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R.v.St., 24 oktober 1991, 7e K., nr. 37927 

 

Joris LISABETH / Vlaamse Gewest 

 

(...) 

 

Gezien het verzoekschrift dat Joris Lisabeth op 4 december 1985 heeft ingediend om de vernietiging te 
vragen van het besluit van 4 oktober 1985 van de Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Waterbeleid 
en Onderwijs, houdende wijziging van een aantal exploitatievoorwaarden opgelegd door het besluit 
van 21 november 1984 van de Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs, 
waarbij aan P. Coussement voor een termijn van dertig jaar vergunning werd verleend voor de 
exploitatie te Deinze (Gottem), Oude Heirbaan, van een inrichting voor het kweken van mestkuikens 
en/of kalkoenen; 

Gezien het verzoekschrift tot tussenkomst van 28 maart 1986; 

Gelet op de beschikking van 26 mei 1986 die de tussenkomst van Paul Coussement toelaat; 

Overwegende dat de tussenkomende partij en de verwerende partij opwerpen dat verzoeker niet de 
vereiste hoedanigheid bezit om de nietigverklaring te vorderen van het door hem bestreden besluit, 
daar de broeierij en het vermeerderingsbedrijf gelegen te Deinze-Gottem, Oude Heirbaan, in de 
nabijheid van de inrichting waarop het bestreden besluit betrekking heeft, niet door hem worden 
geëxploiteerd, doch wel door de p.v.b.a. Joris Lisabeth; 

Overwegende dat verzoeker op 25 januari 1985 onder nr. A. 32.519/VII-5335 de vernietiging heeft 
gevraagd van het besluit van 21 november 1984 van de Gemeenschapsminister van Leefmilieu, 
Waterbeleid en Onderwijs waarbij opgeheven werd de beslissing van 23 december 1983 van de 
bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen, houdende weigering aan de 
tussenkomende partij van een vergunning voor de exploitatie te Deinze, Oude Heirbaan, van een 
inrichting voor het kweken van mestkuikens en/of kalkoenen en omvattende 48.000 mestkuikens of 
24.000 kalkoenen per opzet, en de vergunning werd verleend voor een termijn van dertig jaar, dat dit 
besluit op vraag van verzoeker werd vernietigd bij arrest nr. 32.559 van 11 mei 1989; dat de 
tussenkomende partij en de verwerende  partij in bedoelde zaak de hoedanigheid van verzoeker 
hebben betwist op dezelfde gronden; dat verzoeker in die zaak een uittreksel uit het handelsregister 
van Gent heeft overgelegd waaruit blijkt dat hij op 24 maart 1978 als natuurlijk persoon onder nr. 
69.954 is ingeschreven; dat dit uittreksel werd afgegeven op 3 juni 1985 en de bedrijvigheid van 
verzoeker omschrijft als "Onderneming voor industriële pluimveeteelt (broeierij en pluimveekwekerij) 
..."; dat uit een getuigschrift van 9 oktober 1985 van de hoofdcontroleur van de controle der 
belastingen te Deinze, neergelegd in dezelfde zaak, blijkt dat verzoeker als natuurlijk persoon wordt 
belast voor wat betreft de exploitatie van het vermeerderingsbedrijf en de broeierij; dat in 
meerbedoelde zaak is komen vast te staan dat de attesten "Erkenning tot vermeerderingsbedrijf", 
door de Veeteeltdienst van het Ministerie van Landbouw worden afgegeven op naam van Joris 
Lisabeth en dat de "Erkenning tot broeierij", door de Veeteeltdienst van het Ministerie van Landbouw 
werden afgegeven op naam van Joris Lisabeth; 

Overwegende dat het arrest nr. 32.559 zegt dat deze stukken het afdoende bewijs leveren dat 
verzoeker zelf de inrichting exploiteert; dat dezelfde vaststelling in de thans voorliggende zaak zich 
opdringt; dat daaruit volgt dat verzoeker kwaliteit heeft om de nietigverklaring te vorderen van de 
bestreden beslissing; dat de exceptie niet gegrond is; 
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Overwegende dat de thans bestreden beslissing de wijziging betreft van 3 van de 13 
exploitatievoorwaarden opgelegd bij de door het arrest nr. 32.559 vernietigde beslissing; dat de thans 
bestreden beslissing terwille van de duidelijkheid in het rechtsverkeer dient te worden vernietigd, 

(...) 


