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Openbare aanbesteding betreffende de commerciële bezetting 
van een kiosk in Anspachlaan (Casino) 

 

I. Voorwerp 

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

 Een offerte over bloemenverkoop 

 
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/


 

II. Beschrijving van de kiosk en de bezettings- en renovatiemodaliteiten  

A. Beschrijving 

 
 

 

 

 De kiosk geopend:   

 

 



 

 De kiosk gesloten : 

 

 

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 1st oktober tot 31 maart) ;  
- maximum van 6u tot 22u tijdens de zomer (van 1st april tot 30 september).  

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



 

 
b. Het commerciëel aanbod 

 
De uitbater moet in zijn voorstel de activiteiten beschrijven die hij zal aanbieden, 
bijvoorbeeld : bloemen, planten voor appartementen, struiken, zaden,… 

 
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. 
 

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 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.  

f. Interieurinrichting 
 
De kiosk is niet ingericht aan de binnenkant. De uitbater van de kiosk neemt voor eigen 
rekening de inrichting die nodig is om zijn activiteit uit te oefenen. De uitbater dient de 
kiosk in lege staat terug af te geven, zonder inrichting op het einde van de uitbating. 
 
De dimensies van de kiosk bedragen 2m40 op 2m40. 
 

g. Uitstalling 
 

De uitbating van de kiosk kan worden verbonden met een uitstallingvergunning.  



 

De uitbating van een uitstalling 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. 

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, (zie verduidelijkingen in 
bijgevoegd model van overeenkomst).  

Dit impliceert namelijk dat de omgeving van de kiosk en de uitstalling in perfecte staat van 
netheid dient gehouden te worden.  

 
i. Verantwoordelijkheden  

 
De uitbater verbindt zich ertoe om alle nodige verzekeringen inzake brand en burgerlijke 
aansprakelijkheid af te sluiten. Hij dient een kopie van de verzekeringspolis aan te leveren 
voor de aanvang van de uitbating.  
 
De uitbater is verplicht om de kiosk als een goede huisvader te beheren, volgens de 
geschikte bestemming. 
 
Het beheer van de kiosk als goede huisvader houdt de verplichting in voor de uitbater het 
goed als een zorgvuldig en voorzichtig persoon te gebruiken. 
 
De uitbater is gehouden om de kiosk te onderhouden en om de nodige maatregelen voor 
het behoud te nemen. 
 

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. 

- Principe : de jaarlijkse retributie bedraagt 6.000,00 EUR. 
 
De retributie kan worden geïndexeerd of gereviseerd overeenkomstig artikels 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. 

 
III. Indieningsmodaliteiten voor de kandidaturen 

 
De kandidaatstellingsdossiers en hun bijlagen worden opgestuurd naar de Cel Handel van 
de Stad Brussel, Zaterdagplein 1, 1000 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 : handelcommerce@brucity.be.  

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

Overeenkomstig het artikel 6, §2 van 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,  

• 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 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 bloemen aanbod: Deze omschrijving dient 

voldoende gedetailleerd te zijn die rapporteren over de ernst en de 



 

haalbaarheid van het overwogen project, en bevat minstens een beschrijving 
van de producten en tarieven, de referenties van de kandidaat inzake 
tuinbouw, een omschrijving van de origine van de gebruikte producten;  

 
 

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 en attributie van de kiosk 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel selecteert de offerte op 
basis van de volgende criteria: 

- Een deskundig vakman in het bloemen en planten verkoop zijn 
- Nooit sancties of administratieve boetes gekregen hebben als onderdeel van 

activiteiten uitgevoerd als ambulante handelaar op het gebied van de Stad Brussel in 
de 2 jaar voorafgaand aan de datum van indiening van zijn kandidatuur. 

Volledige kandidaturen, en die beantwoorden aan de opgelegde condities, worden 
behandeld via chronologische volgorde van de indiening van de dossiers bij de Cel 
Commerciële Animatie. 

De staanplaats zal worden toegewezen via positieve beslissing van het College, op voorstel 
van de Schepenen bevoegd voor Economische Zaken. 

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. 
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