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1. Inleiding
Inleiding
Dit is een handleiding voor het ingeven en raadplegen van dossiers voor passende beoordeling
en voortoets. De bedoeling hiervan is dat u het dossier ter raadpleging voorlegt aan het
Agentschap voor Natuur en Bos, waarbij het agentschap een advies geeft of er een passende
beoordeling nodig is of niet (in het geval van een voortoets), of dat de passende beoordeling
aanvaard of niet aanvaard wordt.
Deze schermen die u ziet in het e-loket, kunnen verschillen naar gelang u inlogt als burger of
als onderneming/studiebureau/lokaalbestuur/onderwijs/overheid. Er worden in deze
handleiding telkens beide opties getoond, met aanduiding van de doelgroep door middel van
een icoon:
voor burger,
voor onderneming/studiebureau/lokaalbestuur/overheidsdienst.

Afkortingen
De afkortingen die gebruikt worden in de hieronderstaande tekst, betekenen het volgende:
PB = Passende Beoordeling
VT = Voortoets
ANB = Agentschap voor Natuur en Bos
SBZ = Speciale Beschermingszone in het Europese Natura2000 programma
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Samenvatting
Het e-loket Passende beoordeling is een online tool om de communicatie rond de passende
beoordeling te automatiseren.
Vlaanderen wil beschermde habitats en soorten in de Europese natuurgebieden in
standhouden. Dat is een vereiste om de Europese natuurdoelen te halen. Bij elke
vergunningsplichtige
activiteit
(omgevingsvergunningen;
milieuvergunningen
en
stedenbouwkundige vergunningen) toetst men dus af of er een mogelijke impact is op de
Europese natuur. Dat gebeurt in twee stappen: de voortoets (onderzoek op hoofdlijnen) en
indien nodig de passende beoordeling (grondig onderzoek).
Wanneer de voortoets rood uitkomt, is de kans aanzienlijk dat u het effect van de activiteit in
een passende beoordeling grondig moet onderzoeken. Uitzonderlijk kan het het Agentschap
Natuur en Bos (ANB) aangeven dat het effect zo beperkt is, dat er geen passende beoordeling
moet opgesteld worden.
Wanneer de voortoets negatief “Rood” geëvalueerd blijft door ANB, zal er door de
intiatiefnemer of vergunningsplichtige een dossier moeten worden aangemaakt om een
Passende Beoordeling (PB) te doorlopen. Hierbij worden er praktische wegwijzers aangeboden
om deze PB zo goed mogelijk aan te maken. Ook ondersteuning van een studiebureau of
milieu-expert is aan te bevelen. Op basis van 9 effectgroepen wordt er bepaald welk effect de
activiteit zal hebben, en welke milderende maatregelingen of monitoring er zal voorzien
worden.
Het resultaat van de passende beoordeling bezorgt de initiatiefnemer eventueel aan de
vergunningverlenende overheid.
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2. Overzichtspagina
Overzicht

Wanneer u bent ingelogd op het e-loket, komt u op de overzichtspagina terecht. Dit is een
startpagina waar u uw verschillende opgeslagen, ingediende of behandelde dossiers
terugvindt. Vanuit hier kan u gemakkelijk een nieuw voortoetsdossier of PB-dossier opmaken.
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Een nieuw dossier aanmaken
Wanneer u een nieuw dossier wil aanmaken, kan u op de knop formulier klikken.

U krijgt dan een uitklapmenu,

waarbij u kan kiezen tussen de volgende opties:
-

Terug naar het overzichtspagina gaan
Een voortoets aanvragen
Een negatieve voortoets –dossier aanmaken en indienen als u hierover advies wil
vragen aan ANB
Een Passende Beoordeling aanmaken en indienen.

Dit menu is overal doorheen de applicatie bereikbaar, en u kan op alle momenten zo
terugkeren naar de overzichtspagina.
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Tijdslijn & Proces
U kan zowel een voortoets als een passende beoordeling indienen om advies te vragen aan het
ANB.
Wanneer u eerst een voortoets wil laten evalueren, ziet u de volledige tijdslijn:

1: voortoets aanvragen. Hier kan u een nieuwe voortoets aanmaken met de hiervoor
ontwikkelde applicatie, en beslissen om de voortoets te laten evalueren door ANB.
2. Negatieve voortoets: In deze stap vragen wij u om alle gevraagde informatie in te vullen in
de desbetreffende velden, en de PDF op te laden die u uit de voortoets hebt verkregen.
3. Voortoets evaluatie: Na indiening, wordt uw dossier opgepikt door een adviseur van het
ANB. U kan nu geen wijzigingen meer doen aan uw dossier.
4. Passende beoordeling nodig: De ANB adviseur geeft aan of u een Passende beoordeling nodig
hebt op basis van de voortoets, of niet. U wordt hiervan op de hoogte gebracht per mail.
5. Doorgaan met passende beoordeling: Wanneer uw voortoetsdossier heeft aangegeven dat u
een PB nodig heeft, kan u beslissen om vanuit uw voortoetsdossier, een PB aan te maken.
6. Passende beoordeling in aanmaak: In deze stap vragen wij u om alle gevraagde informatie in
te vullen in de desbetreffende velden. Eventueel kan u extra informatie (figuren, tabellen,…) via
een PDF opladen in de verschillende effectgroepen. U kan ook tussentijds opslaan.
7. Passende beoordeling ingediend: Na indiening, wordt uw dossier opgepikt door een adviseur
van het ANB. U kan nu geen wijzigingen meer doen aan uw dossier.
8. Dossier in behandeling: Een adviseur van het ANB zal zich over uw dossier buigen, en een
gemotiveerde conclusie schrijven of uw PB al dan niet aanvaard wordt.
9. Dossier behandeld: De ANB adviseur geeft aan of uw Passende beoordeling aanvaard werd
op basis van uw ingediende dossier, of niet. U wordt hiervan op de hoogte gebracht per mail.

Wanneer u direct een passende beoordeling wil aanmaken, ziet u deze tijdslijn:
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1. Nieuwe Passende beoordeling: U beslist om onmiddellijk een PB dossier aan te maken.
2. Passende beoordeling aanmaken: In deze stap vragen wij u om alle gevraagde informatie in
te vullen in de desbetreffende velden. Eventueel kan u extra informatie (figuren, tabellen,…) via
een PDF opladen in de verschillende effectgroepen. U kan ook tussentijds opslaan.
3. Passende beoordeling ingediend: Na indiening, wordt uw dossier opgepikt door een adviseur
van het ANB. U kan nu geen wijzigingen meer doen aan uw dossier.
4. Dossier in behandeling: Een adviseur van het ANB zal zich over uw dossier buigen, en een
gemotiveerde conclusie schrijven of uw PB al dan niet aanvaard wordt.
5. Dossier behandeld: De ANB adviseur geeft aan of uw Passende beoordeling aanvaard werd
op basis van uw ingediende dossier, of niet. U wordt hiervan op de hoogte gebracht per mail.

Tabs op de overzichtspagina
Wanneer u al dossiers heeft aangemaakt, tussentijds opgeslagen of ingediend, kan u deze via
de overzichtspagina terugvinden.

In de tab


Voortoets evaluatie: U vindt hier al uw ingediende en behandelde voortoets dossiers
terug. U vindt hier
o de initiatiefnemer (in het geval dat u in de hoedanigheid van een andere actor
indient, zal hier een andere initatiefnemer staan dan uzelf),
o de projecttitel van uw dossier,
o de status en de datum waarop het laatst gewijzigd werd.
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Wanneer u vanuit een voortoetsdossier met status “PassendeBeoordeling nodig”, een
passende beoordeling wil indienen, zal dit dossier verschuiven naar de volgende tab.
PB nog in te dienen: U vindt hier al uw aangemaakte en tijdelijk opgeslagen dossiers
voor Passende Beoordeling. Deze dossiers zijn nog NIET ingediend bij het ANB.
Hier kan u ook de heringediende dossiers vinden nadat uw vorig dossier niet aanvaard
werd. (zie verder).
PB in Behandeling: U vindt hier al uw Passende Beoordeling dossiers die u hebt
ingediend bij het Agentschap voor Natuur en Bos, en waarvoor er nog geen conclusie is
teruggekomen.
Behandelde PB: U vindt hier al uw Passende Beoordeling dossiers waarvoor er een
conclusie werd geformuleerd. De status hiervan kan zijn “Passende beoordeling
aanvaard” of “Passende beoordeling niet aanvaard”.

Zoeken in dossiers
Wanneer u als studiebureau dossiers wil indienen in de hoedanigheid van een andere
onderneming of als een burger, kan u in de overzichtspagina snel zoeken naar dossiers van
initiatiefnemers. U kan hier de naam van de persoon of organisatie ingeven, en via “zoeken”
krijgt u dan per tab de resultaten van deze partij. Via “wissen” kan u de selectie terug
ongedaan maken.
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3. Voortoets
Voortoets aanvragen
Als u nog geen voortoets heeft afgenomen, kan u dit een aantal keer vrijblijvend doen. Via
het e-loket springt u gemakkelijk naar de tool om de voortoets af te nemen, langs het
menubalk Formulier > Voortoets aanvragen.

U komt dan op dit scherm, bij stap 1 van de tijdslijn. Hier kan u een voortoets aanvragen,
of doorgaan om het resultaat van een voortoets te laten evalueren door ANB.

Nog geen voortoets: voortoets aanvragen. Via deze link kan u naar de tool doorlinken om een
nieuwe voortoets aan te maken. U kan dit meerdere keren proberen.
Resultaat van de voortoets:


Resultaat is GROEN: In principe hoeft u geen verdere stappen te ondernemen, omdat
uw project geen impact zou hebben op de SBZ. Echter, aangezien de voortoets nog niet
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voor alle effectgroepen is uitgewerkt, kan het zijn dat er wel een mogelijk effect is voor
de effectgroepen die niet zijn getest door de voortoets.
Resultaat is ROOD: Wanneer het resultaat van de voortoets rood is, is het mogelijk dat
uw project een significant negatief effect zal hebben op SBZ, dit zal in een PB nader
onderzocht moeten worden. Gaat u hier niet mee akkoord, dan vraagt u best verder
advies aan ANB. Klik op de knop “resultaat is rood”.

Rode of negatieve voortoets: een dossier indienen.
Wanneer u op de knop “resultaat is rood” hebt geklikt in het vorige scherm, kan u uw voortoets
ingeven. U kan ook naar dit scherm navigeren via het menu Formulier > Negatieve voortoets.

Als u als burger bent ingelogd, scroll aub naar beneden tot als u het icoon

tegenkomt.

Als onderneming/studiebureau/lokaalbestuur/overheidsdienst krijgt u eerst een popupscherm;

U kan hier kiezen voor
-

Ik stel dit dossier op voor mijn onderneming. Deze optie kiest u wanneer u voor uw
eigen onderneming, lokaal bestuur of overheidsdienst, een voortoets of passende
beoordeling wil opstarten. Klik daarna op volgende. U krijgt dan dit scherm te zien:
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U ziet hier nu uw ondernemingsnummer of OVOcode. Hieraan kan u niets
aanpassen.
o Daaronder moet u de contactpersoon informatie (naam, voornaam, emailadres)
invullen, wie we in uw onderneming kunnen contacteren bij vragen. Deze
contactpersoon zal ook de e-mails ontvangen van het e-loket.
o Daaronder vindt u de gegevens die we uit de kruispuntbank gehaald hebben
op basis van uw ondernemingsnummer.
o U kan daarbij, indien u toch gaat samenwerken met een studiebureau, dit aan
kruisen. U moet dan het ondernemingsnummer van het studiebureau invullen.
Dit is niet verplicht.
Klik daarna op “bevestig”. Indien u een rode foutmelding krijgt, gelieve de verplichte
velden correct in te vullen.
o

-

Ik werk voor een studiebureau en stel dit dossier op in opdracht van een andere
onderneming. Deze optie kiest u wanneer u als studiebureau, in de hoedanigheid van
een andere onderneming, lokaal bestuur of overheidsdienst, een voortoets of passende
beoordeling wil opstarten. Klik daarna op volgende. U krijgt dan dit scherm te zien:
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U kan hier nu het ondernemingsnummer of OVOcode van uw klant invullen. Zo
gauw u dit hebt ingevuld, controleert de applicatie deze gegevens in de
kruispuntbank. Als het ondernemingsnummer correct is, zullen de gegevens
automatisch verschijnen. Als het ondernemingsnummer niet correct is, zullen er
velden verschijnen om handmatig alle gegevens in te vullen.
o Daaronder moet u de contactpersoon informatie (naam, voornaam, emailadres)
invullen, dus de gegevens van deze initiatiefnemer. Deze contactpersoon zal
ook de e-mails ontvangen van het e-loket.
o Daaronder vindt u de gegevens die we uit de kruispuntbank gehaald hebben
op basis van het ingegeven ondernemingsnummer.
o U vindt tenslotte uw ondernemingsnummer en gegevens van uw eigen
studiebureau of onderneming onderaan. U kan hier niets aan wijzigen.
o Als studiebureau bent u verplicht aan te geven dat u bent aangesteld om in de
hoedanigheid van de initatiefnemer, een voortoets of passende beoordeling
dossier in te dienen. Hiervoor moet u de checkbox aanvinken.
Klik daarna op “bevestig”. Indien u een rode foutmelding krijgt, gelieve de verplichte
velden correct in te vullen.
o

-

Ik werk voor een studiebureau en stel dit dossier op in opdracht van een burger. Deze
optie kiest u wanneer u als studiebureau, in de hoedanigheid van een burger, een
voortoets of passende beoordeling wil opstarten. Klik daarna op volgende. U krijgt dan
dit scherm te zien:

o
o

o
o

U kan hier nu het rijksregisternummer van uw klant invullen.
Daaronder moet u de contactpersoon informatie (naam, voornaam, emailadres)
invullen, dus de gegevens van deze initiatiefnemer. Deze contactpersoon zal
ook de e-mails ontvangen van het e-loket.
U vindt tenslotte uw ondernemingsnummer en gegevens van uw eigen
studiebureau of onderneming onderaan. U kan hier niets aan wijzigen.
Als studiebureau bent u verplicht aan te geven dat u bent aangesteld om in de
hoedanigheid van de initatiefnemer, een voortoets of passende beoordeling
dossier in te dienen. Hiervoor moet u de checkbox aanvinken.
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Klik daarna op “bevestig”. Indien u een rode foutmelding krijgt, gelieve de verplichte
velden correct in te vullen.

Wanneer u nu op de knop “bevestig” klikt, gaat u door naar het voortoets scherm:
Als Burger krijgt u meteen dit scherm te zien.

De velden die u hier moet invullen zijn:
-

-

Project titel: De titel van uw project
Project provincie: De provincie waar uw project in valt, of het grootste deel van uw
project, of bij welke provincie uw project het dichtste aanleunt.
Nummer voortoets: Het nummer van uw voortoets. Dit nummer vindt u in de PDF die
u hebt verkregen uit de voortoetstool. Dit nummer kan u hier vinden:

Email: Dit is het emailadres waarop alle communicatie zal verlopen. Gelieve dit extra te
controleren op correctheid.
Als studiebureau kan u hier uw eigen emailadres invoeren, zodat u ook
op de hoogte blijft van de communicatie rond dit dossier.

-

Opmerkingen bij voortoets: In dit veld kan u uw opmerkingen kwijt over de voortoets
die u wil laten evalueren
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-

Bijlage voortoets: Hier kan u de PDF opladen die u verkregen hebt uit de voortoetstool.
Dat doet u door op het eerste icoontje te klikken:

Er opent zich dan een popup. Kies uw bestand en klik daarna op ‘start’ om het bestand
op te laden. Enkel PDF formaat is toegelaten.

Wanneer u alle velden heeft ingevuld, klikt u op “vraag advies aan ANB”.
Indien u een rode foutmelding krijgt, gelieve de verplichte velden correct in te vullen.
Hierna zal uw dossier ingediend worden. U (en eventueel de contactpersoon die u hebt
ingegeven als onderneming) krijgen hier via e-mail een bevestiging van, met een uniek nummer
van uw dossier. Na indiening is het niet meer mogelijk om uw dossier nog aan te passen.
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Voortoets: een dossier is ingediend.
U zal nu in uw overzichtsscherm uw voortoetsdossier zien staan. Wanneer dit behandeld
wordt door ANB, zal u hiervan een e-mail ontvangen.

Voortoets: een dossier is behandeld.
Wanneer een dossier behandeld is door het Agentschap voor Natuur en Bos, zal u (en
eventueel de contactpersoon die u hebt ingegeven als onderneming) hiervan een e-mail
ontvangen. In deze e-mail zal zowel het advies van het ANB staan, als de motivatie van dit
advies. In deze e-mail zal u ook een link vinden naar het dossier in dit e-loket.
Het advies kan zijn:
-

-

Passende beoordeling niet nodig. In dit geval hoeft u geen verdere stappen te zetten in
het e-loket. U kan de PDF in bijlage opladen in uw omgevingsvergunning indien dit van
toepassing is.
Passende beoordeling nodig. In dit geval heeft ANB geoordeeld dat er een significant
negatief effect kan zijn op de Speciale Beschermingszone in de omgeving van uw
project, en vindt ANB het noodzakelijk om in een Passende Beoordeling dit verder uit
te zoeken. Als u uw project wil verderzetten, moet u dus een passende beoordeling
aanmaken. Zie verder.

U vindt deze conclusie ook terug in uw dossier in het e-loket.
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4. Passende Beoordeling

Een Passende Beoordeling maken vanuit een voortoetsdossier
Indien u eerst een voortoetsdossier heeft ingediend, en hiervoor is vanuit ANB het advies gekomen
dat een Passende Beoordeling nodig is, kan u dit via het e-loket doortrekken.
Ga hiervoor naar uw overzichtsscherm, en klik dubbel op uw behandelde voortoetsdossier:

Op het volgende scherm ziet u de verschillende tabbladen die u kan openklikken.
In de tab “Voortoets” kan u de informatie met betrekking tot uw voortoets terugvinden. Om van
hieruit verder te gaan naar een Passende Beoordeling, klik vanonder rechts op “Bewerken”.
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Indien u geen voortoets heeft ingediend, kan u ook rechtstreeks een nieuwe passende beoordeling
aanmaken. Gelieve verder in dit document de volgende stappen te vinden.

Een nieuwe passende beoordeling
Via de e-loket springt u gemakkelijk naar een nieuwe passende beoordeling, langs de menubalk
Formulier > Passende Beoordeling.

Als u als burger bent ingelogd, scroll aub naar beneden tot als u het icoon
Als onderneming/studiebureau/lokaalbestuur/overheidsdienst
popupscherm;

krijgt

tegenkomt.
u

eerst

een
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U kan hier kiezen voor
-

Ik stel dit dossier op voor mijn onderneming. Deze optie kiest u wanneer u voor uw
eigen onderneming, lokaal bestuur of overheidsdienst, een voortoets of passende
beoordeling wil opstarten. Klik daarna op volgende. U krijgt dan dit scherm te zien:

U ziet hier nu uw ondernemingsnummer of OVOcode. Hieraan kan u niets
aanpassen.
o Daaronder moet u de contactpersoon informatie (naam, voornaam, emailadres)
invullen, wie we in uw onderneming kunnen contacteren bij vragen. Deze
contactpersoon zal ook de e-mails ontvangen van het e-loket.
o Daaronder vindt u de gegevens die we uit de kruispuntbank gehaald hebben
op basis van uw ondernemingsnummer.
o U kan daarbij, indien u toch gaat samenwerken met een studiebureau, dit aan
kruisen. U moet dan het ondernemingsnummer van het studiebureau invullen.
Dit is niet verplicht.
Klik daarna op “bevestig”. Indien u een rode foutmelding krijgt, gelieve de verplichte
velden correct in te vullen.
o

-

Ik werk voor een studiebureau en stel dit dossier op in opdracht van een andere
onderneming. Deze optie kiest u wanneer u als studiebureau, in de hoedanigheid van
een andere onderneming, lokaal bestuur of overheidsdienst, een voortoets of passende
beoordeling wil opstarten. Klik daarna op volgende. U krijgt dan dit scherm te zien:
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U kan hier nu het ondernemingsnummer of OVOcode van uw klant invullen. Zo
gauw u dit hebt ingevuld, controleert de applicatie deze gegevens in de
kruispuntbank. Als het ondernemingsnummer correct is, zullen de gegevens
automatisch verschijnen. Als het ondernemingsnummer niet correct is, zullen er
velden verschijnen om handmatig alle gegevens in te vullen.
o Daaronder moet u de contactpersoon informatie (naam, voornaam, emailadres)
invullen, dus de gegevens van deze initiatiefnemer. Deze contactpersoon zal
ook de e-mails ontvangen van het e-loket.
o Daaronder vindt u de gegevens die we uit de kruispuntbank gehaald hebben
op basis van het ingegeven ondernemingsnummer.
o U vindt tenslotte uw ondernemingsnummer en gegevens van uw eigen
studiebureau of onderneming onderaan. U kan hier niets aan wijzigen.
o Als studiebureau bent u verplicht aan te geven dat u bent aangesteld om in de
hoedanigheid van de initatiefnemer, een voortoets of passende beoordeling
dossier in te dienen. Hiervoor moet u de checkbox aanvinken.
Klik daarna op “bevestig”. Indien u een rode foutmelding krijgt, gelieve de verplichte
velden correct in te vullen.
o

-

Ik werk voor een studiebureau en stel dit dossier op in opdracht van een burger. Deze
optie kiest u wanneer u als studiebureau, in de hoedanigheid van een burger, een
voortoets of passende beoordeling wil opstarten. Klik daarna op volgende. U krijgt dan
dit scherm te zien:
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U kan hier nu het rijksregisternummer van uw klant invullen.
Daaronder moet u de contactpersoon informatie (naam, voornaam, emailadres)
invullen, dus de gegevens van deze initiatiefnemer. Deze contactpersoon zal
ook de e-mails ontvangen van het e-loket.
o U vindt tenslotte uw ondernemingsnummer en gegevens van uw eigen
studiebureau of onderneming onderaan. U kan hier niets aan wijzigen.
o Als studiebureau bent u verplicht aan te geven dat u bent aangesteld om in de
hoedanigheid van de initatiefnemer, een voortoets of passende beoordeling
dossier in te dienen. Hiervoor moet u de checkbox aanvinken.
Klik daarna op “bevestig”. Indien u een rode foutmelding krijgt, gelieve de verplichte
velden correct in te vullen.
o
o

Wanneer u nu op de knop “bevestig” klikt, gaat u door naar het passende beoordeling scherm:
Als Burger krijgt u dit scherm meteen te zien.
Als u al een voortoets had ingevuld, krijgt u ook meteen dit scherm te zien. Eventueel
kunnen bepaalde tabs al opengeklikt zijn.

Vul een passende beoordeling in
In het scherm van de passende beoordeling zijn er verschillende tabs die kunnen opengeklikt
worden als men hierop klikt. Zo verschijnen er velden die moeten ingevuld worden.
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Het wordt aangeraden om zoveel mogelijk velden in te vullen, om uw dossier zo volledig
mogelijk te maken vooraleer u dit indient bij het Agentschap voor Natuur en Bos. U kan
tussendoor opslaan via de knop onderaan rechts “opslaan”.
Wanneer u een dossier hebt opgeslagen, en u wil hier later nog aanpassingen aan doen, moet u
eerst op de knop “bewerken” klikken onderaan rechts. Daarna kan u verder de velden aanvullen.

Voortoets: Als aan dit PB-dossier een voortoetsdossier vooraf gegaan is, kan u de gegevens van
de voortoets hier terugvinden. Ook de conclusie die u vanuit ANB heeft gekregen, zal hier te
raadplegen zijn. Deze velden zijn niet aanpasbaar.

Initiatiefnemer:
Deze velden kunnen verschillen naargelang
onderneming/lokaal bestuur / overheidsdienst.

u

bent

ingelogd

als

burger

of

als

Als burger moet u hier uw eigen gegevens zo volledig mogelijk ingeven, zodat het
Agentschap voor Natuur en Bos u kan contacteren bij vragen.
U kan ook aangeven of u eventueel met een studiebureau samenwerkt. Door deze optie aan te
vinken, moet u de naam van het studiebureau in geven, of u kan het ondernemingsnummer
van het studiebureau ingeven. Na opslaan of indienen, kan het betrokken studiebureau dit
dossier (maar enkel dit dossier) ook kunnen raadplegen en behandelen wanneer zij inloggen in
hun hoedanigheid in het e-loket, net zoals u. Indien u hier een studiebureau hebt ingevuld, kan
u ook het e-mailadres van dit studiebureau achterlaten, zodat ook zij de communicatie vanuit
het e-loket ontvangen.
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Als onderneming/ studiebureau / lokaal bestuur / overheidsdienst, ziet u andere velden
naargelang u in een bepaalde hoedanigheid dit dossier indient.
U kan hier de gegevens zien die u in de popup hebt ingevuld, en u kan dit steeds aanvullen
met extra informatie over andere partijen, indien u dit nodig acht.
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Projectomschrijving en gebiedskenmerken:
In deze tab kan u meer informatie geven over uw Project:






Projectnaam: de naam van het project
Beschrijving: een korte beschrijving wat het project inhoudt
Gebiedskenmerken: de kenmerken van het gebied waarin het project zich bevindt.
U kan hierbij een extra PDF opladen indien u dit wenst, met verdere informatieve
kaartjes of tabellen.

Het blijft de bedoeling om de conclusie/essentie in de velden van het formulier in te vullen.
Meer diepgaande elementen kunnen, mits verwijzing, in een PDF opgenomen worden. Zo
heeft men een overzicht van de belangrijkste opmerkingen in het dossier, en is de
onderliggende informatie toch ook gecapteerd.



OV referentie: Als de PB is aangevraagd in de context van een omgevingsvergunning, zal
de initiatiefnemer hier het omgevingsvergunnings-nummer hebben ingegeven.
Uw referentie: U kan uw eigen dossierreferentie hier ingeven ter informatie.

Locatie:
In de tab “Locatie” geeft u aan waar het project zich bevindt Het is de bedoeling dat u hier
heel specifiek bent, en de verchillende perceelnummers doorgeeft op basis van de Capakey.
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U kan dit doen via de knop “Aanduiden op de kaart”, waarbij er zich een popup met een kaart
opent.

Via de menuknoppen kan u in- en uitzoomen, en het perceel/de percelen zoeken waar het
project zich bevindt. Als u het handje gebruikt, kan u de kaart heen en weer slepen. Via de
muispijl ‘selecteren’ kan u op het perceel/de percelen klikken om deze te selecteren.
Links kan u in de lijst zien welke percelen u al geselecteerd heeft. Heeft u alle percelen
geselecteerd die u nodig heeft? Klik dan op “selectie bevestigen”.
Heeft u foute percelen aangeduid, of teveel percelen geselecteerd, kan u ofwel de percelen één
voor één verwijderen, of uw hele selectie leegmaken via de knop “selectie legen”.
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Als uw browser niet toelaat om de kaart te openen, kan u deze ook handmatig Via het plusje
toevoegen.

U kan nu uw gemeente intypen en kiezen uit de lijst die verschijnt, en capakeys invullen via de
dropdown velden. Weet u uw capakeys niet vanbuiten? U kan deze altijd opzoeken via
www.geopunt.be.
!! Opgepast, om deze capakeys in te vullen duurt dit soms enkele minuten. Graag even geduld
hier. !!
Wanneer u deze 4 velden hebt ingevuld, klikt u per lijn op de “diskette” button om de waardes
in het dossier aan te vullen. U kan zo meerdere capakeys aanvullen indien nodig.
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Effectgroepen:
In de tab Effectgroepen, kan u aanduiden voor welke effectgroepen u een effect verwacht. Er
zijn 9 effectgroepen, nl. Eutrofiëring, Ruimtebeslag, Verontreiniging, Versnippering, Verstoring,
Verzoeting & verzilting, Verzuring, Wijziging Grondwaterstand en Wijziging aan de hydrologie
van een oppervlaktewaterlichaam. Meer informatie over deze effectgroepen binnen de passende
beoordeling, vindt u op https://pww.natuurenbos.be

Telkens u een effectgroep aanvinkt, zal dit een nieuwe tab creëren.
Binnen deze tabs komen steeds dezelfde velden terug:
o
o
o
o
o
o

Effect voorspelling; Welk effect verwacht u binnen deze effectgroep voor het
project?
Beoordeling; Hoe wordt het verwachte effect beoordeeld in dit gebied?
Milderende maatregelen; Hoe kunnen de negatieve effecten van deze effectgroep
gemilderd worden, welke stappen worden ondernomen.
Geplande monitoring; Welke monitoring wordt voorzien in het project om de
effecten op te volgen?
Conclusie; Op basis van de vorige velden, hoe wordt deze effectgroep
geconcludeerd.
U kan per effectgroep een extra PDF opladen indien u dit wenst, met verdere
informatieve kaartjes of tabellen.

Het blijft de bedoeling om de conclusie/essentie in de velden van het formulier in te vullen. Meer
diepgaande elementen kunnen, mits verwijzing, in een PDF opgenomen worden. Zo heeft men
een overzicht van de belangrijkste opmerkingen in het dossier, en is de onderliggende
informatie toch ook gecapteerd.

26

Indien u vragen hebt bij de velden die u moet invullen, kan u voor de effectgroepen ten rade
gaan bij de praktische wegwijzers. Wanneer er praktische wegwijzers gepubliceerd worden,
zal u deze kunnen raadplegen door per veld, in de dropdown de juiste deeleffect te selecteren
en op het vraagtekentje te klikken. U wordt dan doorverwezen naar een nieuwe pagina, waar
u meer informatie vindt over dit betreffende veld in de passende beoordeling.
Wanneer er geen dropdown aanwezig is, betekent dit dat er nog geen praktische wegwijzer
beschikbaar is. Indien u verdere vragen heeft, kan u deze dan aan het agentschap voor Natuur
en Bos stellen via de contactgegevens in het menu help.

Samenvattende beoordeling:


In het veld Samenvattende beoordeling geeft u aan welke de belangrijkste punten uit het
dossier zijn, en waarom u tot een bepaalde conclusie met betrekking tot dit dossier bent
gekomen.
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Dossier indienen
U kan er zowiezo altijd voor kiezen om tussentijds op te slaan. Wanneer u een dossier hebt
opgeslagen, en u wil hier later nog aanpassingen aan doen, moet u eerst op de knop “bewerken”
klikken onderaan rechts. Daarna kan u terug de velden aanvullen.
Wanneer u alle velden heeft ingevuld, klikt u op “Indienen”.
Indien u een rode foutmelding krijgt, gelieve de verplichte velden correct in te vullen.
Hierna zal uw dossier ingediend worden. U (en eventueel de contactpersoon die u hebt
ingegeven als onderneming) krijgen hier via e-mail een bevestiging van, met een uniek nummer
van uw dossier. Na indiening is niet het meer mogelijk om uw dossier nog aan te passen.

Passende Beoordeling: een dossier is ingediend.
U zal nu in uw overzichtsscherm uw Passende Beoordeling dossier zien staan. Deze kan u
terugvinden in de tab “PB in behandeling“. Wanneer dit behandeld wordt door ANB, zal u
hiervan een e-mail ontvangen.
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Passende beoordeling: een dossier is behandeld.
Wanneer een dossier behandeld is door het Agentschap voor Natuur en Bos, zal u (en
eventueel de contactpersoon die u hebt ingegeven als onderneming) hiervan een e-mail
ontvangen. In deze e-mail zal zowel het advies van het ANB staan, als de motivatie van dit
advies. In deze e-mail zal u ook een link vinden naar het dossier in dit e-loket.
Het advies kan zijn:
-

-

Passende beoordeling aanvaard. In dit geval hoeft u geen verdere stappen te zetten in
het e-loket. U kan de PDF in bijlage opladen in uw omgevingsvergunning indien dit van
toepassing is.
Passende beoordeling niet aanvaard. In dit geval heeft ANB geoordeeld dat er een
significant effect kan zijn op de omgeving rond uw project, en ziet ANB het
noodzakelijk om uw Passende beoordeling niet te aanvaarden. Indien het slechts om
kleine wijzigingen gaat, kan u ervoor kiezen om uw dossier herin te dienen. Zie verder

U vindt deze conclusie ook terug in uw dossier in het e-loket. In het e-loket kan u ook de
motivering per effectgroep vinden, waarom uw dossier is aanvaard of niet aanvaard.

5. Herindienen van de PB
Wanneer u een Passende Beoordeling hebt teruggekregen, en deze is niet aanvaard, krijgt u de
mogelijkheid om dit dossier opnieuw in te dienen. Wat er dan gebeurt, is dat u een nieuw
dossiernummer krijgt, maar uw ingegeven informatie worden grotendeels meegenomen in het
nieuwe dossier. Dit laat u toe om kleine wijzingen aan te brengen in uw aanvraag, om zo het
dossier eventueel opnieuw te laten valideren door het Agentschap voor Natuur en Bos.
U kan dit doen als uw dossier de status “Passende Beoordeling niet aanvaard” heeft. Dan ziet u
onderaan in uw dossier, de knop “Herindiening” staan.
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Wanneer u op deze knop hebt geklikt, wordt er een nieuw dossier aangemaakt. U herkent dit
als een herindiening, omdat dit in de projecttitel vermeld staat.

Om de nodige aanpassingen in uw dossier door te voeren, klikt u op de knop “bewerken”.
Hierna kan u navigeren naar de desbetreffende tab waar u in wil wijzigen.
U kan er zowiezo altijd voor kiezen om tussentijds op te slaan. Wanneer u een dossier hebt
opgeslagen, en u wil hier later nog aanpassingen aan doen, moet u eerst op de knop “bewerken”
klikken onderaan rechts. Daarna kan u terug de velden aanvullen.
Wanneer u alle velden heeft ingevuld, klikt u op “Indienen”.
Indien u een rode foutmelding krijgt, gelieve de verplichte velden correct in te vullen.
Hierna zal uw dossier heringediend worden. U (en eventueel de contactpersoon die u hebt
ingegeven als onderneming) krijgen hier via e-mail een bevestiging van, met een uniek nummer
van uw dossier. Na de herindiening is niet het meer mogelijk om uw dossier nog aan te passen.

Daarna verloopt deze herindiening op dezelfde manier als een gewone indiening van een
Passende Beoordeling.
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6. Helpopties
Indien u vast komt te zitten in het e-loket tijdens het indienen van een voortoets of een passende
beoordeling, kan u steeds proberen op te slaan.
Daarna kan u gebruik maken van de helpfunctie in het menu. Dit menu-item is doorheen de hele
indiening beschikbaar.

Onder dit menu Help, vindt u drie opties:
-

Handleiding: Hier kan u een kort filmpje zien met de basisuitleg hoe men een Voortoets of
een Passende Beoordeling kan indienen. Daarnaast is er ook deze handleiding beschikbaar.
Info over: Hier kan u alle technische info vinden over de applicatie.
Contact: Indien u een vraag of een opmerking heeft voor een medewerker van het
Agentschap voor Natuur en Bos, kan u via de contactpagina alle gegevens terugvinden. Voor
de algemene vragen wordt u doorverwezen naar de website van het ANB, voor
dossierspecifieke vragen kan u terecht bij de AVES-medewerker van de verschillende
provincies.
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