Hoe een digitale melding indienen in het e-loket?

1. U bent aangemeld in het e-loket en klikt bovenaan op ‘Formulier aanmaken’.

2. De werkwijze voor het indienen van een afschotmelding, een melding van bijzondere jacht
of een melding bestrijding gebeurd op exact dezelfde manier. Deze handleiding werd echter
opgesteld aan de hand van het voorbeeld i.v.m. bestrijding.
Om het digitale formulier aan te maken klikt u naar ‘Wildbeheer’, ‘Melding bestrijding’ en
selecteert u de soort waarvoor u een melding wenst in te dienen.
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3. Ik kies in dit voorbeeld voor de optie onderaan de lijst ‘Melding bestrijding wild zwijn’.
Vervolgens wordt u doorgestuurd naar het digitale meldingsformulier.
Zoals u ziet zijn uw persoonsgegevens reeds ingevuld. De grijze vakken zijn niet aanpasbaar.
Uw telefoonnummer, mailadres en hoedanigheid dient u wel nog aan te vullen.

4. Vervolgens verduidelijkt u de schade onder puntje 3 en 4.
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5. Onder puntje 5 klikt u op ‘Aanduiden op kaart’. U wordt dan doorgestuurd naar een digitale
kaart waar u kan zoeken op adres, perceel of coördinaten.

a. Indien u wenst te zoeken op adres, klikt u bovenaan op de knop ‘Zoek adres’.
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b. U vult vervolgens de adresgegevens aan en klikt op ‘Zoom naar locatie’.

c. Indien u wenst te zoeken op perceel, klikt u bovenaan op de knop ‘Zoek perceel’.
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d. U vult vervolgens de perceelgegevens aan en klikt op ‘Zoom naar locatie’.

e. Indien u wenst te zoeken met coördinaten, klikt u bovenaan op de knop ‘Zoek
coördinaten’.
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f. Vervolgens vult u de X en Y coördinaat in en klikt vervolgens op ‘Zoom naar
locatie’.

g. Zowel bij het zoeken op adres, perceel, als met coördinaten zoomt de kaart
vervolgens automatisch naar het perceel.
Indien gewenst kan u de kaart omvormen tot een luchtfoto om een beter overzicht
van het terrein te krijgen. Hiervoor klikt u op het witte plussymbool aan rechterkant
van de digitale kaart.
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h. Vervolgens opent er een legende waar u de kaart ‘Luchtfoto winteropname’ kan
aanvinken. De achtergrond veranderd hierdoor naar de luchtfoto. Straatnamen
blijven tevens zichtbaar.

i. U bekijkt de kaart nauwkeurig en klikt met de linkermuisknop éénmaal op het
gewenste perceel. Het perceel verschijnt vervolgens in de linker kader.
U kan zoveel percelen aanklikken als u wenst.
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j. Vervolgens klikt u linksonder op ‘Selectie bevestigen’.

6. Alle geselecteerde percelen staan nu onder puntje 5 op het digitale meldingsformulier.
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7. Vervolgens vult u de gegevens onder puntje 6 tot en met 9 verder aan.

8. Nadat u alle velden nauwkeurig hebt ingevuld, ondertekent u onderaan met ‘Gelezen en
goedgekeurd’ en klikt u op ‘Indienen’.
Wanneer u op ‘Indienen’ klikt, is de melding doorgegeven aan het ANB. U kan de melding
nadien niet meer bewerken of verwijderen. Hiervoor dient u contact op te nemen met
jacht.oost.anb@vlaanderen.be.
Wanneer u op ‘Opslaan’ klikt, is de melding niet doorgegeven aan het ANB. U kan de
melding dan nog op een later tijdstip bewerken, verwijderen of indienen.
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9. Nadat u uw melding hebt ingediend, kan u een overzicht raadplegen van alle ingediende
meldingen op uw startpagina. U klikt hiervoor bovenaan op ‘Mijn overzicht’.

10. Onder ‘Reeds ingediend’ kan u alle meldingen terug vinden die u reeds bij het ANB hebt
ingediend.
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11. Wenst u een overzicht van alle meldingen die u hebt opgeslagen, maar nog niet heeft
ingediend? Hiervoor klikt u op de knop ‘Nog in te dienen’.
U kan de meldingen hier opnieuw openen, bewerken en vervolgens indienen.
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