Kennisgeving van vacature betreffende de uitbreiding van het
« Foodtruck Parcours»
I

Voorwerp

De Stad Brussel heeft in 2014 een « Foodtruck parcours » opgezet die een selectie van foodtrucks
toelaat om te circuleren over verschillende vaste standplaatsen in het stadscentrum. Dit parcours
beoogde de volgende doelstellingen:
- Begeleiding en omkadering van de ontwikkeling van een nieuw aanbod van kwalitatieve en
innovatieve ambulante handel.
- Voldoen aan de behoeften voor snacking bij werknemers, bewoners, voorbijgangers en
toeristen, en tegelijkertijd de consument iets aanleren over smakelijk en gezond voedsel.
- Plaatsen scheppen voor gezelligheid, uitwisselingen en ontmoetingen in het hart van de
hoofdstad.
Gezien het toenemend succes van dit « Foodtruck parcours » en gezien de animatie die deze
standplaatsen met zich meebrengen in de betrokken wijken, heeft de Stad besloten om over te
gaan tot de uitbreiding van het “Foodtruck parcours” (zoals goedgekeurd door het College van
13/09/2018). De 4 nieuwe standplaatsen zijn in de bijlage ll van huidig document beschreven.
Het Foodtruck parcours op zich is gereglementeerd in het gemeentelijk reglement betreffende de
uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein van de Stad
Brussel beschreven (hierna ‘het Reglement ’genaamd), alsook door zijn annex VII.
Deze kennisgeving van vacature specifieert de aanvraagprocedure voor het bezetten van een
standplaats op het foodtruck parcours. Deze kennisgeving van vacature zal zonder tijdslimiet
open blijven voor alle standplaatsen.

II

Beschrijving van nieuwe standplaatsen en voorwaarden voor uitbating

§1. DEFINITIE:
Met "foodtruck" worden standplaatsen bedoeld die voorbehouden zijn voor de verkoop van
kwaliteitsvolle maaltijden vanuit een mobiel voertuig dat blijk geeft van eerbied voor de
plaatsen waar het halt houdt (zoals gedefinieerd in annex VII, hfdst. 1§3 van het Reglement).
Deze standplaatsen kunnen worden toegewezen in het kader van een parcours (voorwerp van
deze bijlage) dan wel op occasionele of tijdelijke wijze (cf. Bijlage III en IV van het Reglement).
Met "foodtruck parcours" bedoelt men een geheel van standplaatsen verdeeld over het
grondgebied waar een rotatie van foodtrucks wordt georganiseerd; een foodtruck neemt
daarbij eenzelfde standplaats per weekdag in.
De vergunningen zijn van de aard van een parkeervergunning.

Deze categorie is het voorwerp van een van tevoren opgestelde lijst (gesloten lijst) en de
standplaats wordt enkel toegewezen op abonnement.
§2. PLAATSEN EN TIJDSTIPPEN:
Plaatsen: de plaatsen op het foodtruck parcours komen voor op de lijst die is opgenomen in
annex VII hoofdstuk 3 van het Reglement.
Datum en uur:
- 9u tot 19u van 1 november tot 31 maart
- 9u tot 22u van 1 april tot 31 oktober
De abonnee mag niet langer dan 15 dagen afwezig zijn op zijn standplaats zonder vooraf de cel
verantwoordelijk voor de organisatie van ambulante activiteiten schriftelijk te verwittigen, op
straffe van sancties zoals voorzien in het reglement.
§3. TE KOOP AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN:
Het foodtruck parcours stelt een origineel, gezond en divers aanbod voor van gerechten die ter
plaatse worden bereid of samengesteld.
Met een gezonde keuken wordt bedoeld :
- maaltijden ter plaatse bereidt of samengesteld
- vervaardigt met hoofdzakelijk verse ingrediënten
- alcoholische dranken met een alcoholgehalte van meer dan 15 graden zijn verboden.
- uitsluiting van hamburgers en frieten ( gefabriceerd vertrekkende vanuit industriële
producten)
Met een gediversifieerde keuken verstaan we :
- een menukaart die verschillende soorten maaltijden aanbiedt
- regelmatig vernieuwd
Met een voertuig dat rekening houdt met zijn omgeving verstaan we :
- een voertuig waarvan de dimensies minder zijn dan 7 meter lengte en 2.5 meter diepte
- een gewicht dat minder is dan 3.5 ton
Op het totaal van beschikbare dagen op eenzelfde standplaats zijn de volgende quota’s
opgelegd :
- Maximum 2 dagen per week met een aanbod hamburgers
- Maximum 1 dag per week met een aanbod wereldkeuken (zelfde land/zone : bv. Italië,
Roemenië, Bulgarije, Thailand, China, Peru,…)
§4. AFMETINGEN VAN DE STANDPLAATSEN, TYPES VOERTUIGEN EN TECHNISCHE EXPLOITATIEVOORWAARDEN :
De standplaatsen zijn maximaal 7 m op 2,5 m groot.

Ze hebben een maximaal gewicht van 3,5 ton.
De voertuigen kunnen van het volgende type zijn: vrachtwagen/bestelwagen, elektrische fiets,
bakfiets, aanhangwagen.
Ze moeten autonoom zijn op het vlak van water- of stroomtoevoer.
De exploitant moet een vuilnisbak ter beschikking stellen van zijn klanten. Hij kan in de
openbare ruimte beschikken over maximaal één schraag en twee staan-tafels, met uitsluiting
van eender welk ander meubilair (tent, parasol, tafel, bank …), voor zover hij de doorgang van
de voetgangers niet belemmert (art. 40§2 van het reglement).
Reclame is toegelaten op de truck of het gebruikte meubilair indien het minder dan 10% van de
oppervlakte beslaat.
§5. MAXIMUM AANTAL STANDPLAATSEN:
De aanvraag mag slechts betrekking hebben op één voertuig dat meerdere standplaatsen kan
toegewezen krijgen (met maximum 7 standplaatsen, wat overeenstemt met één standplaats per
weekdag) op verschillende dagen.
Elke standplaats wordt dagelijks ingenomen door een andere foodtruck.
§6. DOOR DE STAD AANGEREKENDE RETRIBUTIE:
Voor de inname van elke standplaats (één dag/week) wordt een maandelijkse retributie van
€140 aangerekend. De schuldvordering moet worden betaald alvorens de standplaats wordt
ingenomen. Een bericht tot betaling wordt maandelijks verzonden met alle informatie.
§7. DUUR:
De standplaats wordt enkel toegewezen per abonnement, voor een periode van één jaar die
stilzwijgend kan worden verlengd per periode van telkens één jaar.

III

Voorwaarden voor de indiening van de kandidaturen

§1. AFGIFTE VAN DE KANDIDATUREN :
De kandidaten moeten een dossier indienen dat ook de volgende algemene zaken moet
bevatten:
-

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 geleverd door het FAVV ;
De omschrijving van de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden ;
Het type voertuig en de nummerplaat;
Foto’s van de foodtruck en diens afmetingen;

-

Een kopie van de aansprakelijkheidsverzekering en brandverzekering (of een
verbintenis om deze te bekomen voor de aanvang van de uitbating) ;
De gewenste standpla(a)ts(en) (vul de bijgevoegde tabel in annex 3 in).

Naast deze elementen, zullen de kandidaten een dossier moeten doorsturen met:
-

het menu die voorgesteld zal worden met één of meerdere illustraties
de oorsprong van de producten
uitleg van de bereiding van de voorgestelde gerechten
eventuele referenties van de kandidaat in een vergelijkbare activiteit

Kandidaten die reeds een standplaats uitbaten op het parcours mogen enkel de naam van de
gewenste standplaats doorsturen, indien het gebruikte voertuig op bestaande standplaatsen
dezelfde is als het voertuig dat voorgesteld wordt voor de nieuwe standplaatsen.
Kandidaten dienen een volledig dossier over te maken aan de Cel Commerciële Evenementen van
de Stad Brussel, Zaterdagplein 1, 1ste verdieping B, 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 : Animations.Eco.Animaties@brucity.be.
§2. SELECTIE VAN DE KANDIDATUREN:
Volledige kandidaturen die ingediend zijn zullen éénmaal per maand worden geanalyseerd door
de cel verantwoordelijk voor de organisatie van ambulante activiteiten.
Het college van burgemeester en schepenen van de Stad Brussel selecteert de offertes die de
definitie van “gezonde en gediversifieerde maaltijd die vanuit een voertuig wordt verkocht
respectvol ten aanzien van zijn omgeving zoals beschreven in hoofdstuk II§3 en rekening
houdende met de quota’s opgelegd in hetzelfde hoofdstuk II§3 van het Reglement.
§3. TOEWIJZING VAN DE STANDPLAATSEN:
De standplaatsen worden onder de geselecteerde kandidaturen toegewezen in de
chronologische volgorde van indiening van de volledige dossiers, overeenkomstig dit reglement
en de onderstaande modaliteiten:
- Om te beginnen worden de gevraagde lege standplaatsen die door een enkele kandidaat
worden gevraagd toegewezen aan deze unieke kandidaat;
- Vervolgens worden de door meerdere kandidaten gevraagde lege standplaatsen
toegewezen aan de kandidaat die zijn dossier als eerste heeft ingediend;
- Tot slot kunnen de kandidaten die een al ingenomen standplaats hebben gevraagd of die
de standplaats van hun keuze niet hebben kunnen krijgen, rekening gehouden met de
volgorde van indiening van de dossiers, een nieuwe standplaats kiezen onder de nog niet
ingenomen standplaatsen. De kandidaten worden hiertoe ondervraagd in de
chronologische volgorde van ontvangst van de volledige dossiers.

De geselecteerde kandidaten hebben maximum 15 dagen te rekenen vanaf de datum dat ze op
de hoogte werden gebracht door de cel verantwoordelijke voor de organisatie van ambulante
activiteiten om te reageren en te bevestigen dat ze de voorgestelde standplaats zullen betrekken.
Indien ze niet reageren binnen deze tijdsspanne, dan wordt hun kandidatuur beschouwd als
geannuleerd. Indien ze opnieuw wensen deel te nemen aan het foodtruck parcours, dan moeten
ze een nieuw dossier introduceren.

IV

Bijlagen

Bijlage 1 – Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante
activiteiten op het openbaar domein van de Stad Brussel.
Bijlage 2 – Foto’s van de 4 nieuwe voorgestelde standplaatsen
Bijlage 3 – Lijst van standplaatsen, bij te voegen

Bijlage 1 - Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante
activiteiten op het openbaar domein van de Stad Brussel.

Bijlage 2 – Foto’s van de nieuwe voorgestelde standplaatsen
1.

Standplaats Emile Bockstaelplein

2.

Standplaats Koning Albert II-Laan

3.

Standplaats Wetstraat kruising met Aarlenstraat

4.

Standplaats wetstraat, 170

Bijlage 3 –Lijst van standplaatsen, aan te brengen op hun voertuig
Maandag
Naamsepoort
Sint-Jansplein
Pachecolaan/hoek met
de Kruidtuinlaan
De Meeûssquare
Simon Bolivarlaan
De Brouckèreplein
Nieuwstraat/hoek
Rogierplein

met

Keizerinlaan
Frère-Orbansquare
Poelaertplein
Franklin Rooseveltlaan
Jean Reyplein
Wandstraat
Nieuwe Graanmarkt
Europakruispunt
Troon metro
Kruidtuinlaan, 55
Emile Bockstaelplein

Dinsda
g

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Koning Albert II-Laan
Wetstraat kruising met
Aarlenstraat
Wetstraat, 170

