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RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN 

ARREST 

 

van 25 augustus 2022 met nummer RvVb-A-2122-1075  

in de zaak met rolnummer 2021-RvVb-0552-A 

 

 

Verzoekende partij Bob MAGERMAN 

 

met woonplaatskeuze te 9030 Mariakerke (Gent), Octaaf Van 

Dammestraat 69 

 

Verwerende partij de provincie OOST-VLAANDEREN, vertegenwoordigd door 

de deputatie van de provincieraad 

 

met woonplaatskeuze te 9000 Gent, Gouvernementstraat 1 

 

I. Voorwerp van het beroep 

De verzoekende partij vordert, door neerlegging van een verzoekschrift in het digitaal loket op 

14 april 2021 de vernietiging van de beslissing van de verwerende partij van 25 februari 2021, 

waarmee aan de verzoekende partij een omgevingsvergunning wordt geweigerd voor de 

regularisatie van een schaftwagen, looppiste en afdak in functie van hippotherapie 

(omgevingsnummer: 2020045564). Het project ligt in 9031 Gent (Drongen) aan de Kattegaver 

11 en heeft als kadastrale omschrijving afdeling 27, sectie D, 97 en 98. 

 

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

beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent van 10 december 

2020 niet ingewilligd. 

II. Rechtspleging  

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

verzoekende partij dient een wederantwoordnota in. 
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De kamervoorzitter behandelt de vordering tot vernietiging op de openbare zitting van 11 

januari 2022. 

 

De procespartijen hebben ingestemd met het schriftelijk behandelen en in beraad nemen van 

het dossier met toepassing van artikel 85, §3 Procedurebesluit. 

III. Feiten 

Op 20 mei 2020 vraagt de verzoekende partij een omgevingsvergunning voor de regularisatie 

van een schaftwagen, looppiste en afdak in functie van hippotherapie. 

 

Het project ligt in 9031 Gent (Drongen) aan de Kattegaver 11 met als kadastrale omschrijving 

afdeling 27, sectie D, 97 en 98. Het perceel ligt in agrarisch gebied (gewestplan ‘Gentse en 

Kanaalzone'). 

 

Het openbaar onderzoek loopt van 10 juni 2020 tot en met 9 juli 2020. Er worden geen 

bezwaarschriften ingediend.  

 

Het Departement Landbouw en Visserij (hierna: departement) adviseert op 7 juli 2020 

ongunstig. 

 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent weigert op 10 september 2020 

een omgevingsvergunning aan de verzoekende partij. 

 

Tegen die beslissing tekent de verzoekende partij op 13 oktober 2020 bestuurlijk beroep aan 

bij de verwerende partij. 

 

Het departement adviseert op 8 december 2020 ongunstig. De provinciale 

omgevingsambtenaar (hierna: POA) adviseert in een verslag van 1 februari 2021 het 

bestuurlijk beroep niet in te willigen en een omgevingsvergunning te weigeren. De 

verzoekende partij heeft gerepliceerd op dat verslag.  

 

De verwerende partij verklaart het bestuurlijk beroep op 25 februari 2021 ongegrond en weigert 

een omgevingsvergunning. 

 

Dat is de bestreden beslissing. 
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IV. Onderzoek van de middelen 

A. Eerste, tweede en derde middel 

Standpunt van de partijen 

1. 

De verzoekende partij voert met haar eerste, tweede en derde middel de schending aan van: 

 

- het “fair play”-beginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel, het onpartijdigheidsbeginsel, het 

rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het hoorrecht, en 

 

- het recht op verdediging 

 

Eerste middel 

 

De verzoekende partij voert met haar eerste middel een schending aan van de beginselen van 

behoorlijk bestuur. 

 

1.1. 

De verzoekende partij stelt dat de verwerende partij de schaftwagen in het kader van de 

juridische toets verkeerdelijk kwalificeert als een woonwagen. 

 

Volgens de verzoekende partij verwijst ze in haar “bezwaarschrift” (lees: bestuurlijk 

beroepsverzoekschrift) van 13 oktober 2020, om de schaftwagen te definiëren, ,  niet naar een 

woonwagen, maar naar een, vroeger door paarden voortgetrokken, kar, die mensen met een 

semi-nomadisch bestaan vroeger gebruikten, en beschouwt de verwerende partij, bij de 

juridische toets in de bestreden beslissing, de schaftwagen “zwaarder” dan die wagen werkelijk 

is, waarna de verwerende partij vaststelt dat het Bestluit van de Vlaamse regering van 16 juli 

2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning 

nodig is (hierna: Vrijstellingsbesluit) niet van toepassing is. 

 

De verzoekende partij stelt dat een werfkeet en/of /schaftwagen wel onder het 

Vrijstellingsbesluit valt en dat de verwerende partij de feiten niet zorgvuldig, noch met open 

vizier, onderzoekt en, omwille van de ‘zwaarwichtige’ voorstelling van de (schaft)wagen (als 

woonwagen), de aanvraag niet fair, noch neutraal beoordeelt. 
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1.2. 

De verzoekende partij betwist verder de passus in de bestreden beslissing waarin de 

verwerende partij vaststelt dat hippotherapie geen aan landbouw verwante activiteit is. 

 

1.2.1. 

De verzoekende partij betwist dat hippotherapie geen aan landbouw verwante activiteit is 

omdat een band met het landbouwproductieproces, of een relatie met landbouwproducten, 

zou ontbreken. 

 

De verzoekende partij verwijst daarvoor naar haar ‘bezwaarschrift’ en de “bijlage nota bij 

globale aanvraag 200517”, waaruit, volgens haar, duidelijk het verband blijkt met onder andere 

ecologisch grachtkantbeheer, het zaaien van grassen, het planten van (hoogstam)- 

(fruit)bomen, het hooien, enzovoort …, als aspecten van het landbouwproces. 

  

Naast de band met het landbouwproductieproces heeft hippotherapie, volgens de 

verzoekende partij, ook een relatie met landbouwproducten, want als hippotherapeut is de 

verzoekende partij afnemer van landbouwproducten, zoals hooi, stro, varkensmest en 

zaaigoed. 

 

De verzoekende partij stelt dat de verwerende partij dat in de bestreden beslissing volledig 

negeert en zo de zorgvuldigheidsplicht en de motiveringsplicht schendt. 

 

1.2.2. 

De verzoekende partij stelt verder dat de verwerende partij de aanvraag onterecht reduceert 

tot “therapeutisch werken met paarden”, terwijl de constructies, waarvan gevraagd wordt de 

regularisatie ervan te vergunnen, enerzijds gebruikt worden voor het, op een natuurlijke wijze, 

houden van paarden, en anderzijds voor therapiesessies. 

 

Volgens de verzoekende partij moet zij de paarden op een natuurlijke en paardvriendelijke 

wijze houden om therapeutisch werk mogelijk te maken, en maakt zij, anders dan met paarden 

voor een manege, gebruik van het natuurlijk gedrag, en de gevoeligheid, van de paarden. 

 

De verzoekende partij verwijst naar de bij haar ‘bezwaarschrift’ gevoegde “nota bij globale 

aanvraag 200517” en betwist het standpunt van de verwerende partij dat hippotherapie louter 

dienstverlening is aan mensen: het is, volgens de verzoekende partij, integendeel wel een 

para-agrarische activiteit, zodat de verwerende partij, met de bestreden beslissing, ook de 

motiveringsplicht schendt. 
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Met verwijzing naar loonwerkers, en dat industriële activiteiten para-agrarisch kunnen zijn, stelt 

de verzoekende partij dat het aspect “dienstverlening” de kwalificatie als para-agrarische 

activiteit niet uitsluit. 

 

Volgens de verzoekende partij heeft de verwerende partij de bestreden beslissing niet 

genomen op basis van een zorgvuldig onderzoek van het volledig dossier, en is dat strijdig 

met de “fair play“. 

 

1.2.3. 

De verzoekende partij stelt eveneens dat uit twee door de verwerende partij gemaakte 

vergelijkingen blijkt dat zij de aanvraag niet begrepen heeft. 

 

Met verwijzing naar zowel haar bestuurlijk beroepsverzoekschrift, als naar haar replieknota op 

het POA-verslag, stelt de verzoekende partij dat er geen paardenfokkerij of paardenhouderij 

is, en dat de vergelijking met een manege, waarvan de verwerende partij ook niet uitlegt 

waarom ze stelt dat de aanvraag er meer bij aansluit, geen steek houdt: de motivering van de 

beslissing is, volgens de verzoekende partij, unfair en de verwerende partij schendt met de 

bestreden beslissing dan ook het “fair play”-beginsel, het recht op verdediging en de 

motiveringsplicht. 

 

1.2.4. 

De verzoekende partij stelt nog dat de motivering  van de bestreden beslissing gebaseerd is 

op een onjuist advies, en dat de verwerende partij de door de verzoekende partij opgemerkte 

fouten in dat advies (die, volgens de verzoekende partij, eenvoudig te onderzoeken waren, 

maar leiden tot de verkeerde conclusie dat hippotherapie niet aan landbouw verwant is), 

negeert. Volgens de verzoekende partij reageert de verwerende partij in de bestreden 

beslissing louter met een standaardformulering op haar opmerkingen en is dat een schending 

van het zorgvuldigheids- en “fair play”-beginsel: de unfaire beperking van het hoorrecht tot een 

louter procedureel gegeven is, volgens de verzoekende partij, een schending van de 

motiveringsplicht. 

 

1.2.5. 

Volgens de verzoekende partij motiveert de verwerende partij in de bestreden beslissing niet 

correct waarom geen gebruik gemaakt mag worden van bepaalde brochures, die nog steeds, 

via de publicatie ervan op een website, raadpleegbaar zijn, en waarin hippotherapie  

bestempeld wordt als een aan de landbouw verwante activiteit, en dus als para-agrarisch. 
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Wanneer de verwerende partij daar met de bestreden beslissing van afwijkt, schendt dat, 

volgens de verzoekende partij, het rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel, 

omdat het gewijzigd beleid niet kenbaar gemaakt is, en de verwerende partij, noch het 

departement, aan de verzoekende partij uitleggen waarom zij zich niet meer op die brochures 

mag beroepen. 

 

1.2.6. 

De verzoekende partij stelt nog dat de interpretatie van een begrip nooit het voorwerp is van 

‘opportuniteit’, maar van een wetstoepassing. Veranderde inzichten of beleid kunnen er, 

volgens haar, niet toe leiden dat hippotherapie geen para-agrarische activiteit (meer) is. 

 

1.3. 

Volgens de verzoekende partij passen de verwerende partij en het departement artikel 9 van 

het Besluit van de Vlaamse regering van  28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van 

toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen (hierna: Besluit Zonevreemde Functiewijzigingen) 

verkeerd toe. 

 

De in deze bepaling vermelde activiteiten (waaronder ook “aan de land- en tuinbouw verwante 

activiteiten”) zijn, volgens de verzoekende partij, niet noodzakelijk zonevreemd in 

landbouwgebied, en een centrum voor dierentherapie is niet hetzelfde als een centrum voor 

hippotherapie, hetgeen, volgens de verzoekende partij, ook blijkt uit de bestreden beslissing 

zelf, waarin paardenhouderijen en kinderboerderijen gekwalificeerd worden als aan landbouw 

verwante activiteiten. 

 

Er is, in  dit dossier, volgens de verzoekende partij, geen functiewijziging, en de vergelijking 

met een centrum voor dierentherapie gaat niet zonder meer op, omdat dit meestal betrekking 

heeft op andere dieren, namelijk gewone huisdieren (die niet aan landbouw verwant zijn, niet 

aan de grond gebonden zijn, geen band hebben met het landbouwproductieproces, …). 

 

De verzoekende partij stelt nog dat de motivering van de beslissing summier is, en voor een 

gemiddelde burger niet te begrijpen, en dat de verwerende partij met de bestreden beslissing 

het zorgvuldigheidsbeginsel, het “fair play”-beginsel en de motiveringsplicht schendt.  

 

1.4. 

De verzoekende partij stelt vervolgens dat de verwerende partij ook bij de beoordeling van een 

goede ruimtelijke ordening de algemene beginselen van behoorlijk bestuur schendt. 
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1.4.1. 

Vooreerst herhaalt de verzoekende partij dat de verwerende partij in de bestreden beslissing 

de schaftwagen onterecht als woonwagen beschouwt, zodat de beoordeling van een goede 

ruimtelijke ordening niet gebaseerd is op correcte en precieze gegevens: die onzorgvuldige 

feitenvinding leidt, volgens de verzoekende partij, tot een schending van het 

zorgvuldigheidsbeginsel en van de motiveringsplicht. 

 

1.4.2. 

Volgens de verzoekende partij vergelijkt de verwerende partij in de bestreden beslissing de 

beperkte infrastructuur ongemotiveerd en onterecht met een volwaardig (para)-agrarisch 

bedrijf, waardoor ze de motiveringsplicht, het “fair play”-, het zorgvuldigheids- en het 

redelijkheidsbeginsel schendt. 

 

1.4.3. 

Dat de schaftwagen een goede ruimtelijke ordening verstoort, is, volgens de verzoekende 

partij, niet correct gemotiveerd en gebaseerd op de retroactieve toepassing van een advies. 

 

Volgens de verzoekende partij is de stelling van de verwerende partij in de bestreden 

beslissing dat de schaftwagen nergens in (Herbevestigd) agrarisch gebied (HAG) toegelaten 

is, geen afdoende motivering van de bestreden beslissing: het is, volgens de verzoekende 

partij, niet duidelijk waarop dit gebaseerd is en hoe rekening gehouden is met de omschrijving 

van de omgeving door de verzoekende partij, en is het niet correct dat er nergens een 

vergunning verleend kan worden voor dergelijke aanvraag. De verwijzing in de bestreden 

beslissing naar het advies van het departement doet daar, volgens de verzoekende partij, niets 

aan af, omdat dit advies betrekking heeft op de juridische toets, en de aanvraag, op het 

ogenblik van het verstrekken van het advies, al een half jaar eerder ingediend was, en het 

bestuurlijk beroep twee maand voordien, zodat het betrekken van dit advies bij de beoordeling 

van een goede ruimtelijke ordening unfair is, en strijdig met het verbod op retroactiviteit, het 

rechtszekerheidsbeginsel en het vertrouwensbeginsel. 

 

1.4.4. 

De verzoekende partij stelt ook nog dat de verwerende partij in de bestreden beslissing de 

omgeving niet zorgvuldig, noch op basis van alle nuttige gegevens, beschrijft, en verwijst 

daarbij naar haar eigen beoordeling van een goede ruimtelijke ordening, waarvan ze stelt er 

al naar verwezen te hebben in haar replieknota op het POA-verslag en haar ‘bezwaarschrift’, 

zodat de verwerende partij de motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel, het recht op 

wederhoor, het recht op verdediging en het “fair play” - beginsel schendt. 
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1.4.5. 

Tenslotte voert de verzoekende partij nog aan dat de verwerende partij in de bestreden 

beslissing geen rekening houdt met, en dus niet motiveert, in welke mate het afdak en de piste 

een goede ruimtelijke ordening beïnvloeden, zodat de verwerende partij met de bestreden 

beslissing het zorgvuldigheidsbeginsel en de motiveringsplicht schendt. 

 

Tweede middel 

 

De verzoekende partij stelt in haar tweede middel dat een hippotherapie-activiteit niet 

zonevreemd is. 

 

Het onderzoek van de Raad daarover is, volgens de verzoekende partij, een wettigheidstoets 

en niet beperkt tot de kennelijke onredelijkheid van de bestreden beslissing. 

 

De verzoekende partij stelt nog dat zij de tegenargumentatie van de verwerende partij uitvoerig 

weerlegt en dat de stelling van de verwerende partij dat een hippotherapie-activiteit geen para-

agrarische activiteit is, gebaseerd is op onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

  

1.1. 

De verzoekende partij verwijst naar de bij haar aanvraag gevoegde nota en stelt dat uit het 

ecologisch grachtkantbeheer, het zaaien van grassen, het planten van (hoogstam)- 

(fruit)bomen, het hooien, het bewerken van de grond met opbrengst, enzovoort …, en de wijze 

waarop zij de hippotherapie-activiteit organiseert, een duidelijke band blijkt met het 

landbouwproductieproces. 

 

Verder verwijst de verzoekende partij naar de categorisering van hippotherapie als para-

agrarisch in de in haar ‘bezwaarschrift’ geciteerde brochures, en stelt ze in haar replieknota 

op het POA-verslag te hebben vermeld dat hippotherapie niet in een manege kan gebeuren. 

 

Hippotherapie is, volgens de verzoekende partij, geen recreatieve bezigheid, en is alleen in 

agrarisch gebied mogelijk. 

 

1.2. 

Vervolgens brengt de verzoekende partij nog argumenten bij waaruit moet blijken dat 

hippotherapie, samen met er onlosmakelijk mee verbonden activiteiten, een aan landbouw 

verwante activiteit is. 
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1.2.1. 

De verzoekende partij stelt dat ze een landbouwersnummer heeft, en een nummer van 

landbouwexploitatie, en elk jaar een “verzamelaanvraag” moet indienen, terwijl het 

stadsbestuur haar ook uitnodigt op het lokaal landbouwsector-overleg, waar ze aan 

deelgenomen heeft. 

 

1.2.2. 

De verzoekende partij verwijst eveneens naar de website van “Horsepowered”, de originele 

benaming van haar centrum, waarop, uit de “visie”, de wisselwerking blijkt tussen 

hippotherapie en respect voor de eigen omgeving en de eigen (of lokale) productieprocessen. 

 

1.2.3. 

De verzoekende partij stelt nog dat hippotherapie een substantieel deel is van haar inkomen. 

 

1.2.4. 

De verzoekende partij verwijst verder nog naar de definitie in de rechtsleer van een para-

agrarische onderneming,  en naar recente rechtspraak van de Raad van State, afdeling 

bestuursrechtspraak. 

 

Tenslotte wijst de verzoekende partij ook op de spraakgebruikelijke betekenis van 

“afstemmen”, “aansluiten” en “overeenstemming”, en stelt ze, op basis daarvan, dat een 

activiteit, die onmiddellijk bij de landbouw in de ruime zin aansluit, en er op afgestemd is, een 

activiteit is, die er mee verbonden is, en er bij past. 

 

Derde middel 

 

De verzoekende partij stelt in haar derde middel dat een op onjuiste of onvolledige gegevens 

gebaseerde vergunning onwettig is. 

 

2. 

De verwerende partij reageert met dezelfde argumentatie op de drie aangevoerde middelen. 

 

2.1. 

Volgens de verwerende partij is de door de verzoekende partij bedoelde ‘schaftwagen’ een 9 

meter lange, hoofdzakelijk houten, verplaatsbare constructie, die de verzoekende partij op de 

weide achter de zandlooppiste geplaatst heeft als onthaalruimte, schuil-, wacht- en rustplaats 

en eet- en drinkgelegenheid. 
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De verwerende partij stelt dat de verzoekende partij niet aantoont dat de beschrijving en 

beoordeling van deze ‘schaftwagen’ in de bestreden beslissing onredelijk, onzorgvuldig of 

foutief is, en dat zij in de bestreden beslissing alleen de ‘wagen’ beschrijft, met verwijzing naar 

de functie ervan als ‘schaftwagen’, maar dat die benaming niets wijzigt aan de 

vergunningsplichtige aard, noch aan de beoordeling ervan bij de juridische toets in  de 

bestreden beslissing. 

 

Volgens de verwerende partij verwijst de verzoekende partij zelf in de bij de motiveringnota 

van de aanvraag gevoegde facturen naar een “zigeunerwagen”, en heeft de dienst Toezicht, 

Wonen, Bouwen en Milieu, bij de vaststelling van bouwmisdrijven, de ‘schaftwagen’ 

beschreven als “een verplaatsbare inrichting van 9m op 2,5m (type woonwagen/schaftwagen) 

… geplaatst op de weide (Sectie D nr. 98) achter de zandlooppiste”. 

 

2.2. 

Met betrekking tot het zonevreemd karakter, verwijst de verwerende partij naar de beoordeling 

in eerste bestuurlijke aanleg, de adviezen van het departement en het antwoord op een 

parlementaire vraag. 

 

Verder blijkt, volgens de verwerende partij, uit facturen van de verzoekende partij dat zij 

paarden van derden stalt,  en is dat geen (para)-agrarische activiteit. 

 

De te regulariseren constructies staan, volgens de verwerende partij, volledig in functie van 

psychotherapeutische activiteiten: het houden van paarden, en de constructies, zijn daar 

ondergeschikt aan, en zijn geen landbouwbestemming, zodat ze, net als therapieactiviteiten, 

niet thuishoren in agrarisch gebied. 

 

Dat de verzoekende partij de weide moet onderhouden en mest, stro en hooi moet verwerken, 

doet, volgens de verwerende partij, niet ter zake. 

 

De verzoekende partij toont, volgens de verwerende partij, niet aan dat het begrip ‘(para)-

agrarisch bedrijf’ in de bestreden beslissing een verkeerde draagwijdte krijgt, en evenmin dat 

zij foutief, onzorgvuldig of kennelijk onredelijk beslist heeft dat de door de verzoekende partij 

gevraagde regularisatie niet in functie staat van een (para)-agrarische activiteit. 

 

Volgens de verwerende partij toont de verzoekende partij evenmin aan dat zij in de replieknota 

op het POA-verslag pertinente nieuwe argumenten bijgebracht heeft, die de  verwerende partij 

in de bestreden beslissing niet inhoudelijk beantwoord heeft.   
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2.3. 

De verwerende partij verwijst naar haar eerdere argumentatie als antwoord op de kritiek van 

de verzoekende partij over de beoordeling van de “woonwagen” in het licht van een goede 

ruimtelijke ordening. 

 

De verwerende partij stelt dat het standpunt van de verzoekende partij dat de realiteit in de 

bestreden beslissing ‘verzwaard’, en ‘opgeblazen’, wordt omwille van de vergelijking van de 

aanvraag met een volwaardig (para)-agrarisch bedrijf, vooreerst een verkeerde lezing is van 

de bestreden beslissing, en vervolgens dat daaruit blijkt dat de verzoekende partij zelf laat 

verstaan dat het voorwerp van de aanvraag niet kadert in een volwaardig (para)-agrarisch 

bedrijf, en dus ook niet thuishoort in agrarisch gebied.  

 

Voor zover de verzoekende partij stelt dat ze niet kan begrijpen waarom er geen vergunning 

verleend wordt, niettegenstaande ze zelf beschrijft waarom de aanvraag “bijna geen impact 

heeft op de ruimtelijke ordening”, is het volgens de verwerende partij evident dat zij de 

overeenstemming van de aanvraag met een goede ruimtelijke ordening niet (meer) moet 

beoordelen wanneer de aanvraag stuit op een legaliteitsbelemmering, die niet genegeerd kan 

worden. 

  

Met betrekking tot de stelling van de verzoekende partij dat de verwerende partij in de 

bestreden beslissing de omgeving niet zorgvuldig beschrijft, omdat zij de bomen op het perceel 

niet vermeldt, antwoordt de verwerende partij dat het niet alleen logisch is dat de begroeiing 

op het perceel niet vermeld wordt, maar ook dat niet duidelijk is wat de verzoekende partij wil 

bereiken, nu de aanvraag strijdig is met de gewestplanbestemming, en dus onvergunbaar is.  

 

3. 

De verzoekende partij repliceert niet punt per punt, maar alleen dat:  

 

- het houden van paarden, zonder actief landbouwbedrijf, geen (para)-agrarische activiteit 

is, maar dat dit niet het voorwerp is van de aanvraag 

 

- het citaat van het antwoord van de minister op een parlementaire vraag geen onderdeel is 

van de bestreden beslissing, maar een niet dienstige, nieuwe motivering ervan, en dat zij 

niet stelt dat hippotherapie een agrarische activiteit is, maar wel een para-agrarische 

activiteit (en dat zij de interpretatie van artikel 9 van het Besluit Zonevreemde 

Functiewijzigingen eerder al betwist had) 
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- niet alleen het antwoord van de minister op de parlementaire vraag, maar ook andere 

elementen, zoals het stallen van therapie-paarden van derden, en de argumentatie dat de 

“aanvraag niet kadert in een volwaardig (para)-agrarisch bedrijf, en daarmee ook niet 

thuishoort in agrarisch gebied”, een “post factum” -weigeringsgrond zijn 

 

- de legaliteitsbelemmering de verwerende partij er niet van ontslaat om, bij de beoordeling 

van een goede ruimtelijke ordening, de beginselen van behoorlijk bestuur te respecteren. 

 

Beoordeling door de Raad 

1. 

De Raad oordeelt dat uit niets blijkt dat de aanvraag (eventueel gedeeltelijk) betrekking heeft 

op een van vergunning vrijgestelde handeling. 

 

De verwijzing naar “werfketen” en/of “schaftwagens” om de eventuele vergunningsvrijstelling 

van de “schaftwagen” te bekomen, negeert het tijdelijk karakter van die vrijgestelde activiteiten, 

zodat de verwerende partij de bestreden beslissing daarover niet bijkomend had moeten 

motiveren. 

 

De verwerende partij stelt verder in de bestreden beslissing dat uit de ‘vergunningshistoriek’ 

blijkt dat er geen eerder verleende vergunning is, en dat het afdak een metalen structuur heeft, 

en dat de verzoekende partij in de aanvraag zelf gewag maakt van een stal, in plaats van een 

schuilhok (art. 1.1, 10° en 5.1, 3° Vrijstellingsbesluit).  

 

2. 

De verzoekende partij betwist verder niet dat ze gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid 

een replieknota in te dienen op het POA-verslag, en dat ze dus schriftelijk gehoord is. 

 

Wanneer tijdens de bestuurlijke procedure bezwaren en opmerkingen geformuleerd zijn over 

een relevant te beoordelen aspect, moet de verwerende partij daar bijzonder aandacht aan 

besteden, en de beslissing daarover des te preciezer en zorgvuldiger motiveren. 

 

De verwerende partij is, omwille van de motiveringsplicht, echter niet verplicht elk argument, 

punt per punt, te beantwoorden. 

 

De formele motiveringsplicht verplicht de verwerende partij wel, als orgaan van actief bestuur, 

in de bestreden beslissing de redenen te vermelden die tot de beslissing geleid hebben. 
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De materiële motiveringsplicht vereist dat de bestreden beslissing gebaseerd is op motieven 

die feitelijk juist en juridisch aanvaardbaar zijn, en dus gebaseerd zijn op werkelijk bestaande 

en concrete feiten, die relevant zijn en met de vereiste zorgvuldigheid vastgesteld werden, die 

pertinent zijn en de beslissing juridisch verantwoorden. De verwerende partij moet het 

zorgvuldigheids- en het redelijkheidsbeginsel respecteren. 

 

3. 

De percelen, waarop de bestreden beslissing betrekking heeft, zijn, overeenkomstig het 

toepasselijk gewestplan, gelegen in agrarisch gebied. 

 

4. 

Voor agrarische gebieden geldt artikel 11.4.1 Inrichtingsbesluit, dat onder meer 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.” 

 

Een activiteit moet in principe, om (para)-agrarisch te zijn, gericht worden op de productie van 

vruchten, gewassen, vee, … of andere landbouwproducten, of daarop afgestemd worden of 

er bij aansluiten: een moderne invulling van de productie en verwerking en/of opleiding van 

dieren (eventueel buiten het klassieke landbouwspectrum) is mogelijk.  

 

De verwerende partij moet, rekening houdend met het doel van de activiteiten, zelf beslissen 

over de vraag of er een para-agrarisch bedrijf is: alleen het gegeven dat, zoals de verzoekende 

partij stelt, de aanvraag in casu betrekking heeft op paarden, en niet op honden, katten, 

konijnen, … voor bijvoorbeeld een dierencentrum, is geen doorslaggevend criterium.  

 

Artikel 11.4.1 van het Inrichtingsbesluit definieert het begrip “para-agrarisch bedrijf” niet en het 

begrip moet dan ook in zijn spraakgebruikelijke betekenis begrepen worden als een 

onderneming waarvan de activiteit nauw bij de landbouw aansluit en er op afgestemd is. Het 

bedrijf moet niet noodzakelijk grondgebonden zijn of in nauwe relatie staan met het 

landbouwproductieproces en/of met de voortgebrachte landbouwproducten. Verder kan een 

para-agrarisch bedrijf een commercieel, een ambachtelijk of een industrieel karakter hebben. 

 

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de "ruime" zin. Het gebruik van de 

term "ruime zin" betekent dat het begrip "landbouw" niet restrictief opgevat moet worden. 
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Agrarische en para-agrarische bedrijven staan op gelijke voet. Het doorslaggevend, bij de 

beoordeling van de verenigbaarheid van de aanvraag met de bestemming te onderzoeken, 

criterium is dan ook de aard van de uitgeoefende activiteiten van het bedrijf.  

 

De Raad moet, omwille van het wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing, onderzoeken 

of de verwerende partij aan het begrip “para-agrarisch bedrijf” een met de spraakgebruikelijke 

betekenis overeenstemmende draagwijdte heeft gegeven, en, in het bijzonder, of de 

verwerende partij redelijk en zorgvuldig geconcludeerd heeft dat er, los van de door de 

aanvrager zelf gegeven kwalificatie, al dan niet activiteiten zijn die (on)verenigbaar zijn met de 

kwalificatie als para-agrarisch.  

 

5. 

De Raad moet onderzoeken of de verwerende partij dat concreet en geïndividualiseerd 

onderzocht heeft, zonder daarbij zelf zonder meer uit te gaan van deze of gene kwalificatie.    

 

Het is de aanvrager die de aanvraag kwalificeert, maar nadien moet de vergunningverlenende 

overheid beslissen wat het werkelijk voorwerp van de aanvraag is en, op basis daarvan, de 

vergunbaarheid van de aanvraag beoordelen. 

 

Het vergunningverlenend bestuursorgaan, dat beslist over een aanvraag in agrarisch gebied, 

moet, op basis van het werkelijk gebruik, onderzoeken of het vanuit stedenbouwkundig 

oogpunt een werkelijk para-agrarisch bedrijf is. 

 

Meer bepaald moet de verwerende partij, rekening houdend met alle gegevens van het 

dossier, het zwaartepunt van de activiteiten bepalen en, op basis daarvan, onderzoeken of de 

aanvraag betrekking heeft op (para)-agrarische activiteiten. 

 

Op basis van de bijgebrachte documenten moet de overheid bijgevolg onderzoeken of in 

redelijkheid kan worden aangenomen dat de aanvraag geen voorwendsel is om een 

vergunning te verkrijgen voor iets wat niet in agrarisch gebied thuishoort. 

 

6. 

De  Raad oordeelt dat hippotherapie, waarvoor de verzoekende partij gediplomeerd is, op zich 

als para-agrarische activiteit beschouwd kan worden. 

 

Het doorslaggevend criterium is echter de aard van de door het bedrijf uitgeoefende 

activiteiten. 
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Wanneer de activiteiten louter gericht zijn op therapieverlening aan mensen, volledig los van 

de agrarische verzorging van dieren (bijvoorbeeld in het kader van een zorgboerderij), kan de 

verwerende partij daar geen interpretatie aan geven die de grenzen negeert van de daartoe 

door artikel 11.4.1 Inrichtingsbesluit verleende interpretatieruimte. 

 

De Raad oordeelt dat de kwalificatie van hippotherapie als para-agrarische activiteit, omwille 

van voormeld geïndividualiseerd onderzoek, misschien niet evident is, maar onderzocht moet 

worden. 

 

7. 

Het bepalen van de werkelijke aard van de activiteiten van de verzoekende partij, waarop de 

bestreden beslissing betrekking heeft, vereist wel een appreciatie van de feiten. 

 

Bij de uitoefening van het wettigheidstoezicht op de bestreden beslissing kan de Raad zich 

daarbij niet in de plaats stellen van de verwerende partij.  

 

De Raad is alleen bevoegd te onderzoeken of het vergunningverlenend bestuur haar 

appreciatiebevoegdheid behoorlijk heeft uitgeoefend, meer bepaald of het is uitgegaan van de 

juiste feitelijke gegevens, of ze die correct beoordeeld heeft en of het, op basis daarvan, in 

redelijkheid de bestreden beslissing heeft kunnen nemen. 

 

De Raad kan daarbij weliswaar alleen rekening houden met de formeel in de bestreden 

beslissing vermelde motieven. 

 

8. 

De verwerende partij stelt in de bestreden beslissing: 

 

“… 

De aanvraag is wel in strijd met de voorschriften van het geldend gewestplan, zoals hoger 

omschreven (zie rubriek 1.1), daar de gevraagde constructies niet in functie staan van een 

agrarische of para-agrarische activiteit. 

 

Para-agrarische ondernemingen zijn die ondernemingen waarvan de activiteit onmiddellijk bij 

de landbouw aansluit en er op afgestemd is. 

 

Bij de beoordeling kunnen volgende criteria een rol spelen: 
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1.  Het grondgebonden karakter van het bedrijf, in aansluiting op of vergelijkbaar met agrarisch 

grondgebruik (bv. Schoolhoeve).  

 

2.  De nauwe relatie met het landbouwproductieproces (bv. landbouwloonwerkers). 

 

3.  De strikte relatie met de voortgebrachte landbouwproducten (met uitsluiting van loutere 

handel). Het betreft dus de onmiddellijke behandeling van de landbouwproducten, welke 

onontbeerlijk is vooraleer deze producten aan de commercialisatiesector toevertrouwd worden. 

 

De aanvrager is psycholoog en gebruikt bovenvermelde constructies voor het uitvoeren van 

hippotherapie, dus het therapeutisch werken met paarden. 

 

Dergelijke activiteit heeft alvast geen nauwe relatie met het landbouwproductie-proces en 

evenmin een strikte relatie met voortgebrachte landbouwproducten. 

 

De activiteit valt niet te vergelijken met bijvoorbeeld paardenhouderijen met minstens 10 

paarden, waarbij de hoofdactiviteit is gericht op het fokken en/of houden van paarden. Deze 

worden wél als para-agrarisch beschouwd. 

 

De activiteit sluit eerder aan bij deze van bijvoorbeeld een manege, welke niet als para-agrarisch 

wordt beschouwd. 

 

Belangrijk in deze is het advies van het Departement Landbouw en Visserij. 

 

Dit departement gaf tweemaal (zie rubrieken 1.3.2 en 1.9.2) een ongunstig advies omdat 

volgens hun huidige inzichten (en dus niet deze vermeld in brochures van 2012 en 2014 

waarnaar appellant verwijst in zijn beroepschrift, en welke thans als achterhaald worden 

beschouwd) hippotherapie niet als para-agrarisch kan beschouwd worden. Het betreft louter 

een dienstverlening voor de mens door de aanwezigheid van paarden (zoals ook bij een 

manege het geval is). 

 

Belangrijk in deze is ook het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot 

vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen, en latere wijzigingen. 

 

Artikel 9 van dit besluit luidt als volgt: (…) 

 

Uit dit besluit blijkt dat een centrum voor dierentherapie als ‘zonevreemd’ moet beschouwd 

worden, alsook dat de functie wél toelaatbaar is in agrarisch gebied als het om een bestaande 

gedesaffecteerde landbouwzetel gaat.  

…” 
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9. 

De Raad oordeelt dat uit die overwegingen geen geïndividualiseerd, concreet onderzoek blijkt. 

 

Dat constructies gebruikt worden voor hippotherapie sluit immers op zich niet uit dat, binnen 

het kader van de hippotherapie, het zwaartepunt kan liggen bij agrarische activiteiten. 

 

Zonder concreet onderzoek kan niet blijken waarom de aangevraagde activiteiten nauwer 

aansluiten bij recreatie en maneges dan bij paardenhouderijen, die, volgens de verwerende 

partij, in bepaalde omstandigheden wel als (para)-agrarisch beschouwd kunnen worden. 

 

De Raad oordeelt dat de redenering van de verwerende partij op basis van het Besluit 

Zonevreemde Functiewijzigingen evenmin zonder meer gevolgd kan worden. 

 

De toepassing van dit besluit is immers pas relevant bij een zonevreemde functiewijziging, 

waarvoor dus eerst onderzocht moet worden of de aanvraag in casu niet gewestplanconform 

is. 

 

De verwerende partij verwijst in de bestreden beslissing naar de adviezen van het departement 

(ook over de looppiste als niet (para)-agrarisch), die, naast de verwijzing naar het Besluit 

Zonevreemde Functiewijzigingen, op basis van huidige inzichten, en in tegenstelling tot de 

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

gewestplannen en gewestplannen, en de brochures, die “intussen achterhaald” zijn en “niet 

meer [worden] uitgegeven”, verwijzen naar een zonevreemde paardenhouderij omdat het geen 

“volwaardige en professionele paardenfokkerij” is. 

 

Het departement verwijst in het advies ook naar het Vlaams beleid met betrekking tot het 

Beleidsplan Ruimte om te stellen dat het HAG gevrijwaard moet blijven in functie van de 

beroepslandbouw.  

 

De Raad oordeelt dat deze adviezen, als tijdens de omgevingsvergunningsprocedure (art. 24, 

eerste lid en 59, eerste lid Omgevingsvergunningsdecreet) te vragen adviezen niet strijdig zijn 

met het verbod op retroactieve werking, maar geen basis zijn voor een zorgvuldig, 

geconcretiseerd onderzoek, met een afdoende motivering in de bestreden beslissing. 

 

De in de adviezen geformuleerde standpunten, waar de verwerende partij in de bestreden 

beslissing naar verwijst, en zich op baseert, zijn immers een louter theoretische classificatie, 

die niet toegespitst wordt op de aanvraag. 
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10. 

De omzendbrief van 8 juli 1997, de technische brochures, het beleidsplan, het “huidige 

Vlaamse Beleid inzake het Beleidsplan Ruimte” (en de strategische visie) hebben geen van 

alle verordenende werking. 

 

De verwerende partij concretiseert in de bestreden beslissing ook niet in welke mate deze 

documenten in casu overeenstemmen met een op zichzelf staand argument van goede 

ruimtelijke ordening. 

 

De verwerende partij is, op basis van deze documenten, dan ook niet ontslagen van de 

verplichting de aanvraag te toetsen aan artikel 11.4.1 Inrichtingsbesluit.  

 

11. 

De verwerende partij verwijst in haar antwoordnota nog naar een recent antwoord op een 

parlementaire vraag dat hippotherapie als niet-agrarisch beschouwd moet worden, en stelt dat 

uit de facturen van de verzoekende partij een activiteit als “pensionstalling” blijkt en de “te 

regulariseren constructies volledig in functie” staan van de psychotherapeutische activiteiten, 

terwijl het houden van paarden daar volledig ondergeschikt aan is (en dat het niet terzake doet 

dat de verzoekende partij, als aanvrager, daarbij ook de weide moet onderhouden en mest, 

stro en hooi moet verwerken). 

 

Alhoewel de economische uitbating van de hippotherapie, zoals vermeld in de aanvraag,  

alleen gewag maakt van “pensionstalling” en dienstverlenende activiteiten, oordeelt de Raad 

dat de verwerende partij zonder meer de stelling in de bij de  aanvraag gevoegde nota van de 

verzoekende partij negeert dat ze een afweging wil maken tussen “oogst in de klassieke zin” 

enerzijds en “in specifieke therapeutische zin” anderzijds. In het bestuurlijk 

beroepsverzoekschrift vermeldt de verzoekende partij daarover onder meer dat er paarden 

gehouden worden op natuurlijke wijze, er een interactie is met loonwerkers en met andere 

landbouwers en dat er fruitbomen aangekocht werden.  

 

Omwille van de louter theoretische uiteenzetting, zowel in de adviezen van het departement 

in eerste bestuurlijke aanleg en in tweede bestuurlijke aanleg, als in de in eerste bestuurlijke 

aanleg genomen beslissing, in het POA-verslag en in de bestreden beslissing, kan het de 

verzoekende partij niet verweten worden dat zij niet verduidelijkt heeft wat de “klassieke oogst” 

is, en of, en in welke mate, het zwaartepunt van de activiteiten met en voor de paarden para-

agrarisch is, en het natuurlijk houden van de paarden daarin kadert, of in welke mate de 

therapiesessies de cliënten bij dergelijke activiteiten betrekken. 
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Minstens zijn er in het administratief dossier indicaties van (para)-agrarische activiteiten, 

waarvan de verwerende partij zich, in de bestreden beslissing, niet de moeite getroost heeft 

ze te onderzoeken, of er verder navraag over te doen bij de verzoekende partij, als aanvrager 

van de vergunning. 

 

De Raad kan niet anders oordelen dan dat de stelling van de verwerende partij dat het 

zwaartepunt bij therapie ligt, een post factum motivering is, waarmee de Raad geen rekening 

kan houden. 

 

De verwerende partij vermeldt in de bestreden beslissing alleen dat de verzoekende partij de 

constructies “gebruikt … voor het uitvoeren van hippotherapie”, aangevraagd worden “in 

functie van hippotherapie” en dat de werken “werden uitgevoerd in functie van een praktijk 

voor hippotherapie”, maar er is in de bestreden beslissing geen enkele verwijzing naar wat 

deze activiteiten precies zijn, en hoe ze zich verhouden tot de voorgehouden dienstverlening. 

 

De verwerende partij geeft in de beslissing dan ook geen blijk van een in concreto, zorgvuldig 

onderzoek, noch is de motivering van de bestreden beslissing afdoende of zorgvuldig.  

 

12. 

De Raad oordeelt dat dit ook geldt voor de beoordeling in de bestreden beslissing van de 

verenigbaarheid van de aanvraag met een goede ruimtelijke ordening, waarvoor de 

verwerende partij alleen verwijst naar de advisering door het departement: er kan eventueel 

wel naar het beleid verwezen worden om, onder bepaalde omstandigheden, louter 

‘beroepslandbouw’ toe te staan, maar zulke ‘argumentatie’ is in dit dossier nergens volledig 

uitgewerkt, noch kan ze op zichzelf staan als element van een goede ruimtelijke ordening. 

 

De Raad oordeelt dat de verzoekende partij er terecht op wijst dat zij al in de bij haar aanvraag 

gevoegde nota vermeld heeft dat er  op het terrein een aantal bomenrijen staan en dat, samen 

met een omschrijving van de omgeving, herhaald heeft in haar bestuurlijk 

beroepsverzoekschrift en in haar replieknota op het POA-verslag. De verwerende partij stelt 

in de bestreden beslissing weliswaar dat er rond het terrein veel bomen staan, en heeft zich 

rekenschap gegeven van de in de omgeving bestaande toestand, waaronder de 

woongelegenheden, maar vermeldt nergens in de bestreden beslissing waarom de openheid 

van het landschap in dit dossier bewaard moet worden. 

 

Dat de verwerende partij in de bestreden beslissing vermeldt dat elementen op het perceel 

geen deel zijn van de relevante omgeving doet daar niets aan af.  
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Er is in agrarisch gebied alvast geen regel die bepaalt dat open ruimte nooit aangetast mag 

worden. De verwerende partij vermeldt in de bestreden beslissing niet waarom de 

aangevraagde handelingen, omwille van een goede ruimtelijke ordening, esthetisch 

onaanvaardbaar zijn, zodat de bestreden beslissing onzorgvuldig gemotiveerd is. 

 

Omwille van de onwettigheid van de beoordeling van de planologische toets verwerpt de Raad 

verder de stelling van de verwerende partij dat de verzoekende partij geen belang heeft bij 

haar middel voor zover dat betrekking heeft op een goede ruimtelijke ordening. 

 

15. 

De middelen zijn in de aangegeven mate gegrond. 

 

Een verdere beoordeling ervan kan niet leiden tot een ruimere vernietiging van de bestreden 

beslissing. 
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V. Beslissing  

1. De bestreden beslissing wordt vernietigd. 

 

2. 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 verzoekende partij. 

 

3. De kosten van het beroep bestaande uit het rolrecht van verzoekende partij, bepaald op 

200 euro, aan haar verschuldigd, komen ten laste van de verwerende partij. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken in zitting van 25 augustus 2022 door de zesde kamer. 

 

 

De toegevoegd griffier, De dienstdoend kamervoorzitter van de 

zesde kamer, 

Julie SUYS Eddy STORMS 
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