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AANSLUITINGSVOOWAARDEN 
 

Aansluiten bij vzw Tracimat gebeurt door een gebruikersaccount aan te maken op het digitaal 
platform en mits te voldoen aan de gebeurlijk voorgeschreven aansluitingsvoorwaarden.  
 
De aansluitingsvoorwaarden zijn afhankelijk van de hoedanigheid / type actor als welke men wenst 
aan te sluiten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende hoedanigheden / type actoren: 

- De deskundige; 
- De aannemer die de selectieve sloop- en afbraakwerken uitvoert; 
- De producent gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement.   

Bouwheren kunnen zich ook bij Tracimat registreren; hier zijn geen specifieke voorwaarden aan 
verbonden. 
 

1. Deskundige 

 
De deskundige is een neutrale partij onafhankelijk van de (sloop)aannemer en de producent van 
gerecycleerde granulaten. Er worden twee types deskundigen onderscheiden: 

1. Deskundigen die met Tracimat wensen te werken in het kader van zowel sloop van 
bouwwerken als afbraak van infrastructuurwerken (o.a. opmaak van 
sloopopvolgingsplannen voor zowel gebouwen als infrastructuurwerken conform de 3 
deelprocedures zoals omschreven in de standaardprocedures en opmaak van 
controleverslagen), verder genoemd “Tracimat deskundige bouwwerken en 
infrastructuur”. 

2. Deskundigen die met Tracimat wensen te werken enkel in het kader van 
infrastructuurwerken (o.a. opmaak van sloopopvolgingsplannen voor 
infrastructuurwerken conform de deelprocedure infrastructuurwerken zoals omschreven 
in de standaardprocedures), verder genoemd “Tracimat deskundige infrastructuur”. 
 

1.1 Tracimat deskundige bouwwerken en infrastructuur 
Om als Tracimat deskundige bouwwerken en infrastructuur bij Tracimat te kunnen aansluiten, dient 
voldaan te zijn aan volgende voorwaarden:  

✓ het doorlopen van de tweedaagse opleiding tot Tracimat deskundige, inclusief het slagen 
voor het bijhorende examen; 

✓ relevante aantoonbare ervaring kunnen voorleggen; 
✓ het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inclusief risico asbest, met een 

waarborg van minimaal 1 mio €. 

a. Tweedaagse opleiding Tracimat deskundige 

Deze opleiding wordt op regelmatige tijdstippen georganiseerd en gaat door in de lokale kamers 
van de Confederatie Bouw. Meer informatie met betrekking tot het opleidingsprogramma, de data 
en locaties is te vinden op onze website. 
 
Na het doorlopen van de opleiding en het slagen voor het examen dient de deskundige binnen de 2 
jaar aan te sluiten bij Tracimat vzw en dient hij vervolgens elke 2 jaar minstens 2 
sloopopvolgingsplannen op te maken (die door Tracimat conform verklaard worden).  
 

https://www.tracimat.be/opleidingen
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b. Relevante aantoonbare ervaring 

Relevante aantoonbare ervaring houdt in dat de deskundige kennis heeft over materialen, 
bouwtechniek en -historiek, grondig vertrouwd is met het beleid en de milieuwetgeving rond 
slopen en sloopafvalverwerking en een grondig inzicht heeft in asbesttoepassingen, andere 
gevaarlijke afvalstoffen en sloopmethoden. 

 
1. Deskundigen sloop- en asbestinventarisatie: een referentielijst met minimaal 3 

sloopinventarissen (incl. asbestinventaris) of min. 3 sloopinventarissen en 3 
asbestinventarissen die door de deskundige werden opgemaakt dient aan Tracimat worden 
bezorgd.  Eén van deze rapporten moet effectief aan Tracimat worden overgemaakt. 
 

2. Projectleiders bouw- en sloopaannemers en overige deskundigen: een referentielijst met 
min. 3 projecten, die begeleid werden door de deskundige, dient aan Tracimat worden 
overgemaakt. Hierbij wordt de relevantie met betrekking tot de taak van de deskundige in 
het Tracimat systeem aangetoond en gemotiveerd.  

 
Indien er onduidelijkheid is omtrent de ervaring, kan Tracimat bijkomende voorwaarden opleggen 
zoals het volgen van een extra opleiding of cursus. 

c. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  

Hierbij wordt gevraagd naar een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de professionele 
fouten die de deskundige kan maken in het kader van de taken en activiteiten die hij/zij uitvoert in 
het kader van het traceringssysteem van Tracimat voor bouw- en sloopafval. De taken van de 
deskundige bestaan uit de opmaak van sloopopvolgingsplannen en de opmaak van 
controleverslagen nadat de gevaarlijke stoffen verwijderd zijn.  

 
Alle risico’s die voortvloeien uit de aanwezigheid of verspreiding van asbest, incl. lichamelijke 
schade ten gevolge van asbest, moeten gedekt zijn in de beroepsaansprakelijkheidspolis, met een 
minimum waarborg van 1 mio €.  
 
Indien de beroepsaansprakelijkheidspolis waarover de deskundige beschikt deze asbestrisico’s niet 
of niet volledig dekt, kan u aansluiten op de collectieve verzekeringspolis milieuberoeps-
aansprakelijkheid voor sloopdeskundigen die door Tracimat vzw werd afgesloten. Meer informatie 
over deze polis kan u vinden op onze website onder Infobrochure COLLECTIEVE VERZEKERINGSPOLIS 
MILIEUBEROEPSAANSPRAKELIJKHEID – Deskundige Tracimat. Deze polis dekt enkel de studies die 
door Tracimat vzw worden gecontroleerd en dit in Verschil van Voorwaarden en Verschil in 
Verzekerde Sommen (DIC/DIL) van de afzonderlijke beroepsaansprakelijkheidspolis die de 
deskundige heeft afgesloten. 

 
Indien geen beroep wordt gedaan op de collectieve polis milieuberoepsaansprakelijkheid, dient een 
door de verzekeraar ondertekende verklaring te worden overgemaakt aan Tracimat waarin wordt 
verklaard dat uw polis dezelfde dekking biedt als de collectieve polis 
milieuberoepsaansprakelijkheid. 
 
Indien u wenst aan te sluiten als Tracimat deskundige bouwwerken en infrastructuur kiest u bij 
registratie op het digitaal platform de hoedanigheid ‘deskundige bouwwerken en infrastructuur’. 
 

 

https://www.tracimat.be/editor/files/2021/03/Infobrochure_collectieve_verzekeringspolis_milieuberoepsaansprakelijkheid_deskundige_Tracimat_2.pdf
https://www.tracimat.be/editor/files/2021/03/Infobrochure_collectieve_verzekeringspolis_milieuberoepsaansprakelijkheid_deskundige_Tracimat_2.pdf
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1.2 Tracimat deskundige infrastructuur 
 
Om als Tracimat deskundige infrastructuur bij Tracimat te kunnen aansluiten, dient voldaan te zijn 
aan volgende voorwaarden:  

✓ het doorlopen van een opleiding tot Tracimat deskundige infrastructuur 
✓ het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, inclusief risico asbest met een 

waarborg van minimaal 1 mio €  
 

a. Opleiding Tracimat deskundige infrastructuur 

Deze opleiding wordt op regelmatige tijdstippen georganiseerd en gaat door op de hoofdzetel van 
Tracimat vzw te Brussel. Meer informatie met betrekking tot het opleidingsprogramma en de data 
is te vinden op onze website. 
 
Het volstaat tevens om de meerdaagse opleiding Tracimat deskundige bouwwerken en 
infrastructuur te hebben gevolgd (zie §1.1a). 

b. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering  

Zie bovenstaande paragraaf 1.1.c . 
  
Indien u wenst aan te sluiten als Tracimat deskundige infrastructuur kiest u bij registratie op het 
digitaal platform de hoedanigheid ‘deskundige infrastructuur’. 
 

2.  Aannemer sloop- en afbraakwerken  

 
Om aan te sluiten bij Tracimat vzw moet de aannemer die de selectieve sloop- en afbraakwerken 
uitvoert voldoen aan de volgende voorwaarden: 
✓ voldoende solvabel zijn om de selectieve sloop- en afbraakwerken te kunnen uitvoeren; 
✓ over voldoende deskundigheid beschikken om de selectieve sloop- en afbraakwerken te 

kunnen uitvoeren. 
 

Indien u wenst aan te sluiten als aannemer sloop- en afbraakwerken kiest u bij registratie op het 
digitaal platform de hoedanigheid ‘aannemer sloop en afbraak’. 

 
 

3.  Producent gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement  

 
Om aan te sluiten bij Tracimat vzw moet de producent van gerecycleerde granulaten onder het 
eenheidsreglement voldoen aan de volgende voorwaarden: 
✓ beschikken over een certificaat afgeleverd door een erkende certificatie-instelling in het 

kader van het eenheidsreglement gerecycleerde granulaten. 
 

Indien u wenst aan te sluiten als producent gerecycleerde granulaten onder het eenheidsreglement 
kiest u bij registratie op het digitaal platform de hoedanigheid ‘breker’. 

 

https://www.tracimat.be/opleidingen

