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BIJLAGE I: LIJST VAN DE CATEGORIEËN MET STANDPLAATSEN 
 
 
 

CATEGORIE TYPE LIJST TYPE VERGUNNING DUUR NUMMER BIJLAGE 

Occasionele standplaatsen Open Los < 15 dagen Bijlage III 

Tijdelijke standplaatsen Open Los 15 dagen tot 1 jaar Bijlage IV 

Jaarlijkse standplaatsen 
behalve volgende categorieën Open Abonnement 1 jaar  Bijlage V 

Foodtruck Parcours Gesloten Abonnement 1 jaar Bijlage VII 

Frituren Gesloten Abonnement 1 jaar Bijlage VIII 

IJsjes en wafels vaste standplaatsen Gesloten Abonnement 1 jaar Bijlage IX 

IJsjes en wafels verkeerszone Gesloten Los 1 jaar Bijlage IX 

Kiosken Gesloten Abonnement 1 jaar Bijlage X 

Krantenkiosk Gesloten Abonnement 1 jaar Bijlage XI 

Toeristische promotie Gesloten Abonnement 1 jaar Bijlage XII 

Evenementen zone Koning 
Boudewijnstadion Gesloten Abonnement 1 jaar Bijlage XIII 
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BIJLAGE II: LIJST VAN DE CATEGORIEËN MET TE KOOP AANGEBODEN PRODUCTEN 
 

Algemene 
productcategorie Product Definitie 

Kunst en ambachten Ambachten 

Een product vervaardigd buiten elk industrieel procedé om, ofwel volledig met de 
hand, ofwel met behulp van handgereedschap of zelfs machines, op voorwaarde 
dat de rechtstreekse manuele bijdrage van de ambachtsman de belangrijkste 
component blijft van het afgewerkte product. De bijzonderheid van het artisanale 
product is gebaseerd op zijn kenmerkende eigenschappen op esthetisch, 
artistiek, creatief, cultureel, decoratief, traditioneel of symbolisch vlak. 

Kunst en ambachten Creatieve 
vrijetijdsbesteding 

Product vervaardigd volgens eenvoudige en voor het grote publiek toegankelijke 
technieken op basis van recuperatie- of in de handel verkrijgbare materialen, dat 
de persoonlijke creativiteit en expressie weergeeft van de persoon die het 
product vervaardigt. Vaak voorkomende technieken zijn gebaseerd op de 
assemblage van draden of stoffen, op het uitsnijden, vouwen en kleven van 
papier, servetten of karton of nog van modellering, bijvoorbeeld van 
polymeerklei. 

Kunst en ambachten Ambachtelijke 
prentkaarten 

Product vervaardigd met de hand, met behulp van handgereedschap of van 
machines, op voorwaarde dat de bijdrage van de ambachtsman de belangrijkste 
component blijft van het afgewerkt product, of op industriële wijze 
gereproduceerd maar volgens door de ambachtsman gecreëerde motieven. 

Wooninrichting Decoratieartikelen  

Wooninrichting Bloemen en planten  

Vrijetijdsbesteding Vrijetijdsartikelen  

Vrijetijdsbesteding Sportartikelen  
(sportemblemen)  

Vrijetijdsbesteding Kranten/ pers  

Dienstverlening aan 
personen Sportactiviteiten  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Textile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Papier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serviette
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Dienstverlening aan 
personen 

Schoonheidsverzorging en 
coiffure  

Dienstverlening aan 
personen Schoenen poetsen  

Persoonsuitrusting Kledij  

Dienstverlening aan 
personen Toeristische promotie 

Product dat bestaat in het vervoer van personen op het grondgebied van de Stad 
Brussel, met als doel toeristische plaatsen in de Stad te bezoeken, met terugkeer 
naar het vertrekpunt. 

Voedingsmiddelen Biovoeding 

Product uit de biologische landbouw, d.w.z. de landbouwproductiemethode die 
de voorschriften van (EU-)verordening 834/2007 van 28 juni 2007 naleeft 
betreffende de biologische landbouw en de etikettering van biologische 
producten. Worden eveneens beschouwd als biologische producten: de 
producten uit biologische landbouw van een bedrijf in omschakeling, de 
producten met biologische ingrediënten en jacht- en visserijproducten op 
voorwaarde dat ze werden bereid met 100% biologische ingrediënten. De 
standhouder moet voor alle koopwaar het bewijs leveren dat het gaat om een 
product met een biologisch keurmerk van een erkend orgaan.  

Voedingsmiddelen Brood en gebak  

Voedingsmiddelen Ambachtelijke frieten Ambachtelijke frieten zoals gedefinieerd in het kwaliteitscharter van de 
Brusselse frituren (zie annex VIII) 

Voedingsmiddelen Frieten "Standaardfrieten" zonder ambachtelijke eisen 

Voedingsmiddelen Fruit en/of groenten  

Voedingsmiddelen Drank (niet alcoholisch) en 
snacks  

Voedingsmiddelen Alcoholhoudende drank  

Voedingsmiddelen Ambachtelijke wafels/ijsjes 

Met "Luikse wafel" wordt een wafel bedoeld die is bereid met natuurlijke 
ingrediënten: bloem, eieren, melk, gist, vanille, boter en parelsuiker. 
Opdat het deeg vers zou zijn, moet het de ochtend zelf zijn bereid. 
Echte Luikse wafels hebben 24 vakjes en afgeronde hoeken. 
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Een "Brusselse wafel" is een wafel die met dezelfde ingrediënten als een Luikse 
wafel wordt bereid, met uitzondering van de suiker. 
Echte Brusselse wafels hebben 20 vakjes, zijn langer en lichter dan Luikse wafels 
en zijn rechthoekig. 

Voedingsmiddelen Wafels/ijsjes "Standaardproducten" zonder ambachtelijke eisen 

Voedingsmiddelen Visserijproducten  

Voedingsmiddelen Diverse voedingsmiddelen 
(bv. kastanjes, pinda's)  

Voedingsmiddelen Zoetwaren, chocolade en 
koekjes  

Voedingsmiddelen Bereide maaltijden  

Voedingsmiddelen Streekproducten 

Een product dat de lokale natuurlijke en culturele mogelijkheden tot hun recht 
laat komen. Het productieproces, de vorm of het gebruik ervan steunen op de 
overdracht van een traditionele vakkennis en het bestaan van een lokale 
productieketen. Het streekproduct verenigt een unieke oorsprong en specifieke 
productietechnieken en is verbonden met een bepaald gebied. 

 
Producten die niet voorkomen op bovenstaande lijst, zijn per definitie verboden op de standplaatsen voor ambulante verkoop op het 

grondgebied van de Stad. Meer bepaald producten van religieuze of pornografische aard zijn verboden. 
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BIJLAGE III: OPEN LIJST VOOR OCCASIONELE STANDPLAATSEN 
 
§1. DEFINITIE: Artikel 1, punt 10 van het reglement 
 
De bestaande occasionele standplaatsen worden hierna opgesomd, maar deze lijst is niet exhaustief 
(open lijst).  Het is dus mogelijk nieuwe plaatsen te creëren waarvan de prijs wordt vastgesteld in de 
bijlage VI. 

Deze annex is eveneens van toepassing op staanplaatsen geautoriseerd in de perimeter van 
evenementen geautoriseerd door de Stad. 

§2. LIJST EN TARIEVEN VAN DE AL BESTAANDE VASTE STANDPLAATSEN:  

1. Verkoop van meiklokjes gedurende 3 dagen: 

 dimensies periode prijs 
Taborastraat 3m x 2m 29/04-01/05 € 150 
Nieuwstraat (hoek Wolvengracht) 3m x 2m 29/04-01/05 € 150 
Nieuwstraat (ter hoogte van de Sint-Michielsstraat) 3m x 2m 29/04-01/05 € 150 
Leopold I-straat, hoek Emile Bockstaellaan 3m x 2m 29/04-01/05 € 150 
Oude Graanmarkt n°2 3m x 2m 29/04-01/05 € 150 

 
2. Lifestyle trucks : Sint Katelijne plein  : 

 dimensies periode prijs 
Lifestyle truck Sint  Katelijne plein 7m x 2m Ieder zondag 

indien er geen 
evenementen 
gepland zijn 

50€ per dag 
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BIJLAGE IV: OPEN LIJST VOOR TIJDELIJKE STANDPLAATSEN 
 
§1. DEFINITIE : Zie Artikel 1§9 van het reglement 
 
De bestaande tijdelijke standplaatsen worden hierna opgesomd, maar deze lijst is niet exhaustief (open 
lijst). 

Het is dus mogelijk nieuwe plaatsen te creëren waarvan de prijs wordt vastgesteld in bijlage VI. 

§2. LIJST EN TARIEVEN VAN DE AL BESTAANDE VASTE STANDPLAATSEN:  

1. Verkoop van warme kastanjes gedurende 3 maanden 

 dimensies periode prijs 
Brouckèreplein  (hoek wolvengracht ) 2m x 1,5m 15/10-15/01 280€ 
De hoek van de Anspachlaan en de Henri Maus straat, 
op de hoek van het trottoir  

2m x 1,5m 15/10-15/01 280€ 

De hoek van de Anspachlaan en de Bischopsstraat  2m x 1,5m 15/10-15/01 280€ 
 

2. Verkoop van visserijproducten – kermis van Brussel 

 dimensies periode prijs 
De hoek van de Zuidlaan en de Blaesstraat 3m x 2m  Kermis van 

Brussel 
600€ 

Ter hoogte van de Zuidlaan 85A 3m  x 2m Kermis van 
Brussel 

600€ 

Ter hoogte van de Zuidlaan 86A 4m x 2m Kermis van 
Brussel 

800€ 

Ter hoogte van de Zuidlaan 90 4m x 2m Kermis van 
Brussel 

800€ 

Ter hoogte van de Zuidlaan 96 5m x 2m Kermis van 
Brussel 

1000€ 

Ter hoogte van de Zuidlaan 106 5m x 2m  Kermis van 
Brussel 

1000€ 

 

3. Verkoop van alcoholhoudende dranken – kermis van Brussel 

 dimensies periode prijs 
Ter hoogte van de Zuidlaan 85 (tegen de muur van de 
school Charles Buls) 

15m x 3m Kermis van 
Brussel 

3000€ 

 
4. Verkoop van niet-alcoholische dranken – kermis van Brussel 

 dimensies periode prijs 
Ter hoogte van de Zuidlaan 100 3m x 2m Kermis van 

Brussel 
600€ 
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BIJLAGE V: OPEN LIJST VAN DE JAARLIJKSE STANDPLAATSEN 
 
§1. DEFINITIE: Zie Artikel 1§8 van het reglement 
 
De bestaande jaarlijkse standplaatsen worden hierna opgesomd, maar deze lijst is niet exhaustief (open 
lijst). Het is dus mogelijk nieuwe jaarlijkse plaatsen te creëren waarvan de prijs wordt vastgesteld in het 
rooster in bijlage VI. 

§2. LIJST EN TARIEVEN VAN DE AL BESTAANDE VASTE STANDPLAATSEN:  

1. Verkoop van visserijproducten: 

Blaesstraat, hoek Vossenplein 3m x 2m 1.000€ 
Eikstraat kruising Stoofstraat  3m x 2m 1.000€ 
Zavelstraat (uitsluitend weekend) 3m x 2m 850€ 

 
2. Verkoop van bloemen, planten en kransen: 

Schuman-rondpunt, hoek Froissartstraat 4m x 4m 3.000€ 
Oude Graanmarktplein 4m x 4m 3.000€ 
Grote Markt 3m x 3m 3.000€ 
Nieuwstraat, ter hoogte van de kerk Onze-Lieve-Vrouw van Finistère 3m x 2m 2.500€ 
Louizaplein (Gulden Vlieslaan) 3m x 2m 2.500€ 
Parking aan de Zavel, ter hoogte van de Ernest Allardstraat (enkel op het 
weekend) 

3m x 2m 1.500€ 

 
3. Verkoop van alcoholhoudende dranken – zonder vaste structuur: 

Sint-Katelijneplein 7m x 2m 7.200€  
 

4. Verkoop op "retrokar" van producten van de vier seizoenen: 

Nieuwstraat (ter hoogte van de kerk Onze-Lieve-Vrouw van Finistère) 3m x 2m 2.500€ 
Nieuwstraat (ter hoogte van de Hema) 3m x 2m 2.500€ 
Schuman-rondpunt, hoek Froissartstraat 3m x 2m 2.500€ 
Grasmarkt 3m x 2m 2.500€ 

 
5. Verkoop van specifieke voedingswaren: 

Nieuwstraat (verkoop van snoepgoed) 4m x 2m 5.000€ 
Zweefvliegtuigstraat (deegwaren) 4m x 2m 2.500€ 
De Béjarlaan (deegwaren) 4m x 2m 2.500€ 
De hoek van de Boechoutlaan en de Eeuwfeestlaan (hamburgers en 
worsten) 

4m x 2m 8.500€ 

Louis Steensplein, Eeuwfeestlaan bij de halte van de toeristische bus 
(hamburgers en worsten) 

4m x 2m 8.500€ 



9 
 

Gulden Vlieslaan n°28 bakfiets of elektrische fiets (voedingswaren 
uitgezonderd ijsjes en wafels) 

2m x 2m 5.074€ 

Sint-Goriksplein bakfiets of elektrische fiets (voedingswaren uitgezonderd 
ijsjes en wafels) 

2,5m x 
2,5m 

2.682€ 

 

6. Verkoop van ambachtelijke producten 

Grote Markt (reproducties en artisanale kaarten) 2m x 2m 1.250€ 
Grote Markt (reproducties en artisanale kaarten) 2m x 2m 1.250€ 
Grote Markt (reproducties en artisanale kaarten) 2m x 2m 1.250€ 
Gretrystraat 75 2m x 2m 1.000€ 
Gretrystraat 75 2m x 2m 1.000€ 
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BIJLAGE VI: TABEL MET TARIEVEN VOOR DE NIEUWE STANDPLAATSEN 
 

§1. REGELS VOOR DE BEREKENING: 

De prijs van de retributie wordt berekend op basis van het basistarief (gedefinieerd volgens de 
bezettingsduur) waarop 4 cumulatieve coëfficiënten worden toegepast:  

- Een coëfficiënt voor de zone waar de standplaats gelegen is 
- Een coëfficiënt voor het gebruik van een voertuig of een vaste infrastructuur 
- Een coëfficiënt voor de grootte van de standplaats 
- Een coëfficiënt voor het type verkochte producten 

(Bv. standplaats met bloemen in de Vijfhoek zonder voertuig gedurende 1 maand = 0,5 x 1 x 0,5 x € 500 = 
€ 125). 

§2. TABEL MET DE TARIEVEN EN COËFFICIËNTEN: 
 

1. BASISTARIEF 

Het basistarief mag niet worden berekend in evenredige verhouding met de effectieve dagen van gebruik 
van de standplaats. Er moet wel degelijk een volledige periode worden gekozen zoals voorzien in 
onderstaande tabel. 

Wenst de standhouder de duur van zijn vergunning te verlengen, dan moet een extra retributie worden 
toegevoegd die overeenstemt met de gewenste extra duur. 

Bezettingsduur Basistarief in euro 

1 dag 100 

15 dagen 300 
1 maand 500 
3 maanden 1.200 
6 maanden 1.800 
9 maanden 2.200 
1 jaar 2.400 
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2. COËFFICIËNTEN 
 

Zone Beschrijving van de zone Coëfficiënt voor de 
zone 

A Zone Noord: Haren, Neder-Over-Heembeek, Laken, Noordwijk 0,75 
B Zone Centrum: Vijfhoek, Louizalaan, Europese wijk 1 

C 
Bezochte zones: Unesco-zone en voetgangerslaan - Schuman-rondpunt 

- Eeuwfeestlaan en Atomium - Nieuwstraat – Muntplein - Gulden 
Vlieslaan (Waterloosesteenweg) – Zavelplein - Kunstberg 

2 

D 
Perimeter van een openbaar evenement (bv. Zuidfoor, zone Koning 

Boudewijnstadion, diverse betogingen …) 3 

 

Infrastructuur of Voertuig Coëfficiënt voor het gebruik van infrastructuur of een 
voertuig 

Geen    0,5 
Voertuig 

(aanhangwagen, kar, vrachtwagen, auto …) 
1 

Eigen vaste infrastructuur 2 

Vaste infrastructuur die toebehoort aan de Stad 
Brussel 

2,5 

 

Grootte van de standplaats (breedte) Coëfficiënt voor de grootte van de standplaats 

<5 meter 1 
6 meter 1,2 
7 meter 1,4 
8 meter 1,6 
9 meter 1,8 

10 meter 2 
en de coëfficiënt stijgt vervolgens met +0,2 voor elke extra meter 

 

Type verkochte producten Coëfficiënt voor het type verkochte producten 
Niet-voeding  0,5 

Voeding behalve onderstaande types 1 
Hamburgers 1,25 
Suikergoed 2 

Alcohol 3 
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BIJLAGE VII: SPECIFIEKE REGELS "FOODTRUCK PARCOURS" 
 
HOOFDSTUK 1: BESCHRIJVING: 
 
§1. DEFINITIE: 
 
Met "foodtruck" worden standplaatsen bedoeld die voorbehouden zijn voor de verkoop van 
kwaliteitsvolle maaltijden vanuit een mobiel voertuig dat blijk geeft van eerbied voor de plaatsen waar 
het halt houdt (zoals gedefinieerd in §3 hieronder);. Deze standplaatsen kunnen worden toegewezen in 
het kader van een parcours (voorwerp van deze bijlage) dan wel op occasionele of tijdelijke wijze (cf. 
Bijlage III en IV). 
 
Met "foodtruck parcours" bedoelt men een geheel van standplaatsen verdeeld over het grondgebied waar 
een rotatie van foodtrucks wordt georganiseerd; een foodtruck neemt daarbij eenzelfde standplaats per 
weekdag in. 
 
De vergunningen zijn van de aard van een parkeervergunning. 
Deze categorie is het voorwerp van een van tevoren opgestelde lijst (gesloten lijst) en de standplaats 
wordt enkel toegewezen op abonnement. 
 
§2. PLAATSEN EN TIJDSTIPPEN: 
 
Plaatsen: de plaatsen op het foodtruck parcours komen voor op de lijst die is opgenomen in hoofdstuk 3. 
 
Datum en uur:  

- 9u tot 19u van 1 november tot 31 maart 
- 9u tot 22u van 1 april tot 31 oktober 

 
De abonnee mag niet langer dan 15 dagen afwezig zijn op zijn standplaats zonder vooraf de cel 
verantwoordelijk voor de organisatie van ambulante activiteiten schriftelijk te verwittigen, op straffe van 
sancties zoals voorzien in het reglement. 
 
§3. TE KOOP AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN: 
 
Het foodtruck parcours stelt een origineel, gezond en divers aanbod voor van gerechten die ter plaatse 
worden bereid of samengesteld. 

Met een gezonde keuken wordt bedoeld : 

- maaltijden ter plaatse bereidt of samengesteld 
- vervaardigt met hoofdzakelijk verse ingrediënten 
- alcoholische dranken met een alcoholgehalte van meer dan 15 graden zijn verboden. 
- uitsluiting van hamburgers en frieten ( gefabriceerd vertrekkende vanuit industriële producten) 
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Met een gediversifieerde keuken verstaan we : 

- een menukaart die verschillende soorten maaltijden aanbiedt 
- regelmatig vernieuwd 

Met een voertuig dat rekening houdt met zijn omgeving verstaan we : 

- een voertuig waarvan de dimensies minder zijn dan 7 meter lengte en 2.5 meter diepte 
- een gewicht dat minder is dan 3.5 ton 

Op het totaal van beschikbare dagen op een standplaats zijn de volgende quota’s opgelegd : 

- Maximum 2 dagen per week  met een aanbod hamburgers 
- Maximum 1 dag per week met een aanbod wereldkeuken (zelfde land/zone : bv. Italië, 
Roemenië, Bulgarije, Thailand, China, Peru,…) 

§4. AFMETINGEN VAN DE STANDPLAATSEN, TYPES VOERTUIGEN EN TECHNISCHE EXPLOITATIEVOORWAARDEN: 
 
De standplaatsen zijn maximaal 7 m op 2,5 m groot.  
Ze hebben een maximaal gewicht van 3,5 ton. 
De voertuigen kunnen van het volgende type zijn: vrachtwagen/bestelwagen, elektrische fiets, bakfiets, 
aanhangwagen. 
Ze moeten autonoom zijn op het vlak van water- of stroomtoevoer tenzij de tabel in hoofdstuk 3 de 
aanwezigheid van een elektrische aansluiting vermeldt. 
De exploitant moet een vuilnisbak ter beschikking stellen van zijn klanten. Hij kan in de openbare ruimte 
beschikken over maximaal één schraag en twee staan-tafels, met uitsluiting van eender welk ander 
meubilair (tent, parasol, tafel, bank …), voor zover hij de doorgang van de voetgangers niet belemmert 
(art. 40§2 van het reglement). 
 
Reclame is toegelaten op de truck of het gebruikte meubilair indien het minder dan 10% van de 
oppervlakte beslaat.  
 
§5. MAXIMUM AANTAL STANDPLAATSEN: 
 
De aanvraag mag slechts betrekking hebben op één voertuig dat meerdere standplaatsen kan toegewezen 
krijgen (met maximum 7 standplaatsen, wat overeenstemt met één standplaats per weekdag) op 
verschillende dagen. 
Elke standplaats wordt dagelijks ingenomen door een andere foodtruck. 
 
§6. DOOR DE STAD AANGEREKENDE RETRIBUTIE: 
 
Voor de inname van elke standplaats (één dag/week) wordt een maandelijkse retributie van € 140 
aangerekend. De schuldvordering moet worden betaald alvorens de standplaats wordt ingenomen. Een 
bericht tot betaling wordt maandelijks verzonden met alle informatie. Voor de standplaatsen waar een 
elektrische aansluiting beschikbaar is, wordt er een bedrag van 20€/maand gefactureerd bij de 
maandelijkse retributie. 
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§7. DUUR: 
 
De standplaats wordt enkel toegewezen per abonnement, voor een periode van één jaar die stilzwijgend 
kan worden verlengd per periode van telkens één jaar. 
 
 
HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN INZAKE SELECTIE VAN DE KANDIDATUREN EN TOEWIJZING VAN DE 

STANDPLAATSEN:  

§1. AFGIFTE VAN DE KANDIDATUREN: 

Naast de in het reglement opgenomen elementen moeten de kandidaten een dossier indienen dat ook 
de volgende zaken moet bevatten: 

- het menu dat zal worden voorgesteld met een of meerdere illustraties 
- de herkomst van de producten 
- de modaliteiten van bereiding van de aangeboden gerechten 
- de eventuele referenties van de kandidaat in het kader van een soortgelijke activiteit 

 
De kandidaten die al een standplaats op het parcours uitbaten, kunnen een e-mail sturen naar de cel 
Handel van de Stad Brussel met de vraag een lege standplaats op de lijst te mogen innemen indien het 
voertuig dat voor de bestaande standplaatsen wordt gebruikt hetzelfde is als het voertuig dat voor de 
nieuwe standplaatsen wordt voorgesteld. 
 
§2. SELECTIE VAN DE KANDIDATUREN:  

Volledige kandidaturen die ingediend zijn zullen éénmaal per maand worden geanalyseerd door de cel 
verantwoordelijk voor de organisatie van ambulante activiteiten. 

Het college van burgemeester en schepenen van de Stad Brussel selecteert de offertes die de definitie 
van “gezonde en gediversifieerde maaltijd die vanuit een voertuig wordt verkocht respectvol ten aanzien 
van zijn omgeving zoals beschreven in hoofdstuk 1§3. 
 
§3. TOEWIJZING VAN DE STANDPLAATSEN: 
 

De standplaatsen worden onder de geselecteerde kandidaturen toegewezen in de chronologische 
volgorde van indiening van de volledige dossiers, overeenkomstig dit reglement en de onderstaande 
modaliteiten: 

- Om te beginnen worden de gevraagde lege standplaatsen die door een enkele kandidaat worden 
gevraagd toegewezen aan deze unieke kandidaat; 

- Vervolgens worden de door meerdere kandidaten gevraagde lege standplaatsen toegewezen aan 
de kandidaat die zijn dossier als eerste heeft ingediend; 

- Tot slot kunnen de kandidaten die een al ingenomen standplaats hebben gevraagd of die de 
standplaats van hun keuze niet hebben kunnen krijgen, rekening gehouden met de volgorde van 
indiening van de dossiers, een nieuwe standplaats kiezen onder de nog niet ingenomen 
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standplaatsen. De kandidaten worden hiertoe ondervraagd in de chronologische volgorde van 
ontvangst van de volledige dossiers.  

 

De geselecteerde kandidaten hebben maximum 15 dagen te rekenen vanaf de datum dat ze op de hoogte 
werden gebracht door de cel verantwoordelijke voor de organisatie van ambulante activiteiten om te 
reageren en te bevestigen dat ze de voorgestelde standplaats zullen betrekken. Indien ze niet reageren 
binnen deze tijdsspanne, dan wordt hun kandidatuur beschouwd als geannuleerd. Indien ze opnieuw 
wensen deel te nemen aan het foodtruck parcours, dan moeten ze een nieuw dossier introduceren. 

 
HOOFDSTUK 3: LIJST VAN DE STANDPLAATSEN "FOODTRUCK PARCOURS": 

Standplaatsen Elektrische aansluiting beschikbaar 
Naamsepoort  
De Meeussquare X 
Keizerinlaan X 
Frère-Orbansquare X 
Poelaertplein  
Jean Reyplein  
Europakruispunt  
Metro Troon X 
Kruidtuinlaan n°55  
Wetstraat 170  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Landtsheer Fedra
Standplaats verwijdert WF 2244299

De Landtsheer Fedra
Standplaats verwijdert WF 2244299

De Landtsheer Fedra
Standplaats verwijdert WF 2244299

De Landtsheer Fedra
Standplaats verwijdert WF 2244299

De Landtsheer Fedra
Standplaats verwijdert WF 2244299

De Landtsheer Fedra
Standplaats verwijdert WF 2244299
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HOOFDSTUK VIII: SPECIFIEKE REGELS "FRITUREN" 
 
HOOFDSTUK 1: BESCHRIJVING:  
 
§1. DEFINITIE: 
 
Met "frituur" wordt een standplaats bedoeld die bestemd is voor de verkoop van gebakken 
voedingsproducten in een voertuig of kraam dat speciaal is ingericht als frituur. De Stad stelt geen 
infrastructuur ter beschikking.  
 
Deze categorie is het voorwerp van een van tevoren opgestelde lijst (gesloten lijst). 
 
§2. PLAATSEN EN TIJDSTIPPEN: 
 
Plaatsen: de plaatsen komen voor op de lijst die is opgenomen in hoofdstuk 3. 
 
Datum en uur: er is reden om dezelfde regels toe te passen als voor de vaste handelaars. 
De uitbater verbindt zich ertoe de standplaats ten minste 4 dagen per week uit te baten. 

 
§3. TE KOOP AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN: 

 
In de standplaatsen "frituren" mogen alleen de hierna genoemde zaken te koop worden aangeboden: 

- Ambachtelijk gemaakte frieten 
- Ambachtelijk gemaakte frituren van vlees of vis 
- Dranken 
- Alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van minder dan 15 graden  

 
§4. AFMETINGEN VAN DE STANDPLAATSEN EN TECHNISCHE EXPLOITATIEVOORWAARDEN: 
 

1. MODEL VAN INFRASTRUCTUUR: 
 
De Stad behoudt zich het recht om een model van infrastructuur op te leggen. 

 
2. VEILIGHEID: 

Gebruikt hij gas, dan is de uitbater gehouden de kwaliteit van de installatie te laten controleren door 
een erkende instelling. Bovendien dient hij een erkenningsdocument van de Dienst Brand voor te leggen 
als bewijs van het feit dat hij de veiligheidsmaatregelen in acht neemt.  

3. NETHEID: 
 
De exploitant moet ervoor zorgen dat de frituurvetten en het afval als gevolg van de exploitatie van zijn 
frituur regelmatig worden weggehaald. Voor de vetten of oliën doet hij een beroep op de diensten van 
een erkende ophaler.  
Het is verboden vetten of oliën weg te gieten in een rioolput. 



17 
 

 
Indien de weg en zijn aanhorigheden bevuild raken, moet er onmiddellijk worden schoongemaakt. 
De installatie zelf moet in goede staat en net blijven. 
 

4. AANSLUITING OP DE NETWERKEN:  
 
De houder van een standplaats met infrastructuur van de Stad dient zich rechtstreeks en zonder 
tussenkomst van de Stad te richten tot de leveranciers van gas, elektriciteit en water en de 
verbruikskosten zijn uitsluitend voor zijn rekening. Ter informatie stuurt hij een kopie van zijn aanvraag 
naar de cel die verantwoordelijke is voor ambulante handel. De Stad kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor de levering van elektriciteit, gas en drinkwater, voor de afvoer van afval- en regenwater enzovoort 
en neemt de kosten daarvoor niet op zich. 
 
§5. MAXIMUM AANTAL STANDPLAATSEN: 
 
Het aantal frituren op het openbaar domein dat aan dezelfde uitbater wordt toegewezen, is beperkt tot 
2. 
 
§6. DOOR DE STAD AANGEREKENDE RETRIBUTIE: 
 
Voor een standplaats van frituur wordt een jaarlijkse retributie aangerekend waarvan het bedrag variabel 
is in functie van de standplaats (cf. hoofdstuk 3). Dit bedrag wordt eenmaal per jaar gefactureerd. 
 
§7. DUUR:  
 
De standplaats wordt enkel toegewezen per abonnement, voor een periode van één jaar die stilzwijgend 
kan worden verlengd per periode van telkens één jaar. 
 
 
HOOFDSTUK 2: MODALITEITEN INZAKE SELECTIE VAN DE KANDIDATUREN EN TOEWIJZING VAN DE 

STANDPLAATSEN:  
 (op basis van het charter hernomen in hoofdstuk 4) 

§1. AFGIFTE VAN DE KANDIDATUREN: 
 

Naast de elementen die voorkomen in het reglement leggen de kandidaten een dossier voor dat alle 
elementen bevat waarmee kan worden gecontroleerd dat de definitie van "ambachtelijke friet" (zoals 
gedefinieerd in het Charter) wel degelijk is vervuld, i.e.: 

- Menu met een of meerdere illustraties 
- Herkomst van de aardappelen en andere producten 
- Bereidingsmodaliteiten 
- Type verpakking 
- Verbintenis om een beroep te doen op de diensten van een erkend ophaler voor de gebruikte 

oliën, vetten en ander afval 
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- De eventuele referenties van de kandidaat in het kader van een soortgelijke activiteit 
§2. SELECTIE VAN DE KANDIDATUREN:  

Voor elke kandidaat die een volledig dossier heeft ingediend, controleert de Stad Brussel de volgende 
elementen: 

1. De gebruikte grondstoffen 
2. Het koken van de frieten (gebruikt procedé) 
3. Het assortiment voorgestelde producten 
4. De normen inzake hygiëne en netheid 
5. De referenties van de friturist  

§3. TOEWIJZING VAN DE STANDPLAATSEN: 
 
De algemene regel zoals bepaald in artikel 13 van het reglement is toepasselijk. 
 
HOOFDSTUK 3:  LIJST VAN DE STANDPLAATSEN "FRITUUR" EN JAARLIJKSE RETRIBUTIES:  

 
Lakensestraat 7.5m x 2m 11.055 
Kapellenmarkt 7.5m x 2m 4500 
Arthur van Gehuchtenplein 7.5m x 2m 7000 
Eeuwfeestlaan 7.5m x 2m 8500 
Charles Demeerstraat 7.5m x 2m 4500 
Peter Benoît plein 7.5m x 2m 8.291 

 
HOOFDSTUK 4 :  KWALITEITSHANDVEST VOOR NIEUWE FRITUREN : 
 
§1. GRONDSTOFFEN : 
 

- De frieten moeten ofwel bij de producent, ofwel ter plaatse gesneden worden uit 
(on)geschilde aardappelen, bewaard volgens de voorschriften van de leverancier en 
verbruikt binnen de 4 dagen. Diepvriesfrieten en voorgebakken frieten worden uitgesloten. 

- De aardappelen zijn bij voorkeur van Belgische origine (afhankelijk van de beschikbaarheid) 
en “traceerbaar”; 

- De aardappelvariëteit is bij voorkeur Bintje maar andere melige  aardappelsoorten kunnen 
worden voorgesteld (Agria, Première, Désirée, Victoria, Santé, Rode Eersteling, …); 

- De frieten hebben een diameter van ongeveer 1 cm (van 9 tot 13mm); 
- De friturist biedt minstens 10 verschillende sauzen aan. 
 
 

§2. DE BAKWIJZE VAN DE FRIETEN :  
 
Volgens het dubbele bak procedé, de tweede afbak gebeurt nooit boven de 175°C. 
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§3. HET PRODUCTENASSORTIMENT : 
 

- Hoofzakelijk verkoop van frieten (75% van de producten op de kaart moeten verbonden zijn aan 
de activiteit van de frituur); 

- De producten worden gezouten op verzoek van de klant (niet automatisch gezouten); 
- Frieten aanbieden om ter plaatse te gebruiken of om mee te nemen; 
- De frieten aanbieden in een puntzak of in een bakje uit karton (geen plastic); 
- Geen enkele niet-herbruikbare plastic zak mag aan de klant meegegeven worden. 

§4. VOORSCHRIFTEN VAN HYGIËNE EN NETHEID : 
 

- De friturist moet over een toelating beschikken van het FAVV; 
- Het resultaat van de FAVV-controle moet minimum 3 vorkjes bedragen; 
- De controles uitgevoerd door BRULABO moeten leiden tot een gunstige beoordeling; 
- De frituur beschikt over vuilbakken voor gescheiden ophaling (PMD, papier, restafval) en heeft 

een contract voor afvalophaling door een gespecialiseerde firma; 
- Zorgvuldig gebruik van vetten/oliën: 

* dagelijks filteren en regelmatig volledig vernieuwen; 
* de gebruikte vetten/oliën worden opgeslagen in een afgesloten ruimte. 
* de gebruikte vetten/oliën worden opgehaald door een gespecialiseerde firma, erkend door 
het BIM (Leefmilieu Brussel). 

§5. REFERENTIES VAN DE FRITURIST : 
 

De friturist moet 
- beschikken over een grondige vakkennis en ervaring in de uitbating van een frituur 
- of een opleiding hebben gevolgd als friturist 
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BIJLAGE IX: SPECIFIEKE REGELS "IJSJES/WAFELS" 
 
HOOFDSTUK 1: BESCHRIJVING:  
 
§1. DEFINITIE:  
 
De categorie "IJsjes/Wafels" omvat de standplaatsen bedoeld voor de verkoop van ijsjes en wafels, 
naargelang de seizoenen, met behulp van een voertuig, hetzij: 

- In de vorm van een vaste standplaats 
- In de vorm van een zone binnen dewelke de voertuigen moeten circuleren. 

Het woord CIRCULEREN betekent zich verplaatsen, van de ene naar de andere plaats gaan. Artikel 
131 van het algemeen politiereglement bepaalt dat "handelaars die hun activiteit uitoefenen met 
een voertuig enkel mogen stoppen wanneer ze daardoor verzocht worden door de mensen. De 
stilstand mag niet langer duren dan nodig voor de verkoop. Ze mogen hun verplaatsingen niet 
beperken tot één enkele verkeersader en mogen evenmin meermaals langskomen op dezelfde 
plaatsen." 

- Ter gelegenheid van een evenement: zie bijlage nr. III 
 
De afgegeven vergunning heeft de aard van een parkeervergunning. 
 
Voor de vaste standplaatsen gaat het om een categorie die het voorwerp is van een van tevoren 
opgestelde lijst (gesloten lijst) en een standplaats die enkel wordt toegewezen op abonnement. 
Voor de circulatiezones gaat het om een open lijst van losse standplaatsen die gedurende één jaar worden 
uitgebaat maar niet het voorwerp zijn van een abonnement. 
 
§2. PLAATSEN EN TIJDSTIPPEN: 
 
Plaatsen: de vaste standplaatsen en de circulatiezones staan op de lijst zoals opgenomen in hoofdstuk 3. 
 
Datum en uur:  

- 9u tot 19u van 1 november tot 31 maart 
- 9u tot 22u van 1 april tot 31 oktober 

 
§3. TE KOOP AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN: 

In de standplaatsen "ijsjes/wafels" mogen alleen de hierna genoemde zaken te koop worden 
aangeboden: 

- ijsjes en wafels  
- koude dranken  

De standhouder mag ook toeristische informatie aanbieden. 

De verkoop van alcohol is verboden. 
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De Stad behoudt zich het recht voor om op bepaalde standplaatsen ambachtelijke ijsjes en wafels (cf. 
definitie in annex II) op te leggen (cf. lijst in hoofdstuk 3). 
 
§4. AFMETINGEN VAN DE STANDPLAATSEN, TYPES VOERTUIGEN EN TECHNISCHE EXPLOITATIEVOORWAARDEN: 
 
De voertuigen mogen niet groter zijn dan maximaal 7 m op 2,5 m.  
Ze hebben een maximaal gewicht van 3,5 ton. 
De voertuigen kunnen van het volgende type zijn: vrachtwagen/bestelwagen, elektrische fiets, bakfiets, 
aanhangwagen. 
 
De uitbater maakt enkel gebruik van de noodzakelijke ruimte en belemmert op geen enkele wijze de 
doorgang op de openbare weg met stadsmeubilair of eender welke andere inrichting. 
 
De Stad Brussel behoudt zich het recht voor een model of een kleur op te leggen voor de voertuigen.  
 
§5. MAXIMUM AANTAL STANDPLAATSEN: 

Eenzelfde standhouder kan slechts een vergunning voor maximum 4 voertuigen (alle vaste 
standplaatsen en zones samen) krijgen.  
Aan elk voertuig kan slechts één vaste standplaats of specifieke zone worden toegewezen. 
In eenzelfde zone kunnen meerdere voertuigen worden toegelaten. 
 
§6. DOOR DE STAD AANGEREKENDE RETRIBUTIE: 
 
Voor een vaste standplaats en een standplaats met abonnement wordt een jaarlijkse retributie 
aangerekend waarvan het bedrag variabel is in functie van de standplaats (cf. hoofdstuk 3). Dit bedrag 
wordt eenmaal per jaar gefactureerd. 
 
Voor een vergunning om binnen een zone te circuleren (is geen abonnement), wordt een jaarlijkse 
retributie aangerekend van € 1.500 per voertuig binnen de zone (cf. hoofdstuk 3). Dit bedrag wordt 
eenmaal per jaar gefactureerd. 
 
§7. DUUR: 
 
De vaste standplaats wordt enkel toegewezen per abonnement, voor een periode van één jaar die 
stilzwijgend kan worden verlengd per periode van telkens één jaar. 
De circulatiezone wordt toegewezen als “losse standplaatsen” (zoals beschreven in artikel 13) voor een 
période van één jaar. 
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HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN INZAKE SELECTIE VAN DE KANDIDATUREN EN TOEWIJZING VAN DE 

STANDPLAATSEN:  
 
§1. AFGIFTE VAN DE KANDIDATUREN: 
 

Naast de in het reglement opgenomen elementen moeten de kandidaten een dossier indienen dat ook 
de volgende zaken moet bevatten: 

- het menu dat zal worden voorgesteld met een of meerdere illustraties 
- de herkomst van de producten 
- de bereidingsmodaliteiten en foto's van de werkplaats 
- de eventuele referenties van de kandidaat in het kader van een soortgelijke activiteit 

 
§2. SELECTIE VAN DE KANDIDATUREN: 
 
Voor de standplaatsen die voorbehouden zijn voor niet-ambachtelijke ijsjes en wafels is artikel 11 van 
het reglement toepasselijk. 
Voor de standplaatsen die voorbehouden zijn voor ambachtelijke ijsjes en wafels selecteert de Stad 
Brussel, uit de kandidatuurstellingen die compleet zijn, de aanboden die beantwoorden aan de definitie 
die in annex II voorkomt. 
 
§3. TOEWIJZING VAN DE STANDPLAATSEN: 
De algemene regel zoals bepaald in artikel 11 van het reglement is toepasselijk. 

 

HOOFDSTUK 3: LIJST VAN DE STANDPLAATSEN EN CIRCULATIEZONES "IJSJES/WAFELS EN JAARLIJKSE 

RETRIBUTIES: 

1. VASTE STANDPLAATSEN:  
 

Locatie Afmetingen Prijs 
Denneboslaan 4m x 2m € 4.800 

Amazonendreef 4m x 2m € 4.800 
Floralaan 4m x 2m € 4.800 
Bremlaan 4m x 2m € 4.800 

Gulden Vlieslaan  4m x 2m € 12.000 
Poelaertplein 4m x 2m € 8.000 

Eeuwfeestlaan, ingang Bruparc 4m x 2m € 6.065 
Rond punt Louis Steens 4m x 2m € 6.065 
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2. CIRCULATIEZONES:  

ZONE LOKALISERING 

ZONE 1 

Blijde Inkomstlaan, Stevinstraat (tussen de Archimedestraat en de Kortenberglaan), 
Archimedestraat ( tussen de Stevinstraat en Ambiorixplein), Franklinstraat, Michel 
Angelolaan, Corregiostraat, Veronesestraat, Standaardstraat, Titiaanstraat, Tintorettostraat, 
Fultonstraat, Newtonstraat, Rembrandtstraat, Leonardo da Vincistraat 

ZONE 2 
De gemeenten Laken en Neder-Over-Heembeek, behalve Magnolialaan, Maria-
Christinastraat, omgeving van het Brugmannziekenhuis, omgeving Leopoldsquare (tussen 
IJzerkruisenlaan en Oorlogskruisenlaan) en de Eeuwfeestlaan 

ZONE 4 Rond het Koninklijk Park 

ZONE 5 

Belliardstraat, Guimardstraat, Frère-Orbansquare, Jacques de Lalaingstraat, 
Nijverheidsstraat, Wetenschapsstraat, Aarlenstraat, Trierstraat, Toulousestraat, omgeving 
Ambiorixsquare, Leuvensesteenweg, Regentlaan, Wetstraat, De Pascalestraat, Steenweg op 
Etterbeek en Montoyerstraat 

ZONE 6 
Ernest Allardstraat, Koningsplein, De Meeûssquare, Regentschapsstraat en onderaan 
Marollenwijk vanaf 18.00 uur (behalve Hoogstraat tussen Kapucijnenstraat en Joseph 
Stevensstraat). 

ZONE 7 
 
Keizerinlaan en onderaan de Marollenwijk tot 18.00 uur (behalve Hoogstraat tussen 
Kapucijnenstraat en Joseph Stevensstraat).  

ZONE 8 Infante Isabellastraat, Europakruispunt, Kruidtuinlaan, rond het Vossenplein 

ZONE 9 

Bovenaan Maria-Christinastraat, Strijderssquare, Dieudonné Lefèvrestraat tussen 
Moorsledestraat en Molenbeekstraat, Magnolialaan, rond de school Maria Assumpta, 
IJzerplein, Hoogstraat (van Kapucijnenstraat tot Joseph Stevensstraat),Noordwijk vanaf 
boulevard tot de Van Praet brug. 

ZONE 11 Sint- Katelijneplein, Vismet 

ZONE 12 Wijk van de Vrijheidsplaats 
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BIJLAGE X: SPECIFIEKE REGELS "KIOSKEN" 
 
HOOFDSTUK 1: BESCHRIJVING:  
 
§1. DEFINITIE: 
 
Een kiosk is een standplaats in een park of langs de openbare weg en met een infrastructuur die is 
gebouwd door de Stad Brussel.  
 
Deze categorie is het voorwerp van een van tevoren opgestelde lijst (gesloten lijst). 
 
Deze toekenning heeft de aard van een domeinconcessie. De Stad en de houder van de standplaats die 
infrastructuur omvat die eigendom is van de Stad ondertekenen een overeenkomst die de 
bezettingsvoorwaarden nader beschrijft. 
 
§2. PLAATSEN EN TIJDSTIPPEN: 
 
Plaatsen: de plaatsen komen voor op de lijst die is opgenomen in hoofdstuk 3. 
 
Datum en uur: 

- Langs de openbare weg, het hele jaar van 10u tot 18u minimum, en maximum:  
- Van 07u tot 21u in de winter (van 1 november tot 31 maart) 
- Van 06u tot 22u in de zomer (van 1 april tot 31 oktober) 

 
- In bossen en parken, opening tijdens een doorlopende periode (maandag tot zondag) van 01/04 

tot 31/10, minimum van 10u tot 18u en maximum volgens de openingsuren van het park. Tussen 
01/11 en 31/03 kan de kiosk volledig of gedurende bepaalde dagen van de week gesloten worden. 
De kiosken mogen niet worden uitgebaat indien het park volledig is gesloten door de dienst 
Groene Ruimten, in geval van storm of bijzondere evenementen die vereisen dat het 
veiligheidsniveau in de wijk wordt verhoogd. 
 

Elke aanvraag voor een uitbreiding van de openingsuren moet vooraf meegedeeld worden aan het 
Departement Economische Zaken en moet worden goedgekeurd door het College van Burgemeester en 
Schepenen. Het College kan ruimere openingsuren autoriseren, meer specifiek tijdens de feestperiodes. 

 
§3. TE KOOP AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN: 
 
De toegelaten producten en diensten worden nader beschreven in de offerteaanvragen die voorafgaan 
aan de toewijzing van elke kiosk. 
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§4. AFMETINGEN VAN DE STANDPLAATSEN EN TECHNISCHE EXPLOITATIEVOORWAARDEN: 
 

1. Onderhoud van de constructie:  
• Indien een standplaats een infrastructuur bevat die toebehoort aan de Stad, wordt deze 

infrastructuur toegekend in de staat waarin ze zich bevindt op het moment van de toekenning. 
De standhouder wordt geacht de staat van de infrastructuur en haar uitrustingen te kennen 
omdat hij ze heeft gezien en gecontroleerd. Hij erkent ze als zodanig te aanvaarden zonder van 
de Stad te kunnen eisen dat deze laatste eender welke werken van ruwbouw, reparatie of 
onderhoud uitvoert.  
 

• Voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst wordt een plaatsbeschrijving op 
tegenspraak opgemaakt. Voor deze plaatsbeschrijving doet de Stad een beroep op een extern 
deskundige. 
  

• Zo de concessiehouder renovatiewerken wenst uit te voeren, moet hij alle toelatingen en 
vergunningen verkrijgen die verband houden met het gebruik van de ruimten en de uitoefening 
van zijn activiteiten en door de toepasselijke reglementering vereist worden, en hij zal ook als 
enige verantwoordelijk zijn voor hun naleving en correcte toekenning. Meer bepaald is de 
concessiehouder die werken laat uitvoeren steeds gehouden de bestemming van de gehuurde 
plaatsen in acht te nemen (meer bepaald de inachtneming van de stedenbouwkundige 
bestemming van het gehuurde goed en van de vergunningen in verband met het gehuurde goed). 
Hij is aansprakelijk zo hij in gebreke blijft. Elke renovatie die visuele gevolgen heeft (lichtreclame, 
zelfklever op de ramen, luiken ...) moet door de bevoegde stedenbouwkundige dienst worden 
toegestaan. 
 

• De houder van een stand met infrastructuur van de Stad neemt voor zijn rekening, tijdens de 
volledige duur van de concessie, alle grote en kleine reparaties of andere onderhoudswerken, 
zonder enige uitzondering. 
 

• Los van de formaliteiten zoals vereist door de wet inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw 
met betrekking tot bouwvergunningen en door de reglementen is het voor de concessiehouder 
verboden om grote herstellings-, verbeterings-, wijzigings- en verbouwingswerken uit te voeren 
aan de constructie, de uitrusting of de omgeving zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en 
schriftelijke toelating van de Stad die de concessieverlenende overheid is. 
 

• Op initiatief van de Stad vindt er ten minste eenmaal per jaar een controlebezoek plaats. De 
concessiehouder verbindt zich ertoe het goede verloop van deze controle te bevorderen door 
toegang te verlenen aan het personeel van de Stad en een gedetailleerde beschrijving te geven 
van het onderhoudsplan dat tijdens het afgelopen jaar is uitgevoerd evenals van het 
onderhoudsplan dat voor het volgende jaar is voorzien (preventief en corrigerend onderhoud). 
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• In geval van schade aan de infrastructuren na vergelijking met de plaatsbeschrijving na de 
herstellingswerken, vastgesteld na afloop van het jaarlijks onderhoudsbezoek, moet de uitbater 
correctieve maatregelen nemen binnen de 3 maanden die volgen op de kennisgeving van de Stad. 
Anders mag de Stad sancties nemen overeenkomstig de bepalingen bepaald in Titel V van het 
Reglement. 

 

• Aan het einde van de toekenning van de standplaats zal de infrastructuur van de Stad in goede 
staat worden teruggegeven, zowel op het gebied van kleine als van grote onderhoudswerken. De 
Stad kan eisen dat de infrastructuur in oorspronkelijke staat wordt hersteld of de verbeteringen 
aanvaarden zonder vergoeding. 

 
 

2. Aansluitingen en afvoer voor de standplaatsen met infrastructuur van de Stad: 
 

• De houder van een standplaats met infrastructuur van de Stad dient zich rechtstreeks en zonder 
tussenkomst van de Stad te richten tot de leveranciers van gas, elektriciteit, telecommunicatie en 
water en de verbruikskosten zijn uitsluitend voor zijn rekening. Ter informatie stuurt hij een kopie 
van zijn aanvraag naar de cel Handel. De Stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de 
levering van elektriciteit, gas en drinkwater, voor de afvoer van afval- en regenwater enzovoort 
en neemt de kosten daarvoor niet op zich. 
 

• De installatie en de uitrusting van de standhouder dienen te voldoen aan alle wettelijke, 
reglementaire en technische voorschriften die toepasselijk zouden zijn. Voor de ingebruikname 
dient de standhouder de cel Handel de nodige controleattesten over te maken. 
 

• Indien de infrastructuur van de Stad Brussel is uitgerust met een septische put voor de toiletten 
zal de standhouder de cel Handel vóór de ingebruikname een kopie van een contract voor de 
tweemaandelijkse lediging van de installatie voorleggen. 
 

3. Bezetting van het eventuele terras of terrein:  
 
Voor sommige kiosken kan een vergunning tot uitbating van een naburig terras of terrein worden 
verleend. Het plan wordt dan nader bepaald in de offerteaanvraag en de overeenkomst. 
 

§5. MAXIMUM AANTAL STANDPLAATSEN: 
 
Er is geen enkele beperking van het aantal kiosken dat aan eenzelfde uitbater kan worden toegewezen.  
 
§6. DOOR DE STAD AANGEREKENDE RETRIBUTIE: 
 
Voor een standplaats van kiosk wordt een jaarlijkse retributie aangerekend waarvan het bedrag variabel 
is in functie van de standplaats (cf. hoofdstuk 3). Dit bedrag wordt eenmaal per jaar gefactureerd. 
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§7. DUUR:  
 
De standplaats wordt enkel toegewezen per abonnement, voor een periode van één jaar die stilzwijgend 
kan worden verlengd per periode van telkens één jaar, behoudens afwijking zoals voorzien in de 
overeenkomst in overeenstemming met artikel 11.12 van het reglement. 
 
 
HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN INZAKE SELECTIE VAN DE KANDIDATUREN EN TOEWIJZING VAN DE 

STANDPLAATSEN:  
 

§1. AFGIFTE VAN DE KANDIDATUREN: 

De kiosken worden toegewezen bij offerteaanvraag (en abonnement). 

Naast de elementen die voorkomen in het reglement moeten de kandidaten een dossier indienen met 
alle gevraagde informatie in de tekst van de offerteaanvraag. 

 
§2. SELECTIE VAN DE KANDIDATUREN: 

De offerteaanvraag kan voorzien in een specialisatie van de kiosk voor bepaalde producten. Die 
offerteaanvraag stelt dan precieze criteria vast ter evaluatie van de conformiteit van de offerte met die 
producten. 

 
§3. TOEWIJZING VAN DE STANDPLAATSEN: 

De standplaatsen worden toegewezen volgens de chronologische volgorde van afgifte van de 
kandidaturen die als volledig worden beschouwd en voldoen aan de selectiecriteria. 

 
HOOFDSTUK 3: LIJST VAN DE STANDPLAATSEN "KIOSK" EN JAARLIJKSE RETRIBUTIES: 
 

Uitspanning Warandepark: Groot (Horeca) 12.000€ 
Uitspanning Warandepark: Klein (Horeca) 8.000€ 
Uitspanning Gespanhoek (Terkamerenbos) 15.000€ 
Uitspanning Bremlaan (Terkamerenbos) 8.500€ 
Kiosk Anspachlaan ( Grétry-straat) 6.000€ 
Kiosk Anspachlaan (De Brouckere plein) 12.000€ 
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BIJLAGE XI: SPECIFIEKE REGELS "KRANTENKIOSK" 
 
HOOFDSTUK 1: BESCHRIJVING:  
 
§1. DEFINITIE: 
 
Een krantenkiosk heeft betrekking op de jaarlijkse standplaatsen bestemd voor de verkoop van kranten, 
boeken en prentkaarten waar een van tevoren gemonteerde kiosk kan worden opgesteld. De Stad stelt 
geen infrastructuur ter beschikking.  
 
De vergunning heeft niet de aard van een concessie maar van een wegvergunning. 
 
Deze categorie is het voorwerp van een van tevoren opgestelde lijst (gesloten lijst). 
 
§2. PLAATSEN EN TIJDSTIPPEN: 
 
Plaatsen: de plaatsen komen voor op de lijst die is opgenomen in het hoofdstuk 2. 
 
Datum en uur:  De krantenkiosken moeten minimum open zijn van 10u tot 18u met een doorlopende 

exploitatieperiode (van maandag tot vrijdag) van 1 april tot 31 oktober. Tussen 01/11 en 
31/03, kan de kiosk gedurende de volledige periode of gedurende enkele dagen van de 
week gesloten zijn. 

 
§3. TE KOOP AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN: 
 
In krantenkiosken mogen alleen de hierna genoemde artikelen te koop worden aangeboden: 

 
- Voornamelijk kranten, tijdschriften, prentkaarten, boeken. 
- Op bijkomstige wijze ook voorverpakte snacks. 
- De verkoop van alcohol is verboden. 
- Het is verboden pornografische magazines op te hangen op de wanden van de krantenkiosk.  

 
§4. AFMETINGEN VAN DE STANDPLAATSEN EN TECHNISCHE EXPLOITATIEVOORWAARDEN: 
 

1. AFMETINGEN: 
 

De standplaatsen hebben een maximale oppervlakte van 20 m². 
 

2. MODEL VAN INFRASTRUCTUUR: 
 
De Stad behoudt zich het recht voor een model van infrastructuur op te leggen. 
 

3. AANSLUITING OP DE NETWERKEN:  
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De houder van een standplaats met infrastructuur van de Stad dient zich rechtstreeks en zonder 
tussenkomst van de Stad te richten tot de leveranciers van gas, elektriciteit, telecommunicatie en water 
en de verbruikskosten zijn uitsluitend voor zijn rekening. Ter informatie stuurt hij een kopie van zijn 
aanvraag naar de cel Handel. De Stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de levering van 
elektriciteit, gas en drinkwater, voor de afvoer van afval- en regenwater enzovoort en neemt de kosten 
daarvoor niet op zich. 
 
§5. MAXIMUM AANTAL STANDPLAATSEN: 
 
Er is geen enkele beperking van het aantal kiosken dat aan eenzelfde uitbater kan worden toegewezen.  
 
§6. DOOR DE STAD AANGEREKENDE RETRIBUTIE: 
 
Voor een standplaats van krantenkiosk wordt een jaarlijkse retributie aangerekend waarvan het bedrag 
variabel is in functie van de standplaats (cf. hoofdstuk 2). Dit bedrag wordt eenmaal per jaar gefactureerd. 
 

§7. DUUR: 
 
De standplaats wordt enkel toegewezen per abonnement, voor een periode van één jaar die stilzwijgend 
kan worden verlengd per periode van telkens één jaar. 
 

 
HOOFDSTUK 2: SELECTIEMODALITEITEN VAN KANDIDATEN EN TOEWIJZING VAN STAANPLAATSEN 
 
De algemene regel gedefinieerd in artikel 11 van het reglement is toepasbaar. 
 
HOOFDSTUCK 3: LIJST VAN DE STANDPLAATSEN "KRANTENKIOSK" EN JAARLIJKSE RETRIBUTIES: 
 

Locatie Prijs 
Krantenkiosk Grasmarkt, Agoraplein € 3.200 
Krantenkiosk Gulden Vlieslaan, rechts van nr. 45 € 3.200 
Krantenkiosk Gulden Vlieslaan, hoek Elsensesteenweg € 3.200 
Krantenkiosk Jean-Rey plein € 3.200 
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BIJLAGE XII: SPECIFIEKE REGELS "TOERISTISCHE PROMOTIE" 
 
HOOFDSTUK 1: BESCHRIJVING:  
 
§1. DEFINITIE: 
 
Deze categorie omvat de vergunningen om te circuleren op een welbepaald parcours van het openbaar 
domein, voor commerciële private doeleinden, om er op eigen kosten het vervoer van goederen op het 
grondgebied van de Stad Brussel te exploiteren met als doel de toeristische plekken in de Stad te 
bezoeken. 
 
Het woord CIRCULEREN betekent zich verplaatsen, van de ene naar de andere plaats gaan. In het kader 
van deze activiteit start de ambulante handelaar op een bepaald punt en keert hij naar datzelfde punt 
terug. 
 
Tussenhaltes kunnen worden voorzien. 
 
§2. PLAATSEN EN TIJDSTIPPEN: 
 
Plaatsen: de Stad kan een welbepaald parcours en tussenhaltes opleggen. Dit parcours kan worden 
aangepast in functie van elk type vervoer. Het parcours kan worden gewijzigd in functie van de dwingende 
voorwaarden inzake beheer van de Stad. 
 
Datum en uur: het parcours mag enkel worden afgelegd van 10u tot 22u, gedurende het hele jaar. 

 
§3. TE KOOP AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN: 
 
De dienst van toeristische promotie behelst een vervoer van korte duur (minder dan 30 minuten) en vindt 
plaats in lusvorm op een toeristisch parcours. 

 
§4. AFMETINGEN VAN DE STANDPLAATSEN, TYPES VOERTUIGEN EN TECHNISCHE EXPLOITATIEVOORWAARDEN: 

 
1. AFMETINGEN: 

De voertuigen zijn maximaal 7 m op 2,5 m groot.  
Ze hebben een maximaal gewicht van 3,5 ton. 
De voertuigen kunnen van het volgende type zijn: vrachtwagen/bestelwagen, elektrische fiets, bakfiets, 
aanhangwagen, koets ... 
 

2. DIERLIJKE TRACTIE: 
Worden er met het gebruikte vervoermiddel dieren ingezet, dan is het belangrijk te waken over de 
volgende punten: 

- De dieren moeten zoveel mogelijk op rustige wijze worden gemend teneinde de stress die de 
dieren al ervaren als gevolg van de circulatie in de stad niet te vergroten. 
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- Om het welzijn van de dieren te verzekeren moeten ze onder goede voorwaarden worden 
behandeld. 

- De standhouder moet ervoor zorgen dat de uitwerpselen van de dieren worden opgevangen in 
een bak bevestigd aan het voertuig. 

 
§5. MAXIMUM AANTAL STANDPLAATSEN: 

Er is geen enkele beperking van het aantal kiosken dat aan eenzelfde uitbater kan worden toegewezen.  
 
§6. DOOR DE STAD AANGEREKENDE RETRIBUTIE: 
 
Voor een vergunning om in het historisch centrum van de Stad te circuleren wordt een jaarlijkse retributie 
aangerekend per voertuig binnen de zone (cf. hoofdstuk 3). Dit bedrag wordt eenmaal per jaar 
gefactureerd. 
 
§7. DUUR: 
 
De standplaats wordt enkel toegewezen per abonnement, voor een periode van één jaar die stilzwijgend 
kan worden verlengd per periode van telkens één jaar. 
 

HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN INZAKE SELECTIE VAN DE KANDIDATUREN EN TOEWIJZING VAN DE 

STANDPLAATSEN:  

 
De algemene regel gedefinieerd in artikel 11 van het Reglement is van toepassing. 
 

HOOFDSTUK 3: LIJST VAN DE STANDPLAATSEN EN JAARLIJKSE RETRIBUTIES: 
 

Het betreft een categorie die het object uitmaakt van een open lijst. 

Standplaats Antal Prijs 
Paardenkoets Grote Markt  3 1000€ 
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BIJLAGE XIII: SPECIFIEKE REGELS "ZONE KONING BOUDEWIJNSTADION" 
 
HOOFDSTUK 1: BESCHRIJVING:  
 
§1. DEFINITIE: 
 
Met "standplaats zone Koning Boudewijn" wordt verwezen naar een standplaats in de zone van het 
Koning Boudewijnstadion die wordt ingenomen in het kader van culturele en sportieve evenementen.  
 
§2. PLAATSEN EN TIJDSTIPPEN: 
 
Plaats: rond het Koning Boudewijnstadion:  

- Keizerin Charlottelaan 
- Houba de Strooperlaan 

 
Datum en uur: De vergunning om de standplaats in te nemen wordt verleend voor de duur van het 
evenement, en dit voor alle evenementen inbegrepen tijdens de periode van het abonnement. 

 
§3. TE KOOP AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN: 
 
Tijdens de evenementen mogen alleen de hierna genoemde artikelen te koop worden aangeboden: drank, 
voedingswaren en sportemblemen. 
 
§4. AFMETINGEN VAN DE STANDPLAATSEN EN TECHNISCHE EXPLOITATIEVOORWAARDEN: 
 
De standplaats heeft een oppervlakte van maximum 3m op 12m.  
 
§5. MAXIMUM AANTAL STANDPLAATSEN: 
 
Eenzelfde standhouder kan slechts een vergunning voor één standplaats krijgen. 
 
§6. DOOR DE STAD AANGEREKENDE RETRIBUTIE: 
 
Een retributie wordt aangerekend per manifestatie (cf. hoofdstuk 3). De prijs varieert in functie van het 
verkochte product en de standplaats (zie hoofdstuk 3). 
 
§7. DUUR:  
 
De standplaats wordt enkel toegewezen per abonnement, voor een periode van één jaar die stilzwijgend 
kan worden verlengd per periode van telkens één jaar. 
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HOOFDSTUK 2: VOORWAARDEN INZAKE SELECTIE VAN DE KANDIDATUREN EN TOEWIJZING VAN DE 

STANDPLAATSEN:  

De algemene regel zoals bepaald in artikel 13 van het reglement is toepasselijk. 

 

HOOFDSTUK 3: LIJST VAN DE STANDPLAATSEN EN RETRIBUTIES: 
 
 

Commerciële bestemming Plaatsen 
 

Prijs 

Verkoop van sportemblemen (standplaatsen van 5m x 2m) Keizerin Charlottelaan 3 € 200 
Verkoop van voedingswaren (standplaatsen van 5m x 2m) Keizerin Charlottelaan 8 € 320 
Verkoop van frieten en aanverwante producten (standplaatsen van 5m x 2m) 
Keizerin Charlottelaan 

3 € 320 

Verkoop van sportemblemen (standplaatsen van 5m x 2m) Houba de 
Strooperlaan 

1 € 60 

Verkoop van voedingswaren (standplaatsen van 5m x 2m) Houba de Strooperlaan 3 € 60 
Verkoop van frieten en aanverwante producten (standplaatsen van 5m x 2m) 
Houba de Strooperlaan 

1 € 60 

 

 

Commerciële bestemming Naam 
standplaats 

Prijs per 
evenement 

Verkoop van sportemblemen (standplaatsen van 5m x 2m) Keizerin Charlottelaan (3 standplaatsen)  

  C1 200 € 
  C6 200 € 
  C9 200 € 
Verkoop van voedingswaren (standplaatsen van 5m x 2m) Keizerin Charlottelaan (8 standplaatsen) 
  
  C2 320 € 
  C3 320 € 
  C5 320 € 
  C7 320 € 
  C8 320 € 
  C10 320 € 
  C11 320 € 
  C12 320 € 
Verkoop van frieten en aanverwante producten (standplaatsen van 5m x 2m) Keizerin Charlottelaan 
(3 standplaatsen) 
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  C4 320 € 
  C13 320 € 
  C14 320 € 
Verkoop van sportemblemen (standplaatsen van 5m x 2m) Houba de Strooperlaan (1 standplaats) 
  
  H4 60 € 
Verkoop van voedingswaren (standplaatsen van 5m x 2m) Houba de Strooperlaan (3 standplaatsen)  
  H1 60 € 
  H5 60 € 
  H6 60 € 
Verkoop van frieten en aanverwante producten (standplaatsen van 5m x 2m) Houba de Strooperlaan ( 
1 standplaats) 
  
  H7 60 € 
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