
Wat doet Tracimat?
Tracimat houdt toezicht op het verloop van de selec-
tieve sloop- en afbraakwerken. Dit geldt ook voor de 
afbraak tijdens infrastructuurwerken. Het uitgewerk-
te traceerbaarheidsysteem houdt hetvolgende in:
•   identificatie van de materialen die zullen  

 vrijkomen bij de sloop en afbraak
•   controle van de selectieve sloop
•   tracering van de gesloopte materialen
Hierdoor worden de milieurisico’s bij sloop- en  
afbraakwerken beperkt en worden gevaarlijke  
afvalstoffen correct en veilig verwijderd. 

Tracimat verricht op de cruciale momenten in het 
ketensysteem de nodige controles en levert  
documenten af die de kwaliteit waarborgen, 
indien het traceerbaarheidsysteem zorgvuldig wordt 
toegepast.

Doelpubliek
Tracimat richt zich op 
•   bouwheren 
•   overheden 
•   aannemers 
•  studiebureaus 
• inrichtingen voor de productie van  
 gerecycleerde granulaten (brekers)
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Waarom Tracimat?
Vanaf 24/08/2018 zullen brekers een onderscheid  
maken tussen puin met een hoog- en laagmilieu-
risicoprofiel (HMRP vs LMRP). Selectief gesloopt puin 
mét een Tracimat-attest op zak, krijgt de stempel 
LMRP en kan goedkoper verwerkt worden dan HMRP. 
Vermijd meerkosten en schakel Tracimat in om uw 
selectieve sloopwerken op te volgen. 

Tracimat zet in op zuiverdere afvalstromen geschikt 
voor hoogwaardige toepassingen. Bovendien leidt 
een goedwerkend traceringsysteem tot gerichtere 
controles waar zich effectief problemen voordoen. 

Met Tracimat neemt de bouwsector alvast het voor-
touw in een doeltreffend asbest- en afvalbeleid.

Bouw mee met Tracimat aan een circulaire economie  
en help de materialenkringlopen verder te sluiten!

Wie zijn wij?
Tracimat vzw is sinds 24 augustus 2017 actief als  
erkende sloopbeheerorganisatie.  

Tracimat is een initiatief van
• Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) 
• Federatie van Producenten van Recycling  
 Granulaten (FPRG) 
• Confederatie van Aannemers van Sloop- en  
 Ontmantelingswerken (CASO) 
• Organisatie van Raadgevende Ingenieurs- en  
 consultancy bedrijven (ORI)



Tracimat voor u als bouwheer 
Plant u sloop- en afbraakwerken? Bent u op zoek 
naar het meest gunstige tarief om het bouw- en 
slooppuin te laten verwerken? En wilt u de risico’s 
op onvoorziene kosten bij de sloop- en afbraakwer-
ken zo beperkt mogelijk houden? 

Laat dan een sloopopvolgingsplan opmaken 
door een deskundige die is aangesloten bij  
Tracimat. Met een conformiteitsverklaring van 
Tracimat op zak bent u zeker van een betrouwbaar 
sloopopvolgingsplan. De aannemer heeft een con-
formverklaard sloopopvolgingsplan nodig om in 
het Tracimat-systeem in te stappen en zo zijn puin  
als laag milieurisicoprofiel (LMRP) te kunnen  
aanbieden bij de breker.

Van zodra de werken afgerond zijn, ontvangt u een 
kopie van het sloopattest. Het attesteert de selec-
tieve sloop en biedt u garanties dat de afvalstoffen 
volgens de regels van de kunst verwijderd werden.

Tracimat voor u als aannemer
Wenst u bij de uitvoering van de selectieve sloop- en 
afbraakwerken te vertrekken van een goede basis? 
Wenst u het vrijgekomen puin als laag milieurisico-
profiel (LMRP) te kunnen aanbieden bij de breekin-
stallatie? 

Vraag bij uw opdrachtgever het conformverklaard 
sloopopvolgingsplan op. Sluit u als aannemer aan bij 
Tracimat en vraag voorafgaandelijk aan de afvoer van 
het puin een verwerkingstoelating aan.

Nadat het traceerbaarheidsysteem van Tracimat  
correct werd doorlopen, ontvangt u een sloopattest.

Tracimat voor u als breker
Wenst u aangevoerd puin, dat de traceerbaarheids-
procedure van Tracimat doorloopt, als laag milieu-
risicoprofiel te aanvaarden? Wenst u meer garanties 
omtrent de kwaliteit van het aangeleverde puin?

Sluit u aan bij Tracimat. Zo kan u puin als laag milieu-
risicoprofiel aanvaarden. Tracimat levert een verwer-
kingstoelating af voor dergelijk puin. U hoeft enkel 
via een ontvangstbevestiging de ontvangst aan 
Tracimat te melden. 

In-companyopleidingen en  
workshops
Tracimat wil haar partners, betrokken bij sloop- en 
infrastructuurwerken, informeren en opleiden. 
Daarom bieden wij regelmatig infosessies en 
in-companyopleidingen aan. Elke sessie wordt 
aangepast aan het specifieke doelpubliek. 

Tracimat komt graag bij u langs.  

Aansluiten bij Tracimat
Surf naar www.tracimat.be. 
Deskundigen kunnen zich aansluiten vanaf  
september 2017; aannemers en brekers vanaf 
begin 2018. 

Meer weten?
Tracimat vzw
Lombardstraat 34-42
1000 Brussel
T 02 545 58 60
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