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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 
 

 

van 4 augustus 2022 met nummer RvVb-A-2122-1019 

in de zaak met rolnummer 1920-RvVb-0885-A 

 

 

Verzoekende partijen 1. het college van burgemeester en schepenen van de stad 
VILVOORDE 
 
2. de stad VILVOORDE, vertegenwoordigd door het college 
van burgemeester en schepenen 
 
Mr. Laura THEWIS met woonplaatskeuze te 2800 Mechelen, 
Schaliënhoevedreef 20T  

 

 

Verwerende partij 

 
de provincie VLAAMS-BRABANT, vertegenwoordigd door de 
deputatie van de provincieraad 
 
met woonplaatskeuze te 3010 Leuven, Provincieplein 1 
 

 

Tussenkomende partij 

 

 
Wesley PIKAERTS 
 
vertegenwoordigd door Mr. Thomas RYCKALTS met 
woonplaatskeuze te 1000 Brussel, Wolvengracht 38 bus 2 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partijen vorderen met een aangetekende brief van 28 augustus 2020 de 

vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 25 juni 2020, waarmee aan de 

tussenkomende partij onder voorwaarden een omgevingsvergunning wordt verleend voor de 

regularisatie en uitbreiding van een paardenfokkerij met mestopslag (omgevingsnummer: 

OMV_2019086696). 

 

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

weigeringsbeslissing van de eerste verzoekende partij van 25 november 2019 ontvankelijk en 

gegrond verklaard. 

 

Het project ligt in 1800 Vilvoorde aan de Schoewever 4 en heeft als kadastrale omschrijving 

afdeling 23643, sectie G, nrs. 244/F/2, 244/H/2, 244/K/2, 244/K/3, 244/R, 244/T, 244/V/2, 

244/Z, 245/D, 248/L, 249/S en 249/T. 
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II. Rechtspleging  

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

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

wederantwoordnota. 

 

De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 20 mei 

2021. 

 

Advocaat Laura THEWIS loco advocaat Jan ROGGEN en advocaat Brecht GEEBELEN loco 

advocaat Thomas RYCKALTS zijn gehoord. 

De verwerende partij verschijnt schriftelijk. 

 

De dienstdoend kamervoorzitter stelt de behandeling uit naar de zitting van 10 juni 2021 om 

de eerste verzoekende partij toe te laten bewijs bij te brengen dat haar advies van 25 mei 2020 

in het omgevingsloket opgeladen is, en de verwerende partij en de tussenkomende partij toe 

te laten daarover een standpunt in te nemen. De verzoekende partijen en de tussenkomende 

partij dienen hierover nota’s in.  

 

De procespartijen zijn opgeroepen voor de zitting van 10 juni 2022 en hebben ingestemd met 

het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van het dossier met toepassing van artikel 85, 

§3 Procedurebesluit. 

III. Weren van documenten uit debatten 

1. 

De tussenkomende partij legt ter zitting van 20 mei 2021 bijkomende documenten neer, die ze 

op woensdag 19 mei 2021 met een e-mailbericht aan de Raad bezorgd heeft. De verzoekende 

partijen vragen deze documenten uit de debatten te weren. 

 

2. 

De documenten die een tussenkomende partij neerlegt, moeten in principe bij het 

verzoekschrift tot tussenkomst zelf (artikel 60 Procedurebesluit) of bij de schriftelijke 

uiteenzetting (artikel 75 Procedurebesluit) gevoegd worden. De procespartijen kunnen, buiten 

de in artikel 86, §2 van het Procedurebesluit bepaalde termijnen, geen aanvullende procedure- 

of overtuigingsstukken indienen. 
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Omwille van een ordentelijk procesverloop, en de rechten van verdediging, kunnen 

procespartijen in principe ter zitting dan ook geen bijkomende documenten neerleggen. 

 

De tussenkomende partij verduidelijkt niet of er, en zo ja welke, uitzonderlijke omstandigheden 

zijn die een afwijking van dat principe verantwoorden. 

 

De Raad weert de op de zitting van 20 mei 2021 door de tussenkomende partij neergelegde 

documenten dan ook uit de debatten. 

IV. Feiten 

Op 8 juli 2019 vraagt de tussenkomende partij een omgevingsvergunning voor de regularisatie 

en uitbreiding van een paardenfokkerij met mestopslag, gelegen in 1800 Vilvoorde aan de 

Schoewever 4. 

 

Op het terrein staat al een vrijstaande eengezinswoning en een loods.  

 

De aanvraag beoogt een regularisatie van de functiewijziging van de loods voor de opslag van 

witloof naar een paardenfokkerij en een regularisatie van de stallen achter de loods, de 

aanliggende verharding en de verharding van de toegangsweg, samen met een aanvraag voor 

het kappen van zeven populieren en een uitbreiding met stallen aan de linker- en rechterzijde 

van de loods, de uitbreiding van de bestaande stallen achter de loods en, links ervan, nog een 

nieuwe vleugel met twaalf stallen en paddock. In de loods worden enkele ruimten ingericht 

voor kunstmatige inseminatie, meer bepaald een ruimte met voel- en dekbox en aanpalende 

paardenboxen, evenals een labo en een kantoor. 

 

De aanvraag beoogt tevens de exploitatie van 63 stalplaatsen voor paarden, het stallen van 

10 voertuigen en de opslag van 200 m³ stalmest van paarden. 

 

De toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag zijn 

15.1.1°, 28.2.c)1°, 9.4.3.c)1°. 

 

Het perceel ligt in agrarisch gebied (gewestplan ‘Halle – Vilvoorde - Asse’). Een beperkte 

lengte van te regulariseren toegangsweg ligt in woongebied.  

 

Het openbaar onderzoek loopt van 26 augustus 2019 tot en met 24 september 2019. 
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De eerste verzoekende partij weigert op 25 november 2019, in eerste bestuurlijke aanleg, een 

omgevingsvergunning aan de tussenkomende partij.  

 

Tegen die beslissing tekent de tussenkomende partij op 31 december 2019 bestuurlijk beroep 

aan bij de verwerende partij. 

 

Op 6 februari 2020 dient de tussenkomende partij een wijzigingsverzoek in met gewijzigde 

plannen: de mestopslag wordt anders ingepland en uitgebreid, en de twaalf stallen, met de er 

bij behorende verharding en paddock, links naast de bestaande stallen, worden geschrapt.  

 

Er wordt een nieuw openbaar onderzoek georganiseerd van 4 maart 2020 tot en met 2 april 

2020. 

 

Omwille van de “COVID-19”-toestand worden alle lopende openbare onderzoeken opgeschort 

vanaf 24 maart 2020. 

 

Er wordt een bijkomend openbaar onderzoek georganiseerd van 5 mei 2020 tot en met 15 mei 

2020. 

 

Het Departement Landbouw en Visserij adviseert op 24 maart 2020 ongunstig. 

 

De tussenkomende partij is, omwille van de coronamaatregelen, schriftelijk gehoord door de 

provinciale omgevingscommissie (hierna: POVC), die op 26 mei 2020 adviseert het bestuurlijk 

beroep in te willigen en onder voorwaarden een omgevingsvergunning te verlenen. 

 

De verwerende partij verklaart het bestuurlijk beroep op 25 juni 2020 gegrond en verleent 

onder voorwaarden een omgevingsvergunning.  

 

Dat is de bestreden beslissing. 

V. Tussenkomst 

De tussenkomende partij vraagt met een aangetekende brief van 10 november 2020 in de 

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

beschikking van 7 december 2020 toe tussen te komen. 
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VI. Ontvankelijkheid van het beroep - belang 

Standpunt van de partijen  

1. 

1.1 

De eerste verzoekende partij stelt dat ze, op 25 mei 2020, tijdig geadviseerd heeft in de 

bestuurlijke beroepsprocedure omdat er een nieuw openbaar verzoek georganiseerd is na het 

wijzigingsverzoek van de tussenkomende partij, meer bepaald, omwille van het besluit van de 

Vlaamse regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 

2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de 

volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning (hierna: Noodbesluit), nadat het 

openbaar onderzoek eerst opgeschort, en vervolgens hervat is van 5 tot en met 15 mei 2020. 

 

Volgens de eerste verzoekende partij heeft de verwerende partij, via het omgevingsloket, 

bijkomend, na het afsluiten van het openbaar onderzoek, een termijn van 10 dagen verleend 

om bezwaren op te laden, inhoudelijk te bespreken en desgevallend te adviseren.  

 

1.2 

De tweede verzoekende partij verwijst voor haar hinder en nadelen naar het gemeentelijk 

“Globaal ruimtelijk strategisch plan” (hierna: GRSP) “Ons Vilvoorde morgen”, dat het 

kouterlandschap rond de Barebeek omschrijft als het best bewaarde landbouwlandschap. 

 

De tweede verzoekende partij stelt ruimte te willen maken voor stadslandbouw, en dat door 

de met de bestreden beslissing verleende vergunning de landbouwfunctie verloren zal gaan 

omdat er geen paardenfokkerij is, noch een professionele paardenhouderij. 

 

Volgens de tweede verzoekende partij hoort een niet-professionele paardenhouderij niet thuis 

in een ‘robuust’ akkerlandschap met “coulissen, kouters en openruimtegebieden”.  

 

2. 

De verwerende partij stelt dat het beroep van de “verzoekende partij” onontvankelijk is, omdat 

ze niet tijdig geadviseerd heeft overeenkomstig artikel 105 Omgevingsvergunningsdecreet. 

 

Volgens de verwerende partij heeft zij op 28 januari 2020 en, na het wijzigingsverzoek van 6 

februari 2020, op 25 februari 2020, advies gevraagd aan de (eerste) verzoekende partij, maar 

niets ontvangen. 
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3. 

3.1 

De tussenkomende partij werpt eveneens op dat de eerste verzoekende partij laattijdig 

geadviseerd heeft. 

 

E-mailberichten, waarin de verwerende partij een termijnverlenging toestaat, hebben, volgens 

de tussenkomende partij, geen enkele juridische waarde, net zomin als de FAQ’s over de 

coronamaatregelen. 

 

Ook het Noodbesluit is, volgens de tussenkomende partij, niet van toepassing omdat dit pas 

in werking getreden is op 24 maart 2020, en de eerste verzoekende partij uiterlijk op 18 maart 

2020 had moeten adviseren, terwijl de adviesverplichting, volgens het Noodbesluit, kan 

genegeerd worden, en er geen nieuwe adviestermijn begint te lopen.  

 

De tussenkomende partij verwijst ook naar het unaniem gunstig advies van de POVC van 26 

mei 2020, waar, volgens haar, ook een vertegenwoordiger van de eerste verzoekende partij 

aan deelgenomen heeft.  

 

3.2 

De tussenkomende partij betwist ook het belang van de tweede verzoekende partij: het GRSP 

“Ons Vilvoorde morgen”, waar de tweede verzoekende partij naar verwijst, is, volgens de 

tussenkomende partij, geen gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of beleidsplan, en heeft geen 

juridische waarde, terwijl er ook niets in te lezen is over het uitsluiten van paardenactiviteiten 

in agrarisch gebied. 

 

In de in eerste bestuurlijke aanleg genomen weigeringsbeslissing, of in het laattijdig advies 

van de eerste verzoekende partij van 25 mei 2020 wordt, volgens de tussenkomende partij, 

ook niet verwezen naar dit GRSP. Er is, volgens de tussenkomende partij, geen oorzakelijk 

verband tussen de potentiële hinder en nadelen van de tweede verzoekende partij (die stelt 

dat ze een voorkeur heeft voor “nieuwe” stadslandbouw) en de bestreden beslissing, al is het 

maar omdat de vroeger vergunde witloofloods ook geen “stadslandbouw” is, of was.  

 

4. 

4.1 

De eerste verzoekende partij stelt dat het Noodbesluit expliciet bepaalt dat ze, bij het uitblijven, 

of laattijdig verstrekken, van een advies, niet de mogelijkheid verliest om bij de Raad beroep 

in te stellen. 
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De verwerende partij heeft, volgens de eerste verzoekende partij, het advies van de Watering, 

dat ook dateert van na het tweede openbaar onderzoek, wel in aanmerking genomen. 

 

De eerste verzoekende partij  stelt dat zij alleen maar een raadgevende, en geen beslissende 

stem (of stemrecht), heeft in de POVC en dat het unaniem gunstig advies van de POVC geen 

afbreuk doet aan haar eigen, eerder, ongunstig advies.  

 

4.2 

Volgens de tweede verzoekende partij is het GRSP “Ons Vilvoorde morgen” een 

voorbereidend beleidsdocument, dat de basis is van het ruimtelijk beleidsplan, en de tweede 

verzoekende partij stelt de open ruimte te willen vrijwaren, en alleen te laten invullen door de 

hierin toegelaten en gewenste activiteit, namelijk een (para)-agrarische activiteit.  

 

5. 

5.1 

In haar na de zitting van 20 mei 2021 ingediende aanvullende nota stelt de eerste verzoekende 

partij dat haar ongunstig advies van 25 mei 2020 opgeladen is via het digitaal softwaresysteem 

van de administratie van de tweede verzoekende partij, en dat nadien ook de bespreking 

volgde in de POVC, waar zij naar dat advies verwezen heeft. 

 

Bij nazicht van het digitaal softwaresysteem, na de zitting van de Raad van 20 mei 2021, blijkt, 

volgens de eerste tussenkomende partij, dat er een technisch probleem was bij de indiening 

van het advies, waardoor het ook niet naar het Omgevingsloket doorgestroomd blijkt te zijn en 

het er, bij nazicht van het Omgevingsloket, niet terug te vinden is. 

 

De eerste verzoekende partij stelt dat dit een uitzonderlijk en onbegrijpelijk technisch probleem 

is, dat als overmacht geldt.  

 

5.2 

De tussenkomende partij repliceert hierop dat de POVC, met een vertegenwoordiger van de 

eerste verzoekende partij, unaniem gunstig geadviseerd heeft en stelt dat er geen overmacht 

is omdat de (eerste of beide) verzoekende partijen niet aantonen al het nodige gedaan te 

hebben om het technisch probleem met het softwaresysteem te voorkomen. Een menselijke 

fout, en/of communicatiestoornissen, zijn, volgens de tussenkomende partij, geen overmacht. 

 

Het advies van de verzoekende partij is, omwille van de uiterlijke datum van 18 maart 2020 na 

de adviesvraag van 28 januari 2020, volgens de tussenkomende partij, hoe dan ook laattijdig. 



RvVb - 8  

Beoordeling door de Raad 

1. de eerste verzoekende partij  

 

1.1 

Artikel 105, §2, eerste lid van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning (hierna: het Omgevingsvergunningsdecreet) bepaalt:  

 

“… 

Het beroep kan worden ingesteld door: 

… 

2° het betrokken publiek; 

… 

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als 

het ten onrechte niet om advies werd verzocht; 

…” 

 

In het kader van het bestuurlijk beroep heeft de verwerende partij eerst op 28 januari 2020 

advies gevraagd aan de eerste verzoekende partij, die daar niet op gereageerd heeft. 

 

Daarna dient de tussenkomende partij een wijzigingsverzoek in, waarna de verwerende partij 

opnieuw advies vraagt aan de eerste verzoekende partij.  

 

Artikel 64 OVD bepaalt: 

 

“… 

In beroep kunnen wijzigingen aan de vergunningsaanvraag worden aangebracht. 

 

Het openbaar onderzoek over de gewijzigde vergunningsaanvraag is niet vereist als aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: 

 

1° de wijzigingen doen geen afbreuk aan de bescherming van de mens of het milieu of de 

goede ruimtelijke ordening; 

 

2° de wijzigingen komen tegemoet aan de adviezen of aan de standpunten, opmerkingen 

en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek zijn ingediend; 

 

3° de wijzigingen brengen kennelijk geen schending van de rechten van derden met zich 

mee. 



RvVb - 9  

Als niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, kan de bevoegde overheid, 

vermeld in artikel 52, beslissen om over de gewijzigde vergunningsaanvraag een openbaar 

onderzoek te organiseren. In voorkomend geval wint ze het advies van de 

omgevingsvergunningscommissie, vermeld in artikel 16, § 1, of de adviezen, vermeld in artikel 

59, alsnog, dan wel een tweede keer in.  

 

Als niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, en de bevoegde overheid 

geen openbaar onderzoek heeft georganiseerd over de gewijzigde vergunningsaanvraag, houdt 

deze overheid bij haar beslissing geen rekening met de wijzigingen aan de 

vergunningsaanvraag. 

…” 

 

Artikel 59 OVD bepaalt: 

 

“… 

De Vlaamse Regering wijst de adviesinstanties aan die over een vergunningsaanvraag in 

beroep advies verlenen. 

 

Het advies van het college van burgemeester en schepenen op het ambtsgebied waarvan de 

vergunningsaanvraag betrekking heeft, of van de gemeentelijke omgevingsambtenaar wordt 

altijd ingewonnen tenzij het beroep ingesteld is door het betrokken college. 

…” 

 

Artikel 16 OVD bepaalt: 

 

“… 

§ 1. 

In iedere provincie wordt een provinciale omgevingsvergunningscommissie opgericht die het 

college van burgemeester en schepenen en de deputatie advies verleent in de gevallen die door 

de Vlaamse Regering worden bepaald. 

Er wordt een gewestelijke omgevingsvergunningscommissie opgericht die de Vlaamse 

Regering advies verleent in de gevallen die door de Vlaamse Regering worden bepaald. 

 

§ 2. 

De commissies zijn samengesteld uit een voorzitter, een secretaris, deskundigen en 

vertegenwoordigers van de instanties die bevoegd zijn om advies te geven. Het betrokken 

college van burgemeester en schepenen of de gemeentelijke omgevingsambtenaar maakt deel 

uit van de commissies met raadgevende stem behalve als de te behandelen aanvraag of het te 

behandelen beroep van het college uitgaat. 

…” 
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1.2 

De Raad verwerpt de stelling van de tussenkomende partij dat de eerste verzoekende partij 

geen belang heeft om bij de Raad beroep in te stellen tegen de bestreden beslissing, omdat 

zij, na de eerste vraag om advies op 28 januari 2020, niet geadviseerd heeft. 

 

De tussenkomende partij heeft immers een wijzigingsverzoek ingediend, zodat er een nieuwe 

termijn is beginnen lopen om te adviseren. 

 

Dat de eerste verzoekende partij, in het kader van het bestuurlijk beroep, niet geadviseerd 

heeft na de eerste vraag daartoe van de verwerende partij, is, in deze omstandigheden, niet 

relevant. 

 

De verwerende partij heeft op 25 februari 2020 opnieuw aan de eerste verzoekende partij 

gevraagd te adviseren en dat (tijdstip) is, omdat in het beroepsverzoekschrift kritiek geuit wordt 

op het wijzigingsverzoek, in casu relevant voor de beoordeling van het belang van de eerste 

verzoekende partij om, krachtens artikel 105, §2, eerste lid OVD, bij de Raad beroep in te 

stellen tegen de bestreden beslissing.  

 

1.3 

De eerste verzoekende partij stelt dat zij op 25 mei 2020, na een openbaar onderzoek, dat, 

omwille van het Noodbesluit, meermaals onderbroken en hernomen is, geadviseerd heeft, 

maar dat dit advies niet opgeladen is in het Omgevingsloket, zoals vereist volgens artikel 157 

Omgevingsvergunningsdecreet. 

 

De Raad oordeelt dat het technisch probleem, waar de eerste verzoekende partij, overigens 

pas na de zitting van de Raad van 20 mei 2021, naar verwijst, geen overmacht is. 

 

Een normaal handelend, voorzichtig, persoon kan niet veronderstellen dat een advies in het 

Omgevingsloket opgeladen wordt omdat het via het eigen digitaal loket (van de tweede 

verzoekende partij) ‘ingegeven’ is. 

 

De loutere stelling van de eerste verzoekende partij dat er “zeer grote verwondering én 

bezorgdheid (is over) de compatibiliteit van het digitale softwaresysteem van de (tweede 

verzoekende partij) en het (Vlaams) Omgevingsloket (waardoor) het advies niet zou kunnen 

zijn opgeladen naar het Omgevingsloket”, en dat er het “geloof” was dat het advies “digitaal 

was doorgestroomd” naar het Omgevingsloket, volstaat niet om het tegendeel aan te tonen. 
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1.4 

De verwerende partij heeft, naar aanleiding van het wijzigingsverzoek van de tussenkomende 

partij, op 25 februari 2020 advies gevraagd aan de eerste verzoekende partij en er is een 

nieuw openbaar onderzoek georganiseerd van 4 maart 2020 tot en met 2 april 2020. 

Omwille de van “COVID-19”-toestand werden alle lopende openbare onderzoeken vanaf 24 

maart 2020 opgeschort, en er is nadien een bijkomend openbaar onderzoek georganiseerd 

van 5 mei 2020 tot en met 15 mei 2020. 

 

Artikel 12 van het Noodbesluit bepaalt: 

 

“… 

Voor aanvragen of administratieve beroepen die vallen onder de toepassing van artikel 3 

worden laattijdig of niet uitgebrachte adviezen niet als stilzwijgend gunstig beschouwd, maar 

kan aan de adviesverplichting worden voorbijgegaan. De beroepsmogelijkheid, vermeld in 

artikel 53, 3° van het Omgevingsvergunningsdecreet, wordt evenwel behouden, ook als een 

advies laattijdig is of niet is uitgebracht. 

…” 

 

Volgens artikel 3 van het Noodbesluit is dit Noodbesluit van toepassing op: 

 

“… 

1° alle vergunningsaanvragen en administratieve beroepen ingediend vóór de datum van 

inwerkingtreding van dit besluit, die op datum van de inwerkingtreding van dit besluit in 

behandeling zijn bij de bevoegde vergunningverlenende overheid, en waarin op het ogenblik 

van de inwerkingtreding van dit besluit nog geen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing is 

genomen door de bevoegde vergunningverlenende overheid in laatste administratieve aanleg; 

…” 

 

Rekening houdend met het feit dat voor bestuurlijke “beroepen ingediend vóór de datum van 

inwerkingtreding van dit (Nood)besluit, die op datum van de inwerkingtreding van dit besluit in 

behandeling zijn bij de bevoegde vergunningverlenende overheid, en waarin op het ogenblik 

van de inwerkingtreding van dit besluit nog geen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing is 

genomen door de bevoegde vergunningverlenende overheid in laatste (bestuurlijke) aanleg, 

… de beroepsmogelijkheid, vermeld in artikel 53, 3° van het Omgevingsvergunningsdecreet 

… behouden (wordt), ook als een advies laattijdig is of niet is uitgebracht” verwerpt de Raad 

de exceptie van de verwerende partij en van de tussenkomende partij dat het beroep van de 

eerste verzoekende partij onontvankelijk is omdat de eerste verzoekende partij niet (tijdig) 

geadviseerd heeft over het bestuurlijk beroep.  
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1.5 

De Raad verwerpt ook de kritiek dat de eerste verzoekende partij deelgenomen heeft aan de 

vergadering van de POVC, die unaniem geadviseerd heeft. 

 

Artikel 16 OVD bepaalt immers dat een college van burgemeester en schepenen, zoals de 

eerste verzoekende partij, alleen “met raadgevende stem” kan deelnemen aan de 

vergadering(en) van de POVC.  

 

1.6 

De Raad verwerpt dan ook de exceptie met betrekking tot het belang van de eerste 

verzoekende partij. 

 

2. de tweede verzoekende partij 

 

2.1 

Een verzoekende partij kan als ‘betrokken publiek’ (artikel 105, §2, eerste lid, 2° 

Omgevingsvergunningsdecreet) bij de Raad beroep instellen, wanneer ze nadelige gevolgen 

van de bestreden beslissing ondervindt of vreest te ondervinden, of als ze belang heeft bij de 

besluitvorming over de bestreden omgevingsvergunning (artikel 2, eerste lid, 1° 

Omgevingsvergunningsdecreet). Een verzoekende partij moet, als “betrokken publiek”, in haar 

beroepsverzoekschrift de voor haar nadelige gevolgen van de bestreden beslissing voldoende 

aannemelijk maken door de aard en de omvang ervan concreet te omschrijven, en aan te 

tonen dat ze rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen voortvloeien uit de bestreden beslissing. 

Die vereisten mogen niet overdreven beperkend of formalistisch toegepast worden. 

 

Een stad of gemeente is een “betrokken publiek”, zoals bepaald in artikel 2, 1° van het 

Omgevingsvergunningsdecreet, wanneer  ze beroep instelt om haar stedenbouwkundig of 

planologisch beleid te verdedigen. 

 

2.2 

De tweede verzoekende partij maakt voldoende duidelijk dat de met de bestreden beslissing 

vergunde regularisatie van de functiewijziging van een landbouwloods naar een 

paardenfokkerij en bouw van bijkomende stallen voor paarden, volgens haar strijdig is met 

haar ruimtelijke visie, zoals blijkt uit het via het internet gepubliceerd GRPS  (of “toekomstplan”) 

‘Ons Vilvoorde Morgen’.  
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In eerste bestuurlijke aanleg heeft de eerste verzoekende partij, ook een orgaan van de tweede 

verzoekende partij, beslist geen vergunning te verlenen. De tweede verzoekende partij maakt 

dan ook voldoende aannemelijk dat ze, als gevolg van de bestreden beslissing, “gevolgen 

ondervindt of waarschijnlijk ondervindt”. 

 

De Raad verwerpt dan ook de exceptie met betrekking tot het belang van de tweede 

verzoekende partij. 

VII. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren met hun eerste middel de schending aan van: 

 

- artikel 4.3.1, §1, 1°, a) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO) 

 

- artikel 11 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de 

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

 

- de artikelen 2 en 3 van de wet betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 

bestuurshandelingen (hierna: Motiveringswet), en 

 

- het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het materieel 

motiveringsbeginsel als algemene beginselen van behoor bestuur. 

 

De verzoekende partijen stellen dat het bedrijf van de tussenkomende partij geen volwaardige 

paardenfokkerij, en dus geen zuiver agrarisch bedrijf, is. Volgens de verzoekende partijen is 

er in het KBO voor die activiteit geen vestigingseenheid gekend en brengt de tussenkomende 

partij geen boekhoudkundige gegevens bij, waaruit blijkt dat er een beroepsmatige 

paardenfokkerij is, terwijl er ook geen (lopende aanvraag tot) erkenning is als centrum voor 

kunstmatige inseminatie (KI-centrum), en worden er maar 14 certificaten van oorsprong 

bijgebracht, terwijl er boxen voor 63 paarden voorzien worden. 
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De verzoekende partijen wijzen op de ongunstige adviezen van het Departement Landbouw 

en Visserij, zowel in eerste bestuurlijke aanleg als tijdens de bestuurlijke beroepsprocedure. 

 

Volgens de verzoekende partijen erkent de verwerende partij in de bestreden beslissing ook 

dat het bedrijf van de tussenkomende partij geen volwaardige paardenfokkerij is. 

 

Vervolgens stellen de verzoekende partijen dat de verwerende partij foutief beslist door als 

uitgangspunt te hanteren dat alleen een “zuiver recreatieve activiteit” planologisch niet vergund 

kan worden in agrarisch gebied. 

 

Volgens de verzoekende partijen houdt de verwerende partij in de bestreden beslissing 

verkeerdelijk voor dat de aanvraag betrekking heeft op een paardenhouderij, die gericht is op 

het fokken en africhten van paarden, terwijl er geen volwaardige paardenfokkerij is omwille 

van het ontbreken van de (aanvraag tot) erkenning als KI-centrum, en staat het niet 

onomstotelijk vast dat de 63 stalplaatsen gebruikt zullen worden voor het fokken en het 

africhten van paarden voor de paardensport.  

 

Door een regularisatie van de functiewijziging aan te vragen, geeft de tussenkomende partij, 

volgens de verzoekende partijen, expliciet aan dat de landbouwfunctie van de loods 

verdwenen is door het stopzetten van de opslagactiviteiten voor witloof. 

 

De verwerende partij geeft, volgens de verzoekende partijen, in de bestreden beslissing geen 

uitsluitsel over onder welke functie de door de tussenkomende partij aangevraagde activiteiten 

vallen. Het staat, volgens hen, wel vast dat de hoofdfunctie niet meer “land- en tuinbouw in 

ruime zin” is.  

 

2. 

De verwerende partij antwoordt hierop dat het bestaand bedrijf van de tussenkomende partij 

beschouwd kan worden als paardenhouderij, waarbij paarden gestald of afgericht worden, en 

dat zij in de bestreden beslissing niet zonder meer aangenomen heeft dat de aanvraag 

betrekking heeft op een para-agrarisch bedrijf, maar gemotiveerd heeft dat het houden van 

paarden als para-agrarisch beschouwd kan worden, omdat er een verwantschap is met de 

landbouw, die niet alleen betrekking heeft op de voedselproductie. 

 

Er is, volgens de verwerende partij, analogie met de landbouw omdat er dieren worden 

gekweekt of onderhouden, en dat heeft een ruim karakter, met gebruik van veel land, waar de 

aanvraag, die “zone-eigen”  is (en dus geen functiewijziging nodig heeft) aan voldoet. 
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3.  

De tussenkomende partij stelt eerst en vooral dat de verzoekende partijen geen belang hebben 

bij hun eerste middel.  

 

De eerste verzoekende partij heeft zich, volgens de tussenkomende partij, tijdens de 

vergadering van de POVC aangesloten bij het unaniem (gunstig) advies van de POVC, en 

heeft geen belang (meer) wanneer ze in de loop van de procedure een duidelijk ander 

standpunt ingenomen heeft en samen met de andere leden van de POVC geadviseerd heeft 

dat de aanvraag in overeenstemming is met de planologische bestemming. 

 

De tweede verzoekende partij heeft, volgens de tussenkomend partij, ook geen belang bij het 

eerste middel omdat ze haar belang beperkt heeft tot het “ruimte maken voor stadslandbouw”, 

terwijl ze niet verduidelijkt hoe de activiteiten van de tussenkomende partij de uitvoering van 

het niet-verordenend strategisch plan van de tweede verzoekende partij zou kunnen hinderen.  

 

De tussenkomende partij voegt aan de argumentatie van de verwerende partij toe dat het 

advies van het departement Landbouw en Visserij niet bindend is, omdat het alleen de 

strijdigheid met het gewestplan vaststelt. Verder stelt de tussenkomende partij dat een 

inrichting voor het stallen en fokken van paarden, zonder enig sportief of recreatief oogmerk, 

tot het agrarisch gebied behoort.  

 

De regularisatie en uitbreiding moet, volgens de tussenkomende partij, de verdere 

professionalisering ondersteunen, en het is onmogelijk voorafgaand aan de uitbreiding van de 

stallen al de paarden te hebben om de 63 plaatsen in te nemen. Volgens de tussenkomende 

partij zal weldra een erkenning aangevraagd worden voor een KI-centrum, maar is dat 

onmogelijk vooraleer er zekerheid is dat de activiteiten effectief uitgeoefend kunnen worden: 

anders is de erkenning aanvragen zinloos. Tenslotte stelt de tussenkomende partij dat er al 

paarden geïnsemineerd worden, maar dan als, of in, een dierenartsenpraktijk. De 

tussenkomende partij wijst op de uitgebreide motivering van de bestreden beslissing, die, 

volgens haar, gebaseerd is op meerdere documenten, waaruit, volgens haar, duidelijk blijkt 

dat haar bedrijf een agrarisch bedrijf is met een landbouwactiviteit. 

 

De tussenkomende partij brengt documenten en verklaringen bij waaruit, volgens haar, blijkt 

dat het de bedoeling is een groeiende paardenfokkerij te bestendigen, en stelt dat zij die 

activiteiten in een vennootschap zal onderbrengen.  
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Tot slot wil de tussenkomende partij er op wijzen dat er geen “functiewijziging” is, zoals bedoeld 

in artikel 4.2.1, §1, 5° VCRO, maar wel een wijziging van het gebruik van een vroegere loods 

voor witloofopslag naar paardenhouderij.  

 

4. 

De verzoekende partijen verwijzen in hun wederantwoordnota naar hun uiteenzetting met 

betrekking tot hun belang in hun beroepsverzoekschrift.  

 

Verder stellen de verzoekende partijen dat het bijbrengen van duidelijke bewijzen over de 

professionalisering van de paardenhouderij essentieel om te kunnen beslissen dat de 

aanvraag verenigbaar is met de gewestplanbestemming.  

 

De verzoekende partijen vragen zich af of de 63 stalplaatsen effectief gebruikt zullen worden 

voor het inrichten van een professionele paardenhouderij, want er zijn daar geen garanties 

voor, zodat niet met zekerheid gesteld kan worden dat er geen recreatieve activiteit verbonden 

zal worden aan de inrichting. Volgens de verzoekende partijen volgt de verwerende partij, in 

de bestreden beslissing, zonder degelijk onderzoek, de tussenkomende partij, terwijl het niet 

duidelijk is welke hoofdactiviteit de tussenkomende partij heeft.  

 

Beoordeling door de Raad 

1.  

De verzoekende partijen stellen in hun eerste middel dat de aanvraag, waarvoor de 

verwerende partij met de bestreden beslissing een vergunning verleent, niet verenigbaar is 

met de bestemming landbouw in de ruime zin.  

 

2. 

De tussenkomende partij werpt op dat de verzoekende partijen geen belang hebben bij hun 

eerste middel. 

 

De eerste verzoekende partij heeft, zoals hierboven geoordeeld, echter alleen maar een 

raadgevende stem in de POVC (artikel 16 OVD), en de tweede verzoekende partij maakt,  door 

verwijzing naar haar GRSP, voldoende duidelijk dat zij door de bestreden beslissing, die de 

paardenhouderij verenigbaar acht met de bestemming ‘agrarisch gebied’, de landbouwfunctie, 

die zij wil beschermen, verloren ziet gaan. De tweede verzoekende partij maakt voldoende 

duidelijk waarom de vernietiging van de bestreden beslissing haar tot voordeel kan strekken.  
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De Raad verwerpt dan ook de exceptie met betrekking tot het (ontbreken van) belang van de 

verzoekende partijen bij hun eerste middel. 

 

3.  

Artikel 11.4.1 Inrichtingsbesluit bepaalt: 

 

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

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

gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een 

integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.  

(...)” 

 

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

worden. 

 

Noch voormelde bepaling, noch enige andere bepaling van het Inrichtingsbesluit definieert het 

begrip “para-agrarische bedrijven”. 

 

Bij ontstentenis van een nadere omschrijving, moet de term “para-agrarische bedrijven” in zijn 

spraakgebruikelijke betekenis begrepen worden, namelijk bedrijven waarvan de activiteit 

onmiddellijk bij de landbouw in de ruime zin aansluit, en er op afgestemd is. 

 

Het vergunningverlenend bestuursorgaan dat beslist over een aanvraag met betrekking tot 

een paardenhouderij in agrarisch gebied moet onderzoeken of het, vanuit stedenbouwkundig 

oogpunt, wel een werkelijk agrarisch of para-agrarisch bedrijf is, of dat de aanvraag eerder 

een zuiver recreatief karakter heeft. 

 

Het vergunningverlenend bestuursorgaan moet, ongeacht de kwalificatie die de aanvrager 

geeft, onderzoeken wat het werkelijk gebruik is en, daarop gebaseerd, de aanvraag zowel 

feitelijk als juridisch toetsen op de toelaatbaarheid ervan. 

 

Meer bepaald moet de verwerende partij, op basis van alle gegevens van het dossier, het 

zwaartepunt van de activiteiten van de tussenkomende partij bepalen en, op basis daarvan, 

onderzoeken of de aangevraagde paardenhouderij zal dienen voor (para)-agrarische 

activiteiten of voor recreatie. 
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Constructies voor het houden van paarden voor louter recreatief gebruik horen in principe niet 

thuis in agrarisch gebied. 

 

4.   

Het Departement Landbouw en Visserij adviseert op 24 maart 2020:  

 

“… 

Voor de site in kwestie, Schoewever 4, Vilvoorde is er volgens KBO geen vestigingseenheid 

van een activiteit gekend. Wel is er een activiteit gekend op het adres Mechelsesteenweg 323, 

1800 Vilvoorde. Ook in het beroepsschrift heeft de aanvrager het nagelaten om 

boekhoudkundige gegevens aan te leveren die kunnen bevestigen dat er ter plaatsen een 

beroepsmatige paardenfokkerij is gevestigd. 

 

De aanvraag gaat derhalve niet ontegensprekelijk uit van een volwaardige paardenfokkerij, de 

enige vorm (die naast paardenmelkerij en KI-station) in de paardenhouderij die als zuiver 

agrarisch bedrijf kan beschouwd worden. Deze activiteiten zijn primair gericht op het 

voortbrengen agrarische producten. Alle andere vormen van paardenhouderij zijn ongeacht hun 

omvang en beroepsmatig karakter als zonevreemd te beschouwen. 

 

Het gevraagde betreft het gebruik van bestaande vergunde loodsen die oorspronkelijk in functie 

van een witloofbedrijf werden vergund en ondertussen van functie werd gewijzigd. Het huidige 

gebruik is in functie van een paardenhouderij. De loods heeft een oppervlakte van 30,56m x 

40,32m. De loods is ingericht met boxen en ruimte voor KI, een verblijf voor stalknecht, 

opslagruimte voor machines en binnenpiste. Met betrekking tot de inrichting van de deze loods 

en de uitgevoerde zonevreemde functiewijziging is er uit landbouwkundige overwegingen een 

bezwaar en voldoen deze niet aan de bepalingen van de zonevreemde functiewijzigingen zoals 

vermeld in art 4.4.23 aangezien ze niet meer als ‘hoofdzakelijk vergund of vergund geacht’ 

worden, daar de functie niet vergund is. 

 

Na onderzoek is het bedrijf niet erkend als KI-centrum. De toegevoegde documenten in de 

verantwoording geven ook geen gewag dat er een aanvraag tot erkenning als KI station lopende 

is. 

 

Vervolgens voorziet deze aanvraag de regularisatie van twee stallen (30,56m x 5,10m en 30, 

63m x 7 variërend naar 4,95m) Tussen de stallen werd er eveneens een betonverharding 

aangelegd. Ook wenst de aanvrager de tweede verharding van de toegang tot de site (315m²) 

te regulariseren. De bestaande inplanting wordt in het zuidoosten reeds ontsloten via de 

gemeenteweg ‘Schoewever.’ Er bestaat van uit landbouwkundig standpunt geen noodzaak om 

een bijkomende verharding te verantwoorden in noordelijke richting. Gezien de bestaande 

constructies voldoende zijn ontsloten kan de regularisatie niet worden aanvaard. 
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Tegen het vellen van 7 (zieke) bomen is er uit landbouwkundige overwegingen geen bezwaar. 

 

Naast de regularisatie van de bestaande constructies wenst de aanvrager tevens de site uit te 

breiden door het aanbouwen van stallen tegen de westelijke (409m²) en oostelijke gevel (302 

m²) van de loods. Evenals de aanbouw van 4 boxen en een mestopslag tegen de te 

regulariseren stal. Haaks hierop worden bijkomend nogmaals 12 boxen voorzien met een 

oppervlakte van 4,6 x 43,84m. Naast de inrichting van paddocks wordt er ten slotte een 

stapmolen geplaatst met een doormeter van 15,5m. 

 

Na onderzoek verstrekt het departement Landbouw en Visserij een ongunstig advies. De 

inrichting van de bestaande loods is niet vergund en niet in functie van een agrarische 

beroepsmatige activiteit. Mits de functiewijziging reeds is voltrokken voldoen deze werken niet 

aan de bepalingen van de toelaatbare zonevreemde functiewijziging en kan er niet worden 

gesteld dat er nog sprake is van een hoofdzakelijk vergunde toestand. De voorgestelde werken 

betreffen geen goed voorbeeld van rationeel ruimtegebruik en door ontstentenis van het 

agrarische karakter is er eveneens geen vergunningsgrond voor de regularisatie en het 

bijkomend optrekken van stallingen. 

 

Ten slotte stelt het departement Landbouw en Visserij tevens vast dat de vergunning voor de 

verbouwing van de bestaande woning (adviesvraag 2016/00090) duidelijk in uitvoering is. Op 

basis van luchtfoto’s is duidelijk vast te stellen dat de bestaande woning volledig werd gesloopt, 

waarbij er een volledige hernieuwbouw van de doening te verwachten valt. 

…” 

5. 

De verwerende partij beschouwt, op basis van de volgende overwegingen in de bestreden 

beslissing, de aanvraag wel verenigbaar met de bestemming “agrarisch gebied”:   

 

“… 

De aanvrager voegt in zijn beroepsschrift 14 certificaten van oorsprong toe, waarbij hij 

aangeduid wordt als fokker en de geboorteplaats van de paarden wordt aangeduid in Vilvoorde. 

 

In het beroepsschrift wordt aangehaald dat de aanvrager binnen korte tijdsspanne een 

erkenning wil aanvragen voor zijn kunstmatige inseminatie-centrum. Er wordt ook aangetoond 

dat er 23 hectare weiland aanwezig is, waardoor een bezetting van 1,5 paarden per hectare 

bekomen wordt, wat onder het maximum van vier paarden per hectare ligt. Er wordt ook een 

document bijgebracht door de aanvrager waaruit blijkt dat hij houder is van een groot aantal 

paarden, voornamelijk merries.   

 

Aangezien het departement Landbouw en Visserij enkel kan uitgaan van de toestand van het 

bedrijf zoals die tot op vandaag gekend is houdt het departement het negatief standpunt aan. 
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Slechts een ondergeschikt gedeelte van het bedrijf is een fokkerij. Het departement Landbouw 

en Visserij geeft aan dat deze vorm van paardenhouderij, ongeacht het beroepsmatige karakter, 

niet kan worden toegestaan in het agrarisch gebied.    

 

Het argument dat in deze aanvraag onvoldoende wordt aangetoond dat het bedrijf vandaag de 

dag een volwaardige paardenfokkerij betreft kan worden bijgetreden, voornamelijk door de 

afwezigheid van de erkenning van het kunstmatige inseminatie-centrum. Het bestaande bedrijf 

kan wel aanzien worden als paardenhouderij waarbij paarden worden gestald of afgericht. 

 

Planologisch stelt zich dus de vraag of een houderij van een andere aard dan hoofdzakelijke 

fokkerij kan worden toegestaan in het agrarisch gebied.  

 

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

gewestplannen (8 juli 1997) stelt dat stallen voor paardenhouderijen met minstens tien paarden 

kunnen worden beschouwd als para-agrarische ondernemingen, die bijgevolg wel toegestaan 

kunnen worden in een agrarisch gebied. Artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot 

vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen wordt aangehaald. Dit 

heeft een juridische vergunningsgrond en laat toe dat bestaande en voormalige 

landbouwbedrijfsgebouwen van functie kunnen wijzigen naar paardenhouderij, dierenpensions, 

centra voor dierentherapie,… Hieruit concludeert het departement dat paardenhouderijen, 

ongeacht hun omvang of beroepsmatig karakter, als zonevreemd moeten beschouwd worden 

in het agrarisch gebied. Deze zonevreemde activiteiten kunnen worden ondergebracht in 

bestaande gebouwen, maar de bouw van nieuwe constructies kan niet worden toegestaan.  

 

De laatste redenering kan niet gevolgd worden. Het is niet omdat een activiteit wordt vermeld 

in de lijst van zonevreemde functies dat de gehele term ‘paardenhouderij’ als zonevreemd 

beschouwd moet worden. De term ‘paardenhouderij’ is een containerbegrip van allerlei 

doeningen waarin paarden gehouden worden, waarvan sommige wél tot de para-agrarische 

kunnen gerekend worden en zone-eigen en andere zonevreemd zullen worden beoordeeld.  

 

Voor deze laatste werd dan een afwijkingsbepaling in het leven geroepen, maar de redenering 

kan niet omgedraaid worden dat alle paardenhouderijen per definitie zonevreemd zijn.  

 

Paardenhouderijen kunnen een zeer verschillend karakter hebben. Wanneer er paarden 

worden gehouden van paardenliefhebbers die in het weekend of door de week hun paarden 

komen halen voor recreatieve doeleinden kan men spreken van een recreatieve ondertoon van 

de paardenhouderij. Dergelijke paardenhouderijen zullen een grote dynamiek met zich 

meebrengen vanwege het veelvuldig vervoeren van de paarden van een naar het pension wat 

niet verenigbaar is met het agrarisch gebied. Wanneer er paarden worden gehouden in functie 
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van het africhten of fokken van paarden, al dan niet van de eigenaar, kan men niet langer 

spreken van een zuiver recreatieve activiteit.  

 

Deze houderijen hebben een andere dynamiek en werking. Het doel van deze houderijen is het 

fokken en africhten van paarden voor de paardensport. Deze activiteiten zijn gebonden aan de 

fokkerij zelf. Paarden worden ter plaatse afgericht of geïnsemineerd. Het aan- en afvoeren van 

paarden voor activiteiten op verplaatsing zal veel minder voorkomen.  

 

Sinds de omzendbrief werd systematisch over alle beleidsniveau’s heen, en dit gedurende 

meerdere decennia, aangenomen dat paardenhouderijen (van voldoende omvang), niet-zijnde 

maneges, als para-agrarisch konden worden beschouwd. Voor de activiteiten van opfokken en 

africhten werd op een gegeven moment zelfs gesteld dat dit tot de ‘zuivere landbouw’ zou 

behoren. Dit werd in 2011 in een interne brochure zo opgenomen. Deze interne brochure werd 

niet langer verspreid nadat ze door rechtspraak aangaande een andere omzendbrief (stallingen 

voor hobby-dieren) niet langer als actueel werd beschouwd. Feit is dat er sinds 1997 een 

continuïteit heerste in de beoordeling van deze bedrijven door het departement als minstens 

para-agrarisch, tot zelfs zuiver agrarisch, in 2002 werd hiertoe nog een versoepeling 

doorgevoerd. Pas in november 2018 werd hieraan getornd in een arrest van de Raad voor 

Vergunningenbetwisting door de toepassing van de omzendbrief als loutere beoordelingsgrond, 

zonder verdere motivering, als onvoldoende te beoordelen. 

 

In een recenter arrest van de Raad voor Vergunningenbetwistingen van 19 februari 2019 

(RvVB/A/1819/0632, Vlaams-Brabant) blijkt nu dat deze continuïteit toch opnieuw naar voor 

wordt geschoven. Onder punt 1.2. van de beoordeling wordt aangesloten bij het standpunt van 

de deputatie, waarbij letterlijk naar de omzendbrief van 1997 wordt verwezen. Dit wordt als volgt 

geformuleerd: 

 

‘Met de verwerende partij is de Raad van oordeel dat een volwaardige en professionele 

paardenhouderij in beginsel verenigbaar is met de agrarische bestemming wanneer deze 

in hoofdzaak is gericht op het houden van paarden van derden, en eventueel bijkomend 

op het africhten, opleiden en/of verhandelen ervan, en waaronder ook aanhorigheden 

(zoals bergingen voor voeder, materieel en onderhoud, gebeurlijke manege, binnen- of 

buitenpiste, tredmolen, groom, verhardingen en afsluitingen) kunnen worden begrepen, 

afhankelijk van de omvang van de activiteiten. 

 

De verzoekende partijen lijken – net zoals het ongunstig advies van het Departement – 

ten onrechte te veronderstellen dat enkel een paardenfokkerij (en dus niet een 

professionele paardenhouderij) verenigbaar kan zijn met de gewestplanbestemming.’ 
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In navolging hiervan dient gesteld te worden dat het standpunt, dat er een planologische 

strijdigheid is louter omwille van het gegeven dat er onvoldoende fokactiviteiten zijn, niet langer 

kan worden aangehouden.  

 

Ook zonder de omzendbrief als richtlijn voor de beoordeling te hanteren, kan worden 

gemotiveerd dat het houden van paarden als ‘para-agrarisch’ kan worden beoordeeld. Een 

para-agrarische activiteit houdt in dat er een ‘verwantschap’ kan worden vastgesteld met de 

landbouw, een andere term voor deze activiteiten is ook een ‘landbouwaanverwante’ activiteit.  

 

Landbouwaanverwant is niet enkel ‘in relatie tot’ de landbouw te zien, maar ook naar de 

gelijkenis of analogie hiermee. De analogie met landbouw zit niet noodzakelijk in de 

voedselproductie, gezien bv. het telen of opkweken van bloemen en sierplanten, kerstbomen 

enz… ook als horend tot de para-agrarische activiteiten worden gerekend. Ook bosbouw kan 

plaatsvinden op landbouwgrond. Deze achterliggende redenering maakt ook dat in het verleden 

de betrokken activiteiten als ‘bijzondere para-agrarische activiteiten’ werden vernoemd in alle 

interne richtlijnen, voortgaande op de beschikbare rechtspraak dienaangaande. De niet-

verordenende omzendbrief past binnen deze opvatting. Dit alleen al noopt tot een continuïteit.  

 

Een fokkerij wordt overigens ook vandaag wél zonder verdere vraagtekens als para-agrarisch 

aanvaard door de administratie van Landbouw en Visserij terwijl deze geen ‘menselijke 

consumptie’ tot doel heeft, noch in relatie staat tot andere landbouwtakken. De analogie met de 

landbouw is te herleiden tot het gegeven dat er dieren (of planten) worden 

gekweekt/onderhouden en dit een ruimte-extensief karakter heeft met gebruik van veel land.  

 

De opdeling van de bedrijvigheden in de keten van bevruchting tot de verspreiding en 

huisvesting van het eindproduct ontdoet deze keten niet van de analogie met landbouw.  

 

Landbouw kan in zijn breedste betekenis gezien worden als ‘het verbouwen van land’ in het 

algemeen. Daarbij wordt het ondersteunende weiland ten dienste van het dier in stand 

gehouden, naar analogie van de weilanden voor andere graasdieren met diverse finaliteit.  

 

Pas wanneer er een verschuiving is van de hoofdactiviteit naar het louter recreatieve, zijnde bv. 

het opleren van ruiters, het organiseren van wedstrijden, een aanbod aan andere 

ontspanningsfaciliteiten, waarbij de bezoekersdynamiek sterk verhoogt, kan gesteld worden dat 

de analogie met landbouw verloren gaat. In de aanvraag zitten er geen elementen die wijzen 

op een hoofdzakelijke recreatieve activiteit. 

  

Om deze reden wordt het standpunt van het departement Landbouw en Visserij niet bijgetreden 

en is de aanvraag voor de regularisatie van de inrichting van de loods en de bijgebouwde stallen 

en bijhorende verharding, voor het bouwen van een aantal stallen met bijhorende verharding, 
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een mestopslag en een stapmolen in overeenstemming met de planologische 

bestemmingsvoorschriften van het agrarisch gebied. 

…” 

 

6. 

De verwerende partij moet onderzoeken of er, stedenbouwkundig, een landbouwbedrijf is, of 

in redelijkheid kan worden aangenomen dat de aanvraag een landbouwbestemming heeft en 

geen voorwendsel is om een gebouw op te trekken dat niet in “agrarisch gebied” thuishoort. 

 

De verzoekende partijen stellen dat het bedrijf geen volwaardige paardenfokkerij, en dus geen 

zuiver agrarisch bedrijf, is. Dat de tussenkomende partij in de aanvraag een “fokkerij” of een 

“functiewijziging” vermeldt, is niet doorslaggevend: de verwerende partij moet, als gevolg van 

de devolutieve werking van het georganiseerd bestuurlijk beroep, over dat bestuurlijk beroep 

beslissen op basis van een eigen beoordeling van de aanvraag. 

 

Alhoewel de aanvrager in de aanvraag het voorwerp van de aanvraag kwalificeert, is de 

vergunningverlenende overheid daar niet door gebonden. 

 

Het komt de Raad niet toe de aanvraag zelf als “fokkerij” of als “paardenhouderij” te 

kwalificeren: bij de uitoefening van het wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing is de 

Raad alleen bevoegd te onderzoeken of de bevoegde bestuurlijke overheid uitgegaan is van 

de juiste feitelijke gegevens, of zij die correct heeft beoordeeld en of zij, op basis daarvan, in 

redelijkheid haar beslissing heeft kunnen nemen. 

 

De verwerende partij erkent in de bestreden beslissing dat het bedrijf geen volwaardige 

paardenfokkerij is, “voornamelijk door de afwezigheid van de erkenning van het kunstmatige 

inseminatie-centrum”. De discussie of de aanvraag al dan niet betrekking heeft op een 

volwaardige paardenfokkerij, doet (net zoals de verwijzing naar de KBO en het ontbreken van 

een erkenning als KI-centrum) dan ook niet ter zake. De verwerende partij beschouwt de 

aanvraag van de tussenkomende partij als een paardenhouderij met een “andere aard dan 

hoofdzakelijk fokkerij”, en de verzoekende partijen tonen de kennelijke onredelijkheid of 

onjuistheid van die kwalificatie niet aan.  

 

7. 

De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dat het bedrijf van de tussenkomende 

partij, meer bepaald een “paardenhouderij waarbij paarden worden gestald of afgericht”, 

verenigbaar is met de bestemming “agrarisch gebied”. 
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De kwalificatie als “paardenhouderij”, in de zin van het houden van meerdere paarden, is op 

zichzelf echter niet voldoende om bestaanbaar te zijn met de bestemming “agrarisch gebied”, 

omdat in dit bestemmingsgebied alleen paardenhouderijen toegelaten kunnen worden voor 

zover de ontwikkelde activiteiten in hoofdzaak een (para)-agrarisch bedrijfskarakter hebben, 

en niet wanneer ze hoofdzakelijk gericht zijn op recreatie. 

 

De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing dat er in “agrarisch gebied” meer dan 

“hoofdzakelijke fokkerijen” toegestaan kunnen worden en beargumenteert dat als volgt: 

 

(1) stallen voor paardenhouderijen met minstens 10 paarden kunnen, volgens de omzendbrief 

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

beschouwd worden als para-agrarische ondernemingen, en pas in november 2018 heeft de 

Raad geoordeeld dat de toepassing van de omzendbrief zonder verdere motivering niet 

voldoende is 

 

(2) de vermelding van een activiteit op de lijst van zonevreemde functies heeft niet als gevolg 

dat elke “paardenhouderij” zonevreemd is: “paardenhouderij is een containerbegrip, zodat 

sommige ‘paardenhouderijen’ para-agrarisch kunnen zijn, en andere zonevreemd 

 

(3) omdat paarden ter plaatse afgericht of geïnsemineerd worden, en er minder 

vervoersbewegingen zijn, hebben paardenhouderijen voor het africhten of fokken van paarden 

voor de paardensport een andere dynamiek en werking dan paardenhouderijen voor 

recreatieve doeleinden 

 

(4) de Raad oordeelt op 19 februari 2019 in het arrest met nummer RvVb/A/1819/0632 dat niet 

alleen een paardenfokkerij verenigbaar kan zijn met de gewestplanbestemming, maar dat ook 

een volwaardige en professionele paardenhouderij in principe verenigbaar kan zijn met de 

agrarische bestemming 

 

(5) de analogie met de landbouw houdt niet noodzakelijk verband met de voedselproductie, 

omdat ook het telen van bloemen of bosbouw op landbouwgrond kan gebeuren: een fokkerij 

wordt zonder meer aanvaard, terwijl die geen menselijke consumptie als doel heeft, omdat 

landbouw, in de breedste betekenis ervan, beschouwd kan worden als “verbouwen van land” 

in het algemeen, en een weiland ten dienste stellen van dieren daar ook voor aanvaard kan 

worden  
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(6) er kan pas bij een verschuiving van de hoofdactiviteit naar louter recreatie, waarbij de 

bezoekersdynamiek verhoogt, gesteld worden dat de analogie met de landbouw verloren gaat, 

en in de aanvraag zijn er geen elementen die wijzen op een hoofdzakelijk recreatieve activiteit.  

 

De verzoekende partijen tonen de onjuistheid van deze beoordeling niet aan: de verwerende 

partij motiveert in de bestreden beslissing uitgebreid waarom ze de aanvraag verenigbaar acht 

met de bestemming “agrarisch gebied”. 

 

De verzoekende partijen tonen niet aan dat de verwerende partij niet afdoende en zorgvuldig 

onderzocht heeft of de aanvraag betrekking heeft op een para-agrarisch bedrijf in de 

spraakgebruikelijke betekenis, namelijk een bedrijf waarvan de activiteit onmiddellijk aansluit 

bij de landbouw in ruime zin, en er op afgestemd is. 

 

8. 

Dat het arrest van de Raad van 19 februari 2019, waar de verwerende partij naar verwijst, door 

de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, vernietigd is, doet daar geen afbreuk aan. 

De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, oordeelt in het arrest van 23 juni 2020 met 

nummer 247.860 dat de Raad er niet van uit mocht gaan dat het volwaardig en professioneel 

houden van meer dan 10 paarden voldoende is om die activiteit te beschouwen als één “die 

onmiddellijk aansluit bij de landbouw in de ruime zin en erop afgestemd is, en derhalve een 

para-agrarisch bedrijf is”.  

 

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

ontwerpgewestplannen en de gewestplannen heeft inderdaad maar een interpretatief, en niet 

bindend, karakter. 

 

De inhoud van die omzendbrief kan niet gebruikt worden als enige basis om voor de aanvraag, 

los van de toepasselijke bestemming, een vergunning te verlenen. 

 

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

de bestaande regelgeving afwijken. 

 

De verwerende partij verwijst in de bestreden beslissing echter alleen naar het arrest van de 

Raad van 19 februari 2019, zonder expliciet te stellen dat het houden van meer dan 10 paarden 

een activiteit is die onmiddellijk aansluit bij ‘landbouw in de ruime zin’. 
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De beoordeling in de bestreden beslissing is ruimer dan de door de Raad van State, afdeling 

bestuursrechtspraak vernietigde vaststelling in het arrest van de Raad van 19 februari 2019. 

  

De verwerende partij verwijst in de bestreden beslissing naar de omzendbrief en het inmiddels 

door de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, als cassatierechter, vernietigd arrest 

van de Raad van 19 februari 2019, maar alleen om te besluiten dat het standpunt dat er een 

planologische strijdigheid is “louter omwille van het gegeven dat er onvoldoende fokactiviteiten 

zijn” niet behouden kan worden. 

 

De vernietiging door de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, van het arrest van de 

Raad van 19 februari 2019 leidt er niet toe dat de motivering van de bestreden beslissing, 

waarin de verwerende partij stelt dat er, naast de zuivere “fokkerijen”, in agrarisch gebied ook 

andere paardenhouderijen vergund “kunnen” worden, kennelijk onredelijk of onjuist is. 

 

Nergens in de bestreden beslissing stelt de verwerende partij dat de aanvraag verenigbaar is 

met de bestemming, louter en alleen omdat er meer dan 10 paarden worden gehouden. 

De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing alleen dat het houden van paarden als 

para-agrarisch beschouwd “kan” worden. 

 

9. 

De verzoekende partijen bekritiseren met hun eerste middel alleen dat niet met zekerheid kan 

vastgesteld worden dat er geen recreatieve activiteit zal plaatsvinden. 

 

De verwerende partij heeft in de bestreden beslissing echter wel onderzocht of er (g)een 

hoofdzakelijk recreatieve activiteit is, en stelt in de bestreden beslissing dat er geen elementen 

zijn die wijzen op, bijvoorbeeld, “het opleren van ruiters, het organiseren van wedstrijden, een 

aanbod aan andere ontspanningsfaciliteiten”, die de “bezoekersdynamiek” sterk verhogen en 

dus wel zouden wijzen op een hoofdzakelijk recreatieve activiteit. Het administratief dossier 

van de verwerende partij bevat een lijst van paarden, certificaten van oorsprong, een 

verzamelaanvraag, en documenten over kunstmatige inseminatie. 

 

De verzoekende partijen brengen geen enkel element bij dat uit het dossier wel een recreatieve 

hoofdactiviteit blijkt, die de verwerende partij over het hoofd zou gezien hebben. De stelling 

van de verzoekende partijen dat “niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat er geen 

recreatieve activiteit zal plaatsvinden” is een te vage bewering, en volstaat niet om te stellen 

dat dat de beoordeling van de aanvraag door de verwerende partij kennelijk onjuist of 

onredelijk is.  
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De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing afdoende dat er, in dit specifiek geval, 

een paardenhouderij is “voor het fokken en africhten van paarden voor de paardensport”, en 

er “geen hoofzakelijk recreatieve activiteit” is, zodat de verwerende partij terecht beslist dat 

deze specifieke paardenhouderij verenigbaar is met de bestemming agrarisch gebied, 

minstens tonen de verzoekende partijen het tegendeel niet aan.  

 

Het eerste middel is dan ook ongegrond. 

B. Derde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partijen voeren met hun derde middel de schending aan van: 

 

- artikel 4.1.7, 4.3.1, 4.3.2, §2bis en 4.3.3, §2 van het decreet van 5 april 1995 houdende 

algemene bepalingen milieubeleid (hierna: DABM) 

 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling het 

project MER besluit 

 

- de artikelen 2 en 3 van de Formele Motiveringswet, en 

 

- het zorgvuldigheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel en het materieel motiveringsbeginsel. 

 

De verzoekende partijen stellen dat de project-m.e.r.-screeningsnota ontoereikend is omdat 

alleen de effecten op bodem, watersysteem, mest en luchtkwaliteit zo summier onderzocht zijn 

dat de vergunningverlenende overheid niet in staat is te beslissen dat er geen aanzienlijke 

effecten te verwachten zijn.  

 

Bovendien is de screeningsnota, volgens de verzoekende partijen, gebaseerd op een 

mestopslag van 75 m³, terwijl die opslag, tijdens de bestuurlijke beroepsprocedure, plots, en 

zonder enige motivering, verhoogd wordt tot 200 m³, en had de verwerende partij moeten 

vaststellen dat de mestopslag onderschat wordt omdat de paarden vaker op stal zullen staan 

dan in de aanvraag vermeld wordt. 
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Tot slot wijzen de verzoekende partijen op de ingediende bezwaren over geurhinder, overlast 

door insecten, zoals vliegen, en geluidshinder, dicht bij een woonwijk, waar de verwerende 

partij in de bestreden beslissing onvoldoende op antwoordt.  

 

2. 

De verwerende partij verwijst naar de motivering van de bestreden beslissing en stelt dat de 

appreciatie van de milieueffecten niet onwettig of kennelijk onredelijk is, louter omdat de 

verzoekende partij het inhoudelijk niet eens is met die appreciatie: de verzoekende partij toont, 

volgens de verwerende partij, niet aan dat de MER-screening niet voldoet.  

 

3. 

3.1 

De tussenkomende partij stelt dat de verzoekende partijen geen belang hebben bij hun derde 

middel. 

 

In de in eerste bestuurlijke aanleg genomen weigeringsbeslissing stelt de eerste verzoekende 

partij, volgens de tussenkomende partij, immers dat uit de m.e.r-screening blijkt dat de 

aanvraag afdoende getoetst is aan de in bijlage II DABM vermelde criteria, en het is, volgens 

de tussenkomende partij, niet aanvaardbaar dat, in dezelfde procedure, teruggekomen wordt 

op een eerder ingenomen standpunt.  

 

De eerste verzoekende partij heeft, volgens de tussenkomende partij, in de in eerste 

bestuurlijke aanleg genomen weigeringsbeslissing overigens zelf gesteld dat de mestopslag 

van 75m³ niet toereikend is, en de wijziging naar 200 m³ komt dan ook tegemoet aan deze 

kritiek, net zoals de schrapping van een deel van de paardenstallen. Door te voldoen aan de 

VLAREM-normen, en door verder van de aanpalende woningen gelegen te zijn, worden de 

eventuele risico’s op geurhinde, volgens de tussenkomende partij, beperkt. 

 

De tussenkomende partij verwijst ook nog naar het unaniem gunstig advies van de POVC, 

waar de eerste verzoekende partij, volgens haar, toe bijgedragen heeft, door aanwezig of 

vertegenwoordigd te zijn op de vergadering van de POVC. 

 

3.2 

De tussenkomende partij stelt ten gronde dat de project-m.e.r.-screeningsnota voldoende 

onderbouwd is op het vlak van bodem, watersysteem, mestopslagcapaciteit en effecten op de 

luchtkwaliteit. 
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De tussenkomende partij stelt dat het zeer duidelijk is waarom er een wijzigingsverzoek 

ingediend is, met verhoging van de capaciteit van de mestopslag, en dat de nodige adviezen 

ingewonnen zijn, zodat de verwerende partij een beslissing kon nemen over de aanzienlijke 

effecten. 

 

Volgens de tussenkomende partij wordt de mestopslag overdekt, zodat er geen geurhinder is, 

noch kans op overlast door insecten, zoals vliegen. 

 

De tussenkomende partij stelt ook dat de mestopslag zelf een “klasse 3”-inrichting is, waarvoor 

alleen een melding nodig is. 

 

4. 

In hun wederantwoordnota wijzen de verzoekende partijen er op dat de verwerende partij de 

bijkomende hinder door  de verhoging van de omvang van de mestopslag niet onderzocht 

heeft, zodat de eerste verzoekende partij daarover wel een middel kan ontwikkelen. 

 

De verhoging is, volgens de verzoekende partijen, op geen enkele manier onderzocht, noch 

bij de indiening van het wijzigingsverzoek, noch in de bestreden beslissing.  

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De tussenkomende partij betwist het belang van de verzoekende partijen omdat de eerste 

verzoekende partij, als vergunningverlenende overheid in eerste bestuurlijke aanleg, de m.e.r.-

screeningsnota als afdoende beschouwd heeft, en de eerste verzoekende partij deelgenomen 

heeft aan de vergadering van de POVC, die unaniem gunstig geadviseerd heeft. 

 

De aanvraag is echter, na bestuurlijk beroep, gewijzigd, en de eerste verzoekende partij heeft 

over die wijziging niet(s) beslist, zodat zij dan ook alleszins belang heeft bij het 

middelonderdeel over de wijziging van de mestopslag.  

 

De eerste verzoekende partij heeft, zoals eerder gesteld, alleen maar een raadgevende stem 

in de POVC, zodat er, bij de beoordeling van het belang van de eerste verzoekende partij bij 

het derde middel, geen rekening moet gehouden worden met het advies van de POVC.  
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Een eventuele vernietiging van de bestreden beslissing op basis van een middel waarin een 

schending van de MER-plicht wordt aangevoerd, kan de verzoekende partijen tot voordeel 

strekken. 

 

Een MER-screening, of de opmaak van een project-MER, heeft immers als doel de 

milieubelangen een gelijkwaardige plaats in de afweging te geven, en een geïnformeerde 

beslissing over een aanvraag mogelijk te maken. 

 

De verzoekende partijen hebben daarom voldoende belang bij het middelonderdeel dat 

betrekking heeft op de wijziging van de mestopslag.  

 

De Raad verwerpt dan ook de exceptie met betrekking tot het ontbreken van het belang van 

de verzoekende partijen bij hun derde middel. 

 

2. 

Artikel 4.3.2, §2bis DABM bepaalt dat de Vlaamse regering, op basis van de in bijlage II bij het 

DABM omschreven criteria, de andere dan in paragrafen 1 en 2 vermelde categorieën van 

projecten aanwijst “waarvoor overeenkomstig dit hoofdstuk een project-MER of een project-

m.e.r.-screeningsnota moet worden opgesteld”.  

 

Artikel 2, §§ 6 en 7 van het Project-MER-besluit bepaalt: 

 

“… 

§6 Voor de categorieën van projecten, vermeld in bijlage III bij dit besluit, kan de initiatiefnemer 

een project-m.e.r.-screeningsnota indienen bij de overheid die beslist over de ontvankelijkheid 

en volledigheid van de vergunningsaanvraag. 

 

De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, kan een modelformulier 

vaststellen voor de opmaak van de project-m.e.r.-screeningsnota, vermeld in het eerste lid. In 

dat modelformulier worden alle gegevens opgevraagd over de kenmerken van het 

voorgenomen project, de locatie van het project, de gebieden waarop het project van invloed 

kan zijn en de kenmerken van de mogelijke milieueffecten, die nodig zijn om te besluiten of er 

aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn van een voorgenomen project. 

 

§7 De overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de 

vergunningsaanvraag beslist geval per geval over die project-m.e.r.-screeningsnota's. Ze 

beslist op basis van de selectiecriteria, vermeld in bijlage II van het decreet. 

…” 
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Voor projecten onder bijlage III geldt dat de initiatiefnemer een project-m.e.r.-screeningsnota 

kan indienen bij de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en de volledigheid van de 

aanvraag.  

 

Volgens de toelichting in de parlementaire voorbereiding moet de project-m.e.r.-

screeningsnota afgestemd worden op de motivering van de overheid waarom (al dan niet) een 

project-MER moet worden opgesteld. Een project-m.e.r.-screeningsnota wordt er omschreven 

als een gemotiveerde screeningsnota op basis waarvan wordt aangetoond dat er ofwel geen 

aanzienlijke milieueffecten verbonden zijn aan de uitvoering van een project, ofwel vroeger 

een project-MER goedgekeurd is met  betrekking tot een project, waarvan het voorgenomen 

initiatief een herhaling, voortzetting of alternatief is, en een nieuw project-MER redelijkerwijze 

geen nieuwe of aanvullende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten (Parl.St. 

Vl.Parl. 2011-12, 1463/1, 3 en 7). 

 

De motivering van de aanvrager moet het vergunningverlenend bestuur toelaten met kennis 

van zaken te beslissen of de aanvraag al dan niet aanzienlijke milieueffecten voor mens en 

milieu teweegbrengt. 

 

Op basis van de ingediende screeningsnota moet de vergunningverlenende overheid, na een 

eigen onderzoek ervan, op basis van de in bijlage II bij het DABM bepaalde criteria, vervolgens 

beslissen of er eventueel een MER over het project opgesteld moet worden.  

 

De verwerende partij moet daarbij onder meer onderzoeken of de screeningsnota correct 

opgemaakt is, en er rekening gehouden is met mogelijke cumulatieve effecten met andere 

(bestaande) projecten. 

 

Omwille van de formele motiveringsplicht moeten de motieven hierover in de beslissing zelf  

vermeld worden. De vergunningverlenende overheid moet, bij het nemen van een 

screeningsbeslissing, de aanvraag concreet toetsen aan de criteria van bijlage II van het 

DABM, waarbij een loutere standaardmotivering niet volstaat.  

 

Uit de overwegingen in de bestreden beslissing moet, rekening houdend met de concrete 

omstandigheden van het dossier, voldoende blijken waarom de verwerende partij beslist dat 

er geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn, en de opmaak van een project-MER 

niet vereist is. 
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Alhoewel het aangewezen is, vereist de regelgeving niet dat die toetsing in een afzonderlijke 

screeningsparagraaf vermeld wordt, en kan er ook rekening gehouden worden met bij de 

weerlegging van bezwaren, de bespreking van adviezen of de beoordeling van de 

verenigbaarheid met een goede ruimtelijke ordening, vermelde overwegingen, voor zover 

daaruit een afdoende toetsing aan de criteria van bijlage II van het DABM blijkt. 

 

3. 

In de project-m.e.r-screeningsnota is over de mestproblematiek te lezen: 

 

“… 

- effecten op de bodem 

 

Om te voorkomen dat er mest, nutriënten of mestsappen in de bodem dring[en]:  

 

- vloer en opstaande wanden worden uitgevoerd in waterdicht beton 

 

- de afvoer van mestsappen gaat naar een opvang van 5000 liter (deze wordt leeggetrokken en 

inhoud afgevoerd tijdens mestuitrijperiode) – zie aanduiding plan 

 

- verharde toegang in beton van stal naar mestopslag (zie aanduiding plan) 

 

- effecten op watersysteem 

 

Het drinkwater voor de paarden komt van leidingwater.  

 

- mestopslagcapaciteit 

 

De opslagcapaciteit is voorzien op 75m³.  

 

In de zomerperiode en overdag in winterperiode lopen de paarden in openlucht op weide.  

 

Bij voltijdse stalperiode is er een noodzaak aan dagelijkse mestopslag van 1,00m³ (= 1° 

kruiwagens van 100 liters).  

 

De hoeveelheid mest wordt berekend op 15,77m³ per paard/jaar voor een paard met een 

gewicht vanaf 450kg; 12,17m³ voor een paard met een gewicht van 250kg tot 450kg. 

 

Gemiddeld: [1]5,77 + 12,17 = 27,94m³ : 2 = 13,97m³ per paard/jaar. 

 

Voor 75 paarden bedraagt de mestopslag 1047m³ als de paarden voltijds op stal staan.  
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Daar de paarden enkel in de winterperiode (max. 3 maand) en dan ’s nachts gestald worden 

bedraagt mestopslag dan 1047 : 4(3 wintermaanden) = 261,75 : 2 (enkel ’s nachts) = 130m³. In 

de mestuitrijperiode wordt de mest afgevoerd naar akkers. Na 15 januari (= ½ van 

winterperiode) kan er mest afgevoerd worden naar akker(s). Hierdoor volstaat 75m³ als opslag 

op het bedrijf.  

 

- effecten op luchtkwaliteit 

 

Emissie uitstoot per volwassen paard/jaar en bij volledig verblijf op stal bedraagt 4,9kg NH3 

 

Beperkende maatregelen:  

 

- de paarden verblijven max. 3 maand op stal en minimum 9 maanden in openlucht op weide 

 

- er is voldoende verluchting voorzien in de stallen via open kopgevels en open luik in 

staldeuren.  

 

- de boxen worden ingestrooid met stro. 

 

- bij stalperiode worden eiwitrijke voerders beperkt. 

…” 

 

De eerste verzoekende partij stelt in haar in eerste bestuurlijke aanleg genomen 

weigeringsbeslissing: 

 

“… 

Het aanbieden van selectieve afvalstromen speelt een grote rol in het sluiten van 

materiaalkringlopen. Bedrijven zijn verplicht om de afvalstromen, zoals opgenomen in art. 4.3.2 

van Vlarema, gescheiden aan te bieden, ongeacht hun hoeveelheid. 

 

Het project omvat een mestopslag met een capaciteit van 75 m³. De capaciteit van de 

mestopslag werd als volgt berekend: 

 

• 15,77 m³ mest/jaar voor een paard met een gewicht vanaf 450kg en 12,17m³ mest/jaar voor 

een paard met een gewicht van 250kg tot 450kg. 

 

Gemiddeld: 15,77 + 12,17= 27,94 m³ / 2 = 13,97m³ mest per paard/jaar. 

 

• Voor 75 paarden bedraagt de mestopslag bijgevolg 1048 m³ als de paarden voltijds op stal 

staan. Daar de paarden enkel in de winterperiode (max. 3 maand) en dan s’ nachts gestald 
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worden bedraagt mestopslag dan 1047 m³ / 4 (3 wintermaanden) = 261,75 m³/ 2 (enkel s’ 

nachts) = 130 m³. 

 

Sinds 31 december 2011 moet een bedrijf beschikken over een mestopslagcapaciteit voor de 

opslag van dierlijke mest van ten minste 6 maanden voor dieren met buiteloop of van ten minste 

3 maanden voor stalmest. In de omgevingsvergunning kan hiervan worden afgeweken. In de 

aanvraag wordt geen afwijking van de sectorale voorwaarden aangevraagd opgenomen in art. 

5.9.2.2,§5 en wordt niet aangetoont dat elke hoeveelheid mest boven de werkelijke 

opslagcapaciteit op een voor het leefmilieu onschadelijke wijze zal worden verwijderd. Hierdoor 

moet de mestopslagcapaciteit minstens verdubbeld worden. 

 

Aangezien de aanvraag invloed heeft op de aard en het aantal vergunde dierplaatsen en de 

omvang van de mestopslag, en leidt tot een belangrijke toename van het aantal dierplaatsen 

en de mestopslag, en rekening houdend met de beperkte impact van de geplande beperkende 

maatregelen, wordt geoordeeld dat hinder, veroorzaakt door de inrichtingen/activiteiten, niet kan 

beperkt worden tot een aanvaardbaar minimum. Wat dit aspect betreft (rubrieken 9.4.3.c.1 en 

28.2.c.1) wordt geadviseerd om de vergunning te weigeren. 

…” 

 

In het bestuurlijk beroepsverzoekschrift van de tussenkomende partij is over de mestopslag te 

lezen: 

 

“… 

Het project voorzag in de initiële aanvraag in een mestopslagcapaciteit van 75 m³. Evenwel 

werd in eerste aanleg opgemerkt dat deze capaciteit niet zou volstaan voor de gewenste 

activiteiten en het aantal paarden dat toegelaten wordt in de paardenfokkerij. 

 

Zodoende wenst beroepsindiener hieraan tegemoet te komen en wordt de mestopslag 

vermeerderd tot een capaciteit van 200 m³. zoals supra reeds aangehaald blijft dit ruimschoots 

onder de drempel voor een klasse 3-activiteit en kan zonder meer deze planaanpassing worden 

vergund in beroep.  

… 

Door deze gewijzigde mestopslag zal overigens een batterij aan paardenboxen (gebouw G op 

de originele plannen) uit de aanvraag gesloten worden. Ook dit werd op de aangepaste plannen 

gewijzigd. 

 

Op deze wijze voldoet de aanvraag aan vooreerst de sectorale voorwaarden zoals opgenomen 

in VLAREM II. Er dient geen afwijking te worden verleend t.a.v. de specifieke verbods- en 

afstandsregels t.o.v. bepaalde zones of gebieden opgenomen in VLAREM II. De aanvraag 

beantwoordt namelijk aan de afstandsregels van art. 5.28.2.2, §1 VLAREM II.  
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Zo wordt deze mestopslag ook verder weg in het agrarisch terrein, en dus weg van de 

aanpalende woningen, voorzien. Op deze wijze wordt een voldoende afstand bewaard van 100 

m tot aan de eerste woningen. Op deze wijze wordt nog aan een bijkomend weigeringsmotief 

in eerste aanleg tegemoetgekomen. 

 

Dit vermindert de eventuele risico’s op geurhinder voor zover deze al kunnen verwacht worden, 

nu de paarden slechts maximaal drie maanden op stal staan. Bovendien wordt de mestopslag 

ook regelmatig geledigd conform de voorschriften.  

 

Op deze wijze kan iedere hinder wel degelijk tot een aanvaardbaar minimum worden ingeperkt. 

 

Uit gelijkaardige gevallen is overigens gebleken dat de mestopslag binnen 100 meter wel vaker 

wordt vergund. Uit de stukken blijkt dat meerdere mesthopen in de directe omgeving van 

onderhavige aanvraag op 15 meter, 28 meter en 38 meter zijn vergund (STUK 10). Het weigeren 

van de aanvraag omdat deze zou flirten met de minimale afstand van 100 meter zou dan ook 

niet stroken met de gelijke behandeling van rechtsonderhorigen. 

…” 

 

4. 

Als gevolg van het wijzigingsverzoek zijn er gewijzigde plannen ingediend. 

 

De mestopslag wordt 90° in tegenwijzerzin gedraaid en uitgebreid van 75 m³ naar 200 m³, 

maar er wordt geen aangepaste m.e.r.-screeningsnota bijgevoegd. 

 

De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing over de mestopslag: 

 

“… 

d) MER-screening 

 

In navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 dient er voor de 

aanvraag een project-MER-screening te gebeuren (bijlage III bij het project-MER-besluit). In het 

aanvraagdossier werd een MER-screening doorgevoerd. De mogelijke effecten van het project 

op de omgeving zijn onderzocht en er is gemotiveerd waarom deze niet aanzienlijk zijn. 

 

Hierbij wordt voornamelijk ingegaan op de disciplines bodemverontreiniging, watersysteem en 

de mestopslag. Uit deze nota kan geconcludeerd worden dat met het voorliggend project geen 

significante negatieve milieueffecten te verwachten zijn voor mens en milieu. 

 

h) Lucht 
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In tegenstelling tot andere veesoorten (varkens, kippen,..) zijn er voor paarden geen kengetallen 

voor geuremissie bekend. Er bestaan evenmin verbods- of afstandsregels. 

 

In de geplande stallen zullen max. 63 paarden worden gehouden tijdens de winterperiode bij 

slechte weersomstandigheden. De stalboxen worden ingestrooid met stro. Bij stalperiode 

worden eiwitrijke voeders beperkt. De jaarlijkse ammoniakemissie zal beperkt blijven tot max. 

315 kg NH3/jaar. 

 

Er wordt voldoende verluchting voorzien in de stallen via open kopgevels en open luiken in de 

staldeuren. De mestopslag bevindt zich op ca. 100 meter van de meest nabijgelegen woning in 

woongebied. Gelet op de nabijheid van de woningen in woongebied wordt als bijzondere 

voorwaarde opgelegd om de mestvaalt af te dekken om geurhinder te beperken tot een 

aanvaardbaar niveau. 

 

i) Bodem en grondwaterverontreiniging 

 

De boxen in de stallen zelf zijn ingericht op een ondoordringbare bodem waarbij urine wordt 

geabsorbeerd in stro (potstal). De vloer en opstaande wanden van de mestvaalt worden 

uitgevoerd in vloeistofdicht beton. De afvoer van de meststappen gaat naar een aalput van 

5.000 liter. Deze wordt regelmatig geledigd en de inhoud ervan wordt afgevoerd tijdens de 

mestuitrijperiode. Er komt ook een verharde toegang in beton van de stallen naar de 

mestopslag. 

 

Er zal max. 200 m³ opgeslagen worden in de mestvaalt, hetgeen voldoende is om de 

mestopslag van de 63 paarden op te kunnen vangen die 3 à 4 maanden ’s nachts gestald 

worden. Dit zal enkel gebeuren in de winterperiode. Van mei tot november wordt er geen mest 

opgeslagen. De paarden blijven 4 maanden op stal in de winter en verblijven de rest van het 

jaar in de weide. De stallen zullen droog gekuist worden. 

…” 

 

5. 

De Raad oordeelt dat de m.e.r.-screening ontoereikend is. 

 

In de oorspronkelijke aanvraag is er een mestopslag van 75 m³, die, na het wijzigingsverzoek, 

uitgebreid is tot 200 m³ De mestopslag had oorspronkelijk een oppervlakte van ongeveer 35 

m² (5m op 7m), maar is uitgebreid naar 72 m² (6m op 12m): dat is onmiskenbaar een grote 

capaciteitswijziging, met meer dan een verdubbeling van de inhoud van de mestopslag. In het 

licht van het wijzigingsverzoek volstaat de initieel ingediende m.e.r.-screeningsnota niet omdat 

die betrekking had op 75 m³ mestopslag. 
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Het is daarbij niet relevant dat dit, in eerste bestuurlijke aanlag, onvoldoende groot bevonden 

is voor het aangevraagd aantal paarden, en dat het wijzigingsverzoek als doel heeft de 

mestopslagcapaciteit te vergroten. 

 

Er moet immers, los van de discussie hoeveel m³ mestopslag er precies nodig is voor 63 

paarden, onderzocht worden of de aanvraag geen aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken, 

en geen significante negatieve invloed zal hebben op het milieu.  

 

De verwerende partij beperkt zich in de bestreden beslissing vooreerst tot de bij de aanvraag 

gevoegde m.e.r.-screeningsnota, die geen betrekking heeft op de inhoud- en 

oppervlaktevergroting van de mestopslag.  

 

Vervolgens beperkt de verwerende partij zich in de motivering van de bestreden beslissing 

over het onderdeel “Bodem en grondwaterverontreiniging” tot de stelling dat het “voldoende is 

om de mestopslag van de 63 paarden op te kunnen vangen”, en dat dan alleen maar in de 

“winterperiode”, die “3 à 4 maanden” zou tellen. 

 

In het onderdeel “Lucht” stelt de verwerende partij in de bestreden beslissing alleen dat de 

mestopslag, “gelet op de nabijheid van de woningen”, afgedekt moet worden.  

 

Terwijl het aantal stalplaatsen, na de wijzigingsaanvraag in bestuurlijk beroep, verminderd 

wordt van 75 naar 63 paarden, blijkt nergens uit de bestreden beslissing waarom de verhoging 

naar 200 m³ mestopslag geen effecten kan genereren voor de omgeving. 

 

De wijziging van de aanvraag is van die aard dat de bij het aanvraagdossier gevoegde 

screeningsnota niet langer volstaat. 

 

6. 

Dat de mestopslag zelf een “klasse 3”-exploitatie is, doet niet terzake. 

 

Artikel 107 Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat de omgevingsvergunning als aktename 

geldt voor dat deel van het project dat meldingsplichtig is, wanneer tegelijkertijd beslist wordt 

over de vergunningsaanvraag en de melding. 

 

Dat een stedenbouwkundige handeling meldingsplichtig is voor de exploitatie ervan betekent 

niet dat de hinder beperkt zal zijn, en geen bijkomende beoordeling door de 

vergunningverlenende overheid noodzaakt.  
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7. 

Tot slot is de bestreden beslissing onnauwkeurig en onduidelijk geformuleerd met betrekking 

tot de stelling dat de paarden “3 à 4 maanden” gestald zullen worden, namelijk “enkel in de 

winter”, en dat “van mei tot november (…) er geen mest (wordt) opgeslagen”: van november 

tot mei zijn er dan ook 6, en geen “4 maanden (dat de paarden) in de winter” op stal blijven. 

 

8. 

Het derde middel is in de aangegeven mate gegrond.  

C. Tweede middel 

De Raad onderzoekt het tweede middel niet omdat het niet kan leiden tot een ruimere 

vernietiging van de bestreden beslissing. 

VIII. Kosten 

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

wordt gesteld. Wanneer dat gevraagd wordt, kan de Raad ook een rechtsplegingsvergoeding 

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

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

artikel 33 DBRC-decreet). 

 

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

rechtsplegingsvergoeding, worden ten laste gelegd van de verwerende partij.  

 

De Raad legt de kosten van de tussenkomst ten laste van de tussenkomende partij, die zelf 

beslist in de procedure tussen te komen, zodat ze ook instaat voor haar eigen kosten. Anders 

bestaat het risico dat de tussenkomst de inzet van de procedure verzwaart voor de 

verzoekende partijen en de verwerende partij. 

 

De tussenkomende partij kan niet verplicht worden tot betaling van een 

rechtsplegingsvergoeding, noch die vergoeding genieten (artikel 21, §7, zesde lid DBRC-

decreet). De Raad verwerpt dan ook het verzoek van de tussenkomende partij tot toekenning 

van een rechtsplegingsvergoeding. 
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IX. Beslissing  

 

1. Het verzoek tot tussenkomst van Wesley PIKAERTS is ontvankelijk. 

 

2. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

3. De Raad beveelt de verwerende partij binnen drie maanden vanaf de dag na de dag van 

de betekening van dit arrest een nieuwe beslissing te nemen over het bestuurlijk beroep 

van de tussenkomende partij. 

 

4. De kosten van het beroep, meer bepaald het door de verzoekende partijen betaald rolrecht 

ten bedrage van 400 euro en een aan de verzoekende partijen verschuldigde 

rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 700 euro, 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 4 augustus 2022 door de tweede kamer. 

 

 

 

De toegevoegd griffier, De dienstdoend kamervoorzitter van de 

tweede kamer, 

Julie SUYS Eddy STORMS 
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