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Tracimat :
Gevolgen voor de
aannemers

Toepassingsgebied
• Van belang voor sloopwerken
• Van gebouwen en infrastructuurwerken
• Van toepassing vanaf eind augustus 2018
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Wat is Tracimat
• Sloopbeheerorganisatie die instaat voor traceerbaarheid van selectief gesloopt
puin
• Te vergelijken met bodembeheerorganisatie maar dan voor puin

• Er komt een traceerbaarheidssysteem dat nagaat wat er gebeurt met de
afvalstoffen die vrijkomen tijdens sloop- en afbraakwerken
• Bedoeling? Milieurisico’s beperken, verspreiding van gevaarlijke afvalstoffen
vermijden (bv. asbest) en zuiverdere afvalstromen bekomen

Verschil tussen LMRP en HRMP
• Vanaf eind augustus moeten brekers een onderscheid maken tussen puin met
• Laagmilieurisicoprofiel (LMRP)
• Hoogmilieurisicoprofiel (HMRP)

• LMRP kan eenvoudiger worden aanvaard door de breker en moet op een paar
kritische parameters worden gecontroleerd
• HRMP moet veel meer gekeurd worden. Per 1.000 m³ en op veel meer
parameters
• Resultaat : LMRP zal goedkoper bij de breker kunnen afgeleverd worden
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Wanneer is puin LMRP?
• Selectief gesloopt puin met een Tracimat attest
• Puin afkomstig van een sorteerinrichting waarvan kan worden aangetoond dat
het voldoet aan het kwaliteitsborgingsysteem
• Stenen afkomstig van afzeving van bodemmaterialen die voldoen aan bepaalde
waarden. Verklaring van een bodembeheerorganisatie, een erkende TOP/CGR of
erkende bodemsaneringsdeskundige is nodig

Hoe werkt de traceerbaarheidsprocedure (Tracimat)?
1. Bouwheer laat een sloopopvolgingsplan opmaken door een deskundige die is
aangesloten bij Tracimat
• Sloopopvolgingsplan = inventaris van alle afvalstoffen die vrijkomen bij sloop-en
afbraakwerken en de hergebruikmogelijkheden / recyclagemogelijkheden worden
herbekeken.
• Aandachtpunten en uitvoeringsbepalingen worden meegegeven voor sloop-en
afbraakwerken

• Vergelijkbaar met technisch verslag bij grondverzet
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Traceerbaarheidsprocedure (2)
2. Tracimat kijkt dit plan na en levert een conformverklaring af.
• Een conform verklaard sloopopvolgingsplan voor de start van de werken is
essentieel om de procedure te kunnen doorlopen!
• Cfr. conform verklaard technisch verslag bij grondverzet

Traceerbaarheidsprocedure (3)
3. Alvorens de werken te starten moet de aannemer dit melden aan Tracimat via
een digitaal platform.
Alvorens puin af te voeren van de werf of te verwerken op de werf, moet de
aannemer een verwerkingstoelage vragen aan Tracimat.
! Na afbraak of renovatie van een gebouw van meer dan 1.000 m³ of van een
tunnel/brug is controlebezoek van een deskundige nodig.
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Traceerbaarheidsprocedure (4)
4. Na het beëindigen van de sloop-en afbraakwerken moet de aannemer dit
melden aan Tracimat.
Tracimat bezorgt de aannemer dan een sloopattest.
De aannemer bezorgt de bouwheer een kopie van dit attest.

Quid sloopinventaris / sloopopvolgingsplan?
• Term is gewijzigd in sloopopvolgingsplan
• Verplicht in volgende gevallen :
• Sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van niet-residentiële gebouwen van
meer dan 1.000m³
• Sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van in hoofdzaak residentiële gebouwen
van meer dan 5.000 m³. (uitzondering : eengezinswoningen)
• Sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken in kader van infrastructuurwerken van
meer dan 250 m³
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Quid sloopinventaris / sloopopvolgingsplan? (2)
• Opmaak van een sloopopvolgingsplan is dus niet verplicht voor alle sloop-en
renovatieprojecten.
• Maar kan de aannemer de kans geven in te stappen in het traceringssysteem
van Tracimat.
• Het sloopopvolgingsplan kan contractueel verplicht worden opgelegd in de
bestekken.

Wat bij infrastructuurwerken?
• Puin wordt ook onderverdeeld in LMRP en HMRP.
• Sloopopvolgingsplan soms wettelijk verplicht, maar kijk ook zeker de bestekken
na!
• ! Gehuurde mobiele breekinstallatie moet uitgerust zijn met een GPS.
• Moet kunnen worden opgevolgd door Copro / Certipro op aan te tonen dat het
eenheidsreglement werd opgevolgd
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Maak online deel uit van onze community

Website

Twitter

bouwunie.be | vinduwaannemer.be

twitter.com/Bouwunie

Facebook

LinkedIn

facebook.com/Bouwunie

linkedin.com/company/Bouwunie

7

