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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 8 oktober 2020 met nummer RvVb-A-2021-0122 

in de zaak met rolnummer 1617-RvVb-0651-A 

 

 

Verzoekende partijen 

 

1. de heer Yves LAURIER  

2. mevrouw Francine VAN EYCKEN 

 

vertegenwoordigd door advocaat Menno MEELDIJK, met 

woonplaatskeuze op het kantoor te 1980 Zemst, Schoolstraat 75 

 
Verwerende partij de deputatie van de provincieraad van VLAAMS-BRABANT 

 

vertegenwoordigd door advocaat Michel VAN DIEVOET, met 

woonplaatskeuze op het kantoor te 1000 Brussel, Wolstraat 56 

 

Tussenkomende partij de bv ACOS EVENTS 
 

vertegenwoordigd door advocaat Johan VANSTIPELEN, met 

woonplaatskeuze op het kantoor te 3000 Leuven, Justus Lipsiusstraat 

24  

 

I. BESTREDEN BESLISSING 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 4 mei 2017 de vernietiging van 

de beslissing van de verwerende partij van 9 februari 2017. 

 

De verwerende partij heeft het administratief beroep van de tussenkomende partij tegen de 

weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

Kortenberg van 18 september 2013 ingewilligd. 

 

De verwerende partij heeft aan de tussenkomende partij een stedenbouwkundige vergunning 

verleend onder voorwaarden voor de regularisatie van een paardenhouderij op de percelen 

gelegen te 3071 Kortenberg, Balkenstraat 38, met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie D, 

nummers 191t, 191w en 193d. 

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

De tussenkomende partij verzoekt met een aangetekende brief van 15 september 2017 om in de 

procedure tot vernietiging tussen te komen. 

 

De voorzitter van de Raad verleent aan de tussenkomende partij met een beschikking van 24 

oktober 2017 de toelating om tussen te komen in de debatten.   
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De verwerende partij dient een antwoordnota en het administratief dossier in. De tussenkomende 

partij dient een schriftelijke uiteenzetting in. De verzoekende partijen dienen een 

wederantwoordnota in. 

 

De voorzitter van de derde kamer behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting 

van 11 september 2018. 

 

Bij arrest van 19 februari 2019 met nummer RvVb-A-1819-0632 van werd het beroep van de 

verzoekende partijen verworpen.  

 

De verzoekende partijen hebben tegen dat arrest op 4 april 2019 cassatieberoep ingesteld bij de 

Raad van State. Bij arrest van 23 juni 2020 met nummer 247.860 heeft de Raad van State het 

vermeld arrest van de Raad vernietigd, en de zaak verwezen naar een anders samengestelde 

kamer van de Raad.  

 

De voorzitter van de vijfde kamer behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting 

van 3 september 2020. 

 

Advocaat Menno MEELDIJK voert het woord voor de verzoekende partijen. Advocaat Johan 

VANSTIPELEN voert het woord voor de tussenkomende partij. De verwerende partij verschijnt 

schriftelijk. 

 

De raadsman van de tussenkomende partij legt een auditoraatsverslag met nummer A/A 

227.810/VII-40.524 van de Raad van State van 21 januari 2020 neer. 

 

Het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 

bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet) en het besluit van de Vlaamse regering van 16 mei 2014 

houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (Procedurebesluit) zijn 

toegepast. 

III. REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING 

Met een e-mail van 3 september 2020 en op de zitting van dezelfde dag legt de tussenkomende 

partij nog een pleitnota neer. De verzoekende partij verzoekt om de pleitnota uit de debatten te 

weren. 

 

Het procedurebesluit voorziet niet in de mogelijkheid om buiten de proceduretermijnen uit eigen 

beweging een bijkomende nota neer te leggen. Het document bevat evenmin nieuwe gegevens die 

nog niet gekend waren bij het indienen van de vordering. 

 

De pleitnota wordt uit de debatten geweerd. 

IV. FEITEN 

1. 

Op 12 juni 2013 dient de tussenkomende partij bij het college van burgemeester en schepenen 

van de gemeente Kortenberg een aanvraag in voor “het regulariseren van een paardenhouderij” 

op de percelen gelegen te 3071 Kortenberg, Balkenstraat 38.  
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De percelen zijn volgens de bestemmingsvoorschriften van het bij koninklijk besluit van 7 april 1977 

vastgestelde gewestplan ‘Leuven’, deels gelegen in woongebied met landelijk karakter, deels 

gelegen in agrarisch gebied en deels gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 

 

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek, georganiseerd van 27 juni 2013 tot en met 26 juli 

2013, wordt een bezwaarschrift ingediend door de verzoekende partijen.  

 

Het Departement Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling brengt op 16 

juli 2013 een ongunstig advies uit. 

 

De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar verleent op 6 september 2013 een ongunstig 

advies. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Kortenberg weigert op 18 

september 2013 een stedenbouwkundige vergunning aan de tussenkomende partij. 

 

2. 

De tussenkomende partij tekent tegen deze beslissing op 21 oktober 2013 administratief beroep 

aan bij de verwerende partij. 

 

De provinciale stedenbouwkundige ambtenaar adviseert in zijn verslag van 9 januari 2014 om dit 

beroep niet in te willigen en een stedenbouwkundige vergunning te weigeren. 

 

Na de hoorzitting van 21 januari 2014 beslist de verwerende partij op 23 januari 2014 om het beroep 

in te willigen en een stedenbouwkundige vergunning te verlenen overeenkomstig de gewijzigde 

plannen.  

 

De Raad vernietigt de beslissing van 23 januari 2014 met het arrest van 4 oktober 2016 met 

nummer RvVb/A/1617/0122 en beveelt de verwerende partij een nieuwe beslissing te nemen over 

het administratief beroep van de tussenkomende partij en dit binnen een vervaltermijn van 4 

maanden te rekenen vanaf de betekening van het arrest. 

 

3. 

Na het vernietigingsarrest van de Raad adviseert de provinciale stedenbouwkundige ambtenaar in 

zijn verslag van 25 januari 2017 opnieuw om het administratief beroep niet in te willigen en de 

stedenbouwkundige vergunning te weigeren.  

 

Na de nieuwe hoorzitting van 31 januari 2017 verklaart de verwerende partij het beroep op 9 

februari 2017 gegrond en verleent een stedenbouwkundige vergunning.  

 

Dit is de bestreden beslissing. 

 

4. 

Bij arrest van 19 februari 2019 met nummer RvVb-A-1819-0632 werd het beroep van de 

verzoekende partijen tegen de bestreden beslissing van 9 februari 2017 verworpen. 

 

De verzoekende partijen hebben tegen dit arrest op 4 april 2019 cassatieberoep ingesteld bij de 

Raad van State. 

 

Bij arrest van 23 juni 2020 met nummer 247.860 heeft de Raad van State het vermeld arrest van 

de Raad vernietigd, en de zaak verwezen naar een anders samengestelde kamer van de Raad.  
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V. ONTVANKELIJKHEID VAN DE TUSSENKOMST 

Uit het dossier blijkt dat het verzoek tot tussenkomst tijdig en regelmatig is ingesteld. Er worden 
geen excepties opgeworpen.  

VI. ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING TOT VERNIETIGING 

Uit het dossier blijkt dat de vordering tijdig en regelmatig is ingesteld. Er worden geen excepties 

opgeworpen.  

VII. ONDERZOEK VAN DE MIDDELEN 

A. Eerste middel  

 

Standpunt van de partijen 

 

1. 

De verzoekende partijen voeren in een eerste middel de schending aan van: 

• het gewestplan Leuven,  

• de artikelen 11.4.1 en 15.4.6.1 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende 

de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen 

(hierna: Inrichtingsbesluit),  

• van artikel 11 van de omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing 

van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen,  

• de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet), en,  

• het zorgvuldigheidsbeginsel en redelijkheidsbeginsel als algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur. 

 

De verzoekende partijen zetten in een eerste onderdeel het volgende uiteen: 

 

 “… 

Er werd door de Deputatie Vlaams-Brabant geen behoorlijk onderzoek gevoerd naar de 

vraag of het zogenaamde “bedrijf” van de aanvragers effectief gericht is op 

landbouwactiviteit, dan wel voornamelijk een recreatief doel nastreeft, zowel voor de 

aanvrager zelf als voor derden. 

Er wordt enkel verwezen naar de zogenaamde “mutatiedocumenten” voor 19 paarden, 

waarvan minimaal 8 merries, die destijds door de aanvragers werden voorgelegd, maar 

inmiddels jarenlang achterhaald zijn. 

Er dient trouwens op gewezen te worden dat ingevolge het K.B. van 26-09-2013 

mutatiedocumenten niet meer worden afgegeven en dat deze documenten vervangen zijn 

door een “bevestiging van encodering” van de paardachtige in de centrale databank”. 

In ieder geval bewijzen “paspoorten” van paarden niet wie de eigenaar is van het paard. 

Ook een pensionstal kan in het bezit zijn van bepaalde documenten betreffende de paarden 

die zich in de stallen bevinden, dit met het oog op bezoek door de dierenarts ed. 

Ondanks het feit dat het inmiddels reeds 4 jaar geleden is dat de aanvrager aan 

maatschappelijk doel gewijzigd heeft in “het fokken van inheemse grote zoogdieren 

waaronder paardachtigen, het uitbaten van een paardenfokkerij en het africhten van eigen 

paarden en paarden van derden” wordt geenszins aangetoond wat er van deze 

doelstellingen na 4 jaar gerealiseerd is. 
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Voorafgaand aan de bestreden beslissing werd op 31-01-2017 een hoorzitting gehouden 

door de Deputatie, waarbij de raadsman van de aanvragers gehoord werd. 

Er werd geen enkele bijkomende uitleg verschaft over de activiteiten van de aanvragers op 

heden, noch werd er bewijsmateriaal over de uitbating van het bedrijf, zoals 

boekhoudkundige of veterinaire bewijsstukken bijgebracht. 

Volgens de aanvraag zou de infrastructuur worden gebruikt voor het fokken van paarden 

en het opleiden van deze paarden tot “meerwaardige sportpaarden”. 

Deze activiteiten vallen onder de noemer ‘stoeterij’. 

De aanvragers tonen hoegenaamd niet aan dat zij een stoeterij bezitten, waarbij merries 

van hun stal drachtig worden, veulens krijgen en de veulens na een vorming tot 

meerwaardig sportpaard verkocht worden aan de liefhebbers van de paardensport of aan 

paardenhandelaren. 

Mochten de aanvragers meerwaardige sportpaarden voortgebracht door hun stallen aan 

paardenhandelaren verkopen, dan zouden zij hier uiteraard vol trots de verkoopcontracten 

van voorleggen. 

 

Zoals hoger uiteengezet levert het zogenaamde bedrijf van de aanvragers alleen maar 

verliezen op en verschaft het geen inkomen aan het gezin. 

Het gezin van de aanvragers leeft kennelijk van andere beroepsinkomsten dan de 

inkomsten uit de paardenhouderij, waar de familie Somers alleen maar geld moet 

inpompen. 

Wanneer de familie Somers had moeten leven van dit zogenaamde bedrijf, dan had men 

het al lang moeten stopzetten wegens het jaar na jaar opstapelen van verliezen. 

De afwezigheid van kwalificaties en opleidingen in hoofde van de uitbaters van het bedrijf 

van de aanvragers verklaart wellicht ook het gebrek aan financiële resultaten. 

De vader Lucien SOMERS was destijds een zeer bekende figuur in de paardensport, mede 

organisator van de jaarlijkse kerstjumping te MECHELEN, maar is reeds lang op pensioen 

en wat betreft de dochter Kathleen Somers en haar echtgenoot, die huisschilder is van 

beroep, is geenszins duidelijk welke kwalificaties voor het uitbaten van een paardenfokkerij 

of stoeterij zij hebben. 

 

13. 

In de bestreden beslissing wordt niet gemotiveerd waarom voorbijgegaan wordt aan het 

negatieve advies van Landbouw en Visserij d.d. 16/07/2013 waarin vermeld wordt:  … 

 

Verwerende partij tracht aan het negatieve advies een inhoud te geven die er niet in te 

vinden is door te stellen dat in het advies van Duurzame Landbouwontwikkeling zou worden 

bevestigd dat het “een paardenhouderij betreft, met een zeer ondergeschikte activiteit in 

het fokken.”  

Bijgevolg zou er volgens de Deputatie geen planologische strijdigheid zijn.  

Uit de bewoordingen van het advies blijkt nochtans dat er geen sprake is van effectieve 

landbouwactiviteit en dat de aanvraag op geen enkele wijze voldoet aan de criteria voor 

nieuwe inplantingen in agrarisch gebied vooropgesteld door Landbouw en Visserij. 

Er wordt op geen enkele wijze door verwerende partij gemotiveerd waarom zij dit advies 

naast zich neerlegt en er worden geen eigen redengevingen voor in de plaats gesteld. 

In het arrest van Uw Raad van 04-10-2016 werd de verwerende partij er reeds aan 

herinnerd dat de vergunningverlenende overheid bijzondere aandacht dient te besteden 

aan de motiveringsplicht wanneer negatieve adviezen gepasseerd worden. 

… 

Vooral in de context dat de zaak reeds beoordeeld werd door Uw Raad die de motivering 

van de eerste beslissing onvoldoende achtte, waarbij erop gewezen werd dat de motivering 

pertinent en in rechte juist dient te zijn, moet geconcludeerd worden dat in de bestreden 
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beslissing niet wordt voldaan aan de formele motiveringsplicht, onder meer doordat de 

vergunningverlenende overheid niet motiveert waarom het bedrijf van de aanvragers wel 

als een volwaardige fokkerij zou moeten worden beschouwd, in weerwil van de conclusie 

die werd getrokken door de bevoegde adviserende overheid. 

 …” 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt op het eerste onderdeel: 

 

 “… 

Over de planologische verenigbaarheid van het aangevraagde project, in het bijzonder wat 

betreft de vraag of het een agrarische of para-agrarische activiteit betreft, overweegt de 

bestreden beslissing onder meer als volgt: … 

 

De aanvrager heeft bij de aanvraag en in het kader van het administratief beroep 

verschillende documenten voorgelegd waaruit blijkt dat het wel degelijk een para-agrarisch 

bedrijf betreft, onder meer: 

- de bouwplannen waaruit de omvang van de bedrijvigheid blijkt (paardenstal met 7 

boxen en een werkplaats, een paardenpiste, een winterweide, enz..., zie stuk 1). 

- de mutatiedocumenten van de paarden (meer dan 19 paarden waarvan 8 merries die 

gehouden worden in functie van het fokken het africhten van paarden, zie stuk 1) 

De aanvrager bezit minstens 19 paarden (waarvan 8 merries) en, zoals de deputatie 

vaststelt, wordt in het beroepschrift verduidelijkt dat deze paarden gehouden worden in 

functie van het fokken en africhten tot meerwaardige sportpaarden. 

  

Op basis van deze elementen kon op wettige wijze worden vastgesteld dat de activiteit van 

de aanvrager een para-agrarisch karakter heeft en planologisch verenigbaar is met het 

agrarisch gebied. 

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen beweren zijn de mutatiedocumenten in 

omloop nog steeds geldig (http://www.cbc-bcp.be/identificatie/mutatie/). De koninklijke 

besluiten van 26.09.2013 (betreffende de identificatie en de encodering van de 

paardachtigen in een centrale gegevensbank) en van 16.02.2016 (betreffende de 

identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank) hebben 

deze mutatiedocumenten niet afgeschaft of opgeheven. 

 

Voorts moet worden vastgesteld dat de mutatiedocumenten vermelden waar het paard 

wordt gehouden en dat wijzigingen in dat verband moeten worden meegedeeld en 

geregistreerd. Op basis van het mutatiedocument kan de vergunningverlenende overheid 

nagaan waar het paard wordt gehouden. De bewering dat op het mutatiedocument niet de 

eigenaar van het paard wordt vermeld is dan ook irrelevant. 

 

In tegenstelling tot wat de verzoekende partijen lijken te impliceren, komt het niet toe aan 

de vergunningverlenende overheid om een onderzoek in te stellen naar de omzet of de 

financiele draagkracht van de aanvrager. Wanneer de vergunningverlenende overheid 

vaststelt dat de constructies van een project gericht zijn op een bepaalde activiteit en 

stroken met de planologische voorschriften, dan kan zij niet de financiële afrekening maken 

van de aanvrager.  

… 

De omzendbrief van 08.07.1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-

gewestplannen en gewestplannen - die uitdrukkelijk wordt geciteerd in de bestreden 

beslissing - overweegt het volgende op bladzijde 30: … 
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In het advies van het Departement Landbouw en Visserij wordt overwogen dat het project 

geen volwaardige fokkerij betreft. In de bestreden beslissing wordt, in navolging van de 

omzendbrief, overwogen dat het een paardenhouderij betreft, met een zeer ondergeschikte 

activiteit van fokken. Deze overweging strookt met het advies van het Departement 

Landbouw en Visserij aangezien ook in dit advies wordt bevestigd dat er meer dan 10 

paarden worden gehouden op een landbouwnuttige oppervlakte. Waar het advies 

overweegt dat het geen volwaardige fokkerij betreft, wat niet noodzakelijk is voor een 

inplanting in agrarisch gebied, kan de bestreden beslissing op correcte wijze overwegen 

dat er toch een zeer ondergeschikte activiteit van fokken wordt gehouden, wat geenszins 

strijdig is met het advies. 

 

Voorts geven de verzoekende partijen niet op concrete wijze aan op welke punten het 

advies niet zou zijn gevolgd, zodat de argumentatie op dit punt onduidelijk is. De 

verwerende partij merkt voor zover als nodig op dat de bestreden beslissing op bladzijde 9 

onder randnr. f aanvullend aangeeft waarom de gevraagde constructies kunnen worden 

verantwoord, onder meer omdat de nieuwe stal met 7 gesloten en 3 open boxen samen 

met de bestaande stal kan worden verantwoord in functie van de 19 paarden. Met deze 

aanvullende motivering geeft de bestreden beslissing (eveneens) aan waarom het advies 

van het Departement Landbouw en Visserij niet kan worden gevolgd. 

 …” 

 

3. 

De tussenkomende partij voegt omtrent het eerste onderdeel toe: 

 

 “… 

Dit eerste onderdeel van het eerste middel mist evenwel juridische grondslag, nu 

verzoekende partijen refereren naar de bepalingen voor agrarische bedrijven terwijl het in 

casu gaat om een para-agrarische activiteit. Overeenkomstig het inrichtenbesluit zijn zowel 

agrarische als para-agrarische ondernemingen toegelaten in het agrarische gebied.  

 

Bij de beoordeling van de planologische verenigbaarheid heeft de Deputatie geoordeeld, 

hetgeen ook in de aanvraag was opgenomen, dat het hier een paardenhouderij betrof 

zijnde de categorie bijzondere para-agrarische bedrijven dewelke zijn toegelaten in het 

agrarisch gebied.  

 

Dit is het geval voor paardenhouderijen met minstens 10 paarden waarbij de hoofdactiviteit 

is gericht op het fokken en/of houden van paarden en eventueel bijkomend op het africhten, 

opleiden en/of verhandelen ervan en afhankelijk van de omvang van de paardenhouderij 

als activiteit inclusief de aanhorigheden zoals bergingen voor voeder, materiaal en 

onderhoud, de gebeurlijke manege, binnen- of buitenpiste, een tredmolen, een groom, 

verhardingen en afsluiting enz. Stalling en andere constructies zijn maar toegelaten voor 

zover de paardenhouderij over een in verhouding tot het aantal paarden staande voldoende 

oppervlakte aan loopweide in eigendom en/of pacht heeft.  

 

Welnu de aanvraag voldeed hier perfect aan.  

Het betreft met name een paardenhouderij voor 19 paarden, dus ruim boven de gestelde 

voorwaarde van 10 paarden en in tegenstelling tot hetgeen de verzoekers stellen is het 

fokken gelijk gesteld en dus op gelijke hoogte gebracht als het houden van paarden ( in de 

omzendbrief wordt immers duidelijk gesteld: “waarbij de hoofdactiviteit is gericht op het 

fokken en/of houden van paarden”).  

 



RvVb - 8  

Het is dus zeker niet zo dat fokken de hoofdactiviteit moet zijn, ook het houden van de 

paarden is dus een hoofdactiviteit. Het africhten en opleiden van de paarden alsook het 

verhandelen ervan behoort eveneens tot de activiteit van tussenkomende partij. Ieder jaar 

worden er veulens geboren en eens oud genoeg worden de veulens zadelmak gemaakt en 

opgeleerd teneinde verkocht te worden. Bovendien dient te worden vastgesteld dat 

tussenkomende partij slechts een deel van de toegelaten constructies voor deze bijzondere 

para-agrarische bedrijven heeft, met name een berging voor voeder, materiaal en  

onderhoud, doch tussenkomende partij heeft geen manege noch een binnenpiste. 

Tussenkomende partij heeft ook geen tredmolen noch een groom.  

 

Tot slot, hetgeen ook al is weergegeven in de nota van de raadsman van tussenkomende 

partij naar aanleiding van de hoorzitting voor de Deputatie ( stuk 26 ) is er 8,58 hectare 

grond in eigendom of pacht, hetgeen ruimschoots voldoende is voor de paarden die men 

in bezit heeft ( stuk 27 ).  

 

Ook de documenten van alle 19 paarden in bezit van concluante ( waaronder 8 merries ) 

werden in het dossier opgenomen en maken deel uit van het administratief dossier. In 

tegenstelling tot hetgeen de verzoekende partijen stellen zijn wel degelijk deze documenten 

de eigendomsbewijzen van de paarden.  

  

Vervolgens weze opgemerkt dat waar verzoekende partijen verwijzen naar het 

leefbaarheidscriterium in een zuiver economische zin, dit niet correct is. De Raad van state 

heeft zich daarover al meermaals uitgesproken en gesteld dat het leefbaarheidscriterium 

niet in zijn economische betekenis mag worden bekeken.  

 

Zo stelde de Raad van State reeds eerder in dat verband: “dat immers de wetgeving op de 

ruimtelijke ordening niet gericht is op de organisatie van, of het toezicht op de landbouw als 

economische bedrijvigheid zodat het niet noodzakelijk moet gaan om een ‘economisch 

leefbaar bedrijf’, laat staan een “beroepslandbouwbedrijf” 

 

Ook wat betreft de verwijzing door verzoekende partijen naar het advies van de afdeling 

Landbouw kan worden opgemerkt dat dit uit zijn context is gerukt. 

 

Ook de afdeling Land stelt immers dat “ de aanvragende BVBA houdt op deze site 19 

paarden waarvan 8 merries op een landbouwnuttige oppervlakte van 8,26 ha. Het betreft 

dus geenszins een volwaardige fokkerij”  

 

De enige gevolgtrekking die hieruit kan gemaakt worden, zoals ook in het bestreden besluit 

werd gedaan, is dat ook de afdeling Land oordeelt het gaat om een paardenhouderij weze 

het met een zeer ondergeschikte activiteit in het fokken. Derhalve valt niet in te zien waarom 

het bestreden besluit daarmee strijdig zou zijn. Zoals gezegd stelt ook de afdeling 

Duurzame landbouw vast dat er 19 paarden worden gehouden, waarvan 8 merries op een 

landbouwoppervlakte van 8,26 ha hetgeen meer dan voldoende is om te spreken van een 

“paardenhouderij”. Tot slot weze opgemerkt dat de toevoeging in het advies van de afdeling 

duurzame Landbouw dat het geen “volwaardige” fokkerij betreft op niets gebaseerd is 

(mede in het licht dat de Raad van State al meermaals heeft geoordeeld dat het 

economische aspect niet mag beoordeeld worden in het kader van de vergunningverlening)  

en alleszins niet relevant is om te oordelen of er daadwerkelijk sprake is van een 

paardenhouderij.  
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Tot slot stellen de verzoekende partijen in hun verzoekschrift tot nietigverklaring op blz 15 

ook ten onrechte “…en dat de aanvraag op geen enkele wijze voldoet aan de criteria voor 

nieuwe inplantingen in agrarisch gebied vooropgesteld door Landbouw en visserij”. 

Dat immers de verzoekende partijen over het hoofd zien dat zowel de bestaande stallen 

achter het woonhuis van de familie Somers reeds vergund werden in 2002 en tevens de 

boogloods reeds vergund was. De nieuwe constructies waar de regularisatie werd voor 

aangevraagd werden tegen deze bestaande vergunde constructies opgericht zodat er 

sprake is van uitbreiding van een bestaand bedrijf en dus niet van een nieuwe inplanting. 

Ook dit argument mist dus feitelijke grondslag en toont aan dat het ( niet bindende) advies 

van de afdeling duurzame Landbouw niet correct is.  

 …” 

 

4. 

De verzoekende partijen voegen in hun wederantwoordnota het volgende toe over het eerste 

onderdeel: 

 

 “… 

14. 

Het initiële aanvraagdossier op grond waarvan de eerste regularisatievergunning verstrekt 

werd aan tussenkomende partij dateert uit 2013. 

Deze vergunning werd vernietigd zodat er voorafgaand aan de bestreden beslissing 

opnieuw een onderzoek diende te worden gevoerd door de vergunningverlenende 

overheid. 

De vergunningverlenende overheid komt tekort aan de onderzoeks- en 

zorgvuldigheidsplicht door de beweringen van de tussenkomende partij als zou men op het 

“bedrijf” permanent 19 paarden hebben, die worden opgebracht tot volwaardige 

sportpaarden niet te verifiëren. 

Verzoekers hebben deze feiten altijd betwist, ook ter gelegenheid van de hoorzitting 

gehouden door de Deputatie, die blijk heeft gegeven van oogkleppen-politiek door de 

beweringen van tussenkomende partij kritiekloos te aanvaarden. 

In haar antwoordnota wijst verwerende partij erop dat de oude mutatiedocumenten nog 

steeds in omloop en geldig zijn. 

Dit doet echter niets af aan de nuchtere vaststelling dat in het administratieve dossier uit 

niets blijkt dat er ter plaatse wel degelijk 19 paarden gehouden worden, noch wie de 

eigenaars zijn van deze paarden. 

 

In haar antwoordnota wijst verwerende partij erop dat de mutatiedocumenten vermelden 

waar het paard gehouden wordt en dat de wijzigingen in dat verband moeten worden 

meegedeeld en geregistreerd. 

Hoewel verwerende partij zelf aangeeft dat aan de hand van de documenten betreffende 

de paarden hun identiteit moet kunnen worden vastgesteld, evenals de plaats waar ze zich 

bevinden, stelt zich de vraag waarom hier geen enkele aandacht aan besteed werd in de 

voorbereiding van de beslissing, hoewel dit voorwerp uitmaakte van betwisting met 

verzoekers. 

Wanneer er door tussenkomende partij beweerd wordt dat er ter plaatse veulens worden 

geboren, die worden opgeleid tot volwaardige sportpaarden, al is de fokkerij naar hun 

zeggen een ondergeschikte activiteit, dan dient te worden vastgesteld dat uit niets blijkt dat 

er de laatste jaren effectief veulens geboren zijn op het zogenaamde bedrijf. 

 

15. 

Zoals hoger uiteengezet levert het zogenaamde bedrijf van de aanvragers alleen maar 

verliezen op en verschaft het geen inkomen aan het gezin. 
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Het gezin van de aanvragers leeft kennelijk van andere beroepsinkomsten dan de 

inkomsten uit de paardenhouderij, waar de familie Somers alleen maar geld moet 

inpompen. 

Wanneer de familie Somers had moeten leven van dit zogenaamde bedrijf, dan had men 

het al lang moeten stopzetten wegens het jaar na jaar opstapelen van verliezen. 

De afwezigheid van kwalificaties en opleidingen in hoofde van de uitbaters van het bedrijf 

van de aanvragers verklaart wellicht ook het gebrek aan financiële resultaten. 

De vader Lucien SOMERS was destijds een zeer bekende figuur in de paardensport, mede 

organisator van de jaarlijkse kerstjumping te MECHELEN, maar is reeds lang op pensioen 

en wat betreft de dochter Kathleen Somers en haar echtgenoot, die huisschilder is van 

beroep, is geenszins duidelijk welke kwalificaties voor het uitbaten van een paardenfokkerij 

of stoeterij zij hebben. 

 

Ook uit de meest recente gedeponeerde jaarrekening van het bedrijf van tussenkomende 

partij blijkt opnieuw dat men over het laatste boekjaar 2016 een verlies heeft geboekt van 

18.094 EUR, een zoveelste verlies in een lange rij boekjaren. 

… 

Cruciaal is dat de vergunningverlenende overheid de aanvraag grondig onderzoekt en 

nagaat of de aanvrager niet tracht de wet te ontduiken door bepaalde activiteiten als 

‘landbouwbedrijf’ of ‘para-agrarisch bedrijf’ te definiëren, terwijl het gaat om activiteiten die 

niet in agrarisch (landschappelijk waardevol) gebied thuishoren. 

Het volstaat niet op dat de aanvrager beweert dat zijn aanvraag, zij het ondergeschikt, iets 

met landbouw te maken heeft, met name het beweerde fokken van veulens, hoewel niet 

aangetoond, dat de vergunningverlenende overheid daarom automatisch een vergunning 

dient te verlenen. 

Een manege hoort thuis in recreatiegebied. Hetzelfde geldt voor een pensionstal waar de 

eigenaars van de paarden de mogelijkheid hebben in een piste met hun paard te rijden of 

er jumping te oefenen.  

Dergelijke activiteiten zijn geen ‘para-agrarische’ activiteiten, zoals tussenkomende partij 

voorhoudt. 

Bij een bedrijf voor witloofteelt in volle grond kan een kleine hangaar voor het inpakken van 

ter plaatse geteeld witlof een ‘para-agrarische’ activiteit vormen, waarvoor een volwaardig 

landbouwbedrijf bijkomend een stedenbouwkundige vergunning kan bekomen. 

Het begrip ‘paardenhouderij’ waarvan de vergunningverlenende overheid zich bedient vindt 

geen steun in de wet, en komt enkel voort uit bepaalde brochures en omzendbrieven die in 

het verleden onder verantwoordelijkheid van de destijds bevoegde minister K. Peeters 

werden uitgebracht (om de paarden-hobbyisten gunstig te stemmen). 

De overheid die een stedenbouwkundige aanvraag dient te beoordelen moet zich in de 

eerste plaats moet richten op het doel waarvoor de paarden worden gehouden. 

Paarden houden in het kader van een paardenfokkerij is een landbouwactiviteit. 

Paarden houden als hobby is geen landbouwactiviteit, evenmin als het tegen betaling 

stallen van paarden die alleen gebruikt worden voor recreatieve doeleinden, zoals in casu. 

Om het onderzoek naar de ware doelstellingen van de aanvraag te voeren zal uiteraard 

moeten worden gekeken naar de kwalificaties en achtergrond van de aanvrager, zijn 

ervaring in de sector, het al dan niet hebben van een bestaand landbouwbedrijf, de 

bestaande vergunningen waarover men beschikt. 

Deze criteria worden getoetst door de administratie Landbouw en Visserij, die ter zake 

advies verstrekt. 

In casu was dit advies eenduidig negatief. 

…” 
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Beoordeling door de Raad 

 

1. 

De verwerende partij verleent met de bestreden beslissing aan de tussenkomende partij een 

stedenbouwkundige vergunning onder voorwaarden voor de regularisatie van een 

paardenhouderij, volgens het gewestplan Leuven gelegen deels in woongebied met landelijk 

karakter, deels in agrarisch gebied en deels in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.  

 

De vraag die hier centraal staat, is of de verwerende partij op goede gronden heeft geoordeeld dat 

de aangevraagde paardenhouderij beschouwd kan worden als een “para-agrarisch bedrijf” dat zijn 

plaats heeft in de genoemde gebieden. 

 

De Raad heeft het beroep tot vernietiging van de verzoekende partijen van 4 mei 2017 tegen de 

bestreden beslissing verworpen bij arrest van 19 februari 2019 met nummer RvVb-A-1819-0632. 

 

Hiertegen hebben de verzoekende partijen op 4 april 2019 een cassatieberoep ingesteld bij de 

Raad van State.  

 

Bij arrest van 23 juni 2020 met nummer 247.860 heeft de Raad van State voornoemd arrest van 

de Raad vernietigd en de zaak naar een anders samengestelde kamer van de Raad verzonden.  

 

De Raad van State heeft het volgende geoordeeld: 

 

“… 

8. Door aldus te beslissen gaat de RvVb ervan uit dat het op volwaardige en professionele 

wijze houden van meer dan 10 paarden van derden een activiteit is die onmiddellijk aansluit 

bij de landbouw in de ruime zin en erop afgestemd is, en derhalve een para-agrarisch bedrijf 

is.  

 

9. Deze rechtsopvatting die de Raad tot de verwerping van het middelonderdeel van de 

verzoekende partijen doet besluiten, schendt artikel 11.4.1 van het Inrichtingsbesluit. 

…” 

 

Artikel 15 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals gewijzigd bij de wet van 20 

januari 2014, bepaalt dat de administratieve rechtscolleges waarnaar de Raad van State de zaak 

na een arrest van cassatie verwijst, zich gedragen naar dit arrest ten aanzien van het daarin 

beslechte rechtspunt.  

 

2. 

Artikel 11.4.1 Inrichtingsbesluit bepaalt: 

 

“De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens 

bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf 

noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid 

voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-

agrarische bedrijven. (...)”. 

 

Uit deze bepaling blijkt dat para-agrarische bedrijven kunnen worden toegelaten in agrarisch 

gebied. 

 

Noch de aangehaalde bepaling, noch enige andere bepaling van het Inrichtingsbesluit definieert 

het begrip “para-agrarische bedrijven”. 
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Bij ontstentenis van een nadere omschrijving ter zake, moet deze term in zijn spraakgebruikelijke 

betekenis worden begrepen. Daaronder moet worden verstaan bedrijven waarvan de activiteit 

onmiddellijk bij de landbouw in de ruime zin aansluit en erop afgestemd is. 

 

Het vergunningverlenende bestuursorgaan die over een aanvraag met betrekking tot een 

paardenhouderij in agrarisch gebied oordeelt, moet nagaan of het uit stedenbouwkundig oogpunt 

wel om een werkelijk agrarisch of para-agrarisch bedrijf gaat, dan wel of het aangevraagde eerder 

een zuiver recreatief karakter heeft. Hiertoe moet het vergunningverlenende bestuursorgaan, 

ongeacht de kwalificatie die de aanvrager aan de constructie heeft toebedeeld, nagaan wat het 

werkelijk gebruik ervan is. Daarop steunend moet ze de aanvraag zowel in feite als in rechte op 

haar toelaatbaarheid toetsen. 

 

Meer bepaald komt het aan de verwerende partij toe om, alle gegevens van het dossier in 

ogenschouw genomen, het zwaartepunt van de activiteiten van de tussenkomende partij te 

bepalen en in het licht daarvan na te gaan of de aangevraagde paardenhouderij zal dienen voor 

(para-)agrarische activiteiten dan wel voor recreatie. Constructies voor het houden van paarden 

voor louter recreatief gebruik horen in beginsel niet thuis in agrarisch gebied, ook niet indien dit 

gebruik louter privé zou zijn en niet (mede) gericht op derden. 

 

3. 

De verwerende partij komt in de bestreden beslissing tot de conclusie dat “een paardenhouderij 

een para-agrarische functie is en bijgevolg niet strijdig met de gewestplanvoorschriften van het 

agrarisch gebied”. 

 

Ze overweegt hierover het volgende: 

 

“… 

d) In eerste instantie dient dus geoordeeld of de betrokken houderij nog onder de para-

agrarische bedrijven valt. De inrichting van een paardenhouderij kan namelijk onder 

bepaalde voorwaarden voldoen aan de bepalingen voor bijzondere inrichtingen die 

toelaatbaar zijn in het agrarisch gebied. 

Volgens de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de 

ontwerp-gewestplannen en gewestplannen, worden paardenhouderijen ondergebracht 

onder de bijzondere para-agrarische bedrijven. In de omzendbrief worden dergelijke 

bedrijven als volgt verduidelijkt: 

‘Stallen voor paardenhouderijen met minstens 10 paarden, waarbij de hoofdactiviteit is 

gericht op het fokken en/of houden van paarden en eventueel bijkomend op het africhten, 

opleiden en/of verhandelen ervan, en, afhankelijk van de omvang van de paardenhouderij 

als activiteit, inclusief de aanhorigheden, zoals bergingen voor voeder, materieel en 

onderhoud, de gebeurlijke manege, binnen- of buitenpiste, een tredmolen, een groom, 

verhardingen en afsluitingen, enz. Stallen en andere constructies zijn maar toegelaten voor 

zover de paardenhouderij over een in verhouding tot het aantal paarden staande voldoende 

oppervlakte aan loopweiden in eigendom of in pacht heeft.’ 

 

Begin 2017 kan de aanvrager voor 19 paarden (waarvan minimaal 8 merries) 

mutatiedocumenten voorleggen evenals het gebruik van ca. 8,4 ha aan weides in de nabije 

omgeving van de stal. De paarden worden gehouden in functie van het fokken en het 

africhten tot meerwaardige sportpaarden. In het advies van Duurzame 

Landbouwontwikkeling wordt ook bevestigd dat het een paardenhouderij betreft, met een 

zeer ondergeschikte activiteit in het fokken. Er is bijgevolg geen planologische strijdigheid. 
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Principieel kan dus geen bezwaar geopperd worden tegen het oprichten van een stalling 

en de bijhorende paardeninfrastructuur. 

…” 

 

De verwerende partij heeft in de bestreden beslissing niet afdoende onderzocht of de activiteit van 

het bedrijf onmiddellijk bij de landbouw in ruime zin aansluit en erop afgestemd is.  

 

De verwerende partij verwijst in de bestreden beslissing naar de omzendbrief waarin stallen voor 

paardenhouderijen met minstens 10 paarden, waarbij de hoofdactiviteit is gericht op het fokken 

en/of houden en eventueel africhten, opleiden en/of verhandelen ervan, en, afhankelijk van de 

omvang van de paardenhouderij als activiteit, inclusief de aanhorigheden, zoals bergingen voor 

voeder, materieel en onderhoud, de gebeurlijke manege, binnen- of buitenpiste, een tredmolen, 

een groom, verhardingen en afsluitingen, enzovoort, als para-agrarische bedrijven die minder 

afgestemd zijn op de grondgebonden landbouw worden beschouwd. 

 

Klaarblijkelijk worden de activiteiten ter plaatse aanzien als een paardenhouderij en dus als een 

para-agrarisch bedrijf, aangezien hier voldaan wordt aan de omzendbrief van 8 juli 1997 

betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen die 

stelt dat er vanaf 10 paarden sprake is van een paardenhouderij. 

 

De omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de 

ontwerpgewestplannen en de gewestplannen heeft evenwel slechts een interpretatief en niet 

bindend karakter. De inhoud van deze omzendbrief niet kan worden aangewend als grondslag om 

de betreffende aanvraag te vergunnen, los van de toepasselijke bestemming. De bedoelde 

omzendbrief kan immers geen regels toevoegen aan de bestaande regelgeving, noch van de 

bestaande regelgeving afwijken. 

 

Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt niet dat de verwerende partij op afdoende en 

zorgvuldige wijze is nagegaan of de aanvraag betrekking heeft op een para-agrarisch bedrijf in de 

spraakgebruikelijke betekenis, te weten een bedrijf waarvan de activiteit onmiddellijk aansluit bij de 

landbouw in ruime zin en erop afgestemd is.  

 

De stelling die de tussenkomende partij op de zitting verdedigt, met name dat de Raad van State 

het arrest van de Raad enkel heeft verbroken omwille van de onjuiste aanname door de Raad dat 

het om paarden van derden gaat, vindt geen afdoende steun in de motivering van het arrest van 

de Raad van State.  

 

4. 

Het eerste middelonderdeel is in de aangegeven mate gegrond. 

B. De overige middelonderdelen van het eerste middel en de overige middelen 

De overige middelonderdelen van het eerste middel en de overige middelen worden niet 

onderzocht aangezien dit niet tot een ruimere vernietiging kan leiden. 

 

V. KOSTEN 

1. 

De verzoekende partijen vragen om een rechtsplegingsvergoeding van 1.400 euro toe te kennen, 

die ten laste van de verwerende partij komt. 
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De verwerende partij en de tussenkomende partij vragen om een rechtsplegingsvergoeding van 

700 euro toe te kennen, die ten laste van de verzoekende partijen komt. 

 

2. 

Met toepassing van artikel 33 DBRC-decreet legt de Raad de kosten van het beroep ten laste van 

de partij die ten gronde in het ongelijk gesteld wordt.  

 

Artikel 21, §7 DBRC-decreet bepaalt dat de Raad op verzoek een rechtsplegingsvergoeding kan 

toekennen, die een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en erelonen van de advocaat van 

de partij die ten gronde in het gelijk gesteld wordt. 

 

3. 

Aangezien de bestreden beslissing wordt vernietigd, wordt de verwerende partij aangeduid als de 

ten gronde in het ongelijk gestelde partij. 

 

De verzoekende partijen vragen om rechtsplegingsvergoeding van 1.400 euro. De verzoekende 

partijen hebben gezamenlijk een beroep aangespannen dat één en hetzelfde geschil betreft, en 

worden door dezelfde advocaat bijgestaan. Er bestaat geen reden om aan elk van de verzoekende 

partijen een rechtsplegingsvergoeding toe te kennen.  

 

Het maximumbedrag bedraagt, overeenkomstig artikel 20/1, §1 Procedurebesluit, 1.400 euro. De 

verzoekende partijen motiveren die afwijking van het basisbedrag van 700 euro niet. Er zijn geen 

redenen om het basisbedrag van 700 euro te verhogen. De zaak doet zich niet als dermate 

complex voor dat ze een verhoging van de rechtsplegingsvergoeding zou verantwoorden, minstens 

tonen de verzoekende partijen dat niet aan. Evenmin tonen zij de kennelijke onredelijkheid van de 

situatie aan. In dat verband mag opgemerkt worden dat de rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire 

tegemoetkoming is in de kosten en honoraria van de advocaat. 

 

Er is hen een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro verschuldigd, ieder voor de helft. 

 

4. 

De Raad merkt tot slot op dat op grond van artikel 21, §7, zesde lid DBRC-decreet een 

tussenkomende partij niet kan worden gehouden tot de betaling van een rechtsplegingsvergoeding 

en die vergoeding evenmin kan genieten. Het verzoek van de tussenkomende partij tot het 

toekennen van een rechtsplegingsvergoeding wordt dan ook verworpen. 
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BESLISSING VAN DE RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

 

 

1. Het verzoek tot tussenkomst van de bv ACOS EVENTS is ontvankelijk. 

 

2. De Raad vernietigt de beslissing van de verwerende partij van 9 februari 2017, waarbij aan de 

tussenkomende partij de stedenbouwkundige vergunning wordt verleend voor de regularisatie 

van een paardenhouderij op de percelen gelegen te 3071 Kortenberg, Balkenstraat 38, met als 

kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie D, nummers 191t, 191w en 193d. 

 

3. De Raad beveelt de verwerende partij een nieuwe beslissing te nemen over het administratief 

beroep van de tussenkomende partij. 

 

4. De Raad legt de kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partijen, 

bepaald op 400 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro verschuldigd aan de 

verzoekende partijen, ten laste van de verwerende partij. 

 

5. De Raad legt de kosten van de tussenkomst, bepaald op 100 euro, ten laste van de 

tussenkomende partij. 

 

 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 8 oktober 2020 door de vijfde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de vijfde kamer, 

Bart VOETS Pieter Jan VERVOORT 
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