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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 16 juni 2022 met nummer RvVb-A-2122-0861  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0938-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. Herbert SMETS 

2. Inge GROVEN 

3. Dafne SMETS 

 

vertegenwoordigd door Mrs. Kristof HECTORS en Céline 

BIMBENET met woonplaatskeuze te 2000 Antwerpen, De 

Burburestraat 6-8 bus 5 

 

Verwerende partij de provincie ANTWERPEN, vertegenwoordigd door de 

deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 

22 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 18 augustus 2021 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 1 juli 2021, waarmee aan de 

verzoekende partijen een omgevingsvergunning wordt geweigerd voor het wijzigen van de 

functie van een eengezinswoning en het regulariseren van een loods en een oprit. 

(omgevingsnummer: OMV_2020122243). 

 

De verwerende partij heeft het bestuurlijk beroep van de verzoekende partijen tegen de 

weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

Kapellen van 25 januari 2021 niet ingewilligd. 
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Het project ligt in 2950 Kapellen aan de Holleweg 139 en heeft als kadastrale omschrijving 

afdeling 3, sectie M, nummer 12C0. 

II. Rechtspleging  

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

verzoekende partij dient geen toelichtende nota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 24 mei 2022. Ze hebben ingestemd 

met het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van de zaak (artikel 85, §3 

Procedurebesluit). 

III. Feiten 

Op 25 september 2020 vragen de verzoekende partijen een omgevingsvergunning aan voor 

het wijzigen van de functie van een eengezinswoning en het regulariseren van een loods en 

een oprit gelegen in Kapellen aan de Holleweg 139. 

 

De aanvraag betreft enerzijds het wijzigen van de hoofdfunctie van een bestaande loods met 

tijdelijke woongelegenheid in functie van land en tuinbouw naar de hoofdfunctie wonen 

(eengezinswoning met opslagruimte). Anderzijds beoogt deze aanvraag het regulariseren van 

een verharding en het wijzigen van de loods. Rechts naast en achteraan de loods is er een 

betonnen verharding. Het dak, de rechter zijgevel en de binnenindeling van de loods werden 

gewijzigd. De bestaande lichtstraten links en rechts van de nok werden vervangen door een 

centrale lichtstraat ter hoogte van de nok. In de rechter zijgevel werd een raamopening 

verkleind en rechts achteraan aansluitend op het woongedeelte werd een bureel ingericht. Het 

volledige pand wordt gebruikt in functie van wonen.  

 

Het perceel ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (gewestplan ‘Antwerpen’). 

 

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 25 oktober 2020 tot en met 23 november 2020 

worden drie bezwaarschriften ingediend. 

 

Het Departement Landbouw en Visserij adviseert op 10 december 2020 ongunstig. 
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Het college van burgemeester en schepenen van Kapellen weigert op 25 januari 2021 een 

omgevingsvergunning aan de verzoekende partijen.  

 

Tegen die beslissing tekenen de verzoekende partijen op 9 maart 2021 bestuurlijk beroep aan 

bij de verwerende partij. 

 

Het Departement Landbouw en Visserij adviseert op 20 mei 2021 ongunstig. 

 

De provinciale omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 25 juni 2021 om het beroep 

niet in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren.  

 

Na de hoorzitting van 29 juni 2021 verklaart de verwerende partij het beroep op 1 juli 2021 

ongegrond en weigert een omgevingsvergunning.  

 

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 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO);  

- artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 28 november 2003 tot vaststelling 

van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen (hierna: Besluit Zonevreemde 

Functiewijzigingen); 

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

de bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet); 

- de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het redelijkheids-, het 

zorgvuldigheids- en het motiveringsbeginsel. 

 

In een eerste onderdeel zijn de verzoekende partijen van mening dat de verwerende partij ten 

onrechte oordeelt dat niet wordt voldaan aan artikel 4.4.23 VCRO, meer bepaald dat het 

gebouw niet hoofdzakelijk vergund is.  
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Ze menen dat zowel de constructie als de functie van de loods als woning hoofdzakelijk 

vergund zijn door de stedenbouwkundige vergunning van 7 augustus 1987. Hierdoor werd de 

bouw van de loods en een gebruik van een gedeelte ervan als voorlopige woning vergund. 

 

Ze benadrukken dat de vergunning van 7 augustus 1987 niet spreekt van een 

‘exploitantenwoning’ of ‘bedrijfswoning’ maar van een ‘(voorlopige) woning’. Hieruit volgt 

volgens hen dat de woning vergund is, los van het bestaan van een landbouwactiviteit op het 

perceel. De bewoning van de loods na stopzetting van de landbouwactiviteit kan dan ook geen 

afbreuk doen aan het hoofdzakelijk vergunde karakter van de woning. 

 

De verwerende partij verwijst in de bestreden beslissing naar rechtspraak van de Raad die 

evenwel niet vergelijkbaar is met de aanvraag. In het aangehaalde arrest stond de bewoning 

ter discussie van een gebouw dat uitsluitend als berging was vergund, terwijl in deze aanvraag 

voor de woning in de loods wel een stedenbouwkundige vergunning voorhanden is. In 

tegenstelling tot de situatie uit het vermelde arrest worden er hier geen verbouwingswerken 

uitgevoerd om de loods als woning te bestemmen, omdat deze reeds lang als woning was 

vergund. 

 

In een tweede onderdeel achten zij artikel 4.4.23 VCRO strijdig met artikel 10 en 11 Grondwet 

(hierna: Gw.), in zoverre de Raad zou oordelen dat ook de functie van het betrokken goed 

steeds als hoofdzakelijk vergund moet worden beschouwd alvorens het als toelaatbare 

zonevreemde functiewijziging in aanmerking kan komen. Hierdoor zou elke mogelijkheid tot 

regularisatie van een zonevreemde functiewijziging uitgesloten zijn, terwijl een regularisatie 

van een zone-eigen functiewijziging mogelijk blijft. Nochtans zou de beoordeling van de 

ruimtelijke impact in beide situaties dezelfde blijven. De overweging dat de functiewijziging 

reeds eerder werd uitgevoerd is immers geen ruimtelijke afweging. Vasthouden aan de 

interpretatie dat zonevreemde functiewijzigingen a priori niet mogelijk zouden zijn, geeft 

bovendien aanleiding tot absurde situaties, waarbij aanvragers die bij een eerder verzoek tot 

regularisatie op een weigering stuitten, na herstel van de functie wél in aanmerking zouden 

komen voor de functiewijziging. 

 

De verzoekende partijen verwijzen naar het antwoord van de bevoegde minister in een 

parlementaire commissie. Ze stellen dat geen enkele reden wordt gegeven waarom de 

regularisatie van een (principieel toelaatbare) zonevreemde functiewijziging op ingrijpende 

wijze anders beoordeeld moet worden dan een regularisatie van een zone-eigen 
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functiewijziging, noch om welke redenen een vergunning van de functiewijziging pas mogelijk 

kan zijn na herstel van de eerder voltrokken functiewijziging.  

 

Ze menen dat de ongelijke behandeling in dit dossier zeer duidelijk tot uiting komt, omdat de 

woning reeds bestond bij aankoop door de verzoekende partijen, en bovendien vergund is. 

Zowel in de herstelde toestand (met landbouwactiviteiten) als in de bestaande toestand 

waarvan de regularisatie wordt beoogd, is de bewoning van de loods voorzien. Het zou 

onredelijk zijn om van verzoekende partijen te vereisen dat ze eerst de vergunde toestand 

opnieuw herstellen, om vervolgens een vergunning tot wijziging van de bestemming tot 

‘uitsluitend wonen’ te bekomen en de landbouwactiviteiten te beëindigen. 

 

De verzoekende partijen verzoeken om volgende prejudiciële vragen voor te leggen aan het 

Grondwettelijk Hof: 

 

- “Schendt artikel 4.4.23 VCRO inzake de voorwaarden voor de toekenning van 

afwijkingen op de bestemmingsvoorschriften bij vergunningsplichtige functiewijzigingen artikel 

10 en 11 van de Grondwet, doordat het elke regularisatie van een zonevreemde functiewijziging 

uitsluit, hoewel deze principieel als toelaatbaar kan worden geacht gelet op de lijst van 

toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 

2009, en terwijl de regularisatie van een zone-eigen functiewijziging mogelijk blijft?” 

- “Schendt artikel 4.4.23 VCRO inzake de voorwaarden voor de toekenning van 

afwijkingen op de bestemmingsvoorschriften bij vergunningsplichtige functiewijzigingen artikel 

10 en 11 van de Grondwet, doordat het elke regularisatie van een zonevreemde functiewijziging 

uitsluit, hoewel deze principieel als toelaatbaar kan worden geacht gelet op de lijst van 

toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 

2009, terwijl (na eventueel herstel van de vergunde toestand) de voorafgaande vergunning van 

de zonevreemde functiewijzing mogelijk blijft?” 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

In een eerste onderdeel zijn de verzoekende partijen van mening dat de verwerende partij ten 

onrechte oordeelt dat het gebouw niet hoofdzakelijk vergund is. Ze menen dat zowel de 

constructie als de functie van de loods hoofdzakelijk vergund zijn door de stedenbouwkundige 

vergunning van 7 augustus 1987. Hierdoor werd de bouw van de loods en een gebruik van 

een gedeelte ervan als voorlopige woning vergund. 
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De verzoekende partijen vermelden in hun verzoekschrift steeds als datum van de vergunning 

‘7 augustus 1987’, maar verwijzen als stuk naar de bouwvergunning met als datum 3 november 

1987. De Raad gaat uit van een materiële vergissing van de verzoekende partij, omdat de 

aanvraag werd ontvangen op 7 augustus 1987, zoals blijkt uit deze bouwvergunning. De 

vergunningshistoriek zoals weergegeven in de bestreden beslissing maakt ook geen melding 

van een vergunning van 7 augustus 1987, maar wel van 3 november 1987. 

 

De bouwvergunning van 3 november 1987 heeft als voorwerp “het bouwen van een loods en 

voorlopige woning” en legt de volgende voorwaarden op:  

 

“1) de loods uitvoeren in opgevoegd baksteenmetselwerk; 

 2) het dak uitvoeren in zwarte of rode golfplaten; 

 3) de woning slechts in gebruik nemen nadat beide (bestaande) serres in exploitatie.” 

 

Het aangevraagde betreft onder meer het wijzigen van de hoofdfunctie van de loods met 

tijdelijke woongelegenheid in functie van land- en tuinbouw naar de hoofdfunctie wonen 

(eengezinswoning met opslagruimte). 

 

Het wordt niet betwist dat het gevraagde gelegen is in landschappelijk waardevol agrarisch 

gebied. 

 

Artikel 11.4.1 Inrichtingsbesluit bepaalt onder meer: 

 

“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 de aangehaalde bepaling blijkt dat in agrarisch gebied woningbouw niet toegelaten is, tenzij 

het de woning van de exploitant of een tijdelijke verblijfsgelegenheid betreft. Bovendien kan 

een woning of tijdelijke verblijfseenheid slechts worden toegelaten indien deze hoort bij een 

leefbaar bedrijf, dit is een volwaardig agrarisch bedrijf. (RvS 21 april 2008, nr. 182.194) 

 

Alhoewel het in eerste instantie de aanvrager is die het aangevraagde kwalificeert, dient de 

vergunningverlenende overheid aan de hand van de gegevens van het dossier te onderzoeken 

of het aangevraagde, zowel in feite als in rechte, planologisch toelaatbaar is. De verwerende 
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partij diende derhalve onder meer te onderzoeken of de bestaande bestemming overeenkomt 

met de bestemming vergund door de bouwvergunning van 3 november 1987. 

 

De Raad kan zijn beoordeling ter zake niet in de plaats stellen van die van de overheid. Hij 

kan enkel nagaan of de vergunningverlenende overheid wettig tot haar beslissing is gekomen, 

met andere woorden of ze op grond van juiste feitelijke gegevens in redelijkheid heeft kunnen 

oordelen dat het aangevraagde geen betrekking heeft op een vergunde functie. 

 

De verwerende partij oordeelt hierover als volgt in de bestreden beslissing: 

 

“De gevraagde functiewijziging heeft betrekking op het omvormen van een loods met een 

(tijdelijke) woning i.f.v. een tuinbouwbedrijf naar een woning met zuiver residentieel gebruik. Dit 

is niet in functie van een professionele landbouwactiviteit waardoor dit niet verenigbaar is met 

de gewestplanbestemming. Dit wordt ook erkend door de aanvrager in zijn beroepschrift.  

 

Hiervan kan niet op geldige wijze afgeweken worden op basis van de afwijkingsmogelijkheden 

inzake zonevreemde functiewijzigingen (art. 4.4.23 VCRO). 

 

art. 4.4.23 VCRO luidt als volgt: 

Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van een omgevingsvergunning 

die betrekking heeft op een vergunningsplichtige functiewijziging van een gebouw of een 

gebouwencomplex, afwijken van de bestemmingsvoorschriften, voor zover voldaan is aan beide 

hiernavolgende voorwaarden: 

1° het gebouw of het gebouwencomplex beantwoordt op het ogenblik van de aanvraag aan alle 

hiernavolgende vereisten: 

(…) 

c) het gebouw of het gebouwencomplex is hoofdzakelijk vergund, 

(…) 

2° de functiewijziging komt voor op een door de Vlaamse Regering vast te stellen lijst, waarin 

nadere regelen en bijkomende voorwaarden voor de betrokken wijzigingen van gebruik kunnen 

worden bepaald. 

(…) 

 

De betreffende loods met (tijdelijke) woning is echter niet hoofdzakelijk vergund op het ogenblik 

van het indienen van voorliggende aanvraag. 

 

Na de verkoop aan de huidige eigenaar van het pand in 2006, werd de loods en (tijdelijke) 

woning niet gebruikt i.f.v. een landbouwexploitatiewoning, zoals o.a. blijkt uit de bijgebrachte 

huurovereenkomst van 2013 door de aanvrager (huidige eigenaar) en uit het beroepschrift 
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waarin wordt gesteld dat de loods werd verhuurd aan een VZW. Uit de gegevens van de 

kruispuntbank blijkt inderdaad dat de VZW Het Lyndehuys/Radius sinds 5 juni 2006 

geregistreerd staat op het adres Holleweg 139 maar ondertussen is stopgezet, zie 

onderstaande afbeelding: 

 (…) 

bron: kruispuntbank 

 

De overige twee ondernemingen welke geregistreerd stonden op dit adres, zijn i.f.v. het door 

faillissement getroffen tuinbouwbedrijf. 

 

De functiewijziging van landbouwexploitatiewoning naar een residentiële woning is 

vergunningsplichtig.  

 

art. 4.2.1, 6° VCRO bepaalt: 

Niemand mag zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 

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

indien de Vlaamse Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft aangemerkt. 

 

art. 2 §2 van het  Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de vergunningsplichtige 

functiewijzigingen van 14 april 2000 bepaalt: 

Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is steeds nodig als het 

onroerende bebouwde goed een exploitatiewoning bij een gebouw dat onder de 

functiecategorie "land- en tuinbouw in de ruime zin" of "industrie en bedrijvigheid" valt betreft en 

de nieuwe hoofdfunctie na overdracht van enig zakelijk recht geen binding meer heeft met de 

al dan niet beëindigde exploitatie. 

 

De loods werd na de verkoop aan de huidige eigenaars enkel gebruikt als een louter residentiële 

functie, zoals hierboven reeds aangehaald (verhuur aan vzw en particuliere bewoning) en niet 

als landbouwexploitatiewoning.  

 

Het laatst gekende feitelijk gebruik en inrichting op het ogenblik van de aanvraag betreft dan 

ook een residentiële functie. 

 

Voor de beoordeling van de vraag of de constructie en zijn functie hoofdzakelijk vergund zijn, 

moet uitgegaan worden van het laatst gekende feitelijk gebruik en inrichting op het ogenblik van 

de aanvraag. Voor het betreffende pand betreft dit een residentiële functie. Deze feitelijke 

residentiële functie van het perceel wijkt af van de laatst vergunde functie van de loods met 

voorlopige woning (deze vergunning werd aangevraagd door de eigenaar van het 

tuinbouwbedrijf dat tot 2006 was gevestigd op het perceel). De loods maakte samen met de 

reeds afgebroken serre deel uit van 1 landbouwbedrijfssite. 
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Uit bovenstaande dient te worden geconcludeerd dat niet aan alle toepassingsvoorwaarden van 

art. 4.4.23 VCRO is voldaan.  

 

Uit de vaste rechtspraak van de RvVB volgt dat de hoofdzakelijk vergunde toestand van een 

gebouw niet alleen het fysiek voorkomen van het gebouw betreft, maar ook de functie ervan. 

Aangezien de louter residentiële functie van de loods met inpandige woning geen vergunde 

situatie betreft, kan de constructie niet als hoofdzakelijk vergund worden beschouwd.  

 

Hieruit volgt dat er geen toepassing kan worden gemaakt van art. 4.4.23 VCRO bij de 

beoordeling van voorliggende aanvraag.” 

 

De verwerende partij oordeelt terecht dat de louter residentiële functie van de loods met 

inpandige woning geen vergunde situatie betreft, het gebouw om deze reden niet hoofdzakelijk 

vergund is en dus niet vatbaar is voor afwijkingsmogelijkheden inzake zonevreemde 

functiewijzigingen (artikel 4.4.23 VCRO). 

 

Het loutere feit dat (een gedeelte van) de loods werd vergund als (voorlopige) woning maakt 

de functie van louter residentiële woning niet vergund. Uit de bouwvergunning (en meer 

specifiek de derde opgelegde voorwaarde) blijkt duidelijk dat deze bouwvergunning een 

exploitatiewoning of een tijdelijke verblijfsgelegenheid betreft die enkel toegelaten werd indien 

deze hoort bij een volwaardig agrarisch bedrijf. De vergunde functie is dan ook nog steeds 

agrarisch. 

 

Het wordt ook niet betwist dat de woning op het ogenblik van de aanvraag geen dienst meer 

deed als bedrijfswoning bij een landbouwbedrijf, maar wel als een zuiver residentiële woning. 

De verzoekende partijen vragen zelf de regularisatie van de functiewijziging en geven daarmee 

aan de wijziging reeds te hebben doorgevoerd op het ogenblik van de aanvraag. 

 

Dit alles wordt ook bevestigd in de beschrijvende nota in de aanvraag: 

 

“Functiewijziging. 

De functiewijziging omvat de bestaande eengezinswoning. Deze woning in de loods werd 

destijds vergund in functie van een ‘land- en tuinbouw bedrijf’. Functiecategorie ‘land en 

tuinbouw in de ruime zin’. Vermits het tuinbouwbedrijf is gestopt heeft de woning geen binding 

meer met deze functie en is de nieuwe functie ‘wonen’. 

§2. Een stedenbouwkundige vergunning is steeds nodig als het onroerend goed een 

exploitatiewoning bij een gebouw dat onder de functiecategorie “land- en tuinbouw in de ruime 
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zin” of “industrie en bedrijvigheid” valt, betreft de nieuwe hoofdfunctie na overdracht van enig 

zakelijk recht geen binding meer heeft met de al dan niet beëindigde exploitatie. 

Het betreft een vergunningsplichtige handeling overeenkomstig artikel 4.2.1.6° van de VCRO.” 

 

De verzoekende partijen betwisten dus niet dat de functiewijziging reeds was doorgevoerd op 

het ogenblik van de aanvraag.  

 

Het betoog van de verzoekende partijen dat de woning wel hoofdzakelijk vergund is, ook voor 

de functie, overtuigt dus niet, omdat de met de bouwvergunning van 3 november 1987 

vergunde woning enkel toegelaten werd indien deze hoort bij een volwaardig agrarisch bedrijf, 

terwijl op het ogenblik van de aanvraag in 2020 de landbouwfunctie van de loods al verdwenen 

was en de voormalige landbouwwoning in gebruik was voor louter residentieel wonen. 

 

De Raad oordeelt dan ook dat op het ogenblik van de aanvraag er geen sprake was van een 

hoofdzakelijk vergund gebouw omdat de landbouwfunctie van de loods verdwenen was. Ook 

de inpandige voormalige landbouwwoning heeft door het verlies aan landbouwfunctie geen 

hoofdzakelijk vergund karakter. De verwerende partij schendt met de bestreden beslissing dus 

geen wettelijke bepaling door te oordelen dat het gebouw niet hoofdzakelijk vergund is in de 

zin van artikel 4.4.23 VCRO en de reeds gerealiseerde functiewijziging niet regulariseerbaar 

is. 

 

Het eerste middelonderdeel wordt verworpen.  

 

2. 

2.1 

In een tweede onderdeel achten de verzoekende partijen artikel 4.4.23 VCRO strijdig met 

artikel 10 en 11 Gw., in zoverre de Raad zou oordelen dat ook de functie van het betrokken 

goed steeds als hoofdzakelijk vergund moet worden beschouwd alvorens het als toelaatbare 

zonevreemde functiewijziging in aanmerking kan komen. 

 

Artikel 4.4.23 VCRO luidt als volgt: 

 

“Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van een 

omgevingsvergunning die betrekking heeft op een vergunningsplichtige functiewijziging van een 

gebouw of een gebouwencomplex, afwijken van de bestemmingsvoorschriften, voor zover 

voldaan is aan beide hiernavolgende voorwaarden: 

1° het gebouw of het gebouwencomplex beantwoordt op het ogenblik van de aanvraag aan alle 

hiernavolgende vereisten : 
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(…) 

c) het gebouw of het gebouwencomplex is hoofdzakelijk vergund, (…)” 

 

Uit artikel 4.4.23 VCRO blijkt dat de voorwaarde van het hoofdzakelijk vergund zijn, moet 

vervuld zijn op het ogenblik van het indienen van de aanvraag. 

 

Op grond van artikel 4.1.1, 7° VCRO is een zonevreemde woning hoofdzakelijk vergund indien 

ten minste negentig procent van het bruto-bouwvolume van de constructie, gemeten met 

inbegrip van buitenmuren en dak, en met uitsluiting van het volume van de gebruikelijke 

onderkeldering onder het maaiveld en van de fysisch aansluitende aanhorigheden die in 

bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw, 

vergund of vergund geacht is, ook wat de functie betreft. 

 

Het hoofdzakelijk vergund of vergund geacht karakter heeft dus niet enkel betrekking op de 

aard van de doorgevoerde werken, maar ook op de functie die vergund of vergund geacht 

dient te zijn. 

 

Uit het samenlezen van artikel 4.4.23 VCRO en artikel 4.1.1, 7° VCRO volgt dat het gebouw 

of de constructie, ook wat de functie betreft, hoofdzakelijk vergund moet zijn op het tijdstip van 

het indienen van een aanvraag tot zonevreemde functiewijziging. 

 

Een regularisatievergunning heeft betrekking op vergunningsplichtige handelingen die reeds 

zijn aangevat of voltooid op het ogenblik van de vergunningsaanvraag. De 

regularisatieaanvraag betekent dan ook noodzakelijk dat de werken waarvoor de aanvraag 

wordt gedaan, niet zijn vergund maar wel reeds zijn uitgevoerd. 

 

De ingediende regularisatieaanvraag beoogt eveneens de regularisatie van de doorgevoerde 

functiewijziging van landbouwgebruik naar residentieel gebruik. 

 

De maatstaf voor de beoordeling van het hoofdzakelijk vergund karakter is de op het tijdstip 

van de regularisatieaanvraag aanwezige functie, in dit geval een functie als (zuiver 

residentiële) woning. Die functie is, zoals hierboven aangetoond, niet vergund. 

 

Het voorgaande leidt tot de vaststelling dat de regularisatie van een zonevreemde 

functiewijziging niet kan worden vergund, omdat uit de aard van de regularisatie zelf volgt dat 

aan één van de voorwaarden voor de zonevreemde functiewijziging niet is voldaan, met name 

het vergund geacht karakter wat de functie betreft. Deze onmogelijkheid om in dergelijke 
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gevallen een regularisatievergunning te verlenen voor een reeds doorgevoerde 

functiewijziging is uitdrukkelijk ook zo bedoeld (Vraag om uitleg van de heer Axel Ronse aan 

minister Joke Schauvliege, Hand. Vl.Parl. 2014-2015, 14 oktober 2014, nr. 186): 

 

“De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening heeft een regeling uitgewerkt voor zonevreemde 

constructies, met een aantal mogelijkheden tot verbouwen, uitbreiden en herbouwen. 

Daarnaast zijn ook zonevreemde functiewijzigingen mogelijk mits wordt voldaan aan een aantal 

voorwaarden, om te vermijden dat er van alles en nog wat mogelijk wordt. 

 

Door de basisrechten voor zonevreemde constructies kun je afwijken van 

bestemmingsvoorschriften die zijn vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen of plannen van 

aanleg. Het is dan ook logisch dat de codex daar een aantal heel strikte voorwaarden aan 

koppelt. Het blijft immers een uitzonderingsmaatregel. 

 

Een van de voorwaarden is dat het hoofdzakelijk vergund moet zijn. De voorwaarde dat de 

constructie hoofdzakelijk vergund moet zijn, heeft niet enkel betrekking op het gebouw zelf, 

maar ook op de functie van dat gebouw. Al sedert het decreet van juli 2002 wordt klaar en 

duidelijk gesteld dat de vergunningstoestand niet enkel bouwfysisch wordt bekeken, maar ook 

qua functie. 

 

In toepassing van deze regeling heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen al enkele arresten 

uitgesproken waarin werd bevestigd dat zonevreemde functiewijzigingen enkel mogelijk zijn 

voor hoofdzakelijk vergunde constructies. Indien de functiewijziging reeds werd doorgevoerd 

vooraleer de nodige vergunning werd aangevraagd, is geen regulariserende vergunning 

mogelijk. 

 

Een echte anomalie noemen we dit niet. Dat is bewust zo gepland. De onmogelijkheid om een 

regularisatievergunning te verlenen was de uitdrukkelijke bedoeling van de decreetgever. En 

dat is natuurlijk het parlement. Zoals reeds gezegd, is de regeling voor zonevreemde 

constructies een uitzonderingsmaatregel die aan strikte voorwaarden moet worden gekoppeld. 

Dat is geen strak keurslijf. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening biedt heel wat 

mogelijkheden aan eigenaars om te verbouwen, te herbouwen, uit te breiden en naar de functie 

te kijken. 

 

Artikel 4.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet in de mogelijkheid van een 

regularisatievergunning. Ook daar zijn bepaalde voorwaarden aan gekoppeld. U vraagt of ik de 

regelgeving wil aanpassen. Het is natuurlijk aan het parlement als decreetgever om dat aan te 

passen, als het vindt dat er anomalieën zijn. Volgens mij zijn die er niet. Het is bewust nogal 

strikt toegepast. De basisfilosofie is een oplossing te bieden voor situaties die heel 

onrechtvaardig overkwamen, maar anderzijds toch niet de deur open te zetten voor van alles 
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en nog wat. Op die manier hebben we een goed evenwicht gevonden, om een aantal eigenaars 

wier woningen zonevreemd zijn of geworden zijn, mogelijkheden te geven. Nogmaals, als de 

decreetgever vindt dat dat verder moet worden opengesteld, dan kan dat altijd, maar ikzelf ben 

daar geen voorstander van. We hebben een goed evenwicht.” 

 

De verzoekende partijen gaan uit van de premisse dat de regularisatie van een zonevreemde 

functiewijziging principieel toelaatbaar wordt geacht ten gevolge van de lijst van het Besluit 

Zonevreemde Functiewijzigingen, in tegenstelling met artikel 4.4.23 VCRO. 

 

Artikel 2, §1 Besluit Zonevreemde Functiewijzigingen is evenwel duidelijk: De 

functiewijzigingen, vermeld in dit besluit, kunnen enkel worden toegestaan als voldaan is aan 

de generieke voorwaarden, vermeld in artikel 4.4.23, eerste lid, van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening. Bovendien verwijst ook elke bepaling in het Besluit Zonevreemde 

Functiewijzigingen (ook het artikel 11 waarop de verzoekende partijen zich baseren) expliciet 

naar de toepassing van artikel 4.4.23 VCRO. De verzoekende partijen gaan dan ook uit van 

de verkeerde premisse.  

 

Het onderzoek naar de mogelijkheid tot regularisatie gesteund op het Besluit Zonevreemde 

Functiewijzigingen is dus zelfs niet relevant, gelet op de onvergunbaarheid van een bestaande 

niet-vergunde zonevreemde bestemming bij wijze van regularisatie. De vaststelling dat de 

functie van de constructie een onvergunde functie is, volstaat om de aanvraag te weigeren op 

grond van artikel 4.4.23 VCRO. 

 

2.2 

Verder zijn de verzoekende partijen van mening dat (de regularisatie van) een zonevreemde 

functiewijziging een in feite en in rechte vergelijkbare situatie vormt ten opzichte van (de 

regularisatie van) een zone-eigen functiewijziging. 

 

Nochtans zijn deze situaties allerminst vergelijkbaar, wat onder meer ook bevestigd werd door 

de bevoegde minister in bovenstaand geciteerd antwoord. Door de basisrechten voor 

zonevreemde constructies en het Besluit Zonevreemde Functiewijzigingen kan er met name 

afgeweken worden van bestemmingsvoorschriften die zijn vastgelegd in ruimtelijke 

uitvoeringsplannen of plannen van aanleg. Het is dan ook logisch dat de VCRO daar een 

aantal heel strikte voorwaarden aan koppelt. Het blijft immers een uitzonderingsmaatregel. De 

voorwaarden die gelden voor zonevreemde basisrechten moeten op een beperkende en 

stringente wijze worden uitgelegd. 

 



 

RvVb - 14 

De prejudiciële vraag die geen betrekking heeft op vergelijkbare rechtstoestanden die 

verschillend worden behandeld, moet niet worden gesteld. 

 

Verder zijn hypothetische prejudiciële vragen niet dienend voor de beslechting van het geschil 

ten gronde. 

 

De Raad dient een voorgestelde prejudiciële vraag immers slechts aan het Grondwettelijk Hof 

te stellen wanneer hij meent dat er mogelijks een schending van de Grondwet voorligt en het 

antwoord op de prejudiciële vraag onontbeerlijk is om een uitspraak te doen (artikel 26, §2, 

derde lid van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof). 

 

De verzoekende partij beroepen zich erop dat de woning reeds bestond en vergund was op 

het moment van hun aankoop van het perceel in 2006. Ze maken evenwel abstractie van 

artikel 2, §2 van het besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling van de 

vergunningsplichtige functiewijzigingen (Besluit Vergunningsplichtige Functiewijzigingen) dat 

ze niet bekritiseren: 

 

“Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen [vroeger: 

stedenbouwkundige vergunning] is steeds nodig als het onroerende bebouwde goed een 

exploitatiewoning bij een gebouw dat onder de functiecategorie "land- en tuinbouw in de ruime 

zin" of "industrie en bedrijvigheid" valt, betreft en de nieuwe hoofdfunctie na overdracht van enig 

zakelijk recht geen binding meer heeft met de al dan niet beëindigde exploitatie.” 

 

Er is met andere woorden in elke hypothese een omgevingsvergunningsaanvraag vereist om 

in geval van aankoop van een exploitatiewoning van een land- of tuinbouwbedrijf deze woning 

te kunnen gebruiken als een woning die geen binding meer heeft met de land- of 

tuinbouwexploitatie. Dergelijke vergunning zal enkel verleend kunnen worden als ook de 

verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening gewaarborgd is (of zoals de verzoekende 

partijen stellen: de ruimtelijke impact). 

 

In de gegeven omstandigheden acht de Raad een antwoord op de gesuggereerde prejudiciële 

vragen door de verzoekende partijen dan ook niet onontbeerlijk om uitspraak te doen in de 

zaak. 

 

Het middel wordt verworpen. 
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B. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren de schending aan van: 

 

- artikel 4.3.1, §2 VCRO; 

- artikel 63 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: 

Omgevingsvergunningsdecreet); 

- de artikelen 2 en 3 van de Motiveringswet; 

- de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het motiveringsbeginsel, het 

vertrouwensbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het 

zorgvuldigheidsbeginsel. 

 

De verzoekende partijen menen in een eerste onderdeel dat de verwerende partij ten onrechte 

oordeelt dat de aanvraag niet verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening, minstens 

motiveert de verwerende partij niet afdoende waarom het aangevraagde hiermee niet 

verenigbaar zou zijn.  

 

Enige concrete toetsing aan zowel de onmiddellijke als de ruimere omgeving zou ontbreken. 

De bestreden beslissing omvat volgens de verzoekende partijen tegenstrijdigheden in de 

beoordeling van het aangevraagde.  

 

In een tweede onderdeel bekritiseren de verzoekende partijen de overweging in de bestreden 

beslissing dat de residentiële functie van de loods niet zou voldoen aan de goede ruimtelijke 

ordening op vlak van functionele inpasbaarheid.  

 

In een derde onderdeel bekritiseren de verzoekende partijen de beoordeling omtrent het 

ruimtegebruik en de mate van verharding op het betrokken perceel.  

 

Beoordeling door de Raad 

In zoverre de aanvraag ook nog een bijkomende verharding inhoudt, stelt de Raad vast dat 

deze verharding dienst doet als oprit, en dus ten dienste en in functie staat van de residentiële 

woning.  

 



 

RvVb - 16 

Uit de beoordeling van het eerste middel blijkt reeds dat er een onoverkomelijke 

legaliteitsbelemmering is om de aangevraagde vergunning te verlenen: de verzoekende 

partijen tonen niet aan, noch maken ze aannemelijk dat de verwerende partij kennelijk onjuist 

of onredelijk beslist dat de (louter residentiële) functie van het gebouw niet hoofdzakelijk 

vergund is en dat motief volstaat om de bestreden weigeringsbeslissing te dragen. 

 

Gelet op de verwerping van het eerste middel, beperkt het tweede middel zich tot kritiek op 

een overtollig motief, waarvan een eventuele onregelmatigheid zonder invloed is op het 

afdoend karakter van het eerste weigeringsmotief. De eventuele gegrondheid van kritiek op 

een overtollig motief kan niet tot de onwettigheid van de bestreden beslissing leiden. 

 

Het middel wordt verworpen. 
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V. Beslissing  

1. Het beroep wordt verworpen. 

 

2. De kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van de verzoekende partijen, bepaald 

op 600 euro, komen ten laste van de verzoekende partijen. 

 

 

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

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de zesde kamer, 

Julie SUYS Karin DE ROO 
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