RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK
VOORZITTER VAN DE VIIe KAMER
ARREST
nr. 251.678 van 30 september 2021
in de zaak A. 228.038/VII-40.540
In zake :

de VZW GREENPEACE BELGIUM
bijgestaan en vertegenwoordigd door
advocaat Johan Verstraeten
kantoor houdend te 3000 Leuven
Fonteinstraat 1A bus 5
bij wie woonplaats wordt gekozen
tegen :
1. de FEDERALE BEROEPSCOMMISSIE VOOR DE
TOEGANG TOT MILIEU-INFORMATIE
2. de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister
van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en
Democratische Vernieuwing

-------------------------------------------------------------------------------------------------I. Voorwerp van het beroep

1.

Het beroep, ingesteld op 6 mei 2019, strekt tot de

nietigverklaring van de beslissing van de Federale Beroepscommissie voor de
toegang tot milieu-informatie van 7 maart 2019 waarbij het beroep tegen de
beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
van 29 oktober 2018, houdende de weigering om een uittreksel te verstrekken uit
de gegevensbank Sanitel, deels ongegrond wordt verklaard.

II. Verloop van de rechtspleging

2.

De verzoekende partij heeft een toelichtende memorie

ingediend.

Auditeur Benny De Sutter heeft een verslag opgesteld
overeenkomstig artikel 93, eerste lid, van het besluit van de Regent van
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23 augustus 1948 ‘tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State’.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft
plaatsgevonden op 23 september 2021.

Kamervoorzitter Eric Brewaeys heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Janna Bauters, die loco advocaat Johan Verstraeten
verschijnt voor de verzoekende partij, secretaris Frankie Schram, die verschijnt
voor de eerste verwerende partij en attaché Frank Verduyn, die verschijnt voor de
tweede verwerende partij, zijn gehoord.

Auditeur Benny De Sutter heeft een met dit arrest eensluidend
advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der
talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Toepassing van de kortedebattenprocedure

3.

De bestreden beslissing werd ingetrokken bij besluit van de

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie van 24 juni
2019. Tegen dit besluit werd geen beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State
ingesteld. De intrekking (en vervanging) van de bestreden beslissing is definitief.
Het voorliggende beroep is derhalve zonder voorwerp geworden.

4.

Vermits korte debatten volstaan om te komen tot de

bovenvermelde conclusie, kan in het huidige geval de zaak op grond van artikel 93
van het algemeen procedurereglement definitief worden beslecht.

VII-40.540-2/3

‡DAJVKEDAD-BEGIBEQ‡

5.

In de gegeven omstandigheden past het de kosten ten laste van

de tweede verwerende partij te leggen.

BESLISSING

1. De Raad van State verwerpt het beroep.

2. De tweede verwerende partij wordt verwezen in de kosten van het beroep
tot nietigverklaring, begroot op een rolrecht van 200 euro, een bijdrage van
20 euro en een rechtsplegingsvergoeding van 700 euro, die verschuldigd is aan
de verzoekende partij.

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting van dertig
september tweeduizend eenentwintig, door de Raad van State, VIIe kamer,
samengesteld uit:

Eric Brewaeys,

kamervoorzitter,

bijgestaan door
Bart Tettelin,

griffier.

De griffier

De voorzitter

Bart Tettelin

Eric Brewaeys
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