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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 16 juni 2022 met nummer RvVb-A-2122-0848  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0870-A 

 

Verzoekende partijen 1. het college van burgemeester en schepenen van de stad 

DIKSMUIDE 

2. de stad DIKSMUIDE, vertegenwoordigd door het college 

van burgemeester en schepenen 

 

vertegenwoordigd door Mr. Sofie DE MAESSCHALCK met 

woonplaatskeuze te 9000 Gent, Kasteellaan 141 

 

Verwerende partij de provincie WEST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 8200 Brugge, Koning Leopold III-laan 

41 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen door neerlegging in het digitaal loket op 30 juli 2021 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 17 juni 2021, waarmee aan de 

aanvrager een omgevingsvergunning wordt verleend voor het exploiteren van een 

hondenkwekerij en hondenpension en zonevreemde functiewijziging (omgevingsnummer: 

OMV_2020081650). 

 

De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van de aanvrager tegen de 

weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van Diksmuide van 22 

december 2020 ingewilligd. 

 

Het project ligt in 8600 Diksmuide aan de Keiemdorpstraat 155 en heeft als kadastrale 

omschrijving afdeling 5, sectie A, nummer 0738S4. 
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II. Rechtspleging  

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

verzoekende partijen dienen een wederantwoordnota in. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 10 mei 

2022. 

 

Advocaat Sofie DE MAESSCHALCK voert het woord voor de verzoekende partijen. De 

verwerende partij, hoewel behoorlijk opgeroepen, verschijnt niet op de zitting. 

III. Feiten 

Op 13 augustus 2020 vraagt de aanvrager een omgevingsvergunning aan voor het exploiteren 

van een hondenkwekerij en hondenpension en een zonevreemde functiewijziging gelegen in 

Diksmuide aan de Keiemdorpstraat 155. 

 

De aanvraag beoogt het huisvesten van maximaal 15 kweekhonden. In de woning wordt een 

afgesloten ruimte voorzien voor het nachtverblijf van de honden. De wijzigingen binnen de 

woning zouden geen stedenbouwkundige vergunning vereisen. Er wordt een buitenhok 

voorzien met een afgebakende ruimte waar de honden los kunnen lopen. 

 

De aanvraag beoogt zowel stedenbouwkundige als milieutechnische handelingen: 

− de gedeeltelijke zonevreemde functiewijziging van een zonevreemde 

eengezinswoning tot hondenpension en hondenkwekerij; 

− het exploiteren van een hondenkwekerij met maximaal 15 kweekhonden (rubriek 9.9.2° 

(klasse 2)).  

 

Het perceel ligt in agrarisch gebied (gewestplan ‘Diksmuide-Torhout’). 

 

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 5 oktober 2020 tot en met 3 november 2020 

wordt één bezwaarschrift ingediend. 

 

Eensluidend met het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar weigert de eerste 

verzoekende partij op 22 december 2020 de omgevingsvergunning.  
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Tegen die beslissing tekent de aanvrager op 25 januari 2021 bestuurlijk beroep aan bij de 

verwerende partij. 

 

De eerste verzoekende partij adviseert op 30 maart 2021 ongunstig. 

 

Het Departement Landbouw en Visserij adviseert op 13 april 2021 gunstig. 

 

Op 11 mei 2021 wordt door de deskundige ruimtelijke ordening van de provincie West-

Vlaanderen de aanvraag ongunstig geadviseerd vanuit stedenbouwkundig oogpunt.  

 

Na de hoorzitting van 21 mei 2021 adviseert de provinciale omgevingsvergunningscommissie 

op 21 mei 2021 om het beroep in te willigen en de omgevingsvergunning te verlenen onder 

voorwaarden. 

 

De verwerende partij verklaart het beroep op 17 juni 2021 gegrond en verleent een 

omgevingsvergunning onder voorwaarden: 

 

Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- artikel 4.2.1, 6°, 4.3.1, §1 en 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: 

VCRO) en artikelen 2, § 1 en § 3 van het Besluit van de Vlaamse regering van 14 april 

2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen (hierna: Besluit 

Vergunningsplichtige Functiewijzigingen); 

- artikel 11 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing 

van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen (hierna: Inrichtingsbesluit); 

- het besluit van de Vlaamse regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van 

toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen (hierna: Besluit Zonevreemde 

Functiewijzigingen); 
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- artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet); 

- het motiveringsbeginsel, het redelijkheids- en zorgvuldigheidsbeginsel als algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

Ze zetten dit als volgt uiteen 

 

“… 

Concreet 

 

15. De voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag werd ingediend voor 

stedenbouwkundige en milieutechnische handelingen in functie van het exploiteren van een 

hondenkwekerij en hondenpension en deze zonevreemde functiewijziging in de woning gelegen 

aan de Keiemdorpstraat 155. 

 

De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handeling die werd aangevraagd betreft specifiek 

de functiewijziging van een deel van de woning naar een hondenfokkerij. 

 

16.  In de bestreden beslissing wordt de planologische toets positief beoordeeld door de 

deputatie. Hoewel de deputatie erkent dat de functiewijziging zonevreemd is (en dus strijdig is 

met de gewestplanvoorschriften), meent ze dat de functiewijziging niet onder de 

vergunningsplicht valt nu “er slechts een beperkte ruimte van de woning en tuin zal worden 

gebruikt als hondenkwekerij”. De planologische toets werd door de deputatie als volgt 

beoordeeld (stuk 1, p. 5-6): 

(…) 

17.  Het uitgangspunt van de deputatie is flagrant onjuist. 

 

De deputatie beoordeelt het vergunningsplichtig karakter van de functiewijziging door te kijken 

naar de toekomstige toestand (nl. de hondenfokkerij zal qua oppervlakte ondergeschikt zijn 

aan de woonoppervlakte). Dit is echter verkeerd: het vergunningsplichtig karakter van een 

functiewijziging moet beoordeeld worden op basis van de bestaande toestand. Indien de 

bestaande hoofdfunctie van een gebouw geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd, dan is er 

principieel een voorafgaande omgevingsvergunning noodzakelijk om deze functiewijziging te 

kunnen doorvoeren. Dit blijkt duidelijk uit artikel 4.2.1, 6° VCRO: 

(…) 

Het staat vast dat de bestaande hoofdfunctie van de betrokken woning (uitsluitend) wonen 

betreft. Wonen wordt in artikel 2, § 1, 1° Besluit Vergunningsplichtige Functiewijzigingen 

expliciet beschouwd als een “hoofdfunctie”; die hoofdfunctie zal deels worden gewijzigd. 
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Zowel artikel 4.2.1, 6° VCRO als artikel 2, § 1 Besluit Vergunningsplichtige Functiewijzigingen 

bepalen dat het geheel of gedeeltelijk wijzigen van een hoofdfunctie naar een andere 

hoofdfunctie vergunningsplichtig is. Dit is exact wat de bestreden beslissing vergunt: de 

bestaande hoofdfunctie wonen van de betrokken eengezinswoning wordt deels gewijzigd naar 

een andere hoofdfunctie (hondenkwekerij), hetgeen evident onder de vergunningsplicht valt. 

 

Bijgevoegd inrichtingsplan (aanvraag) geeft een beeld van de toekomstige invulling van de 

woning/hondenkwekerij (stuk 8). 

 

Bij het bepalen van de vergunningsplicht is de omvang van de toekomstige nevenfunctie (zowel 

qua oppervlakte als qua activiteit) compleet irrelevant. 

 

Het uitgangspunt van de deputatie dat de toekomstige oppervlakte van de hondenkwekerij 

ondergeschikt zal zijn aan de woonoppervlakte, en dat er daarom geen wijziging van de 

hoofdfunctie betreft, is een flagrant onjuiste interpretatie van artikel 4.2.1, 6° VCRO. Op die 

manier wordt de vergunningsplicht voor functiewijzigingen compleet uitgehold: dat zou 

betekenen dat een gedeeltelijke functiewijziging quasi nooit tot een vergunningsplicht zou leiden 

(voor zover de bestaande hoofdfunctie qua oppervlakte maar groter blijft)… Dit is evident strijdig 

met de tekst en ratio legis van artikel 4.2.1, 6° VCRO (cfr. “geheel of gedeeltelijk” wijzigen). Van 

zodra een hoofdfunctie deels wordt gewijzigd, hoe beperkt ook, is er principieel een 

omgevingsvergunning vereist. 

 

18. De enige uitzondering die hierop gemaakt wordt zit vervat in artikel 2, § 3 Besluit 

Vergunningsplichtige Functiewijzigingen: 

 

“§ 3. Vrijgesteld van deze omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen 

is het in een woongebouw uitoefenen van functies, complementair aan het wonen, zoals 

kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen, verblijfsrecreatie, detailhandel, 

restaurant, café en bedrijvigheid, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan is: 

1° het woongebouw is gelegen in een woongebied of in een daarmee vergelijkbaar 

gebied; 

2° de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie; 

3° de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie 

met een totale maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter; 

4° de complementaire functie is niet strijdig met de voorschriften van 

stedenbouwkundige verordeningen, bouwverordeningen, verkavelingsverordeningen, 

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg, minder 

dan vijftien jaar oude verkavelingsvergunningen of minder dan vijftien jaar oude 

omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden.” 
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Enkel indien men een beperkte functiewijziging doorvoert aan een woongebouw gelegen binnen 

een woongebied kan men vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht, op voorwaarde dat aan de 

strikte voorwaarden uit artikel 2, § 3 wordt voldaan. Ondergeschikte nevenfuncties 

complementair aan het wonen zijn principieel aanvaardbaar in zone-eigen woonomgevingen. 

 

Artikel 2, § 3 bevestigt nogmaals dat er in zonevreemde constellaties (zoals in deze zaak) 

steeds een vergunningsplicht geldt voor het gedeeltelijk wijzigen van een hoofdfunctie van een 

gebouw, hoe beperkt ook. 

 

Er geldt dus wel degelijk een vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen voor de 

betrokken functiewijziging. 

 

19. Deze functiewijziging is bovendien flagrant onvergunbaar nu er geen juridische rechtsgrond 

bestaat om deze functiewijziging planologisch te vergunnen: 

(…) 

Een hondenkwekerij kan niet beschouwd worden als een agrarisch bedrijf, noch als een para-

agrarisch bedrijf, waardoor het niet kan worden ingepast in agrarisch gebied. In een arrest van 

4 januari 2011 besliste het Hof van Beroep te Brussel reeds dat een hondenfokkerij niet als een 

agrarisch bedrijf noch als een para-agrarisch bedrijf kan worden beschouwd. Het Hof besliste 

terecht dat de uitbating van een fokkerij in agrarisch gebied een inbreuk op het gewestplan 

uitmaakt (Hof van Beroep Brussel, nr. 2008/AR/383, 4 januari 2011). 

 

Ook het Hof van Cassatie stelde in een arrest van 29 december 2015 dat een hondenfokkerij 

geen agrarisch noch een para-agrarisch bedrijf is. 

 

Dit werd tevens tot tweemaal toe al bevestigd door bevoegd minister Zuhal DEMIR in antwoord 

op een parlementaire vraag (stuk 9): 

“Ik herhaal mijn antwoord op de schriftelijke vraag nr. 896 van 30 juli 2020, waarbij ik 

stelde dat hondenkwekerijen niet als agrarische activiteit gelden en bijgevolg 

planologisch zonevreemd zijn in het agrarisch gebied. Voor dergelijke activiteiten kan 

eventueel een vergunning verkregen worden binnen bestaande gebouwen op basis van 

het besluit zonevreemde functiewijzigingen, mits de goede ruimtelijke ordening niet 

geschaad wordt.” 

 

De betrokken functiewijziging van de zonevreemde woning in functie van een hondenkwekerij 

komt niet voor op de lijst van de toegelaten zonevreemde functiewijzigingen zoals vermeld 

in het Besluit Zonevreemde Functiewijzigingen, waardoor het volstrekt onvergunbaar is. Artikel 

9 van dit besluit biedt geen soelaas aangezien die bepaling enkel kan worden toegepast voor 

een gebouw of gebouwencomplex van “de hoofdfunctie land- en tuinbouw in de ruime zin”. De 

betrokken zonevreemde eengezinswoning valt daar evident niet onder. 
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Ook het college van burgemeester en schepenen wees zowel in haar weigeringsbesluit als in 

haar beroepsadvies al op de juridische onvergunbaarheid van de functiewijziging. De deputatie 

heeft ten onrechte dit standpunt niet gevolgd noch correct weerlegd. 

 

20. Tot slot is de planologische toets uit het bestreden besluit ook onwettig nu de gunstige 

planologische toets louter is gebaseerd op het vermeende vrijgestelde karakter van de 

functiewijziging (quod non). Voor de aangevraagde milieutechnische handelingen (IIOA) diende 

er evenzeer een planologische toets te gebeuren (ook IIOA moeten aan de 

gewestplanvoorschriften voldoen), zodat het besluit des te gebrekkiger is gemotiveerd. 

…” 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt dat in de bestreden beslissing duidelijk wordt gemotiveerd dat 

de hoofdfunctie van het gebouw niet wijzigt. Deze is (en blijft wonen) en er wordt slechts een 

beperkte oppervlakte ingenomen voor de hondenkwekerij. De verzoekende partijen slagen er 

volgens de verwerende partij niet in om feitelijk aan te tonen dat de hoofdfunctie geheel of 

gedeeltelijk wijzigt. Het gaat om het hobbymatig kweken van chihuahua’s. Er kan bezwaarlijk 

worden beweerd dat deze dieren een dermate grote oppervlakte nodig hebben dat er een 

functiewijziging noodzakelijk is. Uit de plannen blijkt dat alles voorzien wordt in de 

woongedeelten (keuken, berging en tuin). Er wordt geen ruimte opgeofferd om honden te 

kweken. De bestaande functie van elke ruimte blijft daarentegen behouden. 

 

3. 

De verzoekende partijen voegen nog toe: 

 

“… 

6. In de eerste plaats wordt opgemerkt dat de antwoordnota een aantal aanvullende motieven 

bevat die niet in de bestreden beslissing te lezen staan. dit betreft een post factum 

argumentatie waarmee geen rekening kan gehouden worden (RvVb 9 augustus 2016, nr. 

RvVb/A/1516/1424, p. 16-17; RvVb 28 maart 2017, A/1617/0699, p.33 ). 

 

7. De deputatie blijft geheel ten onrechte vasthouden aan de stelling dat de functiewijziging naar 

hondenkwekerij niet vergunningsplichtig zou zijn. 

 

Evident moet dit aspect beoordeeld worden op basis van de bewoordingen van artikel 4.2.1, 6° 

VCRO, dat de vergunningsplicht voor functiewijzigingen invoert en als volgt luidt: 

(…) 
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Indien de bestaande hoofdfunctie van een gebouw geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd, dan 

is er principieel een voorafgaande omgevingsvergunning noodzakelijk om deze functiewijziging 

te kunnen doorvoeren. 

 

Deze definitie moet ruim worden opgevat. Ook het begrip ‘gedeeltelijk’ moet op een niet-

restrictieve wijze worden invuld.  

 

8. Het gegeven dat de betrokken woongedeelten (keuken, berging, tuin) mogelijks nog altijd 

(gedeeltelijk) als woongedeelten kunnen/zullen worden gebruikt doet geen afbreuk aan de 

vaststelling dat de hoofdfunctie gedeeltelijk wordt gewijzigd door het gedeeltelijke gebruik van 

de woning als hondenkwekerij. De hoofdfunctie wonen wordt wel degelijk gewijzigd, de 

woongedeelten zullen deels worden gebruikt voor een volledige andere (niet-complementaire) 

functie. Dit laatste is specifiek wat onder het begrip ‘functiewijziging’ moet worden begrepen. 

Men moet daarbij kijken naar de bestaande toestand van de hoofdfunctie, zoals toegelicht in 

het verzoekschrift.  

 

9. De stelling van de deputatie in haar antwoordnota komt – opnieuw – neer op een kennelijke 

uitholling van de vergunningsplicht voor functiewijzigingen. Volgens haar visie zou men zijn 

woning zonder vergunning kunnen gebruiken als café, hotel, restaurant, enz. indien die 

woongedeelten ook nog altijd (deels) als woongedeelten worden gebruikt (bv. als men zijn 

woongedeelten enkel overdag als restaurant gebruikt maar ’s avonds niet). Uiteraard is het niet 

de bedoeling van de decreetgever om dergelijke (mogelijks hinderlijke) invullingen niet onder 

de vergunningsplicht te laten vallen. De hoofdfunctie wonen wordt in dergelijke gevallen wel 

degelijk gedeeltelijk gewijzigd en valt dus onder de definitie van artikel 4.2.1, 6° VCRO. 

 

10. Relevant is in dit kader te wijzen naar artikel 2, § 3 Besluit Vergunningsplichtige 

Functiewijzigingen. Dit artikel omvat de vrijstelling van de vergunningsplicht voor het uitoefenen 

van functies complementair aan het wonen: 

(…) 

Deze vrijstellingsbepaling bevestigt expliciet dat het in een woning uitoefenen van andere 

functies dan wonen principieel wél onder de vergunningsplicht valt, zoals ook een 

hondenkwekerij. 

 

Bovendien geldt de vrijstelling enkel voor aan het wonen ‘complementaire’ functies, en dit onder 

specifieke voorwaarden, waaronder de ligging van de woning in een woongebied. Met andere 

woorden: het kunnen uitoefenen van de niet-complementaire functie hondenkwekerij in een 

woning die gelegen is in een agrarisch gebied zonder vergunningsplicht is geheel onlogisch. De 

visie van de deputatie druist in tegen de bewoording en de ratio legis van de in het middel 

aangehaalde bepalingen.  

…” 
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Beoordeling door de Raad 

1. 

De verzoekende partijen betogen in essentie dat in de bestreden beslissing onterecht wordt 

geoordeeld dat er geen sprake zou zijn van een vergunningsplichtige functiewijziging 

aangezien de hoofdfunctie ‘wonen’ behouden blijft, maar dat er daarentegen sprake is van een 

gedeeltelijke wijziging van de hoofdfunctie, hetgeen wel vergunningsplichtig is.  

 

De verwerende partij kon bovendien bij het bepalen van het vergunningsplichtig karakter geen 

rekening houden met de omvang van de toekomstige nevenfunctie. Bijkomend kan volgens 

hen geen gebruik worden gemaakt van artikel 2, §3 Besluit Vergunningsplichtige 

Functiewijzigingen, aangezien uit deze bepaling voortvloeit dat ondergeschikte nevenfuncties 

complementair aan het wonen enkel aanvaardbaar zijn in zone-eigen woonomgevingen.  

 

2.1 

Artikel 4.2.1, 6° VCRO bepaalt dat niemand zonder voorafgaande omgevingsvergunning de 

hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk mag wijzigen, indien de 

Vlaamse regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft aangemerkt. Artikel 2 

Besluit Vergunningsplichtige Functiewijzigingen luidt als volgt: 

 

“§ 1. Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is nodig als een van de 

volgende hoofdfuncties van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt 

gewijzigd in een andere hierna vermelde hoofdfunctie. De volgende functies worden als 

hoofdfunctie beschouwd : 

1° wonen; 

2° verblijfsrecreatie; 

3° dagrecreatie, met inbegrip van sport; 

4° land- en tuinbouw in de ruime zin; 

5° detailhandel; 

6° dancing, restaurant en café; 

7° kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen; 

8° industrie en bedrijvigheid; 

9° gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen; 

10° militaire functie. 

(…) 

§ 3. Vrijgesteld van deze omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is het in 

een woongebouw uitoefenen van functies, complementair aan het wonen, zoals kantoorfunctie, 

dienstverlening en vrije beroepen, verblijfsrecreatie, detailhandel, restaurant, café en 

bedrijvigheid, mits aan alle van de volgende vereisten voldaan is: 



 

RvVb - 10 

1° het woongebouw is gelegen in een woongebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied; 

2° de woonfunctie blijft behouden als hoofdfunctie; 

3° de complementaire functie beslaat een geringere oppervlakte dan de woonfunctie met een 

totale maximale vloeroppervlakte van 100 vierkante meter; 

4° de complementaire functie is niet strijdig met de voorschriften van stedenbouwkundige 

verordeningen, bouwverordeningen, verkavelingsverordeningen, gemeentelijke ruimtelijke 

uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg, minder dan vijftien jaar oude 

verkavelingsvergunningen of minder dan vijftien jaar oude omgevingsvergunningen voor het 

verkavelen van gronden.” 

 

2.2. 

Artikel 2, §3 Besluit Vergunningsplichtige Functiewijzigingen is een uitzonderingsbepaling die 

restrictief moet worden uitgelegd. Het begrip ‘hoofdfunctie’ wordt niet gedefinieerd in de 

betrokken regelgeving en dient dus in de spraakgebruikelijke betekenis van voornaamste of 

belangrijkste functie begrepen te worden. Een bebouwd onroerend goed kan bovendien 

meerdere hoofdfunctie omvatten. Dit blijkt uit de bewoordingen van artikel 4.2.1, 6° VCRO en 

artikel 2, §1, eerste lid Besluit Vergunningsplichtige Functiewijzigingen, meer specifiek uit de 

mogelijkheid om een hoofdfunctie gedeeltelijk te wijzigen wat kan leiden tot meerdere 

hoofdfuncties.  

 

Het komt de vergunningverlenende overheid toe geval per geval met de nodige kritische zin 

te onderzoeken welke functie en welk karakter het aangevraagde project heeft en de concrete 

kenmerken van het project en de verschillende aanwezige indicatoren die betrekking kunnen 

hebben op de verdeling en de bestemming van de ruimtes binnen de gebouwen, de omvang 

van de activiteiten, de hoedanigheid van de aanvrager en dergelijke meer zorgvuldig te 

onderzoeken en af te wegen. 

 

3. 

De bestreden beslissing beoordeelt de functiewijziging als volgt: 

 

“a) Planologische toets 

De aanvraag is volgens het gewestplan Diksmuide – Torhout (d.d. 05/02/1979) gelegen in 

een agrarisch gebied. 

 

Het hobbymatig kweken van honden is niet in overeenstemming met de bestemming agrarisch 

gebied, het gaat immers niet om landbouw in de ruime zin. 
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De plaats van de aanvraag is niet in typisch agrarisch gebied gelegen, de plaats van de 

aanvraag maakt deel uit van een cluster van ééngezinswoningen. De omgeving bestaat dus uit 

ééngezinswoningen waardoor de inplanting van een hobbykwekerij niet eenvoudig is. 

 

Het gaat hier om een functiewijzing van een gedeelte van de zonevreemde ééngezinswoning 

naar hondenkwekerij. Uit het dossier blijkt duidelijk dat het om een hobbykweker gaat. In de 

stedenbouwkundige insteek werd gesteld dat dit juridisch onmogelijk is omdat er geen 

rechtsgrond is om de functiewijziging toe te staan. 

 

Er moet echter vastgesteld worden dat het om een hobbykweker gaat en dat slechts een 

beperkte ruimte van de woning en de tuin gebruikt wordt voor het kweken van honden. Er is pas 

sprake van een functiewijziging indien de hoofdfunctie van de constructie wijzigt. Dit is hier niet 

het geval, de hoofdfunctie blijft wonen. Zowel in oppervlakte als naar activiteit toe is het honden 

kweken ondergeschikt aan het wonen. Er is dus helemaal geen vergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen vereist.” 

 

De huidige functie van de zonevreemde woning betreft uitsluitend ‘wonen’. Dit wordt door 

partijen niet betwist. De verwerende partij overweegt in haar bestreden beslissing dat de 

functie van de woning gedeeltelijk wijzigt naar hondenkwekerij. Ze besluit evenwel dat het 

honden kweken “zowel in oppervlakte als naar activiteit toe (…) ondergeschikt [is] aan het 

wonen”.  

 

4. 

Uit de motieven van de bestreden beslissing blijkt dat de verwerende partij de gevraagde 

functiewijziging complementair acht aan de woonfunctie in de zin van artikel 2, §3 Besluit 

Vergunningsplichtige Functiewijzigingen. De vrijstelling uit deze bepaling is onderworpen aan 

een aantal voorwaarden en geldt slechts voor aan het wonen complementaire functies die 

worden uitgeoefend in een woongebouw. Een van de voorwaarden is dat het woongebouw, 

waarin de complementaire functie wordt uitgeoefend, gelegen is in een woongebied of een 

daarmee vergelijkbaar gebied.  

 

Nog los van de vraag of de gevraagde handelingen, gelet op hun omvang (minstens twaalf 

kweekdieren), daadwerkelijk onder de noemer ‘hobbykweek’ kunnen worden geplaatst, en nog 

evenzeer los van de vraag of de gevraagde hobbyfokkerij complementair is aan de bestaande 

woonfunctie, moet worden vastgesteld dat de verwerende partij in de bestreden beslissing 

onterecht toepassing maakt van artikel 2, §3 Besluit Vergunningsplichtige Functiewijzigingen 

aangezien de zonevreemde woning gelegen is in agrarisch gebied. De overweging in de 

bestreden beslissing dat het niet zou gaan om een typisch agrarisch gebied, maar dat de 



 

RvVb - 12 

woning deel uitmaakt van een cluster van eengezinswoningen, is niet van die aard dat 

geconcludeerd kan worden dat het aangevraagde is gelegen in woongebied of een daarmee 

vergelijkbaar gebied. Deze vaststelling volstaat om tot de onwettigheid van de bestreden 

beslissing te besluiten. 

 

5. 

Ten overvloede merkt de Raad nog op dat de bestreden beslissing niet enkel een vergunning 

verleent voor het uitbaten van een hobbykwekerij, maar ook voor een hondenpension: 

 

“BESLUIT: 

 

Artikel 1: het beroep ingesteld door de aanvrager DEWILDE TANIA, Keiemdorpstraat 155, 

8600 Diksmuide tegen de beslissing d.d. 22/12/2020 van het college van burgemeester en 

schepenen te DIKSMUIDE houdende weigering aan DEWILDE TANIA, Keiemdorpstraat 155, 

8600 Diksmuide, tot  

Milieu: het exploiteren van een hondenkwekerij en hondenpension  

Bouw: zonevreemde functiewijziging, 

gelegen Keiemdorpstraat 155, 8600 Keiem (Diksmuide) ontvankelijk en gegrond te verklaren 

en de omgevingsvergunning te verlenen voor onbepaalde duur. 

…” 

 

Hoewel uit de bewoording van het administratief beroepschrift van de aanvrager kan worden 

afgeleid dat enkel een vergunning wordt gevraagd voor een hondenkwekerij, wordt zowel in 

de aanvraag als in de bestreden beslissing herhaaldelijk melding gemaakt van het exploiteren 

van een hondenkwekerij en een hondenpension. Uit het beschikkende gedeelte van de 

bestreden beslissing blijkt dat een vergunning wordt verleend voor de exploitatie van een 

hondenkwekerij en een hondenpension, terwijl tegelijk moet worden vastgesteld dat de 

bestreden beslissing geen enkele beoordeling over (de vergunbaarheid van) het honden-

pension bevat.  

 

6. 

Het eerste middel is in de aangegeven mate gegrond. 

B. Tweede middel 

Het tweede middel wordt niet behandeld omdat ze niet tot een ruimere vernietiging kan leiden. 
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V. Indeplaatsstelling 

De verzoekende partijen vragen de Raad op grond van artikel 37, §2 DBRC-decreet haar 

arrest in de plaats te stellen van de nieuw te nemen beslissing, gelet op de gebonden 

bevoegdheid van de verwerende partij. Volgens hen moet op grond van het eerste middel 

worden vastgesteld dat er sprake is van een onoverkomelijke legaliteitsbelemmering, namelijk 

de planologische onvergunbaarheid van het aangevraagde. De verwerende partij beschikte 

derhalve over een gebonden bevoegdheid en diende de omgevingsvergunning te weigeren.  

 

De Raad is echter van oordeel dat een toepassing van artikel 37, §2 DBRC-decreet in de 

huidige stand van het dossier niet aan de orde is en dat de beoordeling van het eerste middel 

de verwerende partij in staat moet stellen om een passende beslissing te nemen. 

VI. Beslissing  

1. De Raad vernietigt de bestreden beslissing. 

 

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

beroep van de aanvrager en dit binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de 

dag na de dag van de betekening van dit arrest. 

 

3. 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, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 16 juni 2022 door de derde kamer. 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de derde kamer, 

Kengiro VERHEYDEN Filip VAN ACKER 
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