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Inleiding 

Deze handleiding is door Tracimat vzw opgemaakt om aannemers stap voor stap uit te leggen 

hoe ze aan de slag kunnen gaan met ons digitaal portaal en welke informatie en documenten 

(dossierfiche, verwerkingstoelatingen, sloopattest) waar terug te vinden zijn. 

Meld je bij voorkeur via de webbrowsers Google Chrome of Microsoft Edge aan in het digitaal 

portaal.  

  

Handleiding digitaal portaal  
voor aannemers 

https://portal.tracimat.be/
https://portal.tracimat.be/
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Deel 1: Dossier koppelen 

Na het aanmelden ziet u bovenaan de pagina onderstaande tabbladen. Het is in eerste instantie 

belangrijk dat u zich aan een conformverklaard sloopopvolgingsplan koppelt om dossier 

gebonden informatie te kunnen raadplegen. Via de knop ‘Dossier koppelen’ kunt u zich aan een 

dossier koppelen.  

Hiervoor hebt u het dossiernummer van Tracimat nodig in het formaat zoals weergegeven in 

onderstaande afbeelding (TRA-LLLL-JJNNNN). U vindt het dossiernummer terug op de 

conformverklaring. Zonder conformverklaring kunt u zich niet aan het dossier koppelen. Indien 

u zich niet kunt koppelen aan een dossier, neem dan telefonisch contact op met Tracimat. 

 

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

de dossierbijdrage kunt betalen. U vindt de openstaande betaling rechtsboven in uw  

digitaal portaal. De dossierbijdrage is een eenmalige kost per Tracimat-dossier.  

Voor verschillende verwerkingstoelatingen voor éénzelfde dossier dient met andere woorden 

niet opnieuw te worden betaald. Meer info over onze tarieven kunt u terug vinden op onze 

website via Kenniscentrum – Vakinformatie – Tarieven 

 

Van zodra u de betaling uitgevoerd heeft en het dossier gekoppeld is, verschijnt dit dossier op 

de pagina ‘Mijn portaal’ onder het tabblad ‘Op te starten dossiers’. 

 

Hieronder volgt een toelichting van de verschillende onderdelen in het digitaal portaal. 
  

https://www.tracimat.be/kenniscentrum/vakinformatie/
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Deel 2. Mijn portaal 
 

Na het aanmelden krijgt u onderstaande pagina te zien. Het tabblad ‘Mijn portaal’ brengt u 

steeds terug naar deze startpagina.  

 

Navigeer naar beneden op deze startpagina voor een overzicht van al uw op te starten, lopende 

en afgeronde dossiers. In het tabblad ‘lopende dossiers’ geeft de ‘status’ weer in welke fase van 

het traject het dossier zich bevindt. 
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Deel 3: Sloopopvolging 
 

Eenmaal u aan een dossier gekoppeld bent, heeft u drie mogelijkheden om een 

verwerkingstoelating aan te vragen:  

 

1. Via het tabblad ‘Sloopopvolging’ 

2. Via de dossierfiche in het tabblad ‘Mijn portaal’ 

3. Via het drop-down pijltje achter het dossier in het tabblad ‘Mijn portaal’ 

 

1 

2 3 
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Deel 4: Attesten 
 

Via het tabblad ‘Attesten’ en vervolgens ‘Verwerkingstoelatingen’ krijgt u een overzicht van 

alle door u aangevraagde verwerkingstoelatingen en de status waarin deze zich bevinden  

(VWT aangevraagd, VWT afgeleverd of Ontvangst bevestigd). 

 

 

Selecteer een welbepaalde verwerkingstoelating om alle bijhorende informatie te bekijken of 

om de verwerkingstoelating te downloaden.  
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Deel 5: Financieel 
 

Via het tabblad ‘Financieel’ kunt u al uw facturen raadplegen en downloaden. Ook kunt u een 

volledig overzicht krijgen van uw voorschotten rekening. 

 

 

Deel 6: De dossierfiche 

 

Wanneer u teruggaat naar het overzicht van uw dossiers op de pagina ‘Mijn portaal’, kunt u ook 

alle relevante info van een bepaald dossier oproepen. U klikt hiervoor op het dossiernummer in 

het tabblad ‘Lopende dossiers’ om toegang te krijgen tot de dossierfiche.  

 

Deze fiche wordt in de loop van het slooptraject systematische aangevuld en zal uiteindelijk een 

totaaloverzicht geven van het volledige verloop van de werf en de opvolging. De dossierfiche 

bevat verschillende onderdelen die hieronder toegelicht worden. 
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6.1: Dossierfiche – Administratieve gegevens 
 

Via de dossierfiche krijgt u een overzicht van alle partijen die betrokken zijn bij de werf, alsook 

de belangrijkste administratieve gegevens van het project, zoals adres, type dossier, belangrijke 

afmetingen enz.… 

 

6.2: Dossierfiche – Sloopopvolgingsplan  
 
Via de tab ‘Sloopopvolgingsplan’ in de dossierfiche kunt u het sloopopvolgingsplan downloaden 

alsook digitaal raadplegen.  

Het is belangrijk om ook het digitaal sloopopvolgingsplan te raadplegen, aangezien hierin 

essentiële opmerkingen m.b.t. de sloopmaterialen opgenomen kunnen zijn. Deze extra 

informatie kan van belang zijn bij de uitvoering.  

Verder kunt u ook de conformverklaring raadplegen en downloaden. Ook hier raden we aan om 

deze goed na te lezen. Tracimat neemt in elke conformverklaring uitvoeringsbepalingen en 

aanbevelingen op die van belang zijn bij de uitvoering. 
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6.3: Dossierfiche – Documenten opladen  
 
Via deze functionaliteit in de dossierfiche kunt u alle documenten opladen die u aan Tracimat 

wenst/dient over te maken (bijv. bepaalde afgiftebonnen, weegoverzichten, enz. ...) 

Alle opgeladen documenten zijn ook raadpleegbaar door andere betrokken partijen zoals de 

deskundige van de sloopopvolging of de bouwheer. 

 

6.4: Dossierfiche – Melding ‘Start der werken’ 
 
In het kader van de sloopopvolging is de eerste stap het melden van de start der werken. U kunt 

deze melding uitvoeren van zodra u aan het dossier bent gekoppeld. De informatie die wordt 

ingevuld bij de melding van de start der werken kunt u hier ook terugvinden. 
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6.5: Dossierfiche – Controleverslag 
 
Wanneer de uitgebreide procedure met asbest van toepassing is, is er minimaal  

1 controlebezoek verplicht. Dit controlebezoek wordt uitgevoerd door een deskundige 

sloopopvolging. Nadat de deskundige zijn controlebezoek heeft uitgevoerd, dient hij de 

checklist met de bevindingen van het bezoek in bij Tracimat voor nazicht. Alle documentatie 

i.v.m. het controlebezoek die de deskundige overmaakt aan Tracimat is ook voor u 

raadpleegbaar en kan worden gedownload.  

Na afloop van de sloopwerken zal de deskundige u vragen om alle afgiftebonnen over te maken 

zodat hij/zij het controleverslag kan opmaken. Dit controleverslag geeft een overzicht van het 

verloop van de werf, welke materialen werden geïnventariseerd en wat de uiteindelijke 

bestemming en verwerking van deze materialen was. Dit overzicht kunt u ook raadplegen en 

downloaden. 
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6.6: Dossierfiche – Overzicht verwerkingstoelatingen en ‘Einde der werken’ 
 
Via de tab ‘overzicht verwerkingstoelatingen’ vindt u een overzicht alle verwerkingstoelatingen 

die voor dit specifiek dossier zijn aangevraagd en afgeleverd. Door de VWT nummer (blauw) aan 

te klikken kunt u de verwerkingstoelating bekijken en downloaden.  

Na afloop van de sloopwerken dient u alle verwerkingstoelatingen af te sluiten. Wanneer u een 

bepaalde verwerkingstoelating voor een bepaalde breekinstallatie nooit heeft gebruikt (geen 

puin afgevoerd naar deze breker), dient u deze te annuleren. Eenmaal alle 

verwerkingstoelatingen zijn afgesloten dient u het einde der werken te melden. De brekers die 

het puin ontvangen hebben zullen vervolgens de ontvangen hoeveelheden aan Tracimat 

terugkoppelen. Deze informatie dient allemaal bij Tracimat ingediend te zijn alvorens u het 

sloopattest kunt aanvragen.   

 

  



Handleiding digitaal portaal voor aannemers v1. 

11 

 

 

6.7: Dossierfiche – Aanvraag sloopattest 
 

Via deze tab kunt u het sloopattest aanvragen. Wanneer alle nodige informatie aan Tracimat 

werd bezorgd kunt u hier de digitale samenvatting raadplegen en downloaden.  

Wanneer Tracimat het sloopattest heeft goedgekeurd kunt u dit sloopattest hier ook bekijken 

en downloaden. We raden aan om de samenvatting van het sloopattest ook over te maken aan 

de bouwheer. 

 

6.7: Dossierfiche – Melding onvoorziene omstandigheden 
 

Via dit tabblad kunnen zowel de sloper als de deskundige tijdens de sloopwerken onvoorziene 

omstandigheden melden aan Tracimat. Onder onvoorziene omstandigheden verstaan we bijv. 

het vaststellen van extra asbesttoepassingen of andere gevaarlijke materialen, die niet eerder 

werden vermeld in het SOP.  

 
Via deze melding zullen deze materialen mee opgenomen worden in de traceringsprocedure.  

U kunt ook foto’s van de materialen uploaden. Alle bijkomende informatie die werd opgeladen 

via ‘melding onvoorziene omstandigheden’ is nadien raadpleegbaar en downloadbaar.  

 
 


