 maand 25€ 15€ 
1 jaar 250€ 150€ 
 
Artikel 4. Voor de inrichtingen die het weekendabonnement of het bestendig 
abonnement slechts bekomen in de loop van het tweede halfjaar, worden de bedragen 
respectievelijk teruggebracht op 70 en 110 EUR. 
Artikel 4.Voor nieuwe inrichtingen of bij overnames van bestaande inrichtingen, wordt 
een nachtvergunning ‘2 maand proefperiode’ aangerekend.  
Artikel 5: Na afloop van de proefperiode, wordt voor nieuwe inrichtingen of overnames 
van bestaande inrichtingen een nachtvergunning afgeleverd per maand gedurende de 
resterende tijd van de tijdelijke vergunning ‘ drankgelegenheid’. Deze inrichtingen 
betalen het bedrag overeenkomstig ‘ 1 maand’. 
Artikel 6: Indien een inrichting met tijdelijke vergunning ‘ Drankgelegenheid’ een 
definitieve vergunning bekomt, wordt het bedrag voor de jaarvergunning verminderd met 
het reeds betaalde bedrag . 
Artikel 7. Er wordt geen teruggave noch andere vermindering toegestaan voor gelijk 
welke reden. 
Artikel 8. De belasting moet bij de aanvraag contant worden betaald, tegen afgifte van 
een kwitantie. Bij gebrek aan contante betaling wordt de belasting van ambtswege 
ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. 
Artikel 9. De belastingplichtige kan tegen deze belasting bezwaar indienen bij het 
College van Burgemeester en Schepenen. 
Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en 
worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging. 
Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van zes 
maanden vanaf de inning van de belasting. 
Artikel 10. Verwijl- en moratoriumintresten zijn op deze belasting toepasselijk zoals 
inzake rijksbelastingen op de inkomsten. 

Opmerking [VD1]: Moet 
aangepast worden indien 

goedgekeurd door gemeenteraad 
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