
Handleiding digitaal portaal: aanvraag verwerkingstoelating en sloopattest v1. 
 

1 
 

Handleiding digitaal portaal: aanvraag 
verwerkingstoelating en sloopattest 

 

 

Inleiding 

Deze handleiding helpt de aannemer om de verschillende stappen via het digitaal portaal te 

doorlopen in de traceerbaarheidsprocedure van Tracimat, teneinde een verwerkingstoelating 

aan te vragen om het puin als LMRP te laten breken en een sloopattest te bekomen op het 

einde van werkzaamheden. 

De werkwijze via het digitaal portaal is in overeenstemming met de 

traceerbaarheidsprocedure van Tracimat vzw. Het betreft een stapsgewijs proces, dat  

verschilt in functie van de deelprocedure: 

- Een uitgebreide procedure voor gebouwen van meer dan 1000 m³ bouwvolume; 

- Een vereenvoudigde procedure voor gebouwen van minder dan 1000 m³ 

bouwvolume; 

- Een infrastructuurprocedure voor infrastructuurwerken.  

Voor meer toelichting rond de verschillende stappen i.f.v. de deelprocedure wordt verwezen 

naar het schema op onze website. 

 

Meld je aan in het digitaal portaal. Dit gebeurt best via de webbrowser Google Chrome of 

Microsoft Edge.  

 

Hierna volgt een toelichting van de verschillende stappen in het digitaal portaal. 

 

  

http://www.tracimat.be/over-ons/
http://www.tracimat.be/over-ons/
https://portal.tracimat.be/
https://portal.tracimat.be/
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Stap 1: dossier koppelen en openstaande betaling uitvoeren 

Als eerste stap koppelt u zich aan een conformverklaard sloopopvolgingsplan. Hiervoor hebt 

u het dossiernummer van Tracimat nodig. 

 

 

Na het koppelen wordt u doorverwezen naar het winkelmandje van het digitaal portaal, waar 

u de dossierbijdrage kan betalen. U vindt de openstaande betaling rechtsboven in uw 

digitaal portaal. 

Van zodra het dossier is gekoppeld, verschijnt dit dossier op de portaal-pagina onder de tab 

‘Op te starten dossiers’ en wordt de dossierfiche aangemaakt. U kan nu de start van de werken 

melden. 

 

 

Elk dossiernummer heeft de volgende opbouw: TRA-ABCD-123456. U vindt het 

dossiernummer terug op de conformverklaring. 

Het dossier dient conformverklaard te zijn door Tracimat, zoniet kan u zich niet 

koppelen. Mocht u zich niet kunnen koppelen, neem dan telefonisch contact op met 

Tracimat. 

1. Geef het dossiernummer in en zoek het op 

 

2. Koppel je aan het dossier 

 

 

De dossierbijdrage is een eenmalige kost per Tracimat-dossier. Voor verschillende 

verwerkingstoelatingen voor eenzelfde dossier dient met andere woorden niet 

telkemale te worden betaald.  

De bijdrage wordt bepaald door het tonnage puin, zoals ingeschat in het 

sloopopvolgingsplan, én het type werf (onverdachte werf of aandachtswerf). Meer 

details vindt u hier.  

 

1 2 

http://www.tracimat.be/info/tarieven/
http://www.tracimat.be/info/tarieven/
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DE DOSSIERFICHE: EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN HET 

SLOOPPROCES EN VERTREKPUNT VAN ALLE ACTIES 
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Navigeer naar de dossierfiche vanaf de mijn portaalpagina: via de optie ‘dossier 

bekijken’ (drop down pijltje achter de status van het dossier) of door op het 

dossiernummer te klikken. 

1. Hier kan u teruggaan naar de beginpagina – de mijn portaalpagina – van het 

digitaal portaal 

 

2. Beknopt overzicht van de dossiergegevens  

 

3. Weergave van de status doorheen het traceerbaarheidstraject 

 

4. Actieknop om de nodige meldingen te doen aan en attesten aan te vragen bij 

Tracimat 

 
In functie van de status doorheen het traceerbaarheidstraject zijn bepaalde acties uitvoerbaar en 

andere niet.  

 

5. Overzicht van de verschillende documenten van het sloopopvolgingsplan: 

▪ Een samenvatting van het dossier, zoals ingegeven in het digitaal 

portaal door de Tracimat-deskundige 

▪ Een samenvattende sloopinventaris met alle materialen die werden 

ingegeven door de deskundige in het digitaal portaal 

▪ Het sloopopvolgingsplan 

▪ De conformverklaring van het dossier 

 

Raadpleeg steeds de laatste versie van de verschillende documenten. 

 

6. Raadpleeg de gegevens van de melding start der werken of doe de melding 

 

7. Enkel onder de uitgebreide procedure waarvoor een controlebezoek is 

aangewezen: Raadpleeg hier de gegevens rond het controlebezoek en -verslag 

(o.a. status van het controleverslag, de datum van goedkeuring en de 

verschillende door de deskundige opgeladen documenten) 

 

8. Klik voor een volledig overzicht van alle verwerkingstoelatingen van toepassing 

op dit dossier 

 

9. Geef het einde van de werken aan, na afsluiten en/of annulatie van alle 

verwerkingstoelatingen. 

 

10. Vraag het sloopattest aan. 

U vindt hier ook een samenvatting terug van het digitale afvalstoffenregister, 

nadat de aanvraag van het sloopattest werd ingediend. Bij weigering van het 

sloopattest, wordt de reden van weigering hier aangegeven. 

 

11. Meld een onvoorziene omstandigheid aan Tracimat en raadpleeg alle eerder 

uitgevoerde meldingen. 
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Stap 2: start der werken melden 

 

 

 

1 

3 

2 

 

INVULFORMULIER MELDING START DER WERKEN 

4 

De melding van de start der werken kan gebeuren vanaf de dossierfiche of vanaf de mijn 

portaal-pagina, via het drop down-pijltje achter het dossier. 
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Eens de start van de werken werd gemeld, is het dossier lopende bij Tracimat. U vindt na de 

melding van de start der werken het dossier terug onder de tab ‘mijn lopende dossiers’ op de 

mijn-portaalpagina.  

 

 

 

1. Selecteer een sloopverantwoordelijke: ofwel een reeds eerder aangemelde of 

meld via deze weg een nieuwe sloopverantwoordelijke aan. 

 
Een sloopverantwoordelijke is voor de vzw Tracimat het aanspreekpunt voor overleg tijdens de 

steekproefsgewijze werfbezoeken. Daarnaast zorgt de sloopverantwoordelijk ook voor duidelijke 

afspraken met de verschillende betrokkenen: onderaannemers, vervoerders, bouwheer, 

deskundigen, brekers, … . 

 

2. Infrastructuurprocedure: Mochten de opbraakwerken in onderaanneming 

gebeuren, dan geeft u hier de onderneming aan.  

Uitgebreide procedure: geef de aannemer aan die de asbestverwijdering, de 

ontmantelingswerken en de sloop- en afbraakwerken uitvoert (met de keuze 

tussen eigen beheer of onderaannemer) 

 

Indien u deze onderneming voor de eerste keer aangeeft, hebt u het 

ondernemingsnummer nodig.Nadien verschijnt deze onderneming in een lijst, 

waaruit u de onderneming kan selecteren. 

 

3. In bepaalde gevallen kan Tracimat opleggen dat de werken door een Tracimat-

deskundige dienen te worden opgevolgd; raadpleeg hiervoor de 

conformverklaring. In dat geval geeft u hier aan welke deskundige de 

werfopvolging zal uitvoeren. 

 

Onder de uitgebreide procedure waarvoor een controleverslag vereist is, bent u 

verplicht een deskundige aan te geven.  

 

4. Uitgebreide en vereenvoudigde procedure: indien u afwijkt van de in het SOP 

aangegeven verwijderingstechniek(en), dient u dit hier te motiveren 

 

5. Nieuwe informatie in het stadium van de melding start der werken, die niet was 

opgenomen in het sloopopvolgingsplan, dient hier worden aangegeven. Mocht 

hierbij ook sprake zijn van een of meerdere gevaarlijke afvalstoffen die niet in 

het sloopopvolgingsplan waren vervat, dan meldt u dit via de knop ‘melding 

onvoorziene omstandigheid’.  

 

6. Infrastructuurprocedure: De indeling – aandachtswerf versus onverdachte werf – 

is hier aangegeven. Indien de indeling zou gewijzigd zijn t.o.v. de info uit het 

sloopopvolgingsplan, kan u dat hier aangeven.  

 

7. Verklaar selectief te werk te gaan en valideer de melding start der werken. 
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Belangrijke informatie rond het controlebezoek (voorlopig controleverslag) 

 

Indien het project de (gedeeltelijke) afbraak of renovatie betreft van een gebouw met een 

bouwvolume van meer dan 1000 m³ (uitgebreide traceringsprocedure) dient bij de 

aanwezigheid van asbest een controlebezoek te gebeuren. De deskundige die dit 

controlebezoek dient uit te voeren, werd aangegeven tijdens de melding start der werken.  

De deskundige werd na de melding van de start der werken per e-mail op de hoogte 

gebracht dat hij is aangeduid als deskundige voor de uitvoering van het controlebezoek. 

Pas nadat de deskundige zijn bevindingen van het controlebezoek aan Tracimat heeft 

overgemaakt ondet de vorm van een voorlopig controleverslag én Tracimat dit voorlopig 

controleverslag heeft goedgekeurd, kan een verwerkingstoelating worden aangevraagd. 

Onder de infrastructuurprocedure en de vereenvoudigde procedure is een controlebezoek 

niet vereist en kan na de melding van de start der werken onmiddellijk de 

verwerkingstoelating worden aangevraagd. 
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Stap 3: verwerkingstoelating (VWT) aanvragen 

 

De aanvraag van de verwerkingstoelating bestaat uit 2 onderdelen (tabs): 

1) Een algemeen invulformulier, waar u de onder andere de afvoerbestemming van het 

puin aangeeft en de verschillende puinsoorten, incl. hun hoeveelheden, bepaalt; 

2) Onder de infrastructuur- en vereenvoudigde procedure, evenals de uitgebreide 

procedure met enkel niet-asbesthoudende gevaarlijke afvalstoffen: ingave van de 

bestemming van de gevaarlijke afvalstoffen1. 

 

  

                                                
1 De ingave van de bestemming van de gevaarlijke afvalstoffen onder de uitgebreide procedure met 
asbest als gevaarlijke afvalstof, gebeurt door de deskundige sloopopvolging bij ingave van het 
voorlopig controleverslag. 

De aanvraag van de verwerkingstoelating kan gebeuren vanaf de dossierfiche of vanaf 

de mijn portaal-pagina, via het drop down-pijltje achter het dossier. 
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3 

 

INVULFORMULIER AANVRAAG VWT – TAB 1: ALGEMENE GEGEVENS 

1 

2 

1. Visualisatie van de in acht te nemen uitvoeringsbepalingen. 

 
Uitvoeringsvoorwaarden worden door Tracimat opgelegd in functie van de bevindingen uit het 

sloopopvolgingsplan. Deze worden hier nogmaals getoond om de aannemer hier extra de aandacht 

op te vestigen. 

 

2. Geef de verwachte einddatum voor afvoer van van het puin in; dit bepaalt de 

geldigheidsdatum van de verwerkingstoelating. 

 

3. Kies de breekinstallatie, met bijhorende breeklocatie of mobiele breker. 

 
Enkel bij Tracimat aaagesloten breekinstallaties kunnen worden geselecteerd. Neem contact op met 

Tracimat indien u de breekinstallatie niet terugvindt. 
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Verdere hulp nodig bij het samenstellen van de puinsoorten?  

➢ Lees de instructies na of klik hier voor een instructiefilmpje. 

  

 

INVULFORMULIER AANVRAAG VWT – TAB 2: BESTEMMING 

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN 

4. Versleep een steenachtig materiaal onder ‘Herkomst’ naar een van de 5 

puinsoorten onder ‘Bestemming’. Herhaal deze actie voor alle steenachtige 

materialen die u wenst te laten breken. Doe een actie teniet door het materiaal te 

verslepen naar de knop ‘Undo’. 

 

5. Geef nadien een hoeveelheid op voor alle puinsoorten waar een steenachtig 

materiaal werd ‘ondergebracht’. 

 

6. Bij aanvraag van de hoeveelheden voor de puinsoorten dienen de hoeveelheden uit 

het SOP te worden gerespecteerd. Indien toch een hogere hoeveelheid wordt 

aangevraagd, dient dit bijkomend worden gemotiveerd; ter motivatie kan ook een 

document worden opgeladen. 

 

7. Verklaar selectief te werk te gaan en ga door naar de volgende tab. 

https://www.youtube.com/watch?v=DFKQO0EdqWw
https://www.youtube.com/watch?v=DFKQO0EdqWw
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1 

3 

1. Een volledig ingegeven tab kleurt groen. 

 

2. Geef voor elke gevaarlijke afvalstof een (voorziene) bestemming aan: kies een 

organisatie of geef in het vrije veld onder ‘Andere’ bijkomende info weer. 

 

Indien de bestemming nog niet gekend is, geef dit dan ook zo aan in het vrije veld 

onder ‘Andere’.  

 

3. Bevestig de volledige ingave en dien de aanvraag in bij Tracimat. 

2 

 

INVULFORMULIER AANVRAAG VWT – TAB 2: BESTEMMING 

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN 
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Tracimat neemt de aanvraag in behandeling. Na afleveren van de verwerkingstoelating krijgt 

de aanvrager deze per e-mail doorgestuurd2. De verwerkingstoelating is ook raadpleegbaar 

vanop het portaal van de sloper, en van de breker waarvoor deze bestemd is. 

U kan nadien nog een verwerkingstoelating aanvragen. Extra verwerkingstoelatingen zijn 

gratis. 

Indien de aanvraag onvoldoende gegevens bevat, zal Tracimat u contacteren voor 

bijkomende verduidelijking. In bepaalde gevallen dient de aanvraag worden aangepast. 

Hoe een bestaande aanvraag voor een VWT gaan aanpassen op vraag van Tracimat? 

 

 

 

  

                                                
2 Dit is actief vanaf 02/09/2019.  

1 

1. Verwerkingstoelatingen die dienen te worden aangepast, hebben de status 

‘bijkomende info opgevraagd’. 

 
Ter info: een verwerkingstoelating met de status ‘Actief’ werd nog niet bij Tracimat 

ingediend en dient nog te worden vervolledigd, alvorens ze in behandeling wordt genomen. 

 

2. Klik op het nummer van de verwerkingstoelating en ga op die manier door naar het 

invulformulier. Doorloop de verschillende tabs van het invulformulier (cfr. supra) en 

pas de gevraagde gegevens aan. Dien na de aanpassing de aanvraag opnieuw in. 

2 

Een overzicht van de verwerkingstoelatingen per dossier vindt u vanaf de dossierfiche 
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Hoe een meer- of minhoeveelheid voor een puinsoort van een bestaande 

verwerkingstoelating aan Tracimat melden? 

Indien er significant meer of minder puin vrijkomt bij de sloopwerkzaamheden dan was 

opgenomen in de verwerkingstoelating, dan actualiseert u de verwerkingstoelating.  

 

 

De verwerkingstoelating wordt, na evaluatie van de motivatie, geactualiseerd. Een nieuw 

versienummer wordt toegekend.  

1. Selecteer de VWT(s) met de puinsoort(en) waarvoor significant meer of minder puin 

aan de orde is. 

Deze optie is enkel beschikbaar voor verwerkingstoelatingen met de status ‘vwt afgeleverd’. 

2. Meld de meer- of minhoeveelheid – dus niet de finale hoeveelheid - en motiveer ze.  

 

3. Bevestig de definitieve ingave. 

1 

2 

3 
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Stap 4: het einde van de werken melden 

Alvorens het sloopattest aan te vragen, dient het einde van de werken aan Tracimat te worden 

gemeld.  

 

 

 

Voor alle verwerkingstoelatingen die worden afgesloten, dient de breker in een volgende stap 

de ontvangstbevestiging over te maken. U kan de ingegeven hoeveelheden raadplegen bij 

aanvraag van het sloopattest (zie verder).  

  

1 

1. Annuleer of sluit alle verwerkingstoelatingen af die van toepassing zijn op dit project 
➢ Annuleren: voor alle VWT’s waarvoor geen puin werd aangeleverd bij de breker 

➢ Afsluiten: voor alle VWT’s waarmee puin werd aangeleverd bij de breker 

 

!! Ook de verwerkingstoelatingen met een status ‘Actief’ dienen te worden 

geannuleerd alvorens het einde van de werken kan worden gemeld. 

 

2. Bevestig het einde der werken 

2 

Navigeer naar het overzicht van de verwerkingstoelatingen vanaf de dossierfiche 
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Stap 5: sloopattest aanvragen 

Bij aanvraag van het sloopattest dient de volgende informatie aan Tracimat worden bezorgd: 

1) bestemming van de steenachtige materialen die niet werden aangewend voor de 

aanvraag van de verwerkingstoelating(en) 

2) bestemming van de gevaarlijke afvalstoffen en van de storende stoffen  

3) bevestiging van de door de breker(s) ingegeven ontvangstbevestiging(en) 

 

 

1 

2 

 

INVULFORMULIER AANVRAAG SLOOPATTEST – TAB 1: 

BESTEMMING STEENACHTIGE MATERIALEN 

1. Hier verschijnen de steenachtige materialen die niet werden gebruikt voor de 

aanvraag van de verwerkingstoelating(en). 

Versleep ze naar de kolom ‘Bestemming’ en geef via het potlood-icoon aan wat 

ermee gebeurd is: hergebruik terplaatse of afvoer naar een andere bestemming. 

 
Indien er in de linkerkolom geen steenachtige materialen zichtbaar zijn, kan u na ingave van de 

volledigheid (punt 2) onmiddellijk doorgaan naar de volgende tab. 

 

2. Bevestig de volledige ingave en ga via ‘Indienen’ verder naar de volgende tab. 

De aanvraag van het sloopattest kan gebeuren vanaf de dossierfiche of vanaf de mijn 

portaal-pagina, via het drop down-pijltje achter het dossier.  Het sloopattest kan ook 

door de deskundige sloopopvolging worden aangevraagd. 
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1 

 

INVULFORMULIER AANVRAAG SLOOPATTEST – TAB 2: DETAILS 

BESTEMMING GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN 

5 

3 

3 

2 

4 



Handleiding digitaal portaal: aanvraag verwerkingstoelating en sloopattest v1. 
 

20 
 

 

 

 

Verdere hulp nodig? Raadpleeg dit instructiefilmpje. 

Onder de uitgebreide procedure met asbest als gevaarlijke afvalstof, wordt u niet 

geconfronteerd met deze ingavetab. Het is de deskundige sloopopvolging die bij 

ingave van het controleverslag deze gegevens aan Tracimat overmaakt. 

 

1. Raadpleeg desgewenst de voorziene bestemming die bij de aanvraag van de 

verwerkingstoelating of de ingave van het voorlopig controleverslag werd ingegeven. 

 

2. Versleep gevaarlijke afvalstoffen naar de kolom bestemming en breng deze onder in 

één of meerdere containers, in overeenstemming met de instructies (punt 1, 2 en 3). 

Indien afvalstoffen foutief werden versleept, doet u de actie teniet door deze naar de 

knop ‘Undo’ te verslepen. 

Voor elke afvalstof die niet werd versleept naar ‘Bestemming’, gaat Tracimat er van uit dat 

deze niet door u werd verwijderd.  

3. Geef per container de verdere details in met betrekking tot de afvoer.  

 

4. Van zodra alle gegevens zijn ingevuld, is deze groen afgevinkt. 

 

5. Na volledige ingave geeft u dat aan en gaat u door naar de volgende tab.  

 
Wanneer bepaalde zaken onvolledig werden ingevuld, wordt dit aangegeven via een 

bijhorende portaalmelding. 

https://www.youtube.com/watch?v=rSQ2QsztQLE
https://www.youtube.com/watch?v=rSQ2QsztQLE
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1 

 

INVULFORMULIER AANVRAAG SLOOPATTEST – TAB 3: DETAILS 

BESTEMMING NIET-GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN 

3 

2 

2 
4 

5 



Handleiding digitaal portaal: aanvraag verwerkingstoelating en sloopattest v1. 
 

22 
 

 

Verdere instructie nodig? Lees aandachtig de instructies en/of raadpleeg dit instructiefilmpje. 

 

Tevens bestaat de mogelijkheid om bijkomende niet-gevaarlijke afvalstoffen, die niet waren 

vastgesteld tijdens het SOP maar tijdens de sloop wel vrijkwamen, aan te geven. Raadpleeg 

hiervoor dit instructiefilmpje. 

Onder de uitgebreide procedure is dit een verplicht in te vullen tab, maar ze kan ook door 

de deskundige sloopopvolging bij ingave van het controleverslag worden ingevuld.  

 

 

1. Versleep de niet-gevaarlijke afvalstoffen naar de kolom bestemming en breng deze 

onder in één of meerdere containers, in overeenstemming met de instructies (punt 1, 

2 en 3). Niet-gevaarlijke afvalstoffen die met het puin werden afgevoerd, horen thuis 

in een aparte container. 

Indien afvalstoffen foutief werden versleept, doet u de actie teniet door deze naar de 

knop ‘Undo’ te verslepen. 

Voor elke afvalstof die niet werd versleept naar ‘Bestemming’, gaat Tracimat er van uit dat 

deze niet door u werd verwijderd.  

 

2. Geef per container de verdere details in met betrekking tot de afvoer.  

 

3. Voor de niet-gevaarlijke afvalstoffen die met het puin werden afgevoerd, geeft u dat 

aan. Verdere afvoerdetails dienen in dat geval niet ingegeven te worden. 

 

4. Van zodra alle afvoergegevens zijn ingevuld, is deze groen afgevinkt. 

 

5. Na volledige ingave geeft u dat aan. Verklaar tevens om de nodige afvoerattesten ter 

beschikking te houden. U kan nadien doorgaan naar de volgende tab.  

 
Wanneer bepaalde zaken onvolledig werden ingevuld, wordt dit aangegeven via een 

bijhorende portaalmelding. 

https://www.youtube.com/watch?v=bJp4tECUwjE
https://www.youtube.com/watch?v=x6b9DCDxWh0
https://www.youtube.com/watch?v=x6b9DCDxWh0
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Na ontvangst van de aanvraag van het sloopattest, krijgt u een e-mail ter bevestiging.  

Indien Tracimat bijkomende informatie nodig heeft om het sloopattest te kunnen aflveren, 

dan worden de verschillende ingavetabs opnieuw vrijgegeven en kan de aanvraag opnieuw 

worden ingediend. 

Tracimat zal uiteindelijk het sloopattest afleveren of weigeren. Het sloopattest of de reden 

van weigering is zichtbaar op de dossierfiche van het portaal (evenals op de dossierfiche 

van het portaal van de bouwheer en van de deskundige sloopopvolging).  

5 

 

INVULFORMULIER AANVRAAG SLOOPATTEST – TAB 4: 

BEVESTIGING INGEGEVEN HOEVEELHEDEN DOOR BREKER 

1 2 3 

 

 

1. Hier ziet u de door de breker aanvaarde hoeveelheden, de wijze van acceptatie en 

de eventuele motivatie die werd ingegeven bij acceptatie als HMRP of bij weigering 

 

2. Bevestig of deze hoeveelheden al dan niet kloppen 

 

3. Geef een eventuele opmerking aan 

 

4. Bevestig deze ingavetab 

 

5. Vraag het sloopattest aan. 
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