SCHEMA TRACEERBAARHEIDSPROCEDURE TRACIMAT VZW

(1) Sloopopvolgingsplan

(6) Verwerkingstoelating

De bouwheer laat een sloopopvolgingsplan opmaken door een bij Tracimat
aangesloten deskundige. In het sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt
van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken, en
worden de hergebruik- en recyclagemogelijkheden van deze materialen bekeken.
Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele
uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

Voorafgaandelijk aan de afvoer van het puin en/of verwerking van het puin op de werf
vraagt de aannemer een verwerkingstoelating aan bij Tracimat vzw. De
verwerkingstoelating heeft hij nodig opdat de puinfractie van sloopmateriaal als laag
milieurisicoprofiel materiaal kan worden geaccepteerd door de vergunde
breekinstallatie.

De deskundige dient het sloopopvolgingsplan te registreren op het digitaal platform.

De verwerkingstoelating is een bestemmelingsgebonden document. Indien er naar
verschillende breeklocaties wordt afgevoerd, dient per locatie een
verwerkingstoelating worden aangevraagd.

(2) Conformiteitsverklaring
De deskundige of de bouwheer vraagt de conformiteitsverklaring aan bij Tracimat vzw.
Hiervoor maakt hij gebruik van het digitaal platform.
(3) Bestekposten
De bouwheer neemt de resultaten van het conformverklaard sloopopvolgingsplan en
de conformiteitsverklaring op in de aanbestedingsdocumenten, prijsvraag en/of
contractuele documenten. De aannemer kan vervolgens met kennis van zaken prijs
geven, waardoor het risico op onverwachte kosten daalt.
(4) Melding start der werken
De aannemer meldt de start van de sloop- en afbraakwerken minstens 24 u van
tevoren aan de sloopbeheerorganisatie. Deze melding gebeurt via ons digitaal
platform.

(7) Melding einde der werken
De aannemer meldt het einde van de werken aan Tracimat vzw van zodra de sloop- en
afbraakwerken afgerond zijn en al het puin werd afgevoerd en/of ter plaatse werd
verwerkt. Deze melding gebeurt via het digitaal platform.
(8) Ontvangstbevestiging
De breker meldt de ontvangst van het puin (overeenkomstig de verwerkingstoelating)
aan Tracimat aan de hand van een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging
vermeldt de breker de ontvangen soorten puin inclusief hun respectievelijke
hoeveelheid (ton) en de wijze waarop het puin werd aanvaard (LMRP / HMRP /
geweigerd). De ontvangstbevestiging gebeurt via ons digitaal platform.
(9) Sloopattest
Ten laatste 30 dagen na de oplevering van de sloop- en afbraakwerken vraagt de
aannemer het sloopattest aan bij Tracimat.

(5) Controlebezoek en controleverslag
Indien het project de (gedeeltelijke) afbraak of renovatie betreft van een gebouw met
een bouwvolume van meer dan 1000 m³ of de afbraak of renovatie van een brug en/of
tunnel, en bijgevolg de uitgebreide traceringsprocedure van toepassing is, dient er na
de verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen een controlebezoek uitgevoerd te
worden door een bij Tracimat aangesloten deskundige. De aannemer houdt de door
de opdrachtgever aangestelde deskundige op de hoogte van de planning m.b.t.
verwijdering van de gevaarlijke afvalstoffen.

Tracimat levert een sloopattest af indien haar volledige traceerbaarheidsprocedure
correct werd doorlopen. Het sloopattest garandeert dat de sloop- en afbraakwerken
selectief zijn uitgevoerd, waarbij de gevaarlijke afvalstoffen correct verwijderd en
afgevoerd werden, en dat het puin, dat als LMRP materiaal naar de vergunde
breekinstallatie werd afgevoerd of ter plaatse werd gebroken, ook effectief het label
LMRP materiaal verdiende.
Het sloopattest wordt aangevraagd via ons digitaal platform. De aannemer bezorgt
een kopie van het sloopattest aan de bouwheer.

De resultaten van het controlebezoek worden gerapporteerd in het controleverslag.
De deskundige bezorgt het controleverslag aan Tracimat via het digitaal platform.

Indien in de loop van een project nieuwe, belangrijke informatie over de sloopmaterialen aan het licht komt, dient de uitvoerder van de sloop- en afbraakwerken dit onmiddellijk te
melden aan de vzw Tracimat, de bouwheer, en (indien van toepassing) de deskundige.

