
Toelating voor de uitbating voor een ijsventer in het Terkamerenbos 

(Bremlaan). 

 

Uitgegeven door :  

De Stad Brussel, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen namens welke 

handelen de heer Philippe Close, Burgemeester, en de heer Luc Symoens, Stadssecretaris ;  

hierna « Stad Brussel » genoemd. 

 

Toegelaten: 

M/ Mr/ De onderneming 

Geboren op : …………………………………………………… te ………………………………………………............. 

Telefoon/GSM :………………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mailadres :…………………………………………………………………………………………………………………….... 

BTW-nummer :…………………………………………………………………………………………………………………... 

Type voertuig : □ Vrachtwagen/bestelwagen □ Elektrische fiets □ Bakfiets □ Aanhangwagen  

Afmetingen van het voertuig: …………………meter lang op ………………….. meter breed. 
 

hierna de « uitbater » genoemd. 

 

Om een standplaats op het publiek domein uit te baten volgens de voorwaarden hieronder 

beschreven ;  

 

AFDELING I : DRAAGWIJDTE VAN DE TOELATING 

 

Artikel 1. Voorwerp van de toelating 

Met deze toelating geeft de Stad Brussel de toestemming aan de uitbater, om het openbaar domein te 

bezetten voor private commerciële doeleinden, om er op zijn kosten een (van de) standplaatsen 

« ijsventer» in het Terkamerenbos – Bremlaan (zie standplaats aangeduid op plan in annex) uit te baten. 

 
Artikel 2. Openingsuren en periode  per standplaats 

De toelating betreft slechts één enkel voertuig. 

 

De bezetting van de standplaatsen is toegelaten elke dag van 9u tot 22u, tot 31/12/2018. 

De uitbater zal regelmatig en stipt aanwezig moeten zijn. 
 



In geval van onweders of particuliere evenementen waarvoor de verhoging van het veiligheidsniveau 

nodig is in de wijk, zal het park volledig afgesloten worden door de dienst Groene Ruimtes. Als gevolg 

van deze sluitingen zal/zullen de standplaatsen niet kunnen worden uitgebaat. 

 
Artikel 3. Duur van de toelating 

De huidige toelating is geldig tot 31/12/2018. 

 

De standplaatsen worden toegewezen voor een periode van 15 maart 2018 tot 31 december 2018. 
Wanneer deze periodes verloopt dan zal de toelating stilzwijgend verlengd worden met hernieuwbare 

periode van een jaar (01/01 tot 31/12). 

 

Deze worden stilzwijgend verlengd voor hernieuwbare periodes van 1 jaar.  
 

AFDELING II : UITBATINGSMODALITEITEN 

Artikel 4. Formaliteiten en toelatingen voorafgaand aan de uitbating 

De uitbater moet kunnen aantonen dat hij over alle nodige toelatingen beschikt en deze zal behouden 

gedurende de volledige periode van huidige toelating. 

 

De titularis levert ten minste: 

- Een kopie van de identiteitskaart; 

- Een kopie van het uittreksel van de inschrijving van de uitbater in de Kruispuntbank; 

- Een kopie van de machtiging als werkgever afgeleverd aan de natuurlijke persoon die om de 

standplaats verzoekt voor eigen rekening of voor rekening van de rechtspersoon ; 

- De beschrijving van de te koop aangeboden producten en/of diensten; 

- De toelating afgeleverd door de FAVV (die max. 2 jaar oudis). 

- Een kopie van de aansprakelijkheidsverzekering (of een verbintenis om deze te bekomen 

voor de aanvang van de uitbating) ; 

- Foto bestelwagen,… 
 

De uitbater moet  het Algemeen reglement betreffende de commerciële bezetting van de openbare 

ruimte nauwgezet naleven, evenals het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de 

organisatie van ambulante activiteiten en alle ter zake toepasbare wetteksten (onder meer het 

Politiereglement). 

 

De uitbater is verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt door zijn voertuig en hij verbindt zich 

er dus toe om alle nodige verzekeringen op burgerlijke aansprakelijkheid te regelen.  

 

De uitbater moet over een gecertifieerde kopie beschikken van zijn verzekeringspolis alsook het bewijs 

van betaling van deze voor de start van de uitbating. De Stadsambtenaar kan op elk moment vragen om 

een kopie van deze te tonen. 

 



Indien de uitbater niet verzekerd is in termen van Burgerlijke Aansprakelijkheid dan kan de 

Stadsfunctionaris een PV opstellen van de vastgestelde feiten en kan hij de uitbater onmiddellijk  van de 

standplaats laten verwijderen. 

 

Artikel 5. Na te leven verbintenissen 

De uitbater kan zijn standplaats(en) maar uitbaten onder de volgende voorwaarden : 

 

- De uitbater verbindt zich ertoe om enkel volgende producten en/of diensten te verkopen: 

ambachtelijk ijs, namelijk: 

de uitbater maakt zijn ijs zelf met ingrediënten van hoge kwaliteit  (rauwe volle melk), en 

gebruikt ook ambachtelijke bereidingsprocessen. Het ambachtelijke ijs bevat geen 

smaakversterkers, kunstmatige smaakstoffen, conserveringsmiddelen of kleurstoffen. 

Voor de sorbets « vol fruit «  is verse fruit- of vruchtenpuree de basis van de bereiding. 

 

- De uitbater gebruikt enkel de noodzakelijke ruimte om zijn voertuig te plaatsen en belemmert in 

geen enkel geval de doorgang op de openbare weg, hetzij met stadsmeubilair of eender welk 

materieel. 

- De verkoop van alcohol is verboden. 

- De uitbater verbindt zich ertoe om heel strikt toe te zien op de dimensies van zijn standplaats en 

om niet te circuleren in zones die reeds zijn toegewezen door de Stad Brussel aan andere 

ijsventers . 

 

Artikel 6. Naleving van de netheid, de veiligheid, de hygiëne en de rust 

De uitbater moet de verplichtingen inzake de netheid, de veiligheid, de hygiëne en de rust, zoals 

beschreven in het Algemeen reglement betreffende de commerciële bezetting van de openbare ruimte 

en het Algemeen politiereglement, naleven.  

 

Artikel 7. Beperking van de uitbating 

Het voertuig mag niet gebruikt worden voor publicitaire doeleinden. 

 

De standplaatsen mogen niet worden onderverhuurd aan een andere operator. De uitbater moet de 

standplaats(en) persoonlijk uitbaten en/of laten uitbaten door zijn werknemer. 

 

De stopzetting is toegelaten in bepaalde gevallen vermeld in het artikel 35 van het AR van 24 september 

2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante handel op het openbaar domein. 

 

Hij mag de standplaats niet aanwenden voor een ander gebruik dan datgene dat het voorwerp uitmaakt 

van deze toelating. Het niet naleven van deze bepaling zal leiden tot de onmiddellijke verbreking van de 

toekenning onverminderd een eventuele schadevergoeding. 

 

 

 



Artikel 8. Wijzigingen aan de standplaats: 

De Stad kan (in de mate van het mogelijke) alternatieve standplaatsen voorstellen in geval van openbare 

werken of onvoorziene wijzigingen die de inname van de eerst toegekende standplaats onmogelijk 

maken. Indien de uitbater van het voertuig de voorgestelde alternatieven niet aanvaardt, kan hij aan de 

cel Handel een opschorting van de toelating en de retributie vragen tot het hernemen van de bezetting. 

 

Deze aanvraag moet via een aangetekend schrijven naar de cel Handel gestuurd worden. 

 

AFDELING III : RETRIBUTIE 

Artikel 9. Retributie 

De retributie wordt vastgelegd op 4.800EUR per jaar voor de standplaats (inclusief voor het jaar 2018, 

van 15/3 tot 31/12). 

Dit bedrag kan worden geïndexeerd of herzien overeenkomstig het Algemeen reglement betreffende de 

commerciële bezetting van de openbare ruimte. 

 

Een betalingsbericht zal worden verstuurd na ondertekening om huidige toelating. 
 

Financiële boetes en sancties die voorzien zijn in het reglement in geval van niet-betaling of laattijdige 

betaling zijn van toepassing. 

 

AFDELING IV : JURIDISCH KADER, SANCTIES EN GESCHILLEN 

Artikel 10. Wetgeving betreffende de ambulante activiteiten 

De uitbating van de standplaatsen dient te gebeuren met inachtneming van de wet van 25 juni 1993 

betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten en haar 

uitvoeringsbesluiten, en van het Algemeen reglement betreffende de commerciële bezetting van de 

openbare ruimte en het Retributiereglement betreffende de ambulante activiteiten op de openbare 

markten en het openbaar domein van de Stad Brussel. 

 

De latere wijzigingen aan dit Reglement zullen eveneens inroepbaar zijn tegen de uitbater gedurende de 

duur van deze toelating. 

 
Artikel 11. Rechten en plichten van beide partijen  

Deze toelating en het Algemeen reglement betreffende de commerciële bezetting van de openbare 

ruimte vormen samen de basis van de rechten en verplichtingen van de partijen, die dienen 

geïnterpreteerd te worden op dusdanige wijze dat ze verenigbaar zijn.  Behalve in geval van 

uitdrukkelijke afwijking dient het Gemeentereglement in geval van tegenspraak tussen de twee 

contractuele documenten altijd te primeren.  

 

Het Gemeentelijke reglement primeert steeds op de huidige conventie in geval van tegenstrijdigheden. 



Artikel 12. Controles en sancties 

Conform het Algemeen reglement betreffende de commerciële bezetting van de openbare ruimte kan 

het personeel van de Stad controles uitvoeren met betrekking tot de naleving van de 

uitbatingsvoorwaarden.  

In geval van behoorlijk vastgestelde inbreuk zijn de in het Reglement bepaalde sancties van toepassing 

op de uitbater. 

 

Artikel 13. Ontbinding 

De uitbater kan verzaken aan zijn toelating volgens de voorwaarden bepaald in het Reglement. 

 

In geval van werken, manifestaties of evenementen georganiseerd door de Stad Brussel kan de uitbating 

van de standplaatsen tijdelijk opgeschort, gewijzigd of verplaatst worden zonder enige 

schadeloosstelling. 

 

De Stad behoudt zich het recht om voortijdig een einde te maken aan deze toelating zonder vooropzeg 

en zonder schadevergoeding in geval van een inbreuk op het Algemeen reglement betreffende de 

commerciële bezetting van de openbare ruimte die de intrekking van de toelating toelaten volgens de 

door het Reglement bepaalde voorwaarden. 

 

Artikel 14. Niet voorziene gevallen en geschillen 

Alle gevallen die niet in deze conventie staan, waaronder de geschillen onderhevig aan de interpretatie 

of de uitvoering van deze worden exclusief behandelt door de Brusselse rechtbanken. 

 

Opgemaakt te Brussel, op ……………………, 

 

De Stadssecretaris                 De Burgemeester 

Luc Symoens       Philippe Close 

 

Bijlage :  

 Algemeen reglement voor de commerciële bezetting van de openbare ruimte en 

retributiereglement betreffende de ambulante activiteiten op de openbare markten en op het 

openbaar domein van de Stad Brussel 

 Kaart met de ligging van de standplaats in Ter Kamerenbos 


