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Overzicht
• Particulieren

– Nieuwe stalling
– Bijgebouw
– Schuilhok
– Pistes, stapmolen, verhardingen, …
– Zonevreemde functiewijziging

• Beroepsmatig
– Agrarisch gebied >< recreatiegebied
– Zonevreemde functiewijziging

• Procedure



Wat kan een  
particuliere  
paardenhouder in  
het agrarisch  
gebied?



Particulieren
Nieuwe stalling

Amendement VCRO



Voorwaarden nieuwe stalling en berging  
(particuliere houders van weidedieren)

Paho

• Agrarisch gebied (hobby)

• Geen andere stallingsmogelijkheid aanwezig

• Binnen straal van 50 m van woning
• Niet noodzakelijk eigen woning!

• Wat kan?
• Kroonlijst max. 3,5 m
• Opp.: max. 120 m²/ha graasland
• Absoluut max. 200 m²

• Voldoende graasweide: 1000 – 2.500 m² per paard/pony



Opgelet!
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• Niet overal mogelijk!
– Niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied!
– …

• Verval indien 5 jaar geen dieren!
– Dan afbraak binnen de 6 maand!



Mestvaalt
• Opgelet:

– Moet binnen 200 m² vrijgesteld  
van vergunning

– Niet steeds noodzakelijk
– Mest blijft in stal

– Geen omgevingsvergunning  
noodzakelijk:

– minder dan 10 m³ in  
landbouwzone

– 5m³ in woongebied met landelijk  
karakter

– 2m³ in ander gebied
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Particulieren
Bijgebouw



Voorwaarden bijgebouw vrijgesteld  
van vergunning

• Aan vergunde of vergund geachte woonst

• Bijgebouw – kan paardenstal zijn !

• Max. 40 m² voor totaal bijgebouwen

• Maximale hoogte 3,5 m.

• Binnen een straal van 30 meter rond de  
woning
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Particulieren en  
professionelen
Schuilhok



Voorwaarden schuilhok vrijgesteld  
van vergunning

Paho

• Maximaal 40 m²

• Per aaneengesloten groep van percelen van één eigenaar

• Niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitz. van  
parkgebied

• Houten wanden

• Max. 3 m hoog

• Minstens één zijde volledig open



Niet vrijgestelde schuilhokken
• Wanneer niet voldaan aan voorwaarden voor vrijstelling

– Bv. groter dan 40 m²

• Kan vergund worden maar omgevingsvergunning moet  
aangevraagd worden
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Particulieren
Wat met pistes, stapmolen,  
verhardingen, …?



Wat met pistes, stapmolen,  
verharding, …

• Onduidelijke regelgeving

• Autonomie van  
ontvoogde gemeenten

• Adviezen landbouw



Wat kan  
beroepsmatig in  
het agrarisch  
gebied?



Beroepsmatig: mogelijkheden in  
agrarisch gebied

• Agrarisch gebied:

– Landbouw in ruime zin

– Para-agrarische activiteiten
= nauw aan landbouw verwant:
– Bv.: Hippotherapie in kader  

van zorgboerderij, hoefsmid,
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Wat kan en wat niet?

• Betwisting over al dan niet  
agrarisch dan wel  
recreatief karakter

• Recreatie: recreatiegebied
– Bv. Manege met horeca
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Beroepsmatig: mogelijkheden in  
agrarisch gebied

• Zuivere landbouw:
• Toegelaten:

– Paardenfokkerij
– Opfokbedrijf jonge  

paarden
– Paardenmelkerij
– Hengstenhouderij
– Africhtingsstallen?
– …
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Beroepsmatig: mogelijkheden in  
agrarisch gebied
• Para-agrarisch: toegelaten

– Paardenpension
– Paardenkliniek
– Hippotherapie in kader van  

zorgboerderij
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Beroepsmatig: niet toegelaten in  
agrarisch gebied
• Zuiver recreatieve  

activiteiten

– Cafetaria
– Speeltuin
– Feestzaal

20



Beroepsmatig: mogelijkheden in  
recreatiegebied
• Recreatie/dagrecreatie/  

verblijfsrecreatie
• Maneges met horeca:

– Enkel in recreatiegebied
• Feitenkwestie:

– Leren paardrijden
– Paarden in eigendom  

manegehouder
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Beroepsmatig: mogelijkheden in  
recreatiegebied
• Ook mogelijk:

– Verhuur van pony’s en  
paarden

– Sportstallen
– Horecavoorzieningen
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Zonevreemde functiewijziging
• Voorwaarden:

– Bestaand gebouw,  
hoofdzakelijk vergund

– Niet verkrot
– Niet in ruimtelijk kwetsbaar  

gebied
– Voldoende uitgeruste weg
– Moet toelaatbaar zijn
– Nieuw gebruik is mogelijk  

zonder ingrijpende werken
– Ondergeschikte functies  

(handel, horeca, kantoor,  
diensten) max. 100 m²

23



Zonevreemde functiewijziging

• Bijvoorbeeld:

– Manege in agrarisch gebied
– Leegstaande boerderij  

omvormen naar  
therapiecentrum
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Procedure



Hoe bekom je een  
omgevingsvergunning?
• Aanvraag bij gemeente
• Gemeentelijke autonomie
• In agrarisch gebied  

verplicht doch niet bindend  
advies van departement  
landbouw en visserij

• Beroep: bestendige  
deputatie

• Hoger beroep: raad voor  
vergunningsbetwistingen
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Verjaring
Verjaringstermijnen van straf- en herstelvorderingen  
van aflopend misdrijf (sinds 1.9.2009):

– buiten ruimtelijk kwetsbaar en openruimte gebied: 5  
jaar na afloop van het misdrijf (dus vanaf 1/9/2014)

– In ruimtelijk kwetsbaar en openruimte gebied: 10 jaar  
(dus niet voor 2019)

! Ook van toepassing in oudere dossiers (verjaring in  
principe vanaf 1.9.2014)
! Verjaringstermijn kan gestuit en geschorst zijn
! De verjaring van de herstelvordering kan niet intreden,  
zolang de strafvordering niet is verjaard

• Voortgezette misdrijven:
– Verjaring treedt pas in na afloop van het laatste feit

• Geen impact op de termijnen van de vorderingen
van derden (buren, …)

• Verjaring >< omgevingsvergunning

27



Vragen?
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PaardenPunt Vlaanderen 
info@paarden.vlaanderen 
0473886834
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