
Openbare aanbesteding betreffende de commerciële bezetting van 
een frietkot in de Lakensestraat 

 

 

I. Voorwerp 
 

De Stad Brussel publiceert een openbare aanbesteding om het recht toe te kennen om een 
frietkot gelegen in de openbare ruimte in de Lakensestraat, vanwege commerciële redenen 
te bezetten. De geïnteresseerde kandidaten dienen een offerte in te dienen betreffende: 

 Een aanbod van frieten en aanverwante producten 

 

Het frietkot zal ter beschikking worden gesteld van de geselecteerde weerhouden 
kandida(a)t(en) na de ondertekening van een concessieovereenkomst die beantwoordt aan 
de hierna beschreven criteria en die de commerciële activiteit stipuleert die door het College 
werd aanvaard op basis van de respectievelijke kandidaatstellingsdossiers.  

Het bestek vereist de instemming met de hierna beschreven uitbatings- en 
renovatiemodaliteiten, en die worden hernomen in de overeenkomst die zal worden 
ondertekend door de geselecteerde kandidaat voor de betrokken frietkot. 



II. Inplantingsplan frietkot en bezettingsmodaliteiten  

A. Locatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Inplantingsplan 

 

 

 



 Het frietkot 

Gesloten 

 

 

Open 

 



B. Uitbatingsmodaliteiten 
 

a. Uitbatingsperiodes en duur 
 
De sluitingstijden moeten de uren van vaste handelaars respecteren zoals gedefinieerd in de 
wet van 10 november 2006 betreffende de uren in de handel, ambachten en diensten. 
 
Het frietkot mag open zijn : 

- minimum van 12u tot 18u ;  
- maximum van 11u tot 23u van 1 november tot 31 maart ;  
- maximum van 11u tot 00u van 1 april tot 31 oktober ;  
- minimum 4 dagen per week. 

 
In geval van particuliere evenementen waarvoor de verhoging van het veiligheidsniveau nodig 
is in de wijk, zal het frietkot afgesloten worden en niet kunnen worden uitgebaat, op beslissing 
van de competente autoriteiten. 
 
De uitbater krijgt het bezettingsrecht van het frietkot voor een periode van 1 jaar.  Deze wordt 
stilzwijgend verlengd voor hernieuwbare periodes van 1 jaar. 
 

b. Het commercieel aanbod 
 
De uitbater moet in zijn voorstel de producten beschrijven die hij wenst voor te stellen als 
verkoop om mee te nemen. 

 Aanbod om ambachtelijke frieten te verkopen zoals gedefinieerd in het 
kwaliteitshandvest (zoals in bijlage VIII bis van het reglement). 

 
c. Uitsluiting 

 
Het is verboden om het frietkot voor publicitaire doeleinden te gebruiken. 

De bezetter dient het frietkot in persoon uit te baten en mag ze niet onderverhuren, noch 
laten bezetten door een andere natuurlijke of rechtspersoon, behalve zijn aangestelde of 
hulp. 

Hij kan de locaties geen andere bestemming geven dan diegene die het voorwerp is van de 
vergunning.  

 
d. Hoedanigheid van de overeenkomst 

 
In geen enkel geval kan de concessieovereenkomst worden omgezet in een 
handelshuurovereenkomst. Het betreft een domaniale concessie. 

 



e. Toegang tot water, elektriciteit, telefoon en internet 
 

De aansluiting op elektriciteit, drinkwater, telefoon en internet vallen ten laste van de 
bezetter. De bezetter wendt zich, rechtstreeks en zonder tussenkomst van de Stad, tot de 
leveranciers en draagt de kosten en uitgaven alleen. Hij stuurt niettemin, ter informatie, een 
kopie op van zijn aanvraag aan de Cel verantwoordelijk voor de organisatie van ambulante 
handel. 

De Stad is niet aansprakelijk voor de levering van elektriciteit, gas en drinkwater, de lozing 
van afval- en regenwater, de aansluiting tot internet- en telefoonnetwerken, etc. en draagt 
de kosten ervan niet.  

f. Interieurinrichting 

Het frietkot is niet ingericht aan de binnenkant. De uitbater neemt voor eigen rekening de 
inrichting die nodig is om zijn activiteit uit te oefenen. De uitbater dient het frietkot in lege 
staat terug af te geven, zonder inrichting op het einde van de uitbating. 

De dimensies van het frietkot bedragen 3m breedte op 7m50 lengte. 

g. Terras 
 

De uitbating van het frietkot kan worden verbonden met een vergunning om :   

- Om enkele stoelen of bankjes te plaatsen op de openbare ruimte (maximum 10 
zitplaatsen)  

- Een windscherm te plaatsen aan elke kant van het frietkot 

De uitbating van een uitstalling is het voorwerp van een afzonderlijke toelatingsaanvraag bij 
de Cel Horeca van de Stad Brussel, door de weerhouden kandida(a)t(en), overeenkomstig de 
gebruikelijke voorschriften en procedures. 

h. Naleving van voorschriften inzake netheid, veiligheid, gezondheid, rust en 
het milieu 
 

De bezetter dient de plichten na te leven inzake netheid, veiligheid, gezondheid en rust, en 
het milieu, die beschreven zijn zowel in het Gemeentelijk reglement betreffende de 
uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein van de Stad 
Brussel van 25/06/2018 (hierna het Reglement genaamd), als in het Algemeen 
politiereglement, (zie verduidelijkingen in bijgevoegd model van overeenkomst).  

Dit impliceert namelijk dat de omgeving van het frietkot en de uitstalling in perfecte staat van 
netheid dient gehouden te worden.  

De concessionaris zal bijzondere aandacht besteden aan het beperken van de productie en 
distributie van afval gegenereerd door zijn exploitatie, met als doel om er een "voorbeeldige 
Zero Afval" -handel van te maken. Op zijn minst wordt er geen plastic materiaal aan de klanten 



meegegeven, maar alleen duurzame en recycleerbare materialen zouden moeten gebruikt 
worden. 

i. Verantwoordelijkheden 
 

De uitbater verbindt zich ertoe om alle nodige verzekeringen inzake brand en burgerlijke 
aansprakelijkheid af te sluiten. Hij dient een kopie van de verzekeringspolis aan te leveren 
voor de aanvang van de uitbating.  

De uitbater is verplicht om het frietkot als een goede huisvader te beheren, volgens de 
geschikte bestemming. 

Het beheer van het frietkot als goede huisvader houdt de verplichting in voor de uitbater het 
goed als een zorgvuldig en voorzichtig persoon te gebruiken. 

De uitbater is gehouden om het frietkot te onderhouden en om de nodige maatregelen voor 
het behoud te nemen. 

j. Retributie 
 

Een jaarlijkse retributie wordt betaald aan de Stad voor de exploitatie van het frietkot. 

Deze retributie wordt jaarlijks gefactureerd te beginnen vanaf de datum van ondertekening 
van de conventie. 

De verschuldigde retributie is als volgt : 

 Principe : De jaarlijkse retributie bedraagt € 11.000,00 
 

De retributie kan worden geïndexeerd of gereviseerd overeenkomstig artikels 16 en 17 van 
het Reglement. 

k. Instemming met het Reglement 
 

Behalve in geval van een uitdrukkelijke afwijking in onderhavig aanbesteding, vereist de 
offerte een instemming met het Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de 
organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein van de Stad Brussel van 
25/06/2018 (hierna het Reglement genaamd), waarvan de kandidaten verondersteld worden 
kennis te hebben genomen. Latere wijzigingen aan dit Reglement zullen eveneens 
afdwingbaar zijn bij de weerhouden kandidaat tijdens de duur van de 
concessieovereenkomst. 

 
III. Indieningsmodaliteiten voor de kandidaturen 

 
De kandidaatstellingsdossiers en hun bijlagen worden opgestuurd naar de Cel Commerciële 
Animatie van de Stad Brussel, Zaterdagplein 1, 1000 Brussel, hetzij per aangetekend schrijven 
met ontvangstbevestiging, hetzij ter plaatse op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs, 
hetzij per e-mail (PDF-bestand) naar dit adres : animations.eco.animaties@brucity.be.   

mailto:animations.eco.animaties@brucity.be


De uiterste datum voor het indienen is 30/08/2020 om 16u. 

Overeenkomstig het gemeentelijk Reglement voor de commerciële bezetting van de openbare 
domein van de Stad Brussel » (zie bijlage; hierna « het Reglement »), dienen de kandidaten het 
volgende voor te leggen :  

 Informatie over de kandidaat :  
o Naam, voornaam, adres, nationaal nummer, ondernemingsnummer en 

kopie van de identiteitskaart van de fysieke persoon die de offerte 
indient; of handelsnaam, maatschappelijke zetel, 
ondernemingsnummer en een kopie van de statuten van de 
rechtspersoon die de offerte indient,  

o De financiële balansen van de laatste twee jaren van de onderneming  
o een kopie van het uittreksel van de Kruispuntbank,  
o een kopie van de machtiging als werkgever die werd afgeleverd aan de 

fysieke persoon die de standplaats aanvraagt voor zijn eigen rekening of 
voor rekening van de rechtspersoon of een verbintenis om deze te 
bekomen in de 30 dagen volgend op de aankondiging van de attributie; 

o een kopie van FAVV-attest (indien het bewerkte producten betreft) of 
een verbintenis om deze te bekomen in de 30 dagen volgend op de 
aankondiging van de toewijzing  

o een kopie van het verzekeringscontract voor burgerlijke 
aansprakelijkheid of een verbintenis om deze te bekomen in de 30 
dagen volgend op de aankondiging van de toewijzing ; 

o De contactgegevens (naam, e-mail en GSM) van een contactpersoon die 
beschikbaar is om de communicatie met de diensten van de 
Stad Brussel te waarborgen; 

o Het bewijs van vertegenwoordiging van de of meerdere fysieke 
personen die de kandidatuur tekenen op naam en voor rekening van 
een rechtspersoon (indien dit het geval is). 
 

 
 Informatie met betrekking tot het aanbod van de verkochte producten om mee 

te nemen:  
 

Dit zijn elementen die het mogelijk maken om te controleren of de definitie van "artisanale 
friet (zoals gedefinieerd in het Handvest)" correct wordt nageleefd, namelijk:  

- Het menu met één of meerdere illustraties  
- Origine van de aardappelen en andere producten  
- Uitleg over de bereidingswijze  
- Type verpakking 
- Verbintenis om in te schrijven op de diensten van een erkende 

inzamelaar voor afgewerkte olie, vet en ander afval 
- Ondergetekende handvest 

 
 



IV. Selectiemodaliteiten voor de kandidaturen en toekenning van de concessie 
 

a. Geldigheid van de kandidaturen 

 
Laattijdig ingediende en/of onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking. 

De onvolledigheid of laattijdigheid ervan wordt te kennen gegeven ofwel onmiddellijk via een 
overhandigd document tijdens het indienen van de kandidatuur aan het loket, ofwel per 
aangetekende post op het officieel adres van de kandidaat of per e-mail. 

Bovendien dient de offerte ondertekend te zijn door de aangewezen persoon (personen) die 
bevoegd is (zijn) voor de kandidaatstelling. 

b. Selectie van de kandidaturen 

 
Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel zal de conformiteit van de 
volgende elementen met het kwaliteitshandvest in bijlage verifiëren: 

1. De gebruikte ingrediënten  
2. De bakwijze van de frieten  
3. Het assortiment van de gebruikte/voorgestelde producten  
4. Hygiëne- en netheidsnormen 
5. Referenties van de friturist 
 

c. Attributie van het frietkot 

De kandidaturen die volledig zijn en aan de voorwaarden voldoen, worden in twee 
categorieën ingedeeld: kandidaturen van kandidaten die hun standplaats hebben verloren na 
kennisgeving door de gemeente en andere kandidaturen. 

Overeenkomstig met artikel 11.9§2 van het reglement wordt bij voorrang de categorie 
kandidaten die na een opzegging door de gemeente hun standplaats hebben verloren, 
beoordeeld. Binnen elke categorie worden aanvragen verwerkt in chronologische volgorde 
van indiening van bestanden bij de cel Commerciële Animatie. 

De standplaats wordt toegewezen bij gunstige beslissing van het College, op voorstel van de 
Schepen van de Economische Zaken. 

De kandidaat/kandidaten wordt (worden) op de hoogte gebracht van de beslissing per 
aangetekende brief die naar hun officiële adres wordt gestuurd. 

 

 



V. Délai d’engagement 

De kandidaat blijft gedurende 90 dagen vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de 
aanbiedingen aan zijn voorstel verbonden. 

De Stad zet zich in voor de succesvolle kandidaat voor een periode van 60 dagen vanaf de 
kennisgeving van toekenning. Na deze periode van 60 dagen kan de stad, als er nog geen 
overeenkomst is ondertekend, de concessie toekennen aan de volgende kandidaat in de 
chronologische volgorde waarin de bestanden worden ingediend bij de cel Commerciële 
Animatie en worden bewaard door het College. 

Het kandidaatstellen tot deze oproep impliceert de aanvaarding van de bepalingen van het 
gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante 
activiteiten op het openbaar domein van de Stad Brussel vanaf 25/06/2018. 

VI. Bijlage 

Bijlage 1 - Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van 
ambulante activiteiten op het openbaar domein van de Stad Brussel van 25/06/2018. 

Bijlage 2 – Kwaliteitshandvest frituristen 
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