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Openbare aanbesteding betreffende de commerciële bezetting 
van een kiosk in het Terkamerenbos (Bremlaan) 

 
I. Voorwerp 

 
De Stad Brussel publiceert een openbare aanbesteding om het recht toe te kennen om een 
kiosk gelegen in de openbare ruimte in het Terkamerenbos vanwege commerciële redenen 
te laten bezetten. De geïnteresseerde kandidaten dienen een offerte in te dienen 
betreffende: 

1. Een maaltijdaanbod van het type « picknickmanden » , dat origineel en gezond is, en 
uitgebaat met respect voor het park;  

2. Het herstel van de kiosk (punt C); 
 

De kiosk zal ter beschikking worden gesteld van de geselecteerde weerhouden 
kandida(a)t(en) na de ondertekening van een concessieovereenkomst die beantwoordt aan 
de hierna beschreven criteria en die de commerciële activiteit stipuleert die door het College 
werd aanvaard op basis van de respectievelijke kandidaatstellingsdossiers.  

Het bestek vereist de instemming met de hierna beschreven uitbatings- en 
renovatiemodaliteiten, en die worden hernomen in de overeenkomst die zal worden 
ondertekend door de geselecteerde kandidaat voor de betrokken kiosk (zie model in bijlage). 

http://www.bruxelles.be/
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II. Beschrijving van de kiosk en de bezettings- en renovatiemodaliteiten  

A. Beschrijving 
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 De kiosk : 
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B. Uitbatingsmodaliteiten 
 

a. Uitbatingsperiodes en –duur  
 

De kiosk dient dagelijks open te zijn : 

- minimum van 10u tot 18u ;  
- maximum van 7u tot 21u tijdens de winter (van 1 oktober tot 31 maart) ;  
- maximum van 6u tot 22u tijdens de zomer (van 1 april tot 30 september).  

 
Een ononderbroken uitbatingsperiode moet voorzien worden van 1 april tot 30 september.  
De kiosk kan dus gesloten zijn van 1 oktober tot 31 maart. 

In geval van onweders of particuliere evenementen waarvoor de verhoging van het 
veiligheidsniveau nodig is in de wijk, zal het bos volledig afgesloten worden door de dienst 
Groene Ruimtes. Als gevolg van deze sluitingen zal de kiosk niet kunnen worden 
uitgebaat. 
 
De uitbater krijgt het bezettingsrecht van de kiosk voor een periode van 5 jaar. Indien 
geen van de partijen de andere partij informeert dat zij de toekenning wenst te beëindigen 
minstens 3 maanden voor de vervaldatum, wordt deze stilzwijgend verlengd voor 
hernieuwbare periodes van 1 jaar. 
 

b. Het commerciële aanbod 
 

De uitbater moet in zijn voorstel de activiteiten beschrijven die hij zal aanbieden, 
bijvoorbeeld : 
-  De verkoop van producten beschreven in zijn aanbod in bijlage, voor consumptie 

ter plekke of om mee te nemen (Horeca activiteit “picknickmanden); 
-  Cateringdienst voor bepaalde evenementen georganiseerd in het bos (catering); 
-  Organisatie van culturele, pedagogische of recreatieve doeleinden open voor het 
publiek ( evenementiële activiteiten) 
-  (…) 

 
c. Uitsluiting 

 
Het is verboden om de kiosk voor publicitaire doeleinden te gebruiken. 

De bezetter dient beide kiosken in persoon uit te baten en mag ze niet onderverhuren, 
noch laten bezetten door een andere natuurlijke of rechtspersoon, behalve zijn 
aangestelde of hulp. 

Hij kan de locaties geen andere bestemming geven dan diegene die het voorwerp is 
van de vergunning. Het niet naleven van deze bepaling leidt tot onmiddellijke breuk van 
de toewijzing, zonder afbreuk aan de eventueel te betalen vergoedingen. 
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d. Hoedanigheid van de overeenkomst 
 

In geen enkel geval kan de concessieovereenkomst worden omgezet in een 
handelshuurovereenkomst. Het betreft een domaniale concessie. 

e. Toegang tot de toiletten  
 

De uitbater van de kiosk verbindt zich ertoe om de toegang tot de toiletten aan het 
personeel, de klanten, evenals aan de bosbezoekers toe te laten.  

De toegang dient gratis te zijn voor het personeel en de klanten. De toegang kan betalend 
zijn voor de andere gebruikers, met een maximumtarief van 0,5 euro per bezoek.  

Het onderhoud van de toiletten zal exclusief ten laste vallen van de uitbater van de kiosk. 

f. Toegang tot water, elektriciteit, telefoon en internet  
 

De aansluiting op elektriciteit, drinkwater, telefoon en internet vallen ten laste van de 
bezetter. De bezetter wendt zich, rechtstreeks en zonder tussenkomst van de Stad, tot 
de leveranciers en draagt de kosten en uitgaven alleen. Hij stuurt niettemin, ter informatie, 
een kopie op van zijn aanvraag aan de Cel Handel. 

De Stad is niet aansprakelijk voor de levering van elektriciteit, gas en drinkwater, de lozing 
van afval- en regenwater, de aansluiting tot internet- en telefoonnetwerken, etc. en draagt 
de kosten ervan niet.  

g. Terras 
 

De uitbating van de kiosk kan worden verbonden met een terrasvergunning. (maximum 
15 meters rond de kiosk). 

De uitbating van een terras is het voorwerp van een afzonderlijke toelatingsaanvraag bij 
de Cel Horeca van de Stad Brussel, door de weerhouden kandida(a)t(en), 
overeenkomstig de gebruikelijke voorschriften en procedures. 
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h. Naleving van voorschriften inzake netheid, veiligheid, gezondheid en 
rust, en het milieu  
 

De bezetter dient de plichten na te leven inzake netheid, veiligheid, gezondheid en rust, 
en het milieu, die beschreven zijn zowel in het Reglement voor de commerciële bezetting 
van de openbare ruimte, als in het Algemeen politiereglement, en in het Reglement voor 
het gebruik en de bezetting van de groene ruimte. (zie verduidelijkingen in bijgevoegd 
model van overeenkomst).  

Dit impliceert namelijk dat de omgeving van de kiosk en terrassen in perfecte staat van 
netheid dient gehouden te worden en het eerbiedigen van alle aanwezige 
natuurelementen in het bos (bomen, planten, gras…). Dit houdt ook in de voorkeur geven 
aan leveringen van goederen en het ophalen van afval dankzij een elektrisch of een niet 
aangedreven voertuig. Enkel de dienst Groene Ruimtes is bevoegd om de bomen te 
snoeien, en dit enkel indien strikt noodzakelijk.  

i. Verantwoordelijkheden 
 

De uitbater verbindt zich ertoe om alle nodige verzekeringen inzake brand en burgerlijke 
aansprakelijkheid af te sluiten, inclusief een burgerlijke aansprakelijkheid ingevolge de 
wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing. Hij dient een kopie 
van de verzekeringspolis te verstrekken voor de aanvang van de uitbating, en het 
betalingsbewijs van de verzekeringspremie. Hij dient zich eveneens te conformeren aan 
de voorschriften inzake het openen van een drankgelegenheid.  
 

j. Retributie 
 

Een jaarlijkse retributie wordt betaald aan de Stad voor de exploitatie van de kiosk. 

Deze retributie wordt jaarlijks gefactureerd te beginnen vanaf de datum van het bekomen 
van een stedenbouwkundige vergunning. 

Gezien de wil van de Stad om de kiosk gerenoveerd te zien (punt C 
Renovatiemodaliteiten), wordt er afgeweken van artikel 51 §2 van het Reglement, die de 
kosten van grote herstellingen ten laste van de uitbater legt, voor zover de Stad beslist 
om de retributie aan te passen om rekening te houden met de grote herstellingen die 
moeten worden uitgevoerd door de geselecteerde kandidaat (onder voorbehoud van het 
hierna bepaalde plafond). Deze afwijking betreft echter op geen enkele manier de 
verplichting voor de geselecteerde kandidaat om de kleine herstellingen en andere 
onderhoudswerken voor zijn rekening te nemen.  
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De retributie wordt als volgt bepaald : 

-   Principe : de jaarlijkse retributie bedraagt 8.000,00 EUR (indexeerbaar). 
- Uitzondering : Gedurende maximaal de eerste drie jaren van de concessie (hetzij 
een maximale periode van 36 maanden vanaf de toekenning van de stedenbouwkundige 
vergunning), zal de Stad een vermindering van de jaarlijkse retributie toekennen en dit 
om de kosten van de door de geselecteerde kandidaat uitgevoerde grote herstellingen te 
compenseren. De grote herstellingen die in rekening worden gebracht zijn deze die 
aanvaard worden door de Stad op basis van de op het moment van de aanbesteding 
geleverde bestekken en die vervolgens bevestigd worden door een volgens de regels 
opgemaakte factuur (de niet aan BTW onderworpen bedragen in het bestek mogen niet 
meer dan 5% bedragen).  

o De vermindering van de jaarlijkse retributie bedraagt 1.000 EUR per schijf 
van 3.000 EUR, gefactureerd voor de werken  

o De jaarlijkse retributie mag in geen geval minder dan 3.000 EUR bedragen.  
o De maximale jaarlijkse vrijstelling bedraagt dus 5.000 EUR, indexeerbaar, 

gedurende 3 jaar (hetzij in totaal 15.000 EUR onder voorbehoud van 
indexering).  

o Daarna komt de uitzonderingsregeling ten einde en is de jaarlijkse retributie 
van 8.000,00 EUR (indexeerbaar) verschuldigd.  

Het exacte bedrag van de vermindering zal bevestigd worden of eventueel aangepast 
worden na de vaststelling van de gedetailleerde plaatsbeschrijving na het einde van de 
werken en na het ontvangen van de vereffende facturen in goede en finale vorm en 
overeenkomstig de uitgevoerde werken. 

De retributie kan worden geïndexeerd of gereviseerd overeenkomstig artikels 57 en 58 
van het reglement. 

k. Instemming met het Reglement 
 

Behalve in geval van een uitdrukkelijke afwijking in onderhavig aanbesteding, vereist de 
offerte een instemming met het Reglement, waarvan de kandidaten verondersteld worden 
kennis te hebben genomen. Latere wijzigingen aan dit Reglement zullen eveneens 
afdwingbaar zijn bij de weerhouden kandidaat tijdens de duur van de 
concessieovereenkomst. 

De kandidaat verbindt zich ertoe om het Reglement voor het gebruik en de bezetting van 
de groene ruimten en speelpleinen beheerd door de Stad Brussel na te leven, alsook de 
voorschriften die meegedeeld werden aan de bezetters van het park door de dienst 
Groene Ruimtes van de Stad Brussel. De aan de overeenkomst bijgevoegde 
voorschriften geven het geheel van specifieke maatregelen aan die worden overwogen 
om het milieu te beschermen gedurende de werken en de uitbatingstermijn van de kiosk. 
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C. Renovatiemodaliteiten 

 
a. Aard van de werken : 
 

De uitbating van de kiosk vereist voorafgaande renovatiewerken.  

Onder renovatie wordt verstaan alle operaties waarbij de toestand van een gebouw of 
van een van zijn elementen wordt verbeterd door gebruik te maken van nieuwe, moderne 
materialen om beschadigde of overbodige delen te vervangen. Er is geen sprake van 
transformatie, de structuur van de kiosk dient ongewijzigd te blijven. 

De kiosk bezoeken is mogelijk op 19/09 (9uur) en 5/10 (14:30uur). Tijdens het bezoek 
zorgen de kandidaten ervoor om alle nodige informatie voor het opstellen van een bestek, 
dat een de grote herstellingswerken weergeeft, op te nemen. 

De kandidaat voorziet minstens in herstellingen aan het chassis, de dakpanelen en het 
timmerwerk, het dak, de vloer, het elektriciteitsnetwerk conform maken, de opfrissing van 
het interieur van de kiosk (namelijk, de inrichting van de muur - isolatie- en 
vloerbekledingen).  

De herstellingen stellen een uitbating in staat die in overeenstemming zijn met de 
hygiënevoorschriften. 

De renovatiewerken dienen duidelijk gedefinieerd te worden voor de aanvang ervan, 
evenals de gedetailleerde kosten van iedere werkzaamheid. Deze dossierelementen 
verbinden de kandidaat en worden gebruikt om de vermindering van de retributie te 
berekenen. 
 

b. Modaliteiten voor de uitvoering van de werken : 
 

De werken dienen in overeenstemming met de elementaire veiligheids-, gezondheids-, 
en bewoonbaarheidsvoorschriften uitgevoerd te worden. Zij dienen eveneens de 
omgeving rond de kiosk (natuur, bomen, groen) te respecteren, dit is een geklasseerd 
bos.  

De kandidaat vraagt alle toelatingen en vergunningen aan met betrekking tot de 
bezetting van de locatie en het uitoefenen van de activiteiten, vereist door het geldende 
reglement, en zal alleen verantwoordelijk zijn voor de naleving en de goede toekenning 
ervan. In het bijzonder heeft de kandidaat die de werken laat uitvoeren steeds de plicht 
om zich te houden aan de bestemming van de gehuurde locatie (het gaat namelijk om de 
naleving van de stedenbouwkundige bestemming van het gehuurd goed en de naleving 
van de vergunningen betreft het gehuurd goed). Zo niet, is hij aansprakelijk. Elke 
renovatie met visuele impact (lichtuithangbord, stickers op ramen, rolluiken,…) is het 
voorwerp van een toekenning door de dienst Stedenbouw van de Stad. 

Indien hij grote werken laat uitvoeren dient hij bovendien een verzekering (brand, 
burgerlijke aansprakelijkheid,…) af te sluiten. Alle werken die in het goed die hij bezet 
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uitgevoerd worden vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Hij is bijgevolg verantwoordelijk 
voor de schade die berokkend wordt door de aannemers die hij aangeworven heeft. 

De kandidaat dient de werken werkelijk en correct te laten uitvoeren binnen de 
overeengekomen termijn. De kandidaat dient alle facturen als bewijsstukken voor te 
leggen, niet alleen om na te kijken of hij zijn verplichtingen nakomt, maar eveneens om 
eventueel in beroep te gaan tegen de uitvoerders. 

 
c. Uitvoeringstermijn van de werken: 

 
De uitbater beschikt over een periode van 3 maanden die start vanaf dat hij op de hoogte 
werd gesteld van de toewijzing van de concessie om zodanig zijn stedenbouwkundige 
aanvraag op te stellen en in te dienen. 
 
Vanaf de datum van toekenning van de vergunningen, beschikt de uitbater over een 
maximum termijn van maximum 4 maanden om grote, duurzame herstellingswerken uit 
te voeren.  
 
In geval de werken niet helemaal voltooid zijn binnen een termijn van zes maanden na 
de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning, wordt de retributie verhoogd met 
30€/dag vertraging tot het moment waarop de werken voltooid zijn.  

 
d. Eigendom van de werken : 

 
De uitgevoerde renovatiewerken op kosten van de kandidaat worden door de Stad 
verworven in de loop van de tenuitvoerlegging van de werken en hun integratie in de 
kiosk. 

De Stad behoudt zich in ieder geval het recht om de verbeteringen te behouden, zonder 
vergoeding, en dit, ongeacht de oorzaak voor de beëindiging van de toekenning van de 
standplaats.  

e. Oplevering van de werken : 
 

Eens de werken uitgevoerd zijn dient een oplevering van de werken te gebeuren. De Stad 
kan dan nagaan of de kandidaat zijn contractuele plichten is nagekomen.  

Beide partijen dienen aanwezig te zijn bij de oplevering van de werken, waarbij de Stad 
wordt vertegenwoordigd door een externe « expert », aangewezen in het kader van een 
onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.  

 
III. Indieningsmodaliteiten voor de kandidaturen 

 
De kandidaatstellingsdossiers en hun bijlagen worden opgestuurd naar de Cel 
verantwoordelijk voor ambulante handel in de Stad Brussel, 1 Zaterdagplein, 1000 
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Brussel, hetzij per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, hetzij ter plaatse op 
een duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij per e-mail (PDF-bestand) naar dit 
adres : animations.animaties@brucity.be.   

De uiterste datum voor het indienen is 12 oktober 2018 om 16u. 

Overeenkomstig het “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 » (zie bijlage; hierna 
« het Reglement »), dienen de kandidaten het volgende voor te leggen :  

- Informatie over de kandidaat :  
• Naam, voornaam, adres, nationaal nummer, ondernemingsnummer 

en kopie van de identiteitskaart van de fysieke persoon die de offerte 
indient; of handelsnaam, maatschappelijke zetel, 
ondernemingsnummer en een kopie van de statuten van de 
rechtspersoon die de offerte indient,  

• Het bewijs van de vertegenwoordigingsmacht van de person(en) die 
een offerte in naam van en voor rekening van een rechtspersoon 
indient. 

• De financiële balansen van de laatste twee jaren van de 
onderneming  

• een kopie van het uittreksel van de Kruispuntbank,  
• een kopie van de machtiging als werkgever die werd afgeleverd aan 

de fysieke persoon die de standplaats aanvraagt voor zijn eigen 
rekening of voor rekening van de rechtspersoon,  

• een kopie van een FAVV-attest  
• een kopie van het verzekeringscontract voor burgerlijke 

aansprakelijkheid (of een verbintenis om deze te bekomen voor de 
aanvang van de uitbating); 

• De contactgegevens (naam, e-mail en GSM) van een 
contactpersoon die beschikbaar is om  de communicatie met de 
diensten van de Stad Brussel te waarborgen; 

 
- Informatie met betrekking tot het horeca-aanbod.  

 
• Dit maaltijdaanbod van het type « picknickmanden » dient origineel 

en gezond te zijn, beheerd met respect voor het bos. 
• Deze omschrijving dient voldoende gedetailleerd te zijn om te 

kunnen oordelen over de ernst en de haalbaarheid van het 
voorgestelde project, en bevat minstens een beschrijving van : 

o  de menu’s en tarieven, 
o  de referenties/ervaringen van de kandidaat inzake horeca,  
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o een omschrijving van de origine van de gebruikte 
producten;  

 
- Een presentatie van de aanpassing van het bestek aan de beperkingen van 

het bos en aan het klantenbestand die deze laatste bezoekt, met namelijk : 
• een beschrijving van de modaliteiten voor levering en afvalbeheer 
• de openingsuren voor het publiek.  
• de kandidaat bezorgt eveneens een beschrijving van de eventueel 

overwogen aanverwante diensten (animaties, …) aan de horeca; 
 

- Gegevens inzake het bestek « grote, duurzame herstellingen » :  
 

• Een lijst waarin de werken, materialen en ingezette werkkrachten 
opgenomen zijn ;  

• De gedetailleerde en globale kost van de werken (bestek). 
• De geschatte tijdsduur van de werken ; 
• De eventuele garantievoorwaarden ; 
• Een financieel plan gespreid over een periode van 3 jaar, waarin de 

impact van de kosten voor de werken, de onderhoudskosten en het 
financieringsplan voor de werken geïntegreerd wordt;  

 

IV. Selectiemodaliteiten voor de kandidaturen en toekenning van de concessie  
 

a. Geldigheid van de kandidaturen 
 
Laattijdig ingediende en/of onvolledige kandidaturen komen niet in aanmerking. 

De onvolledigheid of laattijdigheid ervan wordt te kennen gegeven ofwel onmiddellijk via 
een overhandigd document tijdens het indienen van de kandidatuur aan het loket, ofwel 
per gewone post op het officieel adres van de kandidaat of per e-mail.. 

Bovendien dient de offerte ondertekend te zijn door de aangewezen persoon (personen) 
die bevoegd is (zijn) voor de kandidaatstelling. 

 

b. Selectie van de kandidaturen 
 
Binnen de termijn ingediende en volledige en kandidaturen worden voorgelegd aan het 
College. 

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel selecteert de offerte 
op basis van de volgende 4 criteria: 
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- De perimeter van de grote herstellingen: het bestek herneemt op zijn minst 
herstellingen die genoemd zijn in Punt II C.  
 

• De investeringen in het meubilair (tafels, stoelen, meubels en kleine 
elektrische materialen) worden gescheiden van de kost voor grote 
herstellingen. 

• De kost van het materiaal en van de arbeidskrachten dienen erbij 
gerekend te worden.  

• Het bedrag van het bestek moet enerzijds de voorgestelde herstellingen 
dekken, en anderzijds consistent zijn met de financiële duurzaamheid 
van de offerte (impact duidelijk te integreren in het financieel plan). 

- Kwaliteit van de herstellingen :  
 
• de kwaliteit van de herstellingen wordt beoordeeld in functie van: 

o de aard van de voorgestelde werken, 
o  referenties die werden bezorgd door de maatschappij die het 

bestek heeft opgesteld  
o en van het type materialen. 

• De stevigheid van de herstellingen wordt geraamd met betrekking tot de 
verbintenis over de duurzaamheid van de voorgestelde werken, aan te 
tonen met de garantievoorwaarden, de geraamde 
onderhoudsbudgetten en de ramingen inzake nodige vervangingen. 

• Het hele dossier wordt onderzocht in samenwerking met de dienst 
stedenbouw van de Stad, die een advies uitbrengt. 

- Maaltijdaanbod van het type originele en gezonde “picknickmanden”: 
rekening houdende met de definitie in « aanbesteding Horeca » (I 
Onderwerp). 
 

• We verstaan onder origineel, een aanbod waarvan de producten 
seizoensgebonden zijn en regelmatig vernieuwd worden. 

• We verstaan onder gezond, een aanbod waarvan het overgrote deel 
van de producten samengesteld zijn uit verse producten. Het 
aanbod mag geen frietproducten voorstellen. 

• De kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring in de horeca 
• Met “picknickmanden” bedoelt men een boodschappen mand met 

voeding en dranken om mee te nemen. 

 
- Een aanbod in lijn met de omgeving van het Bos: deze voorwaarde wordt 

enerzijds beoordeeld door de coherentie van de voorstellen na te kijken met 
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het Reglement betreffende het gebruik en bezetting van de bossen, de 
groene ruimtes, namelijk betreffende de leveringen, het afvalbeheer, de 
openingsuren, de rust.  
Anderzijds, de geschiktheid van de offerte (werken, horeca en eventuele 
aanverwante diensten) ten aanzien van het familiale karakter van het bos, 
de bestaande animaties en met de identiteit van de locaties  
in rekening te nemen.   
 

c. Toekenning van de kiosk 
 

De concessie van de kiosk wordt daarna toegekend via chronologische volgorde van de 
indiening van de dossiers bij de Cel verantwoordelijk voor de organisatie van ambulante 
handel. 

De kandida(a)t(en) worden van de beslissing verwittigd per aangetekende post, 
opgestuurd naar hun officieel adres.  

V. Termijn  
 
De kandidaat is gebonden door zijn offerte gedurende 90 dagen vanaf de uiterste datum 
voor ontvangst van de offertes. 
 
De Stad verbindt zich ten opzichte van de weerhouden kandidaat voor een termijn van 
30 dagen vanaf de kennisgeving van de toekenning. Indien geen overeenkomst werd 
getekend na deze periode van 30 dagen kan de Stad de concessie toekennen aan de 
volgende kandidaat, volgens de chronologische volgorde van de indiening van de 
dossiers bij de Cel Handel, en weerhouden door het College. 

 

VI. Bijlage 
 

Bijlage 1 - Algemeen reglement voor de commerciële bezetting van de openbare ruimte 
en retributiereglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare markten en op 
het openbaar domein van de Stad Brussel.  

Bijlage 2 – Model van overeenkomst voor de geselecteerde kandida(a)t(en) na afloop van 
de openbare aanbesteding. 

Bijlage 3 - Reglement voor het gebruik en de bezetting van de groene ruimten en 
speelpleinen beheerd door de Stad Brussel + voorschriften die meegedeeld werden aan 
bezetters van het park door de dienst Groene Ruimtes van de Stad Brussel  
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