
KENNISGEVING VAN BESCHIKBAARHEID 

STANDPLAATS voor BAKFIETS in het TER KAMERENBOS 
A. Beschrijving van de voorgestelde standplaatsen 

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft tijdens de zitting van 16/07/2020 beslist een 
oproep aan kandidaten te lanceren voor de ingebruikname van 5 tijdelijke standplaatsen voor 
bakfietsen in de Denneboslaan in het Ter Kamerenbos. 

Deze tijdelijke individuele standplaatsen zullen kunnen worden ingenomen gedurende maximum 
één maand, niet-hernieuwbaar, en zullen gereserveerd worden voor de verkoop van voedingswaren 
(uitgezonderd consumptie-ijs en wafels), dranken en alcoholische dranken. 

Een lijst van beschikbare plaatsen vindt u in bijlage. 

Datum van ingebruikname: vanaf 01/08/2020 of vanaf 01/09/2020. 

Openingsdagen: 7d/7d voor een periode van één maand (30 kalenderdagen). 

De kandidaatstelling vereist een instemming met het Gemeentelijk reglement betreffende de 
uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein van de Stad 
Brussel (hierna ‘het Reglement’ genoemd). Kandidaten worden geacht kennis genomen te hebben 
van het Reglement. 

B. Bedrag van de retributie: 

De retributie wordt berekend volgens de tabel met tarieven en coëfficiënten uit bijlage VI van het 
Reglement. 

C. Inschrijving van de kandidaturen: 

Kandidaturen moeten worden ingediend vóór 29/07 voor ingebruikname vanaf 01/08/2020 en vóór 
23/08/2020 voor ingebruikname vanaf 01/09/2020, ofwel per aangetekend schrijven ofwel per 
email aan de cel Commerciële Animatie van de Stad Brussel:  
Zaterdagplein 1 te 1000 Brussel 
Animations.eco.animaties@brucity.be 

D. Verwerking van de kandidaturen: 

Kandidaturen worden als volledig beschouwd indien ze volgende elementen bevatten: 

- Een kopie van de machtiging als werkgever zoals voorzien in art. 25 van het KB van 24 september 
2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten (algemeen 
‘leurkaart’ genoemd) afgeleverd door een ondernemingsloket op naam van de aanvrager van de 
standplaats; 

- Indien het een natuurlijk persoon betreft, de naam, voornaam, nationaal nummer en adres of, 
indien het een rechtspersoon betreft, handelsnaam, ondernemingsnummer en adres van de 
maatschappelijke zetel; 

- De standplaats en maand waarin de kandidaat zijn activiteit wenst uit te oefenen; 
- Een beschrijving van de producten die de kandidaat wenst te verkopen;  
- Het soort van materiaal gebruikt; 
- Nummerplaat, afmetingen en foto van het voertuig of uitstalling die zal worden gebruikt;  
- Minimale oppervlakte (lengte x breedte) nodig voor de gevraagde standplaats; 
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- Een kopie van de toelating van het FAVV; 
- Een voor echt verklaarde kopie van de brandverzekering en van de burgerlijke 

aansprakelijkheidsverzekering op naam van de kandidaat bestemd voor de inname van een 
standplaats op het openbaar domein, of zich ertoe verbinden om dit document ten laatste op het 
moment van de ingebruikname van de standplaats voor te leggen. 
 

E. Toewijzing van de standplaatsen: 

De kandidaturen die volledig zijn en die voldoen aan de selectiecriteria worden volgens 
chronologische indiening bij de cel Commerciële Animatie behandeld. 
 
Per uitbater wordt slechts één enkele toelating van één maand toegewezen. 
 
Elke standplaats wordt bij gunstige beslissing van het College en op voorstel van de Schepen van 
Economische Zaken toegewezen. 
 
Kandidaturen van uitbaters die in de 2 jaar voorafgaand aan de indieningsdatum een sanctie of een 
administratieve boete kregen in het kader van ambulante handelsactiviteiten op het grondgebied 
van de Stad Brussel of die nog een openstaande onbetwiste schuld bij de Stad Brussel hebben die 
verbonden is aan de uitvoering van ambulante handel, kunnen geweigerd worden bij beslissing van 
het College (overeenkomstig artikel 45 van het Reglement). 
 
F. Naleving van de netheid, veiligheid, hygiëne, openbare rust en de omgeving 
 
De uitbater zal alle verplichtingen betreffende de netheid, veiligheid, hygiëne en openbare rust, 
zoals opgenomen in het Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van 
ambulante activiteiten op het openbaar domein van de Stad Brussel, evenals de bepalingen uit het 
Algemeen Politiereglement en uit het Gemeentelijk reglement betreffende het gebruik en de 
inname van de Groene Ruimten (zie bepalingen in de overeenkomst in bijlage). 
 
Dit impliceert dat de onmiddellijke omgeving van de standplaats te allen tijde proper moet worden 
gehouden, dat de leveringen van koopwaar en het verwijderen van afval bij voorkeur gebeurt door 
middel van een niet-gemotoriseerd of elektrisch voertuig. De natuurlijke elementen van de 
omgeving (bomen, struiken, planten, gras, …) moeten gerespecteerd worden. Enkel de dienst 
Groene Ruimten van de Stad is bevoegd voor het snoeien van bomen en struiken en dit enkel indien 
strikt noodzakelijk. 

  



BIJLAGE: DE STANDPLAATSEN 
Denneboslaan  
 
 

 
 

 

Inlichtingen: Cel Commerciële Animatie 
Animations.eco.animaties@brucity.be of 02/279 25 30 
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