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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 3 februari 2022 met nummer RvVb-A-2122-0432  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0548-A 

 

 

Verzoekende partij de leidend ambtenaar van het departement LANDBOUW EN 

VISSERIJ 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Steve RONSE en Deborah SMETS 

met woonplaatskeuze te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 27B 

 

Verwerende partij de provincie ANTWERPEN, vertegenwoordigd door de 

deputatie van de provincieraad 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Reiner TIJS en Joram MAES met 

woonplaatskeuze te 2000 Antwerpen, Stijfselrui 48 bus 101 

 

Tussenkomende partij 

 

JALCOS nv 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Stijn VERBIST en Joke DERWA 

met woonplaatskeuze te 2560 Kessel, Torenvenstraat 16 

 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert met een aangetekende brief van 1 april 2021 de vernietiging 

van de beslissing van de verwerende partij van 11 februari 2021, waarmee aan de 

tussenkomende partij een omgevingsvergunning wordt verleend voor de exploitatie van een 

paardenopleidingscentrum en het aanleggen van een opslagplaats, longeerpiste, stapmolen, 

weides en buitenaanleg (omgevingsnummer: 2020045223). 
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De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van de verzoekende partij tegen de 

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van Sint-Katelijne-Waver van 24 

augustus 2020 niet ingewilligd. 

 

Het project ligt in 2860 Sint-Katelijne-Waver aan de Bemortel 21 en heeft als kadastrale 

omschrijving afdeling 1, sectie A, nummer 0392/00C000 en 0392/00D000. 

II. Rechtspleging  

De verwerende partij bezorgt het administratief dossier en dient een antwoordnota in. De 

tussenkomende partij dient een schriftelijke uiteenzetting en de verzoekende partij dient een 

wederantwoordnota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 7 december 2021. Ze hebben 

ingestemd met het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van de zaak met toepassing 

van artikel 85, §3 Procedurebesluit. 

III. Feiten 

Op 6 april 2020 vraagt de tussenkomende partij een omgevingsvergunning aan voor de 

exploitatie van een paardenopleidingscentrum en het aanleggen van een opstalplaats, 

longeercirkel, stapmolen, weides en buitenaaleg gelegen in Sint-Katelijne-Waver aan de 

Bemortel 21. 

 

De aanvraag betreft een uitbreiding van een bestaand bedrijf voor het trainen van paarden 

(met reeds aanwezig: stallen, binnenpiste, twee buitenpistes en weides). De gevraagde 

handelingen bevinden zich links van het bedrijf, op twee nog onbebouwde percelen. Het gaat 

om het oprichten van een stalplaats voor landbouwvoertuigen en vrachtwagens, een 

longeerpiste en een stapmolen, vier paddocks en afsluitingen rond een graasweide. Daarnaast 

wordt ook een aanzienlijke hoeveelheid verhardingen en een wateropvangbekken 

aangevraagd.  

 

Het perceel ligt deels in agrarisch gebied en deels in bosgebied (gewestplan 15: Mechelen). 

 

Het openbaar onderzoek loopt van 4 mei 2020 tot en met 2 juni 2020. Er worden geen 

bezwaarschriften ingediend.  
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Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Katelijne-Waver verleent op 24 

augustus 2020 een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan de tussenkomende partij.  

 

Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 29 september 2020 bestuurlijk beroep 

aan bij de verwerende partij. 

 

Na de hoorzitting van 21 januari 2021 adviseert de provinciale 

omgevingsvergunningscommissie op 27 januari 2021 om het beroep in te willigen en de 

omgevingsvergunning te weigeren. 

 

Op 11 februari 2021 verklaart de verwerende partij het beroep ongegrond en verleent een 

voorwaardelijke omgevingsvergunning aan de verzoekende partij.   

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Ontvankelijkheid van de tussenkomst 

De tussenkomende partij verzoekt door neerlegging in het digitaal loket op 23 juni 2021 om in 

de procedure tot vernietiging tussen te komen. De voorzitter van de Raad laat haar met een 

beschikking van 12 augustus 2021 toe om in de debatten tussen te komen. 

V. Ontvankelijkheid van het beroep – het belang 

Standpunt van de partijen  

1. 

De verzoekende partij steunt haar belang op artikel 105, §2, eerste lid, 3° van het decreet van 

25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: Omgevingsvergunningsdecreet). 

Ze stelt dat haar niet om advies werd verzocht en verwijst hiervoor naar het omgevingsloket. 

Ze wijst er verder op dat zij degene is die administratief beroep heeft aangetekend, omdat haar 

beleid doorkruist wordt.  

 

2. 

De verwerende partij betwist het belang van de verzoekende partij en stelt dat de verzoekende 

partij ten onrechte meent dat ze een belang van rechtswege zou kunnen afleiden uit artikel 

105, §2, eerste lid, 3° Omgevingsvergunningsdecreet. Volgens de verwerende partij verliest 
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de verzoekende partij artikel 30 van het besluit van de Vlaamse regering van 27 november 

2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 (hierna: Omgevingsvergunningsbesluit) 

uit het oog. Op grond van dat artikel moest haar advies niet gevraagd worden. De verzoekende 

partij kan dus niet ernstig voorhouden dat haar ten onrechte niet om advies werd verzocht en 

haar belang kan niet van rechtswege voortvloeien uit artikel 105, §2, eerste lid, 3° 

Omgevingsvergunningsdecreet.  

 

Vervolgens stelt de verwerende partij dat de verzoekende partij evenmin aannemelijk maakt 

dat de bestreden beslissing haar belangen of beleid doorkruist als betrokken publiek in de zin 

van artikel 105, §2, eerste lid, 2° Omgevingsvergunningsdecreet. Het bestaan van een beleid 

wordt immers op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt. De verwerende partij wijst erop dat 

de Raad reeds duidelijk geoordeeld heeft dat een publiekrechtelijke rechtspersoon bij de 

uiteenzetting van haar belang concreet moet uiteenzetten hoe haar belang wordt doorkruist.  

 

3. 

Ook de tussenkomende partij betwist het belang van de verzoekende partij. Verwijzend naar 

artikel 30 Omgevingsvergunningsbesluit stelt ze eveneens dat de verzoekende partij geen 

advies moest verlenen, omdat ze zelf het administratief beroep instelde, waardoor ze haar 

belang niet kan putten uit artikel 105, §2, eerste lid, 3° Omgevingsvergunningsdecreet.  

 

Ook een beroep op het belang als betrokken publiek in de zin van artikel 105, §2, eerste lid, 

2° Omgevingsvergunningsdecreet is volgens de tussenkomende partij uitgesloten, omdat de 

verzoekende partij nalaat haar belang bijkomend te onderbouwen en aannemelijk te maken 

dat ze hinder en nadelen kan ondervinden van de bestreden beslissing. Ze stelt dat het loutere 

feit dat de verzoekende partij een administratief beroep heeft ingesteld hiertoe niet volstaat. 

Evenmin maakt de verzoekende partij aannemelijk dat de bestreden beslissing haar beleid 

daadwerkelijk doorkruist. Het gebruik van een stijlformule kan niet volstaan, te meer omdat de 

verzoekende partij het agrarisch karakter van africhtingsstallen lange tijd zelf uitdrukkelijk heeft 

erkend in haar eigen brochure van 2012 “Paardenhouderij en stedenbouwkundige 

vergunningen in het agrarisch gebied”.  

 

Tot slot zet de tussenkomende partij nog uiteen dat de uiteenzetting van het belang moet 

worden opgenomen in het verzoekschrift overeenkomstig artikel 56 Procedurebesluit en niet 

kan worden toegevoegd in latere procedurestukken.  
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4. 

In haar wederantwoordnota stelt de verzoekende partij dat ze bij een te strikte lezing en 

toepassing van artikel 105, §2 Omgevingsvergunningsdecreet inderdaad niet valt onder dit 

toepassingsgebied, omdat ze noch advies heeft verleend, noch om advies werd gevraagd. 

Verwijzend naar artikel 30 Omgevingsvergunningsbesluit erkent ze dat geen advies moet 

worden gevraagd wanneer de adviesverlenende instantie zelf administratief beroep heeft 

aangetekend.   

 

Toch is ze van oordeel dat ze zich op het van rechtswege geacht belang kan beroepen, omdat 

artikel 105, §2 Omgevingsvergunningsdecreet een bijzonder statuut wil toekennen aan de 

adviesverlenende instanties om hen de mogelijkheid te bieden stappen te ondernemen voor 

het naleven en respecteren van hun beleid. Het was volgens de verzoekende partij niet de 

bedoeling van de decreetgever om haar deze ‘vereenvoudigde’ mogelijkheid te ontnemen 

louter omwille van het feit dat ze de beroepsindiener was. Haar hoedanigheid en statuut van 

adviesverlenende instantie wordt immers niet teniet gedaan door het enkele feit dat ze degene 

is die administratief beroep aantekende. Ze stelt dat desgevallend hierover aan het 

Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag gesteld moet worden nu er een ongelijke situatie 

wordt gecreëerd tussen adviesverlenende instanties die geen beroep aantekenen en om 

advies worden gevraagd en adviesverlenende instanties die niet meer om advies worden 

gevraagd, omdat hun standpunt reeds gekend is ten gevolge van het indienen van een 

administratief beroep.  

 

Los van het bovenstaande stelt de verzoekende partij dat op grond van de samenlezing van 

de middelen uiteengezet in het verzoekschrift en de bijkomende stukken afdoende blijkt welk 

beleid ze nastreeft en hoe dit doorkruist wordt. Het voorgenomen project is naar het oordeel 

van de verzoekende partij geen agrarische activiteit en kan om die reden niet vergund worden. 

De bestreden beslissing laat een zonevreemde functie toe, terwijl de verzoekende partij dit 

niet kan aanvaarden.  

 

Tot slot stelt de verzoekende partij dat haar belang niet meer kan betwist worden in het kader 

van de procedure voor de Raad, omdat haar belang in de administratieve beroepsprocedure 

niet werd betwist.  
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Beoordeling door de Raad 

1. 

Op grond van artikel 105, §2, eerste lid, 3° Omgevingsvergunningsdecreet kan het beroep 

tegen een in laatste administratieve aanleg genomen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing 

betreffende een omgevingsvergunning bij de Raad worden ingesteld door “de leidend 

ambtenaar van de adviesinstantie vermeld in artikel 24 of in artikel 42 of bij zijn afwezigheid 

zijn gemachtigde, als de instantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet 

om advies werd verzocht”. 

 

De verzoekende partij is krachtens de artikelen 35, §12 en 37, §16 van het 

Omgevingsvergunningsbesluit een adviesinstantie, zoals in artikel 24 en 42 van het 

Omgevingsvergunningsdecreet is bedoeld.  

 

Artikel 30 Omgevingsvergunningsbesluit luidt als volgt:  

 

“Als een vergunningsaanvraag of een beroep uitgaat van een instantie die conform artikel 35, 

37, 38/1 of 38/3 advies moet uitbrengen, verleent die instantie geen advies.” 

 

Uit deze bepaling volgt dat wanneer een adviesinstantie, van wie het advies vereist is in eerste 

administratieve aanleg, administratief beroep instelt overeenkomstig artikel 53 

Omgevingsvergunningsdecreet, het in graad van administratief beroep niet opnieuw om advies 

dient gevraagd te worden. Wanneer de adviesinstantie in dergelijk geval in eerste 

administratieve aanleg een tijdig advies verleend heeft of onterecht niet om advies werd 

verzocht, kan het op ontvankelijke wijze haar belang bij het beroep bij de Raad steunen op 

artikel 105, §2, eerste lid, 3° Omgevingsvergunningsdecreet, precies omdat het geen advies 

in laatste administratieve aanleg uitbrengt en deze bepaling ook niet de vereiste oplegt dat het 

advies moet zijn uitgebracht in laatste administratieve aanleg.  

 

2. 

Uit de gegevens van het dossier blijkt dat de verzoekende partij op 29 september 2020 

administratief beroep heeft aangetekend tegen de beslissing van het college van 

burgemeester en schepenen van Sint-Katelijne-Waver van 24 augustus 2020. Op grond van 

artikel 30 Omgevingsvergunningsbesluit wordt de verzoekende partij dan ook niet meer om 

advies gevraagd in graad van administratief beroep, wat ook blijkt uit het omgevingsloket.  
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Om te oordelen of de verzoekende partij een belang heeft in de zin van artikel 105, §2, eerste 

lid, 3° Omgevingsvergunningsdecreet, dient dan ook nagegaan te worden of de verzoekende 

partij in eerste administratieve aanleg tijdig advies heeft verleend of onterecht niet om advies 

werd verzocht.  

 

Uit een onderzoek van het dossier in het omgevingsloket blijkt dat in eerste administratieve 

aanleg aan de verzoekende partij advies werd gevraagd op 9 april 2020 en dat ze over een 

termijn van vijftig dagen beschikte om advies te verstrekken (gebeurtenis “extern advies werd 

gevraagd”). Uit artikel 67, §3 van het Omgevingsvergunningsbesluit volgt dat de verzoekende 

partij over een “vervaltermijn” van vijftig dagen beschikte om haar advies te verlenen en dat 

deze vervaltermijn ingaat “op de dag na de ontvangst van de adviesaanvraag”. De Raad stelt 

vast dat de adviestermijn van vijftig dagen is ingegaan op 10 april 2020 om te eindigen op 29 

mei 2020. 

 

Op 27 mei 2020 werd door de verzoekende partij een advies in het omgevingsloket opgeladen 

(gebeurtenis: “extern advies werd verleend”). Hieruit blijkt dat de verzoekende partij in eerste 

administratieve aanleg tijdig advies heeft uitgebracht. De verzoekende partij is dus 

overeenkomstig artikel 105, §2, eerste lid, 3° Omgevingsvergunningsdecreet van rechtswege 

belanghebbende.  

 

De exceptie wordt verworpen. 

VI. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikel 4.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO); 

- artikel 11.4.1 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en 

de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen (hierna: 

Inrichtingsbesluit); 

- de materiële motiveringsplicht, het redelijkheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel 

als algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  
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In het eerste onderdeel stelt de verzoekende partij dat huidige aanvraag niet verenigbaar is 

met de bestemmingsvoorschriften van agrarisch gebied. Nazicht van het voorwerp van de 

aanvraag leert haar immers dat er geen sprake is van een (para-)agrarische activiteit in de 

ruime zin. Ze meent dat huidige exploitatie, waarvoor thans een uitbreiding wordt gevraagd, 

een zuivere commerciële activiteit is, waarbij de link met landbouw volledig ontbreekt.   

 

De verzoekende partij zet hierbij uiteen dat de tussenkomende partij op vandaag niets meer 

doet dan het louter trainen van paarden teneinde hen in het circuit van de ‘jumping’ te kunnen 

inbrengen. Ze stelt dat van een ‘kweek’ van paarden geenszins sprake is. Ze meent dat de 

activiteit van de aanvrager in wezen kan vergeleken worden met de taak van de trainer van 

een wielrenner. Deze zal de betrokken wielrenner eveneens op een dergelijke manier moeten 

trainen zodat hij steeds beter zal kunnen presteren. Bovendien stelt de verzoekende partij dat 

het zuiver commercieel karakter van de exploitatie nooit onder stoelen of banken werd 

gestoken. Ze verwijst hiervoor naar de stukken van het dossier. Het staat volgens de 

verzoekende partij ontegensprekelijk vast dat er in deze zaak sprake is van een zuiver 

commerciële activiteit, zonder paardenfok.  

 

In het tweede onderdeel stelt de verzoekende partij dat de motivering in de bestreden 

beslissing met betrekking tot de verenigbaarheid met de bestemmingsvoorschriften van 

agrarisch gebied haaks staat op de feitelijke realiteit en juridisch de beslissing niet kan 

onderbouwen.  

 

Vooreerst meent ze dat de beslissing intern tegenstrijdig is gemotiveerd, omdat enerzijds 

uitdrukkelijk wordt bevestigd dat het bedrijf momenteel geen paarden meer fokt, terwijl 

anderzijds gesteld wordt dat er sprake is van een fokproces. 

 

Verder geeft de bestreden beslissing volgens de verzoekende partij aan de term ‘fokken’ een 

onjuiste betekenis. Verwijzend naar de gegeven betekenis in het Van Dale woordenboek, stelt 

ze dat het bedrijf dient in te staan voor de voortplanting om van fokken te kunnen spreken. Het 

spreekt volgens de verzoekende partij voor zich dat de fase ‘voortplanting’ al lang voorbij is op 

de leeftijd van drie jaar, de leeftijd waarop de tussenkomende partij stelt de paarden op te 

vangen.  

 

Volgens de verzoekende partij is de bestreden beslissing in strijd met de stukken uit de 

aanvraag gemotiveerd. Zo stelt ze dat de tussenkomende partij uitdrukkelijk verklaard heeft 

niet zelf in te staan voor het kweken van paarden. De activiteit beperkt zich louter tot het trainen 

van springpaarden. 
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Om deze redenen besluit de verzoekende partij dat het uiterst merkwaardig is dat de 

verwerende partij de aanvraag toch als verenigbaar met de agrarische bestemming heeft 

gekwalificeerd op grond van zogenaamde fokactiviteiten van de tussenkomende partij. Het 

staat volgens de verzoekende partij ontegensprekelijk vast dat de verwerende partij getracht 

heeft om de planologische verenigbaarheid koste wat het kost te motiveren.   

 

2. 

De verwerende partij verwijst in haar repliek naar rechtspraak van de Raad en de Raad van 

State en meent dat hieruit af te leiden is dat louter ‘recreatieve activiteiten’ niet toegelaten zijn 

in het agrarisch gebied. Evenwel stelt ze dat voorliggende aanvraag veel meer omvat dan het 

louter ‘houden van paarden van derden’. Ze verduidelijkt dat er paarden worden afgericht in 

functie van topsport en er daarnaast effectief ook paarden worden gekweekt op de locatie.  

 

De verzoekende partij miskent volgens de verwerende partij de draagwijdte van de aanvraag 

door te stellen dat de tussenkomende partij geen enkele fokactiviteit zou uitoefenen. De 

verwerende partij verwijst naar de verweernota van 3 december 2020 van de tussenkomende 

partij waaruit volgens haar blijkt dat de tussenkomende partij enerzijds niet ontkent dat het 

zwaartepunt van haar activiteiten ligt op het opleiden van jonge springpaarden, maar 

anderzijds ook aangeeft dat er nog een beperkte fokactiviteit wordt uitgeoefend. De 

verwerende partij besluit dan ook dat de verzoekende partij de stukken van het dossier miskent 

door meermaals voor te houden dat er geen enkele fokactiviteit meer zou worden ontwikkeld. 

Ze stelt dat zij daarentegen wel rekening heeft gehouden met alle relevante informatie en 

rechtsgeldig besloten heeft dat het een gemengde activiteit betreft.  

 

Vervolgens stelt de verwerende partij dat het onduidelijk is hoe er sprake zou kunnen zijn van 

een tegenstrijdige motivering. In de bestreden beslissing wordt niet gesteld dat er geen 

fokactiviteiten meer worden uitgeoefend. De verwerende partij erkent immers dat er nog een 

(ondergeschikte) fokactiviteit wordt ontwikkeld.  

 

Met betrekking tot het begrip ‘fokken’ verwijst de verwerende partij naar een arrest van de 

Raad waarin volgens haar expliciet wordt gesteld dat het africhten van (jonge) paarden als 

een noodzakelijke stap binnen het fokproces wordt omschreven. Ze verduidelijkt dat ze nooit 

heeft beweerd dat ‘fokken’ ook de navolgende opleiding van het gefokte paard inhoudt, maar 

wel dat een opleiding van het paard essentieel/noodzakelijk is binnen het fokproces.  

 



 

RvVb - 10 

De formele motivering van de bestreden beslissing strijdt dan ook niet met de stukken van het 

dossier, omdat de verwerende partij wel degelijk erkent dat de fokactiviteiten nevengeschikt 

zijn aan de opleidingsactiviteiten. 

 

3. 

De tussenkomende partij antwoordt op het eerste onderdeel dat de kritiek van de verzoekende 

partij in strijd is met de stukken van het dossier en bovendien juridisch foutief. Ze meent dat 

de verzoekende partij een leugenachtig beeld van de activiteiten binnen het bedrijf schetst. De 

tussenkomende partij verduidelijkt dat het zwaartepunt van haar activiteiten gelegen is in het 

opleidingsonderdeel, maar dat haar activiteiten weldegelijk bestaan uit het kweken, opfokken, 

opleiden, uitbrengen in de topsport en verkopen van paarden. Ze stelt dat er in beperkte mate 

aan zuivere fokactiviteiten wordt gedaan. De hengsten en merries worden niet gekweekt 

tijdens hun sportcarrière, maar wel nadien. De tussenkomende partij zet in haar schriftelijke 

uiteenzetting het ganse proces uiteen en stelt dat de uiteindelijke bedoeling de creatie van 

meerwaarde in de vorm van een ‘afgewerkt’ landbouwproduct is. Het opleiden van ruiters 

behoort dan ook niet tot de activiteiten van de tussenkomende partij.  

 

De tussenkomende partij is van mening dat het enkele feit dat het zwaartepunt van de 

ontwikkelde activiteiten ligt op het africhten van jonge springpaarden niet betekent dat er geen 

link met de landbouw zou bestaan. Ze wijst op de rechtspraak van de Raad en de Raad van 

State en leidt daaruit af dat er in agrarisch gebied meer mag gebeuren dan het zuiver fokken 

van weidedieren, zoals paarden. Ook het opleveren en africhten van paarden vormt volgens 

de tussenkomende partij een zone-eigen activiteit in agrarisch gebied. De tussenkomende 

partij zet uiteen dat in de africhtingsstallen het ‘landbouwproduct’ als het ware wordt 

gefinaliseerd. Het zijn stallen waar het resultaat van de fokkerij verder bewerkt en 

klaargemaakt wordt. Het africhten van paarden is volgens de tussenkomende partij een 

noodzakelijke stap na het fokken van de paarden. Bovendien stelt de tussenkomende partij 

dat het feit dat haar activiteiten een commercieel belang hebben, haar para-agrarisch karkater 

niet ontneemt.  

 

Vervolgens verwijst de tussenkomende partij naar artikel 9 van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde 

functiewijzigingen en meent ze dat het begrip ‘paardenhouderij’ een overkoepelende term is 

die een grote diversiteit aan activiteiten omvat. Sommige van deze activiteiten zijn te 

beschouwen als zuivere landbouwactiviteiten (o.m. een africhtingsstal zoals in de voorliggende 

aanvraag), terwijl andere activiteiten dan weer volledig of meer gericht zijn op het recreatieve 

aspect. Artikel 9 biedt slechts een oplossing om activiteiten van de laatste categorie (nl. 
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activiteiten gericht op het recreatieve aspect) te kunnen toelaten in bestaande gebouwen in 

agrarisch gebied. De tussenkomende partij herhaalt dat er in dit dossier geen sprake is van 

het louter hobbymatig berijden van paarden waardoor de aanvraag betrekking heeft op een 

zone-eigen activiteit in agrarisch gebied en artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering 

van 28 november 2003 niet van toepassing is.  

 

Met betrekking tot het tweede onderdeel stelt de tussenkomende partij dat er van enige 

strijdigheid in de motivering geen sprake is. Dit standpunt van de verzoekende partij geeft blijk 

van een onzorgvuldige lezing, omdat de verwerende partij uitdrukkelijk stelt dat er nog 

fokactiviteiten aanwezig zijn, zij het in beperkte mate.  

 

Vervolgens benadrukt ze dat het oordeel van de verwerende partij om het africhten van 

paarden te beschouwen als onderdeel van het fokproces niet onjuist of kennelijk onredelijk is. 

Ze herhaalt dat africhtingsstallen stallen zijn waar het resultaat van de fokkerij verder bewerkt 

en klaargemaakt wordt. Het ‘product’ wordt er als het ware verder gefinaliseerd. Het africhten 

van paarden is volgens de tussenkomende partij een noodzakelijke stap na het fokken van de 

paarden en maakt om die reden integraal deel uit van het fokproces. Volgens de 

tussenkomende partij wordt dan ook geen afbreuk gedaan aan de door de verzoekende partij 

aangehaalde definitie van het woord ‘fokken’. De verwerende partij heeft in de bestreden 

beslissing enkel gesteld dat een opleiding van het paard noodzakelijk is binnen het fokproces.    

 

4. 

De verzoekende partij voegt in haar wederantwoordnota aan het eerste onderdeel nog toe dat 

de tussenkomende partij het voorwerp van haar aanvraag in de huidige procedure 

fundamenteel anders voorstelt dan voorheen.  

 

Ze stelt dat de tussenkomende partij het doorheen de administratieve procedure nooit onder 

stoelen of banken heeft gestoken dat het fokken van de paarden niet tot haar doelstellingen 

behoorde. Verwijzend naar het administratief dossier stelt ze dat de tussenkomende partij de 

feiten verdraait door thans zeer diep op het aspect ‘fokken’ in te gaan. Ze stelt dat dit maar al 

te doorzichtig is in het licht van de rechtspraak van de Raad die de vergunbaarheid van een 

opleidingsstal in de paardensector koppelt aan het aspect ‘fokken’. De verzoekende partij blijft 

erbij dat er in dit dossier geen sprake is van eigen kweek van paarden. 

 

De verzoekende partij meent verder een aantal rode draden te kunnen afleiden uit de 

rechtspraak van de voorbije jaren die doen besluiten dat het voorgenomen project niet als een 

(para-)agrarische activiteit kan worden aanzien. Vooreerst stelt ze dat de verenigbaarheid met 
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het agrarisch gebied aanvaard wordt als de nevenactiviteit, zoals het opleiden van paarden, 

gepaard gaat met het fokken van paarden. Ze stelt dat de verwerende partij hier bewust van 

is en ze om die reden de opleiding kwalificeert als een onderdeel van het ‘fokproces’. 

Vervolgens leidt de verzoekende partij uit de rechtspraak af dat indien de activiteit zuiver ten 

dienste of in functie van derden staat, zoals in dit dossier het geval is, de verenigbaarheid met 

het agrarisch gebied niet aanvaard wordt. Tot slot stelt ze dat een activiteit met een 

commercieel karakter verenigbaar is met het agrarisch gebied als die activiteit aansluit bij de 

landbouw. Volgens de verzoekende partij is er in dit dossier enkel sprake van een commercieel 

karakter zonder een aansluiting met de landbouw.  

 

Met betrekking tot het tweede onderdeel herhaalt de verzoekende partij dat er wel degelijk 

sprake is van een interne tegenstrijdigheid in de bestreden beslissing. Ze verduidelijkt dat in 

alinea 4 en 5 van de bestreden beslissing uitdrukkelijk gesteld wordt dat (i) de aanvraag een 

uitbreiding is van het trainingscenter, (ii) de aanvraag betrekking heeft op paarden vanaf drie 

jaar en dat (iii) de activiteit van het bedrijf van initieel fokken geëvolueerd is naar het trainen 

en verhandelen van paarden.    

 

Verder volhardt de verzoekende partij in haar stelling dat de verwerende partij een onjuiste 

interpretatie geeft aan het begrip ‘fokken’. Ze zet uiteen dat het fokproces start bij het zoeken 

van twee geschikte fokdieren en stopt bij de geboorte van het gefokte dier. Dit vloeit voort uit 

de betekenis van fokken dat zuiver verwijst naar het ‘voortplanten’. Het opleiden van een paard 

tot een springpaard heeft volgens de verzoekende partij niets meer te maken met het 

fokproces.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De percelen waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn volgens het gewestplan Mechelen 

gelegen deels in agrarisch gebied en deels in bosgebied.  

 

Overeenkomstig artikel 11.4.1 Inrichtingsbesluit zijn agrarische gebieden bestemd voor 

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 bedrijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf 

uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.  
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De omzendbrief van 8 juli 1977 betreffende de inrichting en de toepassing van de 

ontwerpgewestplannen en de gewestplannen, gewijzigd via omzendbrief van 25 januari 2002 

en 25 oktober 2002, verduidelijkt de term landbouw in de “ruime zin” als volgt:  

 

“Het gebruik van de term landbouw in de “ruime zin” betekent dat het begrip “landbouw” niet 

restrictief, doch ruim dient te worden opgevat. In die zin worden met landbouw dan ook niet 

enkel deze activiteiten bedoeld die bestaan in het bewerken van het land om er de veldvruchten 

van te plukken, doch eveneens tuinbouw, veeteelt en visteelt. Zelf gebouwen die zijn bestemd 

voor tuinbouw onder glas met hydrocultuur, kunnen onder het toepassingsgebied van artikel 

11.4.1 vallen. 

Bij de beoordeling van de bouwaanvragen komen verschillende aspecten aan de orde. Het 

inhoudelijke-landbouwkundige aspect is vaak buiten de appreciatiemogelijkheden van de 

gemachtigde ambtenaar gelegen. Het advies van de administratie bevoegd voor landbouw is 

richtinggevend voor de beoordeling van dit inhoudelijke-landbouwkundige aspect. (…)” 

 

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt voor de verwerende partij de plicht in om haar beslissing 

zorgvuldig voor te bereiden en te steunen op een correcte feitenvinding. Ze dient zich te 

informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen 

nemen.  

 

Het beginsel van de materiële motiveringsplicht houdt in dat er voor elke administratieve 

beslissing rechtens aanvaardbare draagkrachtige motieven moeten bestaan, wat onder meer 

betekent dat die motieven moeten steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die 

relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld. 

 

2. 

Uit het administratief dossier blijken volgende gegevens met betrekking tot het voorwerp van 

de aanvraag.  

 

De email van 13 april 2020 van de tussenkomende partij aan de verzoekende partij vermeldt:  

 

“Bewijs van ontwikkelde kweekactiviteiten van minimum de laatste drie jaar:  

a) Zoals bevestigd hierboven wordt met de gekeurde hengsten tijdens hun sportcarrière niet 

gedekt.  

b) Wat de merries betreft: tijdens hun sportcarrière wordt met de merries niet gekweekt noch 

embryo’s afgenomen. Het is pas na de sportcarrière dat de merries onze stal verlaten naar 

paardenkwekers die met onze merries kweken en waarbij wij eventueel de veulens tegen 
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vergoeding verkrijgen en opleiden voor de sport. Zo hebben wij op heden 2 merries die uit 

de sport zijn genomen na hun sportcarrière en waar kan mee gekweekt worden:  

- Diablesse de Muze: geboren 2004. Tot op heden geen veulens. 

- Wineda: ingeschreven KWPN 

- Tegen vergoeding verkregen veulens:  

▪ Ronaldo van het Hulst: geboren 2017, stamboekpapieren: zie bijlage (zie ook info 

hierboven)   

▪ Texas van het Hulst: geboren 2019, stamboomboekpapieren: zie bijlage 

Boekhoudkundige gegevens van de laatste 3 jaar en facturen van verkochte/aangekochte 

paarden: zie bijlagen. Het opzet van het bedrijf is een opleidingsstal te zijn voor jonge 

springpaarden (vanaf 3 tot maximum 9 jaar oud). Eens ze 9 jaar oud zijn ten laatste, wordt een 

eindevaluatie gemaakt. Indien goed voor de topsport verlaten zij onze stal naar een topruiter 

die ze dan uitbrengt in top competities in de wereld.  

Indien ze niet goed zijn voor de topsport gaan ze naar een handelstal voorverkoop.  

Tevens in bijlage vindt U het ingevulde inlichtingenformulier.  

Wat de landbouwkundige oppervlakte in gebruik betreft, heeft JALCOS nv zeer recent 2 

percelen kunnen bijkopen:  

o Perceel met KI nrs 0392D P0000 en 0392 C P0000 voor een totaal van 1ha45a25ca. De 

aanvraag voor vergunning betreft werken op dit perceel.  

o Perceel met KI nrs 300/C en 300/D voor een totaal van 83a01ca.  

Het totaal van de landbouwkundige oppervlakte in gebruik is aldus gegroeid van 7,20 ha tot 

9,48 ha. Wat het punt ‘Dierlijke Productie’ betreft bevestig ik dat wij geen paarden kweken, zelfs 

niet met onze eigen sportmerries.” 

 

Tijdens de administratieve beroepsprocedure verduidelijkt de tussenkomende partij in haar 

verweernota haar activiteiten als volgt:  

 

“Sinds jaar en dag runt de aanvrager op het rechts aanpalende perceel een professioneel 

paardenopleidingscentrum. Het  betreft een volwaardig landbouwbedrijf dat winst nastreeft door 

jonge springpaarden op te leren en klaar te stomen voor de topsport. Ten laatste wanneer de 

paarden negen jaar oud zijn, wordt een eindevaluatie gemaakt. Indien goed genoeg voor de 

topsport, verlaten zij de stal naar een topruiter die ze dan uitbrengt in topcompetities in de 

wereld. Indien ze niet goed genoeg zijn voor de topsport gaan ze naar een handelstal voor 

verkoop. Er bevinden zich tien paarden in het opleidingscentrum en het bedrijf stelt vijf mensen 

te werk. Er worden op het perceel geen manège-activiteiten uitgeoefend.  

 (…) 

Volledigheidshalve deelt de aanvrager mee dat hij ondertussen ook een tiental veulens heeft 

gekweekt (voor de geboorte zelf doet hij een beroep op een specialist ter zake), dat er 

momenteel drie veulens en twee jaarlingen in opfok lopen, en dat er twee draagmerries veulens 

dragen van haar sportmerries die uit de sport zijn gehaald. De embryo’s werden verkregen via 
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ICSI (intracytoplasmatische sperma injectie). Verder liggen er nog een tiental frozen embryo’s 

klaar om begin volgend jaar ingeplant te worden in een draagmoeder. Het zwaartepunt van de 

ontwikkelde activiteiten ligt echter op het africhten van jonge springpaarden met de bedoeling 

een meerwaarde te creëren.”  

  

Uit deze gegevens blijkt dat de tussenkomende partij zelf in het ene document benadrukt dat 

ze geen paarden kweekt, zelfs niet met haar eigen sportmerries en in het andere document 

stelt dat ze ondertussen een tiental veulens heeft gekweekt, dat er momenteel drie veulens en 

twee jaarlingen in opfok lopen en dat er twee draagmerries veulens dragen van sportmerries 

die uit de sport zijn gehaald.  

 

3. 

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

omgevingsvergunning onder voorwaarden voor de exploitatie van een 

paardenopleidingscentrum en het aanleggen van een longeerpiste, stapmolen, stalplaats voor 

opslag en bijhorende buitenaanleg. Over het materiële voorwerp van de aanvraag bestaat 

geen betwisting.  

 

Het middel dat wordt aangevoerd door de verzoekende partij betreft de vraag welke activiteiten 

de tussenkomende partij beoogt uit te voeren. Deze vraag is in het licht van de beoordeling 

van de overeenstemming van de aanvraag met de bestemmingsvoorschriften essentieel. 

Immers, afhankelijk van de activiteiten die de tussenkomende partij beoogt, zal het voorwerp 

van de aanvraag al dan niet als een (para-)agrarische activiteit beschouwd worden.  

 

De verzoekende partij houdt onder meer voor dat de hoofdactiviteit van het aangevraagde het 

africhten van paarden zou zijn, hetgeen een recreatieve activiteit is en geen para-agrarische 

activiteit. 

 

4. 

Het is in de eerste plaats de bouwheer die de werken en activiteiten kwalificeert waarvoor hij 

een omgevingsvergunning aanvraagt. Nadien komt het aan de bevoegde overheid toe om uit 

te maken wat het werkelijke voorwerp is van de aanvraag en om, mede daarop steunende, de 

aanvraag in feite en in rechte te beoordelen. De vergunningverlenende overheid dient daarbij 

rekening te houden met alle relevante gegevens van het dossier. 
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De POVC oordeelt in het advies van 21 januari 2021 dat de aanvraag niet in overeenstemming 

is met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan, omdat het zuiver (of hoofdzakelijk) 

trainen van paarden tot renpaarden, geen (para-) agrarische activiteit is:  

 

“Trainingscentrum in agrarisch gebied niet toegestaan 

De aanvraag betreft een uitbreiding van een aanwezig trainingscentrum waar paarden vanaf 3 

jaar t.e.m. 9 jaar worden afgericht tot topspringpaarden en de exploitatie ervan.  

Het is duidelijk dat het bedrijf doorheen de jaren geëvolueerd is van hoofdzakelijk fokactiviteiten 

naar hoofdzakelijk trainen van sportpaarden om te verhandelen.  

 

Minstens conform de vergunningshistoriek en dus wat de toegestane activiteiten betreft. Zelfs 

indien aanvrager bijkomende nota’s indient die aantonen dat in de praktijk de fokactiviteiten 

nooit de overhand hadden, doet dat geen afbreuk aan de feiten die bij de eerdere 

vergunningsaanvragen voorgehouden werd.  

 

De vergunningshistoriek toont niet aan dat het steeds een (in hoofdzaak) trainingscentrum 

geweest is. Het blijkt net dat het bedrijf als een fokkerij is gestart in 2002 en dat bij de aanvraag 

in 2009 voor uitbreiding met o.a. een trainingspiste, de trainingspiste enkel aanvaard werd 

omdat aangetoond werd dat er nog steeds voldoende fokactiviteiten plaatsvonden. Het 

departement Landbouw en Visserij was het daarenboven toen al niet meer eens met de stelling 

dat fokken nog de hoofdactiviteit was, gezien zij destijds als criteria minstens 20 fokmerries en 

25 jonge paarden gebruikten om van een volwaardige fokkerij te spreken (waarbij het trainen 

van paarden als nevenactiviteit aanvaard zou kunnen worden). Volgens de vergunning had 

aanvrager destijds 6 merries, 5 hengsten en 2 ruinen. De gemeente aanvaardde deze aantallen 

wel nog als een volwaardige fokkerij met een bijkomstige activiteit van het africhten van 

paarden.  

 

Bij huidige aanvraag is geen enkel spoor meer te vinden van fokactiviteiten.  

 

In de verweernota die aanvrager tijdens beroep indient, wordt wel het volgende gesteld: 

Volledigheidshalve deelt de aanvrager mee dat hij ondertussen ook een tiental veulens heeft 

gekweekt (voor de geboorte zelf doet hij een beroep op een specialist ter zake), dat er 

momenteel drie veulens en twee jaarlingen in opfok lopen, en dat er twee draagmerries veulens 

dragen van haar sportmerries die uit de sport zijn gehaald. De embryo’s werden verkregen via 

ICSI (intracytoplasmatische sperma injectie). Verder liggen er nog een tiental frozen embryo’s 

klaar om begin volgend jaar ingeplant te worden in een draagmoeder.  

 

Het is duidelijk dat er amper nog gekweekt wordt en er weinig draagmoeders aanwezig zijn. 

Zelfs niet meer de hoeveelheid die in 2008 nog aanvaard werd door de gemeente. De paarden 

die opgekweekt worden voor verkoop, worden dus door aanvrager zelf ook aangekocht.  
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Dat het bedrijf ondertussen hoofdzakelijk bestaat uit constructies die dienen voor het trainen en 

niet voor het fokken, toont dit ook aan.  

 

Er is geen sprake meer van nadruk op een als landbouw te beschouwen activiteit, met een 

bijkomstige activiteit van africhten. Aanvrager stelt ook zelf: Het zwaartepunt van de ontwikkelde 

activiteiten ligt echter op het africhten van jonge springpaarden met de bedoeling een 

meerwaarde te creëren. 

 

Aanvrager doet uitschijnen dat het louter africhten toegelaten wordt in agrarisch gebied (in de 

rechtspraak, de omzendbrief en door de minister van omgeving) en dat het departement 

landbouw hierover door de jaren heen verschillende standpunten heeft ingenomen. Dit klopt 

echter niet.  

 

In de omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-

gewestplannen en gewestplannen en zijn latere wijzigingen, sprak men reeds van een 

paardenhouderij met minstens 10 paarden wanneer de activiteit gericht is op het fokken en/of 

houden van paarden en eventueel bijkomend op het africhten en/of verhandelen van ervan, 

(…). Het was toen reeds duidelijk dat de hoofdactiviteit fokken moet zijn om eventueel een 

bijkomstige activiteit van africhten toe te kunnen laten.  

 

Dit werd ook altijd zo toegepast. Het departement landbouw heeft daar nooit een ander 

standpunt over ontwikkeld. Bij de eerste vergunningsaanvraag waar sprake is van een activiteit 

van africhten (waarbij alles zelfs opgericht werd zonder vergunning en achteraf een regularisatie 

aangevraagd werd), werd de discussie reeds gevoerd of het nog hoofdzakelijk een fokkerij was. 

Het departement landbouw vond toen reeds dat dit niet meer aan de orde is, maar mits 

bijbrengen van informatie dat er 6 merries, 5 hengsten en 2 ruinen aanwezig zijn, verleende de 

gemeente een vergunning omdat de gemeente van mening was dat op die manier voldoende 

aangetoond werd dat het nog om fokken ging.  

 

Noch de rechtspraak die aanvrager aanhaalt, noch het antwoord van de minister van omgeving 

op de parlementair vraag tonen aan dat een opleidingscentrum als hoofdactiviteit aanvaard 

wordt in agrarisch gebied. 

 

Daarenboven heeft de gemeente huidige aanvraag enkel vergund omdat er rechtspraak was 

tussengekomen die een loutere paardenhouderij aanvaardde in agrarisch gebied. Deze 

rechtspraak werd echter in cassatie vernietigd. De Raad van State oordeelde dat de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen artikel 11.4.1 van het Inrichtingsbesluit schond door de bepaling 

inzake de bestemming te los te interpreteren.  
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Het zuiver (of hoofdzakelijk) trainen van paarden tot renpaarden, wordt niet beschouwd als 

beroepslandbouw.  

 

Het heeft dan ook geen andere link (andere dan fokken) met de beroepslandbouw. Het sluit niet 

aan bij de (plaatselijke) landbouwactiviteit en het is er niet op afgestemd gezien de paarden 

worden opgeleid tot renpaard voor sportactiviteiten. Dat laatste is geen agrarische maar een 

recreatieve activiteit.  

 

Er is geen sprake van een (para-)agrarische activiteit. Voorliggende aanvraag is strijdig met de 

bepalingen van artikel 11.4.1 van het Inrichtingsbesluit.” 

 

De verwerende partij, die in de bestreden beslissing andersluidend oordeelt over het werkelijk 

voorwerp van de aanvraag en aan de verenigbaarheid van het aangevraagde met de 

bestemmingsvoorschriften, dient concreet, precies en zorgvuldig de motieven aan te geven 

waarop haar beslissing steunt. De aandacht van de verwerende partij was des te meer vereist 

omdat uit de bespreking onder het tweede randnummer reeds is gebleken dat de aanvrager 

zelf, minstens schijnbaar, het voorwerp van de aanvraag op onduidelijke en tegenstrijdige 

wijze kwalificeert.  

 

5. 

In de bestreden beslissing stelt de verwerende partij dat de aanvraag principieel in 

overeenstemming is met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan. De verwerende 

partij komt tot dit besluit op grond van de volgende overwegingen:  

 

“De deputatie oordeelt dat het africhtingscentrum beschouwd kan worden als een para-

agrarische functie 

De aanvraag betreft een uitbreiding van een aanwezig trainingscentrum waar paarden vanaf 3 

jaar t.e.m. 9 jaar worden afgericht tot topspringpaarden en de exploitatie ervan.  

 

Het bedrijf is door de jaren heen geëvolueerd van hoofdzakelijk fokactiviteiten naar hoofdzakelijk 

trainen van sportpaarden om te verhandelen, afgaande van de vergunningshistoriek.  

 

In de verweernota die aanvrager tijdens beroep indient, wordt wel het volgende gesteld: 

Volledigheidshalve deelt de aanvrager mee dat hij ondertussen ook een tiental veulens heeft 

gekweekt (voor de geboorte zelf doet hij een beroep op een specialist ter zake), dat er 

momenteel drie veulens en twee jaarlingen in opfok lopen, en dat er twee draagmerries veulens 

dragen van haar sportmerries die uit de sport zijn gehaald. De embryo’s werden verkregen via 

ICSI (intracytopasmatische sperma injectie). Verder liggen er nog een tiental frozen embryo’s 

klaar om begin volgend jaar ingeplant te worden in een draagmoeder.  
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Hoewel de fokactiviteiten vandaag nog zeer gering zijn en het bedrijf zich vooral richt op het 

africhten van paarden, is de deputatie van oordeel dat de exploitatie thuishoort in 

landbouwgebied.  

 

De deputatie beschouwt het africhten van paarden, zonder enige recreatieve nevenactiviteit 

zoals manege, als een onderdeel van het fokproces. Immers wordt door dit africhten (van jonge 

springpaarden) een meerwaarde gecreëerd, wat tenslotte de bedoeling is van een 

landbouwbedrijf met dieren (de vergelijking met een afmestbedrijf voor runderen kan getrokken 

worden – ook daar worden geen dieren gekweekt, in het geval van de aanvraag worden de 

paarden verder afgericht voor de sport, niet voor de voedselketen). Het africhten van paarden 

wordt als een noodzakelijke stap beschouwd bij het fokken van paarden. De aanvrager bevestigt 

dit met voorbeelden uit de rechtspraak. De aanvrager beklemtoont verschillende malen dat het 

hier absoluut niet om een hobbymatige of recreatieve activiteit gaat maar om een leefbaar 

landbouwbedrijf dat een volwaarden inkomen genereert.” 

 

Uit deze motivering blijkt niet dat de verwerende partij de verenigbaarheid met de 

planologische voorschriften van het agrarisch gebied afdoende en zorgvuldig beoordeeld heeft 

in het licht van het negatief verslag van de POVC.  

 

De POVC zet uitvoerig uiteen dat ze een opleidingscentrum als hoofdactiviteit niet aanvaardt 

in agrarisch gebied. Ze stelt dat er sprake moet zijn van een als landbouw te beschouwen 

activiteit om eventueel een bijkomstige activiteit van africhten te kunnen toelaten. Volgens de 

POVC is er geen sprake van een (para-)agrarische activiteit, omdat het duidelijk is dat het 

zwaartepunt van de activiteiten ligt op het africhten van jonge springpaarden. Verwijzend naar 

de weinige draagmoeders die aanwezig zijn, stelt ze dat er nog amper gekweekt wordt. 

Bovendien wijst ze er nog op dat het bedrijf hoofdzakelijk bestaat uit constructies die dienen 

voor het trainen en niet voor het fokken van paarden.   

 

De loutere stelling van de verwerende partij dat het africhten van paarden beschouwd moet 

worden als een onderdeel van het fokproces, kan niet aanvaard worden als concrete 

argumentatie tegenover de beoordeling van de POVC. Bovendien blijkt uit de aangehaalde 

overwegingen van de bestreden beslissing op geen enkele wijze op grond van welke gegevens 

de verwerende partij tot voormelde conclusie komt, temeer omdat ze verwijst naar dezelfde 

verweernota van de tussenkomende partij die de POVC ook bij haar beoordeling heeft 

betrokken.  

 

Net zoals de verzoekende partij stelt de Raad tot slot vast dat de bestreden beslissing ook 

intern tegenstrijdig is doordat ze enerzijds stelt dat het bedrijf doorheen de jaren is geëvolueerd 
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van hoofdzakelijk fokactiviteiten naar hoofdzakelijk trainen van sportpaarden om te 

verhandelen, en anderzijds stelt dat het africhten van paarden moet worden beschouwd als 

een onderdeel van het fokproces.   

 

6. 

De motivering in de bestreden beslissing volstaat niet, in het licht van de gegevens uit het 

administratief dossier, de beroepsargumenten van de verzoekende partij en het advies van de 

POVC, om de beslissing te dragen dat het aangevraagde in overeenstemming is met de 

bestemmingsvoorschriften van het agrarisch gebied.  

 

Bovendien heeft de verwerende partij de negatieve bevindingen uit het verslag van de POVC 

niet op concrete wijze onderzocht en weerlegd. De motivering kan niet als afdoende, 

voldoende concreet en zorgvuldig worden beschouwd.     

 

Het eerste middel is gegrond.    

B. Overige middelen 

Gelet op de beoordeling van het eerste middel, waaruit blijkt dat de bestreden beslissing 

onwettig is, dient het tweede middel niet te worden beoordeeld, omdat het niet kan leiden tot 

een ruimere vernietiging. 

VII. Kosten 

De kosten van het beroep komen ten laste van de partij die ten gronde in het ongelijk wordt 

gesteld. Wanneer daarom wordt gevraagd kan de Raad ook een rechtsplegingsvergoeding 

toekennen aan de partij die ten gronde in het gelijk wordt gesteld. In dat geval omvatten de 

kosten van het beroep ook de toegekende rechtsplegingsvergoeding (artikel 21, §7 en artikel 

33 DBRC-decreet). 

 

De kosten van het beroep, met inbegrip van de door de verzoekende partij gevraagde 

rechtsplegingsvergoeding, worden ten laste gelegd van de verwerende partij.  

 

Het is passend om de kosten van de tussenkomst ten laste van de tussenkomende partij te 

laten. Ze beslist zelf om in de procedure tussen te komen, zodat ze ook instaat voor haar eigen 

kosten. Anders bestaat het risico dat de tussenkomst de inzet van de procedure verzwaart 

voor de verzoekende en de verwerende partij. 
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VIII. Beslissing  

1. Het verzoek tot tussenkomst van JALCOS nv is ontvankelijk. 

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

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

beroep van de verzoekende partij en dit binnen een termijn van drie maanden te rekenen 

vanaf de dag na de dag van de betekening van dit arrest. 

 

4. De kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partij, bepaald 

op 200 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro verschuldigd aan de 

verzoekende partij, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

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

tussenkomende partij. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 3 februari 2022 door de zesde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de zesde kamer, 

Bart VOETS Karin DE ROO 
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