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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 28 juli 2022 met nummer RvVb-A-2122-0997 

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0943-A 

 

 

Verzoekende partij het college van burgemeester en schepenen van de 

gemeente RIJKEVORSEL 

 

vertegenwoordigd door advocaten Yves LOIX en Katrien 

VERGAUWEN met woonplaatskeuze te 2600 Antwerpen-

Berchem, Borsbeeksebrug 36 bus 9 

 

 

Verwerende partij de provincie ANTWERPEN, vertegenwoordigd door de 

deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 2018 Antwerpen, Koningin Elisabethlei 

22 

 

Tussenkomende partij 

 

BOLKSHOF bv 

 

vertegenwoordigd door advocaten Els DESAIR en Wout VAN 

DE VENSTER met woonplaatskeuze te 2000 Antwerpen, Lange 

Klarenstraat 22 

 

 
 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert door neerlegging in het digitaal loket op 23 augustus 2021 de 

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

tussenkomende partij een omgevingsvergunning wordt verleend voor de overname en het 
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verder exploiteren na verandering van een hondenkennel (omgevingsnummer: 

OMV_2020043236). 

 

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

weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen van Rijkevorsel van 23 

november 2020 ingewilligd. 

 

Het project ligt in 2310 Rijkevorsel aan de Bolksedijk 45 en heeft als kadastrale omschrijving 

afdeling 1, sectie B, nummer 445 L. 

II. Rechtspleging  

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

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

toelichtende nota in. 

 

De procespartijen werden opgeroepen voor de zitting van 9 juni 2022. Ze hebben ingestemd 

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

Procedurebesluit). 

III. Feiten 

Op 16 juli 2020 vraagt de tussenkomende partij een omgevingsvergunning aan voor de 

overname en het verder exploiteren na verandering van een hondenkennel gelegen in 

Rijkevorsel aan de Bolksedijk 45. 

 

Met deze aanvraag wil de tussenkomende partij een vergunning hernieuwen en een 

vergunning bekomen voor het houden van maximaal 179 honden. Tevens wil ze de opslag 

van 2.500 liter mazout, de opslag van 200 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen 

en een nieuwe grondwaterwinning aanvragen. Er zijn geen bijkomende constructies of 

verhardingen gepland.  

 

Het perceel ligt in agrarisch gebied (gewestplan ‘Turnhout’). 

 

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 4 september 2020 tot en met 3 oktober 2020 

worden geen bezwaarschriften ingediend. 
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De gemeentelijke omgevingsambtenaar adviseert in zijn verslag van 18 november 2020 

voorwaardelijk gunstig. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van Rijkevorsel weigert op 23 november 2020 

een omgevingsvergunning aan de tussenkomende partij.  

 

Tegen die beslissing tekent de tussenkomende partij op 21 december 2020 bestuurlijk beroep 

aan bij de verwerende partij. 

 

Het college van burgemeester en schepenen adviseert op 4 maart 2020 ongunstig. 

De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert op 16 september 2020 voorwaardelijk gunstig. 

 

Na de hoorzitting van 1 april 2021 adviseert de provinciale omgevingsvergunningscommissie 

op 19 april 2021 om het beroep niet in te willigen en de omgevingsvergunning te weigeren. 

 

Op 2 juni 2021 dient de tussenkomende partij een wijzigingsverzoek in nadat een 

termijnverlenging overeenkomstig artikel 66, §2/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet 

werd toegestaan. 

 

De verwerende partij verklaart het beroep op 1 juli 2021 gegrond en verleent een 

omgevingsvergunning. Dat is de bestreden beslissing. 

IV. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikel 7 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: 

Omgevingsvergunningsdecreet) en 

- het zorgvuldigheidsbeginsel als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur. 
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De verzoekende partij stelt dat in de aanvraag enkel de exploitatie van stal 2 gevraagd werd 

zonder de vereiste noodzakelijke vergunning voor de hieraan onlosmakelijk verbonden 

stedenbouwkundige handelingen, meer bepaald een functiewijziging. Ze wijst erop dat de 

bestemmingswijziging vergunningsplichtig is en dat ook het plaatsen van een omheining een 

stedenbouwkundige handeling is. Conform artikel 7, §2 Omgevingsvergunningsdecreet diende 

de aanvraag onontvankelijk verklaard te worden. Het accepteren van het wijzigingsverzoek en 

opleggen van voorwaarden waarbij het voorwerp van de aanvraag werd aangepast, is strijdig 

met artikel 7, §2 Omgevingsvergunningsdecreet. 

 

2. 

De tussenkomende partij stelt dat de verzoekende partij in eerste aanleg de aanvraag volledig 

en ontvankelijk heeft verklaard en ze nu dus niet zelf de onontvankelijkheid hiervan kan 

aanvoeren. De tussenkomende partij wijst erop dat in overeenstemming met artikel 64 

Omgevingsvergunningsdecreet, in graad van beroep wijzigingen aangebracht kunnen worden 

aan de aanvraag in al zijn aspecten. Gelet op het advies van de POVC, dat opmerkte dat voor 

gebouw 2 een functiewijziging nodig was, heeft de tussenkomende partij dit uit de aanvraag 

geschrapt via een wijzigingsverzoek. Ze stelt dat de omheining al vergund is en bovendien 

een loutere uitvoering van de sectorale milieuvoorwaarde van artikel 5.9.12.2 VLAREM II 

vormt. 

 

3. 

De verzoekende partij wijst erop dat de ontvankelijkheids- en de volledigheidsverklaring de 

openbare orde raakt en de wijzigingen hiervan in graad van beroep de bevoegdheidsverdeling 

miskennen. Ze stelt dat de verwerende partij enkel kon overgaan tot de 

onontvankelijkheidsverklaring. Daardoor doet de argumentatie van de tussenkomende partij 

niet ter zake.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Artikel 7, §2 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt het volgende: 

 

“… 

Als het project elementen bevat die onderworpen zijn aan meerdere vergunnings- of 

meldingsplichten, bij of krachtens de decreten, vermeld in artikel 5, en die aspecten 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, omvat de vergunningsaanvraag de betrokken 

aspecten op straffe van onontvankelijkheid als minstens één element van de aanvraag 

vergunningsplichtig is. 
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De verplichting tot gezamenlijke indiening, vermeld in het eerste lid, geldt niet voor het 

aanvragen of melden van stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van ingedeelde 

inrichtingen of activiteiten die alleen nodig zijn tijdens de uitvoeringsfase van het project. Als 

voor het project een milieueffectrapport moet worden opgesteld en het milieueffectrapport 

relevante uitspraken doet over de uitvoeringswijze, wordt gestreefd naar een gezamenlijke 

indiening voor wat betreft de aspecten die in het milieueffectrapport worden behandeld. 

…” 

2. 

Over de tweede stal stelde de POVC het volgende vast: 

 

“… 

Er  moet  ook  een  functiewijziging  voor  de  tweede  stal  aangevraagd  worden  en de 

strijdigheid met de voorwaarden in de stedenbouwkundige vergunning moet opgelost worden. 

Het  gebouw  dat  in  huidige  aanvraag  als  stal  2  wordt  voorzien,  werd  stedenbouwkundig 

vergund  als  deel  van  de  woning.  En  niet  als  stal.  Dit  dient  ook  stedenbouwkundig  nog 

geregulariseerd te worden. 

…” 

 

De bestreden beslissing stelde hierover het volgende: 

 

“… 

De aanvraag bevat geen bijkomende constructies of verhardingen. De uitbating bevindt zich in 

2 bestaande gebouwen, zoals te zien op onderstaande luchtfoto, waarbij er in stal 1 (linkerzijde 

perceel) 140 honden worden voorzien en in stal 2 (rechterzijde) 39 honden. 

… 

Op 2 juni 2021 wijzigde aanvrager zijn aanvraag als volgt:  

 

- De aanvrager wenst geen functiewijziging aan te vragen voor het gebouw (stal 2) dat nu 

vergund is als deel van de woning (berging). De aanvrager wenst de functie te behouden, en 

bijgevolg zal hier dan ook geen enkele activiteit met betrekking tot de hondenkennel in plaats 

vinden. 

- Het aantal dieren in de hondenkennel werd verminderd tot het kweken van 132 honden. In stal 

2 zullen geen honden gehouden worden.  

…” 

 

Uit het administratief dossier en bovenstaande passages blijkt dat stal 2 bij de aanvraag 

stedenbouwkundig vergund was als woning en niet als stal, zodat een vergunningsplichtige 

functiewijziging noodzakelijk is om stal 2 te kunnen vergunnen. In de aanvraag werd slechts 

de exploitatie van stal 2 opgenomen en niet de (stedenbouwkundige) functiewijziging. Dit wordt 
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niet betwist door de partijen. De verzoekende partij stelt dat de stedenbouwkundige 

functiewijziging van stal 2 en de exploitatie die werd aangevraagd voor stal 2 onlosmakelijk 

verbonden zijn. De exploitatie van de stal 2 en de hieraan gekoppelde functiewijziging zijn 

klaarblijkelijk onlosmakelijk verbonden, aangezien de uitbating niet los gezien kan worden van 

de stedenbouwkundige functie. 

 

Het standpunt van de POVC dat stelt dat de verzoekende partij achteraf het stedenbouwkundig 

aspect nog geregulariseerd kan worden, holt artikel 7, §2 Omgevingsvergunningsdecreet uit, 

dat op straffe van onontvankelijkheid voorziet in het gezamenlijk aanvragen van onlosmakelijk 

verbonden vergunningsplichtige handelingen. De uitbating van stal 2 noodzaakt, zoals 

hierboven beschreven, niet enkel de exploitatie maar ook de stedenbouwkundige 

functiewijziging.  

 

Het is in beginsel aan de verwerende partij om zorgvuldig te onderzoeken en afdoende te 

motiveren of een exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit onlosmakelijk verbonden 

is met welbepaalde vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen, omdat er in 

bevestigend geval op straffe van onontvankelijkheid een vergunningsaanvraag moet worden 

ingediend voor alle betrokken aspecten. De verwerende partij dient daarmee te verhinderen 

dat een project dat zowel een exploitatie als stedenbouwkundige elementen bevat die 

onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden wordt ‘opgesplitst’ in meerdere deelprojecten. 

 

De aanvraag die onder andere voorziet in de exploitatie van stal 2, moet zoals gezegd op 

straffe van onontvankelijkheid zowel het luik voor de exploitatie als een stedenbouwkundig 

luik, met name een functiewijziging, bevatten. Dit is hier niet het geval, en hieraan kan niet 

geremedieerd worden door een deel van de aanvraag te schrappen in graad van administratief 

beroep. Er wordt immers aangenomen dat de in laatste administratieve aanleg bevoegde 

overheid niet bevoegd is om een onregelmatigheid in het ontvankelijkheids- en 

volledigheidsonderzoek van de in eerste administratieve aanleg bevoegde overheid te 

herstellen (RvS nr. 252.710 van 20 januari 2022). 

 

In zoverre de tussenkomende partij met haar opmerking dat de verzoekende partij de 

aanvraag in eerste aanleg zelf ontvankelijk en volledig heeft verklaard doelt op een gebrek 

aan belang bij het middel in hoofde van de verzoekende partij, moet worden opgemerkt dat 

het middel raakt aan de bevoegdheid van de verwerende partij en dus aan de openbare orde. 

Het middel kan dus zelfs ambtshalve worden opgeworpen door de Raad, en de verzoekende 

partij moet strikt genomen geen belangenschade aannemelijk maken.  
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3. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond.  
 

B. Tweede middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert de schending aan van: 

 

- artikel 5.3.1, 2°, b) decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake 

milieubeleid (hierna: DABM);  

- 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); 

- artikel 73 decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna: 

Omgevingsvergunningsdecreet);  

- artikel 3.3.0.1 besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en 

sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (hierna: VLAREM II);  

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

de bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet) en 

- het zorgvuldigheidsbeginsel en het materieel motiveringsbeginsel als algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur. 

 

In een eerste onderdeel zet de verzoekende partij uiteen dat het aangevraagde manifest 

strijdig is met de gewestplanbestemming agrarisch gebied en dat een hondenfokkerij geen 

para-agrarische activiteit is. Ze benadrukt dat een hondenkwekerij vreemd is aan landbouw en 

dat het fokken ook niet aansluit of afgestemd is op de landbouw. Ze meent dat er geen enkele 

motivering is waaruit blijkt dat het kweken van honden afgestemd is of aansluit bij de landbouw. 

Dat er een stedenbouwkundige vergunning voorlag die een hondenfokkerij toelaatbaar acht, 

doet geen afbreuk aan de strijdigheid met de gewestplanbestemming.  

 

In ondergeschikte orde zet de verzoekende partij het tweede middelonderdeel uiteen. Hierin 

stelt ze dat de verwerende partij onvoldoende onderzocht heeft of de verkochte producten een 

reële band vertonen met de agrarische activiteiten. Het louter doorverkopen van honden valt 

hier dus niet onder. Uit het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie 

(hierna: POVC) blijkt dat de tussenkomende partij onvoldoende aantoont dat enkel eigen 
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gekweekte dieren verkocht worden. Uit de website van het bedrijf blijkt dat meer dan 30 

hondenrassen worden aangeboden. De verzoekende partij wijst erop dat op de verwerende 

partij een verstrengde motiveringsplicht rust gelet op het andersluidende advies van de POVC 

en het advies dat zijzelf heeft uitgebracht. Bovendien stelt ze dat de lijst die bij het 

wijzigingsverzoek werd gevoegd, niet aantoont dat de honden ter plaatse gefokt zijn. Ze 

concludeert dan ook dat de milieuvoorwaarde die werd opgelegd (dat de verhandelde honden 

ter plaatse moeten worden gefokt) niet kan dienen om een aanvraag in overeenstemming te 

brengen met de gewestplanbestemming. 

 

2. 

De tussenkomende partij stelt over het eerste onderdeel dat een hondenfokkerij wel een para-

agrarische activiteit is. Ze wijst op de milieuvergunning van 5 december 2001 en de 

stedenbouwkundige vergunning van 21 februari 2002, die door de gemeente werd verleend 

aan de hondenfokkerij in agrarisch gebied. Ze stelt dat niet wordt toegelicht waarom de 

hondenfokkerij geen para-agrarische activiteit zou zijn. Eveneens wijst ze op de Omzendbrief 

bij het Inrichtingsbesluit en het antwoord op een parlementaire vraag van 18 juni 2001 waaruit 

zou blijken dat een hondenkwekerij een para-agrarische activiteit zou zijn. Ze poneert dat 

hondenfokkerijen volgens de rechtspraak niet in overeenstemming zijn met industrie-, woon- 

en recreatiegebied en komt tot de conclusie dat hondenfokkerijen in geen enkele bestemming 

zouden kunnen worden toegelaten als ze niet para-agrarisch zouden zijn. Ze wijst erop dat de 

POVC en de verwerende partij de activiteit als para-agrarisch beschouwen. Ze meent dat de 

verzoekende partij zich baseert op oude rechtspraak en dat een hondenfokkerij vergelijkbaar 

is met een paardenfokkerij. 

 

Over het tweede onderdeel stelt de tussenkomende partij dat ze wel heeft aangetoond dat ze 

enkel zelfgekweekte dieren verhandelt. Ze stelt dat de verwerende partij zich op juiste feitelijke 

gegevens steunde en een correcte beoordeling maakte. Ze stelt dat al bij de aanvraag 

verduidelijkt werd dat enkel honden uit de eigen kwekerij verkocht zouden worden. Via het 

wijzigingsverzoek heeft ze een lijst gevoegd waaruit valt af te leiden dat alle dieren op eigen 

locatie worden gekweekt. Ze stelt dat deze lijst afdoende duidelijk is gelet op de unieke 

identificatienummers waardoor de verwerende partij kon nagaan waar de honden gekweekt 

werden. Ze wijst erop dat de verzoekende partij geen enkel stuk voorlegt waaruit blijkt dat er 

honden zijn verhandeld die er niet gekweekt worden. De tussenkomende partij meent dat de 

verwerende partij door het opleggen van de voorwaarde duidelijk het toepassingsgebied van 

de vergunning heeft omlijnd. Bovendien stelt ze dat de voorwaarde ertoe strekt om de hinder 

van de activiteiten te beperken tot een hondenkwekerij. 
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3. 

De verzoekende partij stelt over het eerste middelonderdeel dat de tussenkomende partij niet 

aantoont dat de rechtspraak verouderd zou zijn. Voor het overige voegt ze niets toe. 

 

Aangaande het tweede middelonderdeel benadrukt ze dat er onvoldoende gegevens 

aanwezig zijn om te oordelen dat de activiteit een zuivere kwekerij is. Ze stelt dat op de website 

van de tussenkomende partij diverse rassen worden aangeboden en ook een vestiging in 

Merkplas beschikbaar is. Bovendien valt uit het publiek te raadplegen platform niet af te leiden 

waar de honden gekweekt zijn. Evenmin blijkt uit de bestreden beslissing dat de verwerende 

partij dit zorgvuldig onderzocht heeft. De omzetting naar beroepskweker was nog niet 

goedgekeurd op het moment van de bestreden beslissing. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Artikel 5.3.1, 2°, b) DABM luidt: 

 

“… 

De vergunningverlenende overheid weigert de omgevingsvergunning voor het exploiteren van 

een ingedeelde inrichting of activiteit, als de exploitatie: 

… 

2° in strijd is met: 

… 

 b) een stedenbouwkundig voorschrift of een verkavelingsvoorschrift, voor zover 

daarvan niet op geldige wijze kan worden afgeweken; 

…” 

 

Artikel 11.4.1 van het 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. 

…” 

 

Indelingsrubriek 9.9 van Vlarem II bepaalt: 
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“honden: 

inrichtingen waarin honden worden gehouden, inrichtingen voor het africhten van honden, 

hondenkennels en dergelijke: 

 1° 5 tot en met 10 volwassen dieren 

 2° meer dan 10 volwassen dieren” 

 

2. 

De bestreden beslissing stelt over de planologische verenigbaarheid het volgende: 

 

“.. 

Het project wordt getoetst aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften en 

verkavelingsvoorschriften. 

 

De inrichting is in overeenstemming is met de voorschriften van het gewestplan mits naleving 

van voorwaarden. 

 

Het project is volgens het gewestplan 16: Turnhout, goedgekeurd op 30 september 1977, 

gelegen in agrarische gebieden. 

Volgende voorschriften zijn van toepassing:  

 

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. 

Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel 

karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van 

een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een 

woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in 

geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening 

van de landbouw- en bosgebieden. 

 

Het is duidelijk dat commerciële activiteiten (aan- en verkopen van honden) en pensions/asielen 

niet thuishoren in agrarisch gebied.  

 

Over daadwerkelijke hondenfokkerijen werd in het verleden zelfs af en toe uitgesproken in de 

rechtspraak dat ze niet thuishoren in agrarisch gebied. Hoewel het para-agrarisch karakter 

minder evident is, zal hieronder worden beargumenteerd dat een hondenfokkerij kan worden 
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beschouwd als een para-agrarische onderneming, die in overeenstemming is met de 

planologische bestemming van het gewestplan. 

 

Het fokken gebeurt met het oog op de verkoop en kan vergeleken worden met het opkweken 

van bijvoorbeeld kippen of varkens met dat verschil dat de fokkerij niet gericht is op 

vleesproductie en dat het eindproduct niet in de voedselketen opgenomen wordt. De 

voorgestelde activiteit vertoont vanuit deze invalshoek gelijkenissen met andere binnen het 

agrarisch gebied toegelaten kweekprojecten zoals paardenfokkerijen. Het betreft een 

productiegerichte para-agrarische onderneming waarbij in hoofdzaak handelingen aan en/of 

met honden worden verricht, die primair gericht zijn op het voortbrengen en verhandelen van 

de dieren. Hondenfokkerijen kunnen daarenboven ook niet terecht in andere bestemmingen. 

 

Daarenboven werd in de stedenbouwkundige vergunning van 2002 voor de constructies ter 

plaatse reeds geoordeeld dat een hondenfokkerij toelaatbaar is. Wel werd zeer duidelijk in de 

voorwaarden opgenomen dat de gebouwen enkel gebruikt kunnen worden in functie van de 

hondenfokkerij.  

 

De functie hondenfokkerij kan principieel als para-agrarisch beschouwd worden en is inpasbaar 

in het bestemmingsgebied ‘agrarisch gebied’. 

 

Exploitant verduidelijk in zijn wijzigingsverzoek dat er enkel en alleen eigen gefokte honden 

verkocht worden. De erkenning als ‘kweker-handelaar’ (wat net betekent dat er ook niet zelf 

gekweekte dieren worden verhandeld) werd omgezet naar een erkenning als loutere 

‘beroepskweker’. Er werd ook een lijst bijgevoegd van gefokte pups in 2018 tot 2020 en de 

ouderdieren. Hieruit blijkt dat er bv. in 2020 meer dan 50 pups gefokt werden van 10 

moederdieren en 7 dekreuen. Dit kan volstaan als volwaardige fokkerij.  

 

Als voorwaarde wordt voor de duidelijkheid opgelegd dat de verhandelde honden ter plaatse 

moeten worden gefokt.  

…’ 

 

3. 

Volgens de vergunningsaanvraag heeft het aangevraagde betrekking op een hondenkennel, 

waarbij enkel honden worden verkocht uit de eigen kwekerij.  

 

Volgens de verzoekende partij kan dat niet beschouwd worden als een para-agrarische 

activiteit, en ondergeschikt wordt ook betwist dat er enkel honden uit eigen kweek worden 

verkocht.  
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Het wordt niet betwist in de bestreden beslissing dat het houden van honden in een pension, 

duidelijk niet thuishoort in agrarisch gebied. Hierbij wordt opgemerkt dat Indelingsrubriek 9.9 

Vlarem II geen onderscheid maakt tussen het louter “houden” van honden zoals in een 

hondenpension en “hondenkennels”. Zodoende is het onderscheid dat in de bestreden 

beslissing wordt gemaakt tussen hondenpensions en een hondenkwekerij met bijhorende 

hondenkennel voor het houden van maximaal 132 honden niet vanzelfsprekend. 

 

Samen met de verzoekende partij stelt de Raad vast dat het kweken van honden en het tijdelijk 

opvangen van de dieren tot aan de verkoop, geen verband houdt met het begrip "landbouw", 

zelfs in de ruime zin, vermits die activiteit niet gericht is op de productie van vruchten, 

gewassen of vee. Honden kunnen niet beschouwd worden als landbouwdieren, maar zijn 

veeleer gezelschapsdieren. Dergelijke activiteit kan ook niet als "para-agrarisch", dat wil 

zeggen onmiddellijk aansluitend bij of afgestemd op de landbouw, zelfs in de ruime zin, worden 

bestempeld (RvS nr. 112.780 van 21 november 2002). 

 

In zoverre de tussenkomende partij in haar schriftelijke uiteenzetting aanvoert dat de 

bestaande rechtspraak ter zake “verouderd” is, moet worden opgemerkt dat ze niet concreet 

uitlegt waarom dat zo zou zijn. Bovendien moet worden opgemerkt dat 

bestemmingsvoorschriften uit het gewestplan verordenende kracht hebben, en dat deze niet 

zomaar aan de kant kunnen worden geschoven omdat ze achterhaald zouden zijn.  

 

De verwerende partij en de tussenkomende partij vergelijken het kweken van honden met het 

fokken van paarden, maar de Raad kan enkel de merites van onderhavige zaak beoordelen.  

 

De verwerende partij en de tussenkomende partij stellen verder nog dat hondenfokkerijen niet 

in andere bestemmingsgebieden terecht kunnen. Het komt echter de Vlaamse regering, en 

niet de Raad noch de verwerende partij, toe te bepalen in welk bestemmingsgebied 

bijvoorbeeld een inrichting voor het kweken van honden dan wel thuishoort.  

 

In de mate de tussenkomende partij nog opwerpt dat de Omzendbrief bij het Inrichtingsbesluit, 

of het ministerieel antwoord op een parlementaire vraag van 18 juni 2001 dienaangaande een 

ander standpunt zouden inhouden, is dat standpunt strijdig met de bepalingen van het 

Inrichtingsbesluit en kan ze zich daarop niet met goed gevolg voor de Raad beroepen.  

 

Daarenboven moet worden opgemerkt dat de bevoegde minister in antwoord op een 

schriftelijke vraag nummer 280 van 25 november 2020 heeft gesteld “dat hondenkwekerijen 
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niet als agrarische activiteit gelden en bijgevolg planologisch zonevreemd zijn in het agrarisch 

gebied”. 

 

4. 

Gelet op de beoordeling van het eerste middelonderdeel dient niet langer ingegaan te worden 

op het tweede middelonderdeel, dat in ondergeschikte orde werd uiteengezet door de 

verzoekende partij. 

 

5. 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 

C. Overige middelen 

Het derde, vierde en vijfde middel worden niet verder onderzocht aangezien een beoordeling 

daarvan niet tot een ruimere vernietiging kan leiden. 

V. Indeplaatsstelling 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij verzoekt om indeplaatsstelling, gelet op de schendingen die werden 

aangehaald in de middelen. Ze wijst erop dat de aanvraag onontvankelijk is vanwege de 

schending van artikel 7, §2 Omgevingsvergunningsdecreet, zoals in het eerste middel wordt 

aangevoerd. Er bestaat in hoofde van de verwerende partij dus een gebonden bevoegdheid 

om de aanvraag onontvankelijk te verklaren 

 

2. 

De tussenkomende partij stelt dat alle aangevoerde middelen ongegrond zijn en bijgevolg het 

verzoek tot indeplaatsstelling ongegrond is. 

 

3. 

De verzoekende partij voegt niets toe in haar toelichtende nota. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

Artikel 37, §2 DBRC-decreet luidt onder meer als volgt: 
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“…  

§2. Het Vlaams bestuursrechtscollege … kan, als de nieuw te nemen beslissing, bevolen 

conform paragraaf 1, eerste lid, het gevolg is van een gebonden bevoegdheid van de 

verwerende partij, het arrest in de plaats stellen van die beslissing.  

…”  

 

Dit artikel werd ingevoerd bij artikel 12 van het decreet van 9 december 2016 houdende 

wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging 

van de Vlaamse bestuursrechtcolleges, waarbij de parlementaire voorbereiding bij het voorstel 

van decreet (Parl. St. Vl.P., 2015-2016, stuk 777/1, 11) het volgende bepaalt:  

 

“…  

Substitutiebevoegdheid 

Naast de hierboven aangehaalde aanpassingen, wordt in artikel 37, §2, voorzien in een 

(beperkte) bevoegdheid tot indeplaatsstelling van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, dit 

naar analogie met artikel 36, §1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State. De Raad 

voor Vergunningsbetwistingen kan, wanneer de nieuw te nemen beslissing, bevolen 

overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, het gevolg is van een zuiver gebonden bevoegdheid 

van de verwerende partij, het arrest in de plaats stellen van die beslissing. Hierbij kan 

bijvoorbeeld worden gedacht aan het geval waarbij de bestreden beslissing een vergunning 

verleend heeft voor stedenbouwkundige handelingen, die naar het oordeel van de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen geenszins kunnen worden vergund wegens een onoverkomelijke 

legaliteitsbelemmering. Omwille van de louter gebonden bevoegdheid, kan het 

vergunningverlenende bestuursorgaan in dat geval de vergunning enkel weigeren, zodat het 

overbodig is de zaak terug te verwijzen naar dit bestuursorgaan. Omwille van de efficiëntie is 

het in dat geval beter dat de Raad zich in de plaats stelt van het betrokken 

vergunningverlenende bestuursorgaan en op die manier een definitief einde stelt aan het 

betrokken rechtsgeschil. Deze substitutiebevoegdheid van de Raad moet aldus bijdragen tot 

een (meer) definitieve geschilbeslechting binnen het vergunningscontentieux. Het dient evenwel 

opgemerkt dat deze bevoegdheid enkel kan worden aangewend ingeval er sprake is van een 

zuiver gebonden bevoegdheid, in die zin dat het vergunningverlenende bestuursorgaan over 

geen enkele beleidsvrijheid of appreciatiemarge (meer) beschikt bij het nemen van de 

beslissing. Anders oordelen, zou afbreuk doen aan het beginsel van de scheiding der machten.  

…”  

 

Gelet op artikel 37, §2 DBRC-decreet en de parlementaire toelichting hieromtrent, beschikt de 

Raad in functie van een efficiënte geschillenbeslechting en mits het respecteren van de 

scheiding der machten over een beperkte substitutiebevoegdheid om zijn arrest in de plaats 



 

RvVb - 15 

te stellen van de bestreden beslissing, en om desgevallend zelf de gevraagde vergunning te 

weigeren, in zoverre de verwerende partij in dit kader als vergunningverlenende overheid 

slechts beschikt over een gebonden bevoegdheid. 

 

2. 

Zoals blijkt uit de beoordeling van het eerste middel, is de aanvraag niet in overeenstemming 

met artikel 7, §2 Omgevingsvergunningsdecreet, dat op straffe van onontvankelijkheid bepaalt 

dat een vergunningsaanvraag moet worden ingediend voor alle aspecten die onlosmakelijk 

met elkaar verbonden zijn. De verwerende partij dient de aanvraag in het licht van deze 

legaliteitsbelemmering noodzakelijk onontvankelijk te verklaren. Gelet op deze vaststelling 

bestaat er in hoofde van de verwerende partij een gebonden bevoegdheid en wordt er 

overeenkomstig artikel 37, §2 DBRC-decreet overgegaan tot indeplaatsstelling. 
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VI. Beslissing  

1. De tussenkomst van BOLKSHOF bv is ontvankelijk.  

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

3. De Raad stelt zijn arrest in de plaats van de nieuw te nemen beslissing en verklaart de 

aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor de overname en het verder 

exploiteren na verandering van een hondenkennel, op het perceel gelegen te Rijkevorsel 

aan de Bolksedijk 45 onontvankelijk. 

 

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 28 juli 2022 door de vijfde kamer. 

 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de vijfde kamer, 

Bart VOETS Pieter Jan VERVOORT 
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