Aanbesteding betreffende de uitbreiding van het « Foodtruck Parcours
»
I.

Voorwerp

De Stad Brussel heeft in 2014 een « Foodtruck parcours » opgezet die een selectie van foodtrucks toelaat
om te circuleren over 13 vaste standplaatsen in het stadscentrum. Dit parcours beoogde de volgende
doelstellingen:
- Begeleiding en omkadering van de ontwikkeling van een nieuw aanbod van kwalitatieve en innovatieve
ambulante handel.
- Voldoen aan de behoeften voor snacking bij werknemers, bewoners, voorbijgangers en toeristen, en
tegelijkertijd de consument iets aanleren over smakelijk en gezond voedsel.
- Plaatsen scheppen voor gezelligheid, uitwisselingen en ontmoetingen in het hart van de hoofdstad.
II.

Beschrijving van nieuwe standplaatsen en voorwaarden voor uitbating

a) Ligging
Hieronder bevindt zich een lijst met alle standplaatsen op het Foodtruck Parcours :
- Naamsepoort
- Sint-Jansplein
- Pachecolaan,/hoek met de Kruidtuinlaan
- De Meeûssquare
- Simon Bolivarlaan
- Brouckèreplein
- Nieuwstraat/hoek met Rogierplein
- Keizerinlaan
- Frère-Orbansquare
- Poelaertplein
- Franklin Rooseveltlaan
- Jan Reyplein
- Wandstraat
- Nieuwe Graanmarkt
- Europakruispunt
- Metro Trône
- Kruidtuinlaan, 55
- Emile Bockstaelplein
- Koning Albert II-Laan
- Aarlenstraat , in kruising met de Wetstraat
- Wetstraat 170

De standplaatsen hebben een afmeting van maximum 7 m op 2.5 m.
b) Maximum aantal standplaatsen bezet door eenzelfde food truck
De vergunning heeft betrekking op een enkel voertuig die meerdere standplaatsen kan toegewezen
krijgen, met een maximum van 7 standplaatsen (overeenkomend met een standplaats per dag van de
week).
Elke standplaats wordt elke dag bezet door een verschillende foodtruck.
c) Periode en duur van de uitbating
De bezetting van de standplaatsen is toegelaten elke dag:
- van 9h tot 19h van 1 november tot 31 maart
- van 9h tot 22h van 1 april tot 31 oktober.
Indien geen van beide partijen de andere partij de wens te kennen geeft om het vergunning te
beëindigen minstens 2 maanden voor het verstrijken van de vergunning, wordt de vergunning
stilzwijgend verlengd per hernieuwbare periodes van een jaar.
d) Uitsluiting
De foodtrucks mogen geen publicitaire doeleinden dienen.
De standplaatsen mogen niet onderverhuurd worden aan een andere uitbater. De uitbater moet de
standpla(a)ts(en) persoonlijk uitbaten en mag de uitbating niet overdragen aan een ander natuurlijk of
rechtspersoon.
Hij mag de standpla(a)ts(en) geen andere bestemming geven dan die waarvoor hij een vergunning heeft.
Het niet naleven van deze richtlijn betekent de onmiddellijke intrekking van de toewijzing onverminderd
de eventuele schadevergoedingen.
e) Electriciteitsaansluiting
De standplaatsen zullen geen elektriciteitsaansluiting hebben.
f) Retributie
Voor de bezetting van elke standplaats wordt een retributie van 35,00 EUR per dag en per standplaats
aangerekend. Dit bedrag kan geïndexeerd of herzien worden overeenkomstig artikelen 57 en 58 van het
reglement. Een uitnodiging tot betaling wordt maandelijks verzonden met alle informatie. In afwijking van
de artikelen 61 en 62 van het reglement, kan de Stad bij niet-betaling na twee opeenvolgende termijnen,
overgaan tot een onmiddellijke intrekking van de vergunning en de standplaats toewijzen aan een andere
uitbater.
g) Verantwoordelijkheid
De uitbater is verantwoordelijk voor de schade die kan ontstaan door zijn foodtruck en hij verbindt zich
dus ertoe om zich aan te sluiten bij alle noodzakelijke verzekeringen betreffende brand en burgerlijke
aansprakelijkheid. Hij zal voor de aanvang van de uitbating een kopie van de verzekeringspolis
verstrekken.

h) Toetreding tot het reglement
Behoudens uitdrukkelijke afwijkingen in deze aanbesteding, impliceert de aanbesteding een toetreding
tot het reglement waarvan de kandidaten worden verondersteld kennis te hebben genomen. Latere
wijzigingen van dit reglement zijn eveneens afdwingbaar tegenover de geselecteerde kandidaat
gedurende de duur van de uitbatingsvergunning.

III.

Voorwaarden voor de indiening van de kandidaturen

De kandidaten moeten een dossier indienen dat ook de volgende algemene zaken moet bevatten:
-

Een kopie van de identiteitskaart ;
Een kopie van het uittreksel uit de Kruispuntbank;
Een kopie van de machtiging als werkgever die werd afgeleverd aan de natuurlijke persoon die de
standplaats aanvraagt voor eigen rekening of voor rekening van de rechtspersoon;
De vergunning geleverd door het FAVV ;
De omschrijving van de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden ;
Het type voertuig en de nummerplaat;
Foto’s van de foodtruck en diens afmetingen;
Een kopie van de aansprakelijkheidsverzekering en brandverzekering (of een verbintenis om deze
te bekomen voor de aanvang van de uitbating) ;
De gewenste standpla(a)ts(en) (vul de bijgevoegde tabel in annex 3 in).

Naast deze elementen, zullen de kandidaten een dossier moeten doorsturen met:
-

het menu die voorgesteld zal worden met één of meerdere illustraties
de oorsprong van de producten
uitleg van de bereiding van de voorgestelde gerechten
eventuele referenties van de kandidaat in een vergelijkbare activiteit

Kandidaten die reeds een standplaats uitbaten op het parcours mogen enkel het laatste document van
deze lijst verstrekken indien het gebruikte voertuig op bestaande standplaatsen dezelfde is als het
voertuig dat voorgesteld wordt voor de nieuwe standplaatsen.
Kandidaten dienen een volledig dossier over te maken aan de Cel Commerciële Evenementen van de Stad
Brussel, Zaterdagplein 1, 1ste verdieping, 1000 Brussel, ofwel per aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs, ofwel ter plaatse op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs, ofwel per email (pdfbestand) aan onderstaand adres : Animations.Eco.Animaties@brucity.be.

IV.

Voorwaarden voor de selectie van kandidaturen en toekenning van de standplaatsen

a) Geldigheid van kandidaturen
De keuze van de standplaatsen van de kandidaten die al een standplaats hebben op het Pacours (VI, a) en
de dossiers van nieuwe kandidaten (VI, b) die buiten het termijn ingediend werden komen niet in
aanmerking.
Voor nieuwe kandidaten (VI, b) komen enkel volledige dossiers in aanmerking. De onvolledigheid of
laattijdigheid van deze wordt meegedeeld aan de kandidaat ofwel rechtstreeks door middel van een
persoonlijk overhandigd document bij het indienen van de kandidatuur aan het loket, ofwel per gewone
post naar het officieel adres van de kandidaat of via email.

b) Selectie van 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.
c) Toekenning van standplaatsen
Onder de geselecteerde kandidaturen, worden de standplaatsen toegewezen volgens chronologische
volgorde van de indiening van volledige dossiers, overeenkomstig met het reglement en volgens de
volgende voorwaarden:
- Ten eerste, worden de lege standplaatsen die aangevraagd worden door slechts één kandidaat
toegewezen aan die kandidaat;
- Daarna, worden de lege standplaatsen die aangevraagd worden door meerdere kandidaten
toegewezen aan de kandidaat die als eerste een volledig dossier heeft ingediend ;
- Tenslotte, de kandidaten die, een al bezette standplaats aanvragen of die geen standplaats van
hun keuze konden bekomen gelet op de volgorde van indiening van de dossiers, kunnen een
nieuwe keuze maken onder de overgebleven lege standplaatsen. De kandidaten worden
ondervraagd met inachtneming van de chronologische volgorde van indiening van volledige
dossiers.
De geselecteerde kandidaten hebben maximum 15 dagen de tijd vanaf de datum van kennisgeving door
de cel verantwoordelijk voor de organisatie van ambulante activiteiten om te reageren en te bevestigen
dat ze de aangeboden standplaats zullen innemen. Reageren ze niet binnen deze termijn, dan verliezen
ze hun voorrang met betrekking tot de gevraagde standplaats; hun kandidatuur blijft echter geldig
gedurende 6 maanden vanaf de datum van kennisgeving door de Stad. Reageren ze niet binnen deze
termijn van 6 maanden, dan wordt hun kandidatuur als nietig beschouwd en moeten ze een nieuw
dossier indienen zo zij opnieuw wensen deel te nemen aan het "foodtruck parcours".

Lijst van voorgestelde standplaatsen
Maandag
Naamsepoort
Sint-Jansplein
Pachecolaan,/hoek
met
de
Kruidtuinlaan
De Meeûssquare
Simon Bolivarlaan
Brouckèreplein
Nieuwstraat/hoek
met Rogierplein
Keizerinlaan
FrèreOrbansquare
Poelaertplein
Jean Reyplein
Avenue Franklin
Roosevelt
Nieuwe
graanmarkt
Wandstraat

Dinsdag

Woensdag Donderdag Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Kruidtuinlaan 55
Europakruispunt
Metro Troon
Emile
Bockstaelplein
Koning Albert IILaan
Aarlenstraat , in
kruising met de
Wetstraat
Wetstraat 170

