
Aanbesteding betreffende de commerciële bezetting van een standplaats 

voor een ijsventer in het Terkamerenbos (Bremlaan). 

 
I. Voorwerp 

 

De Stad Brussel wil een antwoord bieden op de vele aanvragen die ze recent ontvangen heeft om 

een nieuwe standplaats voor ijsventers te creëren in het Terkamerenbos (Bremlaan). 

 

Deze gespecialiseerde standplaats is voorbehouden voor ambachtelijk ijs, namelijk: 

                - de uitbater maakt zijn ijs zelf met ingrediënten van hoge kwaliteit  (rauwe volle melk), en 

gebruikt ook ambachtelijke bereidingsprocessen. Het ambachtelijke ijs bevat geen 

smaakversterkers, kunstmatige smaakstoffen, conserveringsmiddelen of kleurstoffen. 

                - Voor de sorbets « vol fruit «  is verse fruit- of vruchtenpuree aan de basis van de 

bereiding.  

De toewijzing van deze standplaats maakt het voorwerp uit van de huidige openbare aanbesteding. 

 

II. Beschrijving van de standplaats en  voorwaarden voor uitbating 

a) Ligging 
In het Terkamerenbos (Bremlaan)– zij bijlage 3. 

 

De standplaatsen hebben een afmeting van maximum 7m op 2.5 m. 

 

b) Periode en duur van de uitbating  

De bezetting van de standplaatsen is toegelaten elke dag van 9u tot 22u. 
 
De standplaatsen worden toegewezen voor een periode van 15 maart 2018 tot 31 december 
2018. 
 

Deze vergunning zal stilzwijgend verlengd worden voor hernieuwbare periodes van 1 jaar (01/01 

tot 31/12). 

 

In geval van onweders of particuliere evenementen waarvoor de verhoging van het 

veiligheidsniveau nodig is in de wijk, zal het park volledig afgesloten worden door de dienst Groene 

Ruimtes. Als gevolg van deze sluitingen zal/zullen de ijsventers hun zaak niet kunnen uitbasten. 
 



c) Uitsluiting 

De verkoop van alcohol is verboden. 
Het busje voorzien voor de verkoop van het ijs mag niet voor publicitaire doeleinden gebruikt 
worden. 
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 andere 
natuurlijke persoon 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. 

d) Electriciteitsaansluiting 

De standplaatsen zullen geen elektriciteitsaansluiting hebben. 

e) Retributie 
Voor de bezetting van de standplaats wordt een retributie van 4.800EUR per jaar aangerekend 

(inclusief voor het jaar 2018, van 15/3 tot 31/12). Dit bedrag kan geïndexeerd of herzien worden 

overeenkomstig artikelen voorzien bij het reglement.  

f) Verantwoordelijkheid 

De uitbater is verantwoordelijk voor de schade die kan ontstaan door zijn busje en hij verbindt zich 

dus ertoe om  alle noodzakelijke verzekeringen betreffende brand en burgerlijke aansprakelijkheid 

af te sluiten. Hij zal voor de aanvang van de uitbating een kopie van de verzekeringspolis 

verstrekken. 

g) 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 

Kandidaten dienen een volledig dossier over te maken aan de Cel Handel van de Stad Brussel, 

Brouckère Tower, Anspachlaan 1, 15e verdieping, 1000 Brussel, ofwel per aangetekend schrijven 

met ontvangstbewijs, ofwel ter plaatse op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs, ofwel per 

email (pdf-bestand) aan onderstaand adres : handelcommerce@brucity.be.  

 

De aanvangsdatum voor de inzendingen is 1 februari 2018 en de uiterste datum voor de 

inzendingen is 28 februari 2018. 

 

De kandidaten zien erop toe om, het volgende meetedelen en te verstrekken  :  

 

 

 

mailto:handelcommerce@brucity.be


1. Documenten ter identificatie van de handelaar:  

 

- 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 af geleverd door het FAVV ; 

- Een kopie van de aansprakelijkheidsverzekering (of een verbintenis om deze te 

bekomen voor de aanvang van de uitbating) ; 

 
2. Documenten in verband met de voorgestelde producten :  

- Het voorgestelde menu met één of meerdere afbeeldingen 

- De origine van de producten (aankoopbewijzen, facturen,…) 

- De fabricatiewijze en foto’s van het atelier 

- Eventuele referenties van de kandidaat in het kader van een gelijkaardige activiteit 

 
3. Documenten relatief aan het gebruikte busje: 

- Het type voertuig en de nummerplaat; 

- Foto’s van de foodtruck en diens afmetingen; 

 

IV. Voorwaarden voor de selectie van kandidaturen en toekenning van de standplaatsen   

a) Geldigheid van kandidaturen  

De dossiers van nieuwe kandidaten die buiten de termijn ingediend werden komen niet in 

aanmerking. 

Enkel kandidaturen die volledig zijn zullen in aanmerking worden genomen.  

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.  

 
Kandidaten die reeds meer dan 4 toelatingen hebben voor de verkoop van ijs op het grondgebied 

van de Stad Brussel (zowel voor een vaste standplaats als een toelating om te circuleren) kunnen 

geen aanvraag indienen. 

 

b) Selectie van kandidaturen 

De volledige kandidaturen die ingediend werden binnen de termijnen worden voorgelegd aan het 

College op initiatief van de Schepen met Handel in zijn bevoegdheden. 



Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel selecteert de aanvragen  op basis 

van de volgende selectiecriteria : 

 
- Respect voor de afmetingen van de vrachtwagen: het voertuig heeft een maximale 

grootte van 7 meter op  2,5 meter. 

- Respect voor de definitie van ambachtelijk ijs: 

o Een ijs gemaakt door de uitbater zelf met grondstoffen van hoge kwaliteit (rauwe 

volle melk), en gebruik van ambachtelijke bereidingsprocessen. 

o Ambachtelijk ijs bevat geen smaakversterkers, kunstmatige smaakstoffen, 

conserveringsmiddelen, kleurstoffen. 

o Voor de sorbets « vol fruit «  is verse fruit of vruchtenpuree aan de basis van de 

bereiding.  

o De referenties van de kandidaat en het voorgestelde menu zullen in aanmerking 

genomen worden bij de analyse van dit criterium. 

 
- Respect voor het Reglement : de aanvragen voor een standplaats van personen die in het 

verleden inbreuken hebben gemaakt op het Reglement of die nog openstaande schulden of 
boetes hebben in hoedanigheid van ambulante handelaar en niet-betwiste zaken in het 
voordeel van de stad Brussel kunnen worden uitgesloten. 

 

c) Toekenning van standplaatsen  

Onder de geselecteerde kandidaturen, worden de standplaatsen toegewezen volgens 
chronologische volgorde van de indiening van volledige dossiers.  

De kandidaten worden op de hoogte gesteld van de beslissing per aangetekende zending per post, 
naar hun officieel adres verzonden. De weerhouden kandidaten ontvangen een vergunning die de 
specifieke bepalingen tot uitbating herneemt zoals beschreven in deze aanbesteding en in het 
reglement (zie model in bijlage 2), alsmede een bord ter identificatie, aan te brengen op hun 
voertuig. 

V. Bijlagen 

Bijlage 1 - 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.  

Bijlage 2 – Model van de vergunning voor de geselecteerde kandidaten na afloop van  de 

aanbesteding 
Bijlage 3 – Kaart met de ligging van de standplaats in Ter Kamerenbos  

 
 


