
 
 

Aanvraag uitbatingsvergunning shishabar 
 

Definitie 

Shishabar 

Publiek toegankelijke inrichting, onder meer bestemd om waterpijp (apparaat om te roken via een 

vloeistofreservoir) te roken, ook al is dit sporadisch. Een shishabar is enkel mogelijk in een 

handelszaak, die uitsluitend als drankgelegenheid wordt uitgebaat. Het gebruik van een waterpijp 

is enkel toegestaan in een rookkamer (niet op terrassen of andere aanhorigheden van de 

handelszaak). 

 

Identificatiegegevens 

1 Vul de gegevens van de verantwoordelijke uitbater hier in 

Voeg bij meerdere verantwoordelijke uitbaters de gegevens toe in bijlage. 

voornaam   

familienaam   

straat  nr/bus  

postnummer  gemeente  

telefoon/gsm  

e-mail   

nationaliteit  Belg  andere namelijk: 

 

geboortedatum   -   -     geboorteplaats  

 

rijksregisternummer        -    -   

 

2 Vul de gegevens van de persoon die feitelijk belast is met de uitbating hier in 

Voeg bij meerdere verantwoordelijken de gegevens toe in bijlage.  

voornaam   

familienaam   

straat  nr/bus  

postnummer  gemeente  

telefoon/gsm  

e-mail   

nationaliteit  Belg  andere namelijk: 

 

geboortedatum   -   -     geboorteplaats  

 



rijksregisternummer        -    -   

 

Gegevens over de handelszaak 

3 Vul de gegevens van de onderneming hier in 

Ondernemingsnummer…….……………………………………………………………………………………..... 

naam   

straat  nr/bus  

postnummer  gemeente  

telefoon/gsm  

e-mail  

 

Oprichtingsdatum         dag   maand   jaar     

 

Wat is de rechtsvorm? 

 een eenmanszaak  Bvba  Nv  VOF 

 andere, namelijk ……………………………………………………………………………………………….. 

 

4 Vul hier de gegevens van de handelszaak in 

naam   

straat  nr/bus  

postnummer  gemeente  

telefoon  

e-mail   

 

5 Is er een rookkamer in de zaak? 

 ja, oppervlakte van de zaak………………….., oppervlakte van de rookkamer: …………………………. 

 neen 

 

6 Als aanvrager bent u? 

 eigenaar van het handelspand (voeg een kopie van de eigendomsakte toe)  

 eigenaar van het volledige pand, waarin de handelszaak zich bevindt (voeg een kopie van de 

eigendomsakte toe) 

kopie eigendomsakte bijvoegen 
 huurder (voeg een kopie van de geregistreerde handelshuurovereenkomst toe)  
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Bij te voegen bewijsstukken 

7 Kruis de bewijsstukken aan die zijn bijgevoegd 

 gegevens van de andere verantwoordelijke en feitelijke uitbaters 

  plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte van de handelszaak en oppervlakte van de 

rookkamer 

 kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing 

 kopie van de beroepskaart als de uitbater(s) niet over de Belgische nationaliteit beschik(t)(ken) 

 kopie van de eigendomsakte of de geregistreerde handelshuurovereenkomst 

 het uittreksel uit het strafregister (te verkrijgen bij de gemeente van domiciliëring) van de verantwoordelijke 

en feitelijke uitbaters 

 kopie van het verslag van het brandveiligheidsonderzoek en het hygiëneverslag (dit dient u zelf aan te 

vragen bij de brandweer) 

 kopie van de toelating van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) 

 Kopie van de drankvergunning (enkel bij verkoop van alcohol) 

 verklaring van de exploitant dat niemand van de personen, die in welke hoedanigheid ook deelnemen 

of zullen deelnemen aan de exploitatie van de instelling, onder de weigeringsgronden valt, die 

vermeld zijn in artikel 4 van bijlage 11 van het algemeen politiereglement (het bewijs van hun 

identiteitsgegevens, met inbegrip van een officiële woonplaats wordt bezorgd bij de aanstelling). 

 

De ondertekening 

 

dag   maand   jaar     

 

 

 

 

 

 

handtekening  

de verantwoordelijke uitbater(s) 

 

 

 

 

 

 

 

handtekening 

de feitelijke uitbater 

 handtekening 

de feitelijke uitbater 
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