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1. Sinds of vanaf wanneer moet er een 
passende beoordeling gemaakt worden? 
 

2. Is het resultaat van de passende 
beoordeling bindend? 
 

3. Bij de opmaak van een passende 
beoordeling wordt de impact van de 
ingreep ten opzichte van habitats 
geëvalueerd ten opzicht van de 
referentiesituatie. Deze referentiesituatie 
is het tijdstip van aanmelding. Wordt dit 
gewijzigd? 
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NATUURTOETSEN = zorg voor de natuur 

Zorgplicht :  iedereen ! 

Natuurtoets :  vergunningverlenende overheid : vermijden van 
vermijdbare schade 

Verscherpte natuurtoets: 
vergunningverlenende overheid : vermijden van onherstelbare en 
onvermijdbare schade aan de natuur 
activiteiten in VEN 

Habitattoets : twee ledig (sedert 30/06/2006) 
Initiatiefnemer : ‘passende beoordeling’ 
vergunningverlenende overheid : geen betekenisvolle aantasting 
aan de natuurlijke kenmerken van een SBZ 
Natura2000 netwerk 

Soortentoets : 
Initiatiefnemer 
Via integratiemechanisme te verwerken in andere vergunningen 
 

    



PASSENDE BEOORDELING (art. 36ter, §3 DNB) 

 Is nodig wanneer ‘betekenisvolle aantasting van de 
natuurlijke kenmerken van een SBZ’ mogelijk is 
 
Invulling cf. vaststaande Rspr. HvJ: 
Wanneer de waarschijnlijkheid of het risico bestaat dat de activiteit, het 
plan of programma significante gevolgen heeft voor het gebied. Het risico 
bestaat wanneer op grond van objectieve gegevens niet kan uitgesloten 
worden dat de activiteit, het plan of programma significante gevolgen 
heeft voor het gebied. De significantie van de gevolgen wordt getoetst aan 
de IHD’s van het gebied. 
 
Conclusie: in geval van twijfel dat effecten/aantasting zal uitblijven, zal 
de PB moeten plaatsvinden (toepassing van het voorzorgsbeginsel)  

  



Wie: ‘initiatiefnemer’  
 

Wanneer: elke vergunningsaanvraag of elke vraag om 
goedkeuring van een plan of programma  
 

Waar: gelegen is 
 Binnen de SBZ’s, dus SBZ-V en SBZ-H 
 Nieuw : SBZ zijn ook deze van andere gewesten en andere 

lidstaten EU (nieuw art.2, 43° GBN-decreet) 
 Buiten SBZ maar met impact in een nabijgelegen SBZ (MvT DNB) 

 

 => PB is een gerichte studie die nagaat of er 
betekenisvolle effecten te verwachten zijn  

 

PASSENDE BEOORDELING (art. 36ter, §3 DNB) 



 Betekenisvolle aantasting van de natuurlijke 
kenmerken van een SBZ: definities in DNB 

 
Biotische en abiotische kenmerken 
Ruimtelijke en ecologische kenmerken 
Meetbare en aantoonbare gevolgen voor staat van 
instandhouding voor : 
- de soort(en) of de habitat(s) waarvoor de SBZ is  

  aangewezen 
- bijlage III-soorten DNB indien deze in SBZ voorkomen 

 

PASSENDE BEOORDELING (art. 36ter, §3 DNB) 



HABITATTOETS (art. 36ter, §4 DNB) 

Wie : ‘beslissende’ overheid 
Beslissing over de vergunningsaanvraag of de goedkeuring 
 van het plan of programma: 
→ weigeren indien de PB uitwijst dat PPP een 
 betekenisvolle aantasting van de natuurlijke 
 kenmerken van de betrokken SBZ kan veroorzaken, 
 tenzij indien voorwaarden kunnen opgelegd worden 
 die de aantasting uitsluiten (milderende maatregelen) 

 

Rekening houden met : MER, PB, Advies van ANB 
 



AFWIJKINGSREGIME (art. 36ter, §5DNB) 

3 voorwaarden waaraan cumulatief moet voldaan : 
 
 Er zijn geen minder schadelijke alternatieve oplossingen 

voor de natuurlijke kenmerken van de betrokken SBZ 
 Om dwingende redenen van groot openbaar belang, 

met inbegrip van redenen van sociale of economische 
aard 

 Nadat de nodige compenserende maatregelen en de 
nodige actieve instandhoudingsmaatregelen genomen 
zijn 
 



RELATIE MET IHD (BVR van 03/04/2009) 

Voor overheden : S-IHD zijn bindend bij uitvoeren van 
habitattoets of verlenen van advies (art. 11, §1) 
 
Indien nog geen S-IHD : initiatiefnemer richt zich op 
gegevens op basis waarvan de aanmelding van de SBZ 
is gebeurd, aangevuld met de voorhanden zijnde 
wetenschappelijke gegevens (art. 11, §4) 
 
Bij het nemen van beslissingen over maatregelen in een 
speciale beschermingszone, wordt er rekening 
gehouden met de concrete vereisten op economisch, 
sociaal en cultureel gebied en met de regionale en 
lokale bijzonderheden in dat gebied (art. 11, §3) 

 
 
 

 
 
 



Rol ANB PASSENDE BEOORDELING  
(art. 36ter,§3,7e lid DNB) 

Inbreng ANB: via adviesverlening 
 Overheid vraagt steeds advies van ANB indien geen MER-

plicht 
 
Wat bekijkt het ANB ? 

 Nood aan een PB? 
  Via ‘Voortoets’ 

 De PB en zijn conclusies 

  
ANB-lijn : “neem zo vroeg als mogelijk contact op met ANB” 
 
 
 



Werkwijze PB 
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Houdt PP verband met of 
noodzakelijk voor beheer SBZ ? 

Toelating 

Passende beoordeling 

NEEN 

JA 

JA 

Zou PP een mogelijk significant 
effect kunnen hebben op SBZ ? 

NEEN 

NIEUW !!  
VOORTOETS 
als online tool 

Stap 1: voortoets ? 
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Stap 2: Passende beoordeling 
Beoordeel effecten op 
instandhoudingsdoelstellingen 

Beoordeel cumulatieve effecten tov 
andere PP 

Klaar en duidelijk GEEN 
negatieve impact 

Kan negatieve impact worden 
gemitigeerd ?  

Pas ontwerp 
aan 

Toelating 

GEEN Toelating 

NEEN 

JA 

Alternatieven ? 

afwijkingsregime 

NEEN 

S-IHD habitats 
en soorten 

NEEN 

Werkwijze PB 



Te Onthouden 

Habitattoets ernstig nemen ! 
Gebruik Adviesvraag aan ANB! 
Samenvatting werkwijze : 

EC info-formulier als leidraad (ter 
beschikking bij ANB) 

Ondersteunende tools op komst 
Omzendbrief 
Online voortoets (eerste stap = 
depositiescan) 
Praktische wegwijzers incl. 
significantiekaders 
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