TARIEVEN december 2021 (alle bedragen zijn excl. BTW)
1. Aansluiting: tarieven
1.1 Deskundigen
•
•
•

Organisatie (incl. 1 persoon): € 250,00 per jaar
Per bijkomend persoon binnen de organisatie, in de hoedanigheid van deskundige bouwwerken en infrastructuur of
deskundige infrastructuur: € 100,00 per jaar
Administratief beheerder: gratis

Als organisatie dient u te beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Er wordt verwezen naar punt 2.

1.2 Aannemers sloop- en afbraakwerken
•
•
•

Organisatie (geen lid van de Confederatie Bouw, Bouwunie en CASO): € 1000,00 per jaar
Organisatie als lid van de Confederatie Bouw of Bouwunie (15% korting): € 850,00 per jaar
Organisatie als lid van de Confederatie Bouw én van CASO (20% korting): € 800,00 per jaar

1.3 Producenten van gerecycleerde granulaten (‘brekers’)
•
•

Organisatie (geen lid van FPRG): € 600,00 per jaar
Organisatie als lid van FPRG (€ 200 korting): € 400,00 per jaar

De aangegeven tarieven zijn ook van toepassing indien de producent van gerecycleerde granulaten over meerdere breeklocaties beschikt.

2. Collectieve polis milieuberoepsaansprakelijkheid
Als Tracimat deskundige infrastructuur en Tracimat deskundige dient u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te
sluiten voor de professionele fouten die u kan maken in het kader van de taken en activiteiten die u 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 uw beroepsaansprakelijkheidspolis deze asbestrisico’s niet of niet volledig dekt, kan u aansluiten op de collectieve
verzekeringspolis milieuberoepsaansprakelijkheid voor sloopdeskundigen die door Tracimat vzw werd afgesloten. De premie
bedraagt € 950,00 per jaar. 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.
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TARIEVEN december 2021 (alle bedragen zijn excl. BTW)
3. Dossierbijdragen
NAZICHT SLOOPOPVOLGINGSPLAN (SOP)

Uitgebreide procedure: alle type bouwwerken (> 1.000 m³)
Bouwvolume
> 1.000 m³ EN ≤ 1.500 m³
€ 250,00
> 1.500 m³ EN ≤ 2.000 m³
€ 250,00
> 2.000 m³ EN ≤ 2.500 m³
€ 250,00
Gevaarlijke stoffen aanwezig
> 2.500 m³ EN ≤ 5.000 m³
€ 300,00
> 5.000 m³ EN ≤ 10.000 m³
€ 400,00
> 10.000 m³ EN ≤ 20.000 m³
€ 600,00
> 20.000 m³
Prijs op aanvraag (**)
Bouwvolume
> 1.000 m³ EN ≤ 1.500 m³
€ 200,00
> 1.500 m³ EN ≤ 2.000 m³
€ 200,00
> 2.000 m³ EN ≤ 2.500 m³
€ 200,00
GEEN gevaarlijke stoffen
aanwezig
> 2.500 m³ EN ≤ 5.000 m³
€ 300,00
> 5.000 m³ EN ≤ 10.000 m³
€ 400,00
> 10.000 m³ EN ≤ 20.000 m³
€ 500,00
> 20.000 m³
Prijs op aanvraag (**)
Vereenvoudigde procedure (bouwvolume ≤ 1000 m³)
Destructieve asbestinventaris (overgangsperiode t.e.m. 31/12/2021) (***)

Procedure infrastructuur (inclusief bruggen en tunnels)
Tonnage puin (*)
≤ 5.000 ton
> 5.000 ton EN ≤ 10.000 ton
> 10.000 ton EN ≤ 20.000 ton
Aandachtswerf
> 20.000 ton EN ≤ 40.000 ton
> 40.000 ton EN ≤ 100.000 ton
> 100.000 ton
Tonnage puin (*)
≤ 5.000 ton
> 5.000 ton EN ≤ 10.000 ton
> 10.000 ton EN ≤ 20.000 ton
Onverdachte werf
> 20.000 ton EN ≤ 40.000 ton
> 40.000 ton EN ≤ 100.000 ton
> 100.000 ton

AANVRAAG VERWERKINGSTOELATING en SLOOPATTEST

€ 150,00
€ 200,00
€ 450,00
€ 550,00
€ 800,00
€ 1 000,00
Prijs op aanvraag (**)
€ 100,00
€ 150,00
€ 300,00
€ 450,00
€ 600,00
€ 800,00
Prijs op aanvraag (**)

€ 100,00

€ 150,00

€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 350,00
Prijs op aanvraag

€ 150,00
€ 250,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 600,00
Prijs op aanvraag

€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 350,00
Prijs op aanvraag

€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00
Prijs op aanvraag

Dossierbijdragen te betalen
door de bouwheer of zijn
Tracimat-deskundige via
het digitaal portaal

Dossierbijdrage te betalen
door de aannemer sloop- en
afbraakwerken via het digitaal
portaal

(*) tonnage puin = som van de in het sloopopvolgingsplan ingeschatte hoeveelheden aan steenachtige materialen die vrijkomen bij de werken
(**) ook voor grote sloopprojecten met een relatief kleine hoeveelheid puin, kan een projectspecifieke prijs worden opgemaakt. Gelieve aan Tracimat, naast
het bouwvolume, steeds het verwachte tonnage puin mee te delen.
Indien meerdere procedures gelijktijdig van toepassing zijn (= meervoudige procedure), worden de tarieven van de deelprocedures in rekening gebracht.
(***) Werven die onder de overgangsperiode vallen:
•
Eengezinswoningen
•
Niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume < 1.000m³
•
In hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume < 5.000m³
•
Alle overige niet-omgevingsvergunningsplichtige sloop-, renovatie- en ontmantelingswerken aan gebouwen
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