PERSBERICHT– 31 maart 2014
Food Truck Parcours : de Stad Brussel lanceert een oproep aan kandidaten
Op initiatief van de Schepen van Handel, Marion Lemesre, lanceert de Stad Brussel een
«Food Truck Parcours». Kandidaten die een standplaats willen bezetten, kunnen vanaf
nu een dossier indienen.
Om deze nieuwe vorm van ambulante handel op het openbaar domein te organiseren en om
ervoor te zorgen voor een gevarieerd en kwalitatief aanbod, had Marion Lemesre in oktober
een nieuw reglement voor de ambulante handel laten goedkeuren. Hierin werden ook de
nieuwe bepalingen voor food trucks opgenomen. Nu werd samen met de politie ook een
parcours van 15 standplaatsen, verspreid over de verschillende wijken van de stad, opgesteld.
Dankzij dit nieuwe parcours zal de liefhebber van «street food» kunnen genieten van een
gezonde en lekkere maaltijd. Daarnaast zal het parcours een gelegenheid zijn om nieuwe
gezellige ontmoetingsplaatsen te creëren in het hart van de hoofdstad en zo tegemoet te
komen aan een behoefte bij de werknemers, bewoners, voorbijgangers en toeristen.
Tegen half mei zal het College, op voorstel van de Schepen van Handel, de kandidaten
selecteren op basis van volgende criteria:
•
•

•

•

De naleving van de bepalingen op het vlak van ruimtelijke ordening, veiligheid en
openbare rust.
Er mag niet in concurrentie worden getreden met de bestaande horecazaken in de
omgeving van de standplaats: de Food Truck moet in ieder geval een aanbod hebben
dat verschilt van het reeds aanwezige aanbod in de omgeving van de standplaats ;
de kwaliteit van de producten: de uitbater zal een creatieve, kwalitatieve, esthetische,
gezonde en snelle keuken moeten aanbieden en de gerechten daarnaast ook ter plaatse
koken of samenstellen.
Het gebruik van milieuvriendelijke verpakkingen die gerecycleerd kunnen worden
en het gebruik van producten uit de verantwoorde en/of lokale landbouw.

Een Food Truck kan eenzelfde standplaats maximum één dag per week van 9 uur tot 19 uur
bezetten. Via een rotatiesysteem kan een Food Truck zo verschillende standplaatsen innemen.
De retributie bedraagt 35€/dag/standplaats. De standplaatsen worden toegewezen via
jaarabonnementen, die op vraag van de kandidaat kunnen verlengd worden.
De kandidaten dienen ten laatste op woensdag 30 april 2014 een dossier in te dienen bij de
Cel Handel. De oproep aan de kandidaten en de lijst met standplaatsen kan u inkijken op de
website van de Stad Brussel: http://www.brussel.be/artdet.cfm?id=8224&404
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