
HvJ EU, 14-03-2013, C-420/11, JB 2013/107  

Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, 

Vergunningverlening zonder passende beoordeling, Overheidsaansprakelijkheid, 

Voorwaarden voor schadevergoeding, Bescherming van particulieren tegen 

vermogensschade  

 

 
Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, 
Vergunningverlening zonder passende beoordeling, Overheidsaansprakelijkheid, 
Voorwaarden voor schadevergoeding, Bescherming van particulieren tegen 
vermogensschade 

»Samenvatting 

De verplichting tot het uitvoeren van een milieueffectrapportage ex art. 3 van de mer-
richtlijn strekt zich niet uit tot de beoordeling van de effecten van het betrokken project op 
de waarde van relevante materiële goederen. Niettemin beoogt de mer-richtlijn wel 
bescherming te bieden tegen vermogensschade, voor zover die het rechtstreekse 
economische gevolg is van de milieueffecten van een openbaar of particulier project. 
Gelaedeerde particulieren kunnen in dat kader de overheid dan ook aansprakelijk stellen. 

Op basis van EU-recht hebben dergelijke particulieren evenwel niet automatisch recht op 
vergoeding van zuivere vermogensschade die voortvloeit uit de waardevermindering van 
hun onroerend goed, als gevolg van de milieueffecten van het project in kwestie. Op basis 
van het EU-recht hebben dergelijke particulieren evenmin een principieel recht op 
vergoeding van dergelijke schade wanneer er, in strijd met de verplichtingen uit de mer-
richtlijn, geen milieueffectbeoordeling is uitgevoerd. Het is aan de nationale rechter om te 
beoordelen of aan de Europeesrechtelijke voorwaarden voor het vestigen van 
overheidsaansprakelijkheid is voldaan. 

beslissing/besluit 

»Uitspraak 

Arrest 

1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3 van richtlijn 
85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van 
bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 175, blz. 40), zoals gewijzigd bij 
richtlijnen 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 (PB L 73, blz. 5), en 2003/35/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 (PB L 156, blz. 17; hierna: „richtlijn 
85/337”). 

  

2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Leth enerzijds, en de 
Republik Österreich en het Land Niederösterreich anderzijds, over haar vordering tot 
vergoeding van de vermogensschade die zij stelt te hebben geleden wegens de 
waardevermindering van haar woning na de uitbreiding van de luchthaven Wien-Schwechat 



(Oostenrijk), alsook tot vaststelling dat verweerders in het hoofdgeding aansprakelijk zijn 
voor toekomstige schade. 

  

Toepasselijke bepalingen 

Unierecht 

Richtlijn 85/337 

  

3. De eerste, de derde, de vijfde, de zesde en de elfde overweging van de considerans van 
richtlijn 85/337 luiden als volgt: 

"Overwegende dat er in de actieprogramma’s van de Europese Gemeenschappen inzake het 
milieu [...] op wordt gewezen dat het beste milieubeleid erin bestaat het ontstaan van 
vervuiling of hinder van meet af aan te vermijden, veeleer dan later de gevolgen ervan te 
bestrijden; dat in die programma’s wordt gesteld dat in een zo vroeg mogelijk stadium 
rekening dient te worden gehouden met de gevolgen van alle technische plannings en 
beslissingsprocessen voor het milieu; dat zij daartoe voorzien in de toepassing van 
procedures voor de beoordeling van dergelijke gevolgen; 

[...] 

Overwegende dat het anderzijds noodzakelijk blijkt één van de doelstellingen van de 
Gemeenschap op het gebied van de bescherming van het milieu en de kwaliteit van het 
bestaan te verwezenlijken; 

[...] 

Overwegende dat er algemene beginselen voor de milieueffectbeoordeling moeten worden 
ingevoerd ter aanvulling op en ter coördinatie van de vergunningsprocedures voor 
particuliere en openbare projecten die mogelijk belangrijke gevolgen voor het milieu 
hebben; 

Overwegende dat voor openbare en particuliere projecten die aanzienlijke milieueffecten 
kunnen hebben alleen een vergunning dient te worden verleend na een voorafgaande 
beoordeling van de aanzienlijke milieueffecten die deze projecten kunnen hebben; dat deze 
beoordeling dient plaats te vinden aan de hand van passende informatie die verstrekt wordt 
door de opdrachtgever en eventueel wordt aangevuld door de autoriteiten en het publiek 
voor wie het project gevolgen kan hebben; 

[...] 

Overwegende dat de milieueffecten van een project moeten worden beoordeeld teneinde 
rekening te houden met het streven de gezondheid van de mens te beschermen, via een beter 
milieu bij te dragen tot de kwaliteit van het bestaan, toe te zien op de instandhouding van de 



diversiteit van de soorten, en het reproductievermogen van het ecosysteem als fundamentele 
grondslag van het leven in stand te houden.” 

  

4. Artikel 1 van richtlijn 85/337 bepaalt: 

"1. Deze richtlijn is van toepassing op de milieueffectbeoordeling van openbare en 
particuliere projecten die aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben. 

2. In deze richtlijn wordt verstaan onder: 

Project: 

– de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of werken, 

– andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap, inclusief de ingrepen voor de 
ontginning van bodemschatten; 

[...]” 

  

5. Artikel 2, lid 1, van die richtlijn bepaalt: 

"De lidstaten treffen de nodige maatregelen om te verzekeren dat een vergunning vereist is 
voor projecten die een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, onder meer gezien hun aard, 
omvang of ligging, en een beoordeling van hun effecten moet plaatsvinden alvorens een 
vergunning wordt verleend. 

Deze projecten worden omschreven in artikel 4.” 

  

6. Artikel 3 van die richtlijn bepaalt: 

"Bij de milieueffectbeoordeling worden de directe en indirecte effecten van een project 
overeenkomstig de artikelen 4 tot en met 11 per geval op passende wijze geïdentificeerd, 
beschreven en beoordeeld op de volgende factoren: 

– mens, dier en plant; 

– bodem, water, lucht, klimaat en landschap; 

– materiële goederen en het culturele erfgoed; 

– de samenhang tussen de in het eerste, tweede en derde streepje genoemde factoren.” 

  



7. Artikel 4, leden 1 tot en met 3, van richtlijn 85/337 luidt als volgt: 

"1. Onder voorbehoud van artikel 2, lid 3, worden de in bijlage I genoemde projecten 
onderworpen aan een beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10. 

2. Onder voorbehoud van artikel 2, lid 3, bepalen de lidstaten voor de in bijlage II 
genoemde projecten: 

a) door middel van een onderzoek per geval, 

of 

b) aan de hand van door de lidstaten vastgestelde drempelwaarden of criteria, of het project 
al dan niet moet worden onderworpen aan een beoordeling overeenkomstig de artikelen 5 
tot en met 10. 

De lidstaten kunnen besluiten om beide sub a en b genoemde procedures toe te passen. 

3. Bij het onderzoek per geval of bij de vaststelling van drempelwaarden of criteria bij de 
toepassing van lid 2 moet met de relevante selectiecriteria van bijlage III rekening worden 
gehouden.” 

  

8. Artikel 5, leden 1 en 3, van die richtlijn bepaalt: 

"1. Bij projecten die krachtens artikel 4 moeten worden onderworpen aan een 
milieueffectbeoordeling overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10, treffen de lidstaten de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever in passende vorm de in 
bijlage IV bedoelde informatie verstrekt [...] 

3. De informatie die de opdrachtgever overeenkomstig lid 1 moet verstrekken, moet ten 
minste het volgende bevatten: 

[...] 

– de nodige gegevens om de voornaamste milieueffecten die het project vermoedelijk zal 
hebben, te kunnen bepalen en beoordelen; 

[...]” 

  

9. Tot de in artikel 4, lid 1, van richtlijn 85/337 bedoelde projecten behoren volgens bijlage 
I, punten 7, sub a, en 22, de „[a]anleg van spoorlijnen voor spoorverkeer over lange afstand 
en aanleg van vliegvelden [...] met een start en ladingsbaan van ten minste 2 100 meter” en 
de „[w]ijziging of uitbreiding van in deze bijlage opgenomen projecten, wanneer die 
wijziging of uitbreiding voldoet aan de in deze bijlage genoemde drempelwaarden, voor 
zover deze bestaan”. 



  

10. Volgens bijlage II, punt 13, eerste streepje, bij richtlijn 85/337 valt de "[w]ijziging of 
uitbreiding van projecten van bijlage I [...] waarvoor reeds een vergunning is afgegeven, die 
zijn of worden uitgevoerd en die aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen 
hebben (niet in bijlage I opgenomen wijziging of uitbreiding)”, onder de in artikel 4, lid 2, 
van deze richtlijn bedoelde projecten. 

  

11. Bijlage IV bij die richtlijn, „Informatie overeenkomstig artikel 5, lid 1”, bepaalt in de 
punten 3 tot en met 5: 

"3. Een beschrijving van de waarschijnlijk belangrijke milieueffecten van het voorgenomen 
project op met name: de bevolking, fauna en flora, bodem, water, lucht, de klimatologische 
factoren, materiële goederen, met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed, 
het landschap en de interrelatie tussen genoemde factoren. 

4. Een beschrijving [...] van de waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van het 
voorgestelde project ten gevolge van: 

– het bestaan van het project, 

– het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen, 

– de lozing van verontreinigende stoffen, het ontstaan van milieuhinder en de eliminering 
van afvalstoffen, 

en beschrijving van de methode die de opdrachtgever heeft gebruikt voor de 
milieueffectbeoordeling. 

5. Een beschrijving van de beoogde maatregelen om belangrijke nadelige milieueffecten van 
het project te vermijden, te beperken en zo mogelijk te verhelpen.” 

 

Oostenrijks recht 

  

12. Richtlijn 85/337 is in de Oostenrijkse rechtsorde omgezet bij het 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 1993 (wet van 1993 inzake 
milieueffectbeoordelingen; hierna: „UVP-G 1993”), dat van toepassing was van 1 juli 1994 
tot de inwerkingtreding, op 11 augustus 2000, van het 
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000 (wet van 2000 inzake 
milieueffectbeoordelingen), dat de omzetting van richtlijn 97/11 tot doel had. 

Hoofdgeding en prejudiciële vragen 



13. Sinds 1997 is Leth, verzoekster in het hoofdgeding, eigenaresse van een onroerende 
zaak in de veiligheidszone van de luchthaven Wien-Schwechat. Zij woont in het op dit 
terrein gebouwde huis. 

  

14. Sinds de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot de Europese Unie op 1 januari 1995 
hebben organen van verweerders in het hoofdgeding zonder milieueffectbeoordelingen uit te 
voeren vergunningen verleend voor verschillende projecten inzake de inrichting en de 
uitbreiding van deze luchthaven en deze projecten ook uitgevoerd. Bij besluit van 21 
augustus 2001 heeft de Landeshauptmann (regeringshoofd) van het Land Niederösterreich 
uitdrukkelijk vastgesteld dat voor de verdere inrichting en bepaalde uitbreidingen van de 
luchthaven Wien-Schwechat geen milieueffectbeoordeling noodzakelijk was. 

  

15. In 2009 heeft Leth bij het Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien een zaak aanhangig 
gemaakt tegen de twee verweerders in het hoofdgeding, waarbij zij ten eerste vorderde dat 
deze laatste zouden worden veroordeeld om haar 120 000 EUR te betalen wegens de 
waardevermindering van haar onroerende zaak, met name door het lawaai van de 
vliegtuigen, en ten tweede dat zou worden vastgesteld dat verweerders aansprakelijk zijn 
voor toekomstige schade, daaronder begrepen schade aan haar gezondheid, doordat 
richtlijnen 85/337, 97/11 en 2003/35 te laat en onvolledig werden omgezet, en doordat geen 
milieueffectbeoordeling werd uitgevoerd bij de afgifte van de verschillende vergunningen 
voor de inrichting van de luchthaven Wien-Schwechat. Verweerders hebben aangevoerd dat 
hun organen rechtmatig en niet nalatig hadden gehandeld en dat de aldus ingestelde 
vordering was verjaard. 

  

16. Het Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien heeft de vorderingen in hun geheel 
afgewezen op grond dat de aangevoerde rechten waren verjaard. Bij deelarrest heeft het 
Oberlandesgericht Wien de afwijzing van de vordering tot betaling van 120 000 EUR 
bevestigd, maar de afwijzing van de vordering tot vaststelling van de aansprakelijkheid van 
de verweerders voor toekomstige schade vernietigd, en de zaak terugverwezen naar de 
rechter in eerste aanleg om opnieuw uitspraak te doen over deze laatste vordering. 
Dienaangaande heeft het Oberlandesgericht Wien opgemerkt dat de vordering tot betaling 
van een schadevergoeding van 120 000 EUR enkel betrekking had op zuivere 
vermogensschade, die niet valt binnen het beschermingsdoel van de Unierechtelijke 
bepalingen, met name de bepalingen van de relevante richtlijnen, en van het nationale recht. 
De vordering tot vaststelling van aansprakelijkheid voor toekomstige schade was volgens 
deze rechter niet verjaard. Nadien werden bij de verwijzende rechter beroep in "Revision” 
tegen de afwijzing van de vordering tot betaling van deze schadevergoeding, alsook beroep 
tegen de terugverwijzing van de vordering tot vaststelling van aansprakelijkheid ingesteld. 

  

17. De verwijzende rechter oordeelt dat de beslissing over deze vorderingen, die in ieder 
geval niet volledig zijn verjaard, ervan afhangt of de zowel in het Unierecht als in het 
nationale recht vastgestelde verplichting voor de bevoegde autoriteiten van de betrokken 



lidstaat om een milieueffectbeoordeling uit te voeren, de betrokken particulieren kan 
beschermen tegen zuivere vermogensschade als gevolg van een project waarvoor geen 
dergelijke beoordeling is uitgevoerd. 

  

18. Daarop heeft het Oberste Gerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof 
verzocht om een prejudiciële beslissing over volgende vragen: 

"Moet artikel 3 van richtlijn 85/337 [...], zoals gewijzigd bij richtlijn 97/11 [...] en richtlijn 
2003/35 [...], aldus worden uitgelegd dat: 

1) het begrip 'materiële goederen’ alleen de fysieke goederen als zodanig betreft, of omvat 
het ook de waarde van deze goederen? 

2) de milieueffectbeoordeling ook de bescherming van particulieren tegen vermogensschade 
door vermindering van de waarde van hun onroerende zaken tot doel heeft?” 

  

Procesverloop voor het Hof 

  

19. Bij brief van 21 december 2012 heeft verzoekster in het hoofdgeding verzocht om 
heropening van de mondelinge behandeling omdat, ten eerste, de advocaat-generaal, door in 
haar conclusie van 8 november 2012 te onderzoeken of de in artikel 3 van richtlijn 85/337 
bedoelde milieueffectbeoordeling de beoordeling van de effecten van het betrokken project 
op de waarde van materiële goederen omvat, een nieuwe vraag heeft opgeworpen die door 
de verwijzende rechter niet was gesteld en waarover de in artikel 23 van het Statuut van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie bedoelde belanghebbenden hun standpunten niet 
voldoende hebben kunnen uitwisselen, en bijgevolg de eerste vraag van de verwijzende 
rechter niet heeft beantwoord. Ten tweede stelt verzoekster in het hoofdgeding dat die 
belanghebbenden hun standpunten niet voldoende hebben kunnen uitwisselen over de 
gevolgen die moeten worden verbonden aan het feit dat het betrokken publiek niet in kennis 
was gesteld van de desbetreffende projecten en dus niet heeft kunnen deelnemen aan de 
besluitvormingsprocessen. 

  

20. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het Hof krachtens artikel 83 van zijn Reglement 
voor de procesvoering in elke stand van het geding, de advocaat-generaal gehoord, de 
heropening van de mondelinge behandeling kan gelasten, onder meer wanneer het zich 
onvoldoende voorgelicht acht of wanneer een zaak moet worden beslecht op grond van een 
argument waarover de partijen of de in voornoemd artikel 23 bedoelde belanghebbenden 
hun standpunten niet voldoende hebben kunnen uitwisselen. 

  



21. In casu is het Hof van oordeel dat het verzoek om een prejudiciële beslissing niet hoeft 
te worden onderzocht op basis van argumenten waarover nog geen standpunten voor het 
Hof zijn uitgewisseld, en dat het over alle noodzakelijke gegevens beschikt om het verzoek 
om een prejudiciële beslissing te behandelen. 

  

22. Bijgevolg dienen het verzoek van verzoekster in het hoofdgeding om de zaak opnieuw 
te behandelen, en het subsidiaire verzoek om aanvullende schriftelijke opmerkingen te 
mogen neerleggen, te worden afgewezen. 

  

Kosten 

  

49. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen 
incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te 
beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte 
kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht: 

Artikel 3 van richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de 
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij 
richtlijnen 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 en 2003/35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 mei 2003 moet aldus worden uitgelegd dat de in dit artikel 
bedoelde milieueffectbeoordeling niet de beoordeling van de effecten van het betrokken 
project op de waarde van materiële goederen omvat. Vermogensschade valt evenwel onder 
de beschermingsdoelstelling van deze richtlijn voor zover deze schade het rechtstreekse 
economische gevolg van de milieueffecten van een openbaar of particulier project is. 

Volgens het Unierecht en onverminderd minder beperkende nationaalrechtelijke regels ter 
zake van de aansprakelijkheid van de staat, verleent de omstandigheid dat in strijd met de 
vereisten van deze richtlijn geen milieueffectbeoordeling werd uitgevoerd particulieren in 
beginsel niet als zodanig recht op vergoeding van zuivere vermogensschade die voortvloeit 
uit de waardevermindering van hun onroerende zaken als gevolg van de milieueffecten van 
dit project. Het staat evenwel aan de nationale rechter om na te gaan of is voldaan aan de 
Unierechtelijke vereisten voor het recht op schadevergoeding, met name het bestaan van een 
rechtstreeks causaal verband tussen de aangevoerde schending en de geleden schade. 

»Annotatie 

In deze uitspraak komen twee aspecten aan bod die het signaleren waard zijn. In de eerste 
plaats beantwoordt het Hof de vraag of in een op grond van de m.e.r.-richtlijn (Richtlijn 
85/337/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG en 2003/35/EG) uit te voeren 
milieueffectbeoordeling de waardedaling van materiële goederen betrokken moet worden. 
In de tweede plaats wordt de vraag beantwoord of de m.e.r.-richtlijn strekt tot bescherming 



van particulieren tegen vermogensschade. Voordat wij aan de beantwoording van deze 
vragen toekomen, schetsen wij de casus. 

Mevrouw Jutta Leth (hierna: "Leth") is een inwoonster van het Oostenrijkse stadje 
Schwechat. Haar woning is binnen de veiligheidszone van de luchthaven van Wenen 
gelegen. De Oostenrijkse overheid heeft, zonder milieueffectbeoordelingen uit te voeren, 
verschillende vergunningen verleend ten behoeve van de inrichting en uitbreiding van de 
luchthaven. De verschillende projecten waarvoor vergunningen zijn verleend, zijn ook 
daadwerkelijk uitgevoerd. Leth vordert bij de nationale rechter schadevergoeding 
(€ 120.000) van de Oostenrijkse staat en de deelstaat Neder-Oostenrijk voor de 
waardevermindering van haar woning als gevolg van het lawaai van vliegtuigen die 
gebruikmaken van de luchthaven. De vordering van Leth ziet niet alleen op reeds geleden 
schade, maar ook op toekomstige schade, daaronder begrepen schade aan haar gezondheid. 
Aan de vorderingen wordt onder meer ten grondslag gelegd dat geen 
milieueffectbeoordeling heeft plaatsgevonden voordat milieuvergunningen aan de 
luchthaven werden verleend. 

Bij de beoordeling van de vorderingen ziet de verwijzende rechter zich geconfronteerd met 
de vraag of de in de m.e.r.-richtlijn en het nationale recht vastgelegde overheidsverplichting 
om een milieueffectbeoordeling uit te voeren alvorens een vergunning te verlenen, tevens 
strekt tot bescherming van particulieren tegen zuivere vermogensschade die het gevolg is 
van een project waarvoor geen milieueffectbeoordeling heeft plaatsgevonden. Met het oog 
op de beantwoording van deze vraag legt de verwijzende rechter twee prejudiciële vragen 
voor aan het Hof. De eerste vraag heeft betrekking op de reikwijdte van het in art. 3 van de 
m.e.r.-richtlijn gehanteerde begrip "materiële goederen": moeten in de in art. 3 van de 
m.e.r.-richtlijn bedoelde milieueffectbeoordeling tevens de effecten van een project op de 
waarde van materiële goederen worden betrokken? De tweede vraag heeft betrekking op het 
relativiteitsvereiste: geeft de omstandigheid dat in strijd met de m.e.r.-richtlijn geen 
milieueffectbeoordeling heeft plaatsgevonden, particulieren het recht op vergoeding van de 
vermogensschade (zoals de waardevermindering van een onroerende zaak) die het gevolg is 
van de milieueffecten van het beoordelingsplichtige project? 

Ten aanzien van de eerste vraag begint het Hof met een uiteenzetting van de systematiek 
van de m.e.r.-richtlijn. Het Hof gaat hierbij na welke eisen de m.e.r.-richtlijn stelt aan de 
milieueffectbeoordeling. Ingevolge art. 2 lid 1 van de m.e.r.-richtlijn zijn lidstaten verplicht 
de nodige maatregelen te treffen om te verzekeren dat een vergunning vereist is voor 
projecten die een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, onder meer gezien hun aard, 
omvang of ligging. Deze beoordeling van effecten moet plaatsvinden alvorens een 
vergunning wordt verleend. Alleen dan kan namelijk, in lijn met het doel van de m.e.r.-
richtlijn, gewaarborgd worden dat het aspect milieu in een vroeg stadium een volwaardige 
plaats krijgt in de besluitvorming over een project. In de m.e.r.-richtlijn is tevens vastgelegd 
waaruit de milieueffectbeoordeling moet bestaan. Ingevolge art. 3 van de m.e.r.-richtlijn 
worden in de milieueffectbeoordeling de directe en indirecte effecten van een project op (a) 
mens, dier en plant, (b) bodem, water, lucht, klimaat en landschap, (c) materiële goederen 
en het culturele erfgoed en (d) de samenhang tussen de hiervoor genoemde factoren, per 
geval en op passende wijze beschreven en beoordeeld. Hoe deze beschrijving en 
beoordeling moet plaatsvinden is vastgelegd in de art. 4 tot en met 12 van de m.e.r.-richtlijn. 

Het Hof stelt voorop dat art. 3 van de m.e.r.-richtlijn verplicht tot het beoordelen van de 
directe en indirecte effecten op de mens en materiële goederen. Deze gevolgen moeten 



zowel los van elkaar, alsook in samenhang worden beschouwd. Deze samenhangende 
beoordeling betekent dat ook de effecten van een project op het gebruik van materiële 
goederen door de mens beoordeeld moeten worden. In het voorbeeld van de luchthaven zal 
in een te verrichten milieueffectbeoordeling tevens acht moeten worden geslagen op de 
geluidshinder die het gebruik van de luchthaven heeft voor gebouwen die door de mens 
gebruikt worden. Wij signaleren dat het Hof geen onderscheid maakt tussen voor bewoning 
geschikte gebouwen en overige gebouwen (zoals bijvoorbeeld kantoren). Hieruit kan 
worden afgeleid dat in een milieueffectbeoordeling niet enkel gekeken moet worden naar 
bijvoorbeeld geluidseffecten op woningen, maar zullen in voorkomend geval tevens de 
geluidseffecten op bedrijfsgebouwen (bijvoorbeeld kantoren) betrokken moeten worden. 

Vervolgens komt het Hof toe aan de beantwoording van de vraag of de hiervoor genoemde 
beoordeling tevens betrekking moet hebben op de vermogenswaarde van goederen. Het Hof 
overweegt dat uit de bewoordingen van art. 3 van de m.e.r.-richtlijn niet afgeleid kan 
worden dat de te verrichten milieueffectbeoordeling tevens betrekking moet hebben op de 
gevolgen voor de vermogenswaarde van materiële goederen. Het uitbreiden van het in art. 3 
gebezigde begrip ‘materiële goederen’ tot de vermogenswaarde van materiële goederen, 
gaat het Hof te ver. Een dergelijke uitbreiding kan niet worden afgeleid uit art. 3 van de 
m.e.r.-richtlijn en zou overigens ook niet in overeenstemming zijn met het doel van de 
m.e.r.-richtlijn om projecten op hun milieueffecten te beoordelen. De effecten van een 
project, zo kan uit de bewoordingen van het Hof worden afgeleid, zijn alleen relevant indien 
deze naar hun aard invloed kunnen hebben op het milieu. Geluidseffecten hebben naar hun 
aard invloed op het milieu, financiële effecten ontberen deze invloed. Hoewel de 
waardevermindering van materiële goederen niet meegenomen hoeft te worden in een op 
grond van de m.e.r.-richtlijn te verrichten milieueffectbeoordeling, brengt dit nog niet met 
zich mee dat particulieren geen aanspraak op schadevergoeding kunnen maken in gevallen 
waarin ten onrechte geen milieueffectbeoordeling heeft plaatsgevonden. Gelet hierop moet 
vastgesteld worden of art. 3 van de m.e.r.-richtlijn strekt tot bescherming tegen 
vermogensschade. Op deze vraag gaan wij hierna in. 

Onder verwijzing naar het in art. 4 lid 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
vastgelegde beginsel van loyale samenwerking, overweegt het Hof dat lidstaten verplicht 
zijn de onwettige gevolgen van een schending van het Unierecht ongedaan te maken. Hier 
ligt een taak voor de nationale rechter. In het Wells-arrest heeft het Hof reeds uitgemaakt 
dat het aan de nationale rechter wordt overgelaten “om uit te maken of het naar nationaal 
recht mogelijk is een reeds verleende vergunning in te trekken of op te schorten teneinde dit 
project overeenkomstig de vereisten van richtlijn 85/337(de m.e.r.-richtlijn, toevoeging 
onzerzijds) aan een beoordeling van de milieueffecten ervan te onderwerpen, dan wel of, als 
alternatief, de particulier, indien hij daarmee instemt, vergoeding van de geleden schade kan 
vorderen” (HvJ 7 januari 2004, C-201/02, punt 69, Wells/Verenigd Koninkrijk). Wil een 
benadeelde particulier op grond van het Unierecht aanspraak kunnen maken op 
schadevergoeding, dan dient voldaan te worden aan drie voorwaarden, namelijk (1) de 
geschonden norm strekt tot bescherming tegen de schade zoals deze is geleden 
(relativiteitsvereiste), (2) er moet sprake zijn van een voldoende gekwalificeerde schending 
van het Unierecht en (3) er moet sprake zijn van rechtstreeks causaal verband tussen de 
schending en de door de particulier geleden schade. Voor het vestigen van aansprakelijkheid 
moet aan deze drie cumulatieve voorwaarden worden voldaan. Volledigheidshalve merken 
wij op dat deze voorwaarden minimumvoorwaarden zijn. Een lidstaat kan naar nationaal 
recht onder minder beperkende voorwaarden aansprakelijk zijn (HvJ 25 november 2010, C-
429/09, Fuß/Stadt Halle, AB 2011, 73, m.nt. Widdershoven). 



Zoals gezegd, dient aan drie cumulatieve voorwaarden te worden voldaan om 
Unierechtelijke aansprakelijkheid te kunnen vestigen. Om met het tweede vereiste te 
beginnen, het Hof heeft weinig woorden nodig om te toetsen of er sprake is van een 
voldoende gekwalificeerde schending van het Unierecht. Het Hof overweegt dat een 
particulier van de autoriteiten mag verlangen dat zij de milieueffecten van een project 
beoordelen en het publiek daarover raadpleegt en informeert. Het Hof heeft dit eerder 
uitgemaakt in de zaak Wells/Verenigd Koninkrijk (HvJ 7 januari 2004, C-201/02). 

Vervolgens komt het Hof toe aan de daadwerkelijke beantwoording van de tweede 
prejudiciële vraag, namelijk de invulling van het relativiteitsvereiste. Om deze vraag te 
kunnen beantwoorden, grijpt het Hof terug op de considerans van de m.e.r.-richtlijn. Uit de 
considerans blijkt dat de m.e.r.-richtlijn uiting geeft aan het streven van de lidstaten om het 
milieu te beschermen en zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestaan. Voor 
zover de vermogensschade het rechtstreeks economisch gevolg is van de milieueffecten van 
het m.e.r.-(beoordelings)plichtige project, valt deze schade onder de 
beschermingsdoelstelling van de m.e.r.-richtlijn. Als de blootstelling aan lawaai terug te 
voeren is op een m.e.r.-(beoordelings)plichtig project, en dit lawaai aanzienlijke gevolgen 
voor de mens heeft, doordat bijvoorbeeld een woning minder geschikt wordt voor bewoning 
dan wel schade voor de gezondheid optreedt, kan een vermindering van de waarde van een 
woning aangemerkt worden als een rechtstreeks economisch gevolg van de optredende 
milieueffecten. Gelet hierop, zo redeneert het Hof, valt deze rechtstreekse schade wel onder 
het beschermingsbereik van de m.e.r.-richtlijn. Economische schade die niet rechtstreeks 
voortvloeit uit milieueffecten, zoals bijvoorbeeld concurrentienadelen, vallen niet onder het 
beschermingsbereik van de m.e.r.-richtlijn. Met deze vaststelling door het Hof is tevens de 
tweede prejudiciële vraag beantwoord. 

Met name het antwoord op deze tweede vraag is voor de Nederlandse rechtspraktijk van 
belang. De m.e.r.-richtlijn (en SMB-richtlijn, 2001/42/EG) is in Nederland geïmplementeerd 
in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 7) en het Besluit milieueffectrapportage. Uit het hiervoor 
opgenomen arrest blijkt dat het in art. 6:163 BW vastgelegde relativiteitsvereiste, mits 
uiteraard is voldaan aan de in art. 6:162 BW vastgelegde eisen, niet in de weg hoeft te staan 
aan civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid in die gevallen waarin ten onrechte 
geen milieueffectbeoordeling is gemaakt. Dat het relativiteitsvereiste in het recente verleden 
tot de nodige (juridische) discussies heeft geleid blijkt (onder andere) uit de arresten van de 
Hoge Raad inzake Duwbak Linda (HR 7 mei 2004, NJ 2006, 281) en Vie d’Or (HR 13 
oktober 2006, NJ 2008, 527). 

Staat met de soepele invulling van het relativiteitsvereiste door het Hof de weg naar de 
civiele rechter open in die gevallen waarin de overheid ten onrechte geen 
milieueffectbeoordeling heeft uitgevoerd? Wij menen van niet. Uit de uitspraak van het Hof 
volgt dat met name het derde vereiste, namelijk het causaal verband, een hoge horde is die 
genomen moet worden. Art. 3 van de m.e.r.-richtlijn schrijft (enkel) voor dat de 
milieueffecten van een project beoordeeld moeten worden om de milieubelangen een 
volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. De m.e.r.-richtlijn bevat geen materiële 
regels over het afwegen van de milieueffecten tegen andere factoren. Evenmin wordt in de 
m.e.r.-richtlijn een (absoluut) verbod gesteld op de uitvoering van projecten die nadelige 
milieueffecten kunnen hebben. Het Hof overweegt dat uit deze kenmerken zou kunnen 
worden afgeleid dat de schending van art. 3 van de m.e.r.-richtlijn, in beginsel niet als de 
oorzaak van de waardevermindering van een onroerende zaak kan worden aangemerkt. 
Immers, ook al zou een milieueffectbeoordeling zijn uitgevoerd, dan staat daarmee nog niet 



vast dat de inrichting en uitbreiding van de luchthaven niet zou zijn doorgezet. Art. 8 van de 
m.e.r.-richtlijn bepaalt "slechts" dat in het kader van de vergunningsprocedure rekening 
moet worden gehouden met de resultaten van de milieueffectbeoordeling (HvJ 16 september 
1999, C-435/97, punt 15, WWF/Bozen; HvJ 28 februari 2012, C-41/11, punt 46-47, Inter-

Environnement Wallonie ASB/Waals Gewest). Deze omstandigheden kunnen derhalve in de 
weg staan aan de vaststelling van het causaal verband en ertoe leiden dat een eventuele 
vordering hierop stukloopt. 

Nog afgezien van het voorgaande, geldt voor de Nederlandse situatie dat er ook andere 
indicaties zijn waaruit kan worden afgeleid dat een aansprakelijkheidsclaim niet kansrijk zal 
zijn. In die gevallen waarin een belanghebbende meent dat er sprake is van een m.e.r.-
(beoordelings)plichtige activiteit waarvoor ten onrechte geen milieueffectbeoordeling heeft 
plaatsgevonden, dan kan hij bestuursrechtelijke rechtsmiddelen aanwenden tegen de 
publiekrechtelijke toestemming (doorgaans een vergunning) en de rechtmatigheid daarvan 
ter discussie stellen. Heeft ten onrechte geen milieueffectbeoordeling plaatsgevonden, dan is 
het besluit onzorgvuldig voorbereid en ontbeert het een dragende motivering en zal het de 
eindstreep niet halen (vergelijk ABRvS 22 mei 2013, zaaknr. 201203015/1/R3). Verzuimt 
een belanghebbende echter rechtsmiddelen aan te wenden en blijkt achteraf dat ten onrechte 
geen milieueffectbeoordeling heeft plaatsgevonden, dan zal een eventuele civielrechtelijke 
vordering stuklopen op de formele rechtskracht van de onherroepelijke vergunning. 
Weliswaar bestaan er uitzonderingen op de formele rechtskracht, zeker waar het het 
Unierecht betreft, maar hieraan worden zware eisen gesteld. Volledigheidshalve wijzen wij 
erop dat in die gevallen waarin een activiteit wordt toegestaan waarvoor tevens een 
ruimtelijk besluit, zoals bijvoorbeeld een bestemmingsplan, moet worden vastgesteld, 
degene die geconfronteerd wordt met – kort gezegd – inkomensderving of een vermindering 
van de waarde van een onroerende zaak, bij burgemeester en wethouders een aanvraag om 
een tegemoetkoming in de (plan)schade kan indienen (art. 6.1 lid 1 van de Wro). Let wel, 
dit is geen volledige schadevergoeding maar, zoals de wettekst tot uitdrukking brengt, 
slechts een tegemoetkoming. 

Zoals wij in de inleiding reeds opmerkten, vorderde Leth ook dat de nationale rechter zou 
vaststellen dat de staat en de deelstaat aansprakelijk zouden zijn voor toekomstige schade, 
daaronder begrepen schade aan haar gezondheid. Uit de uitspraak blijkt niet waaruit deze 
gezondheidsschade zou bestaan. Het Hof wijdt overigens ook geen inhoudelijke 
overwegingen aan het aspect gezondheidsschade. Dat de m.e.r.-richtlijn tevens strekt tot 
bescherming van de gezondheid van de mens blijkt expliciet uit de considerans daarvan. 
Onder punt 14 van de considerans staat te lezen dat de “milieueffecten van een project 
moeten worden beoordeeld teneinde rekening te houden met het streven de gezondheid van 
de mens te beschermen, (en, toevoeging onzerzijds) via een beter milieu bij te dragen aan de 
kwaliteit van het bestaan”. Volledigheidshalve merken wij op dat onder omstandigheden het 
niet voldoende is dat de staat procedurele waarborgen tegen gevaarlijke situaties biedt. De 
autoriteiten kunnen onder omstandigheden zelfs gehouden zijn om handhavend op te treden 
tegen situaties die schade voor de gezondheid kunnen opleveren. In het arrest López Ostra 
(EHRM 9 december 1994, nr. 16798/90) en Moreno Gomez (EHRM 16 november 2004, nr. 
4143/02) leidde het EHRM uit art. 8 EVRM een positieve verplichting voor de Staat af om 
het privéleven van burgers tegen milieuoverlast, zoals bijvoorbeeld geluidshinder en 
stankoverlast, te beschermen, ook wanneer deze niet gezondheids- of levensbedreigend is. 
Voor een uitgebreid overzicht van de jurisprudentie verwijzen wij naar de annotatie van 
Tjepkema onder EHRM 13 december 2012, «JB» 2013/89. 
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