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RICHTLIJNEN VOOR DE OPMAAK VAN SLOOPOPVOLGINGSPLANNEN 

Onderstaande richtlijnen hebben als doel de minimale onderzoeksinspanningen in het 
sloopopvolgingsplan met betrekking tot een aantal materialen te verduidelijken en voor de 
verschillende deskundigen gelijk te stellen.  

 

I. Richtlijnen met betrekking tot de rapportage van het sloopopvolgingsplan 

1. Gebruik van de template sloopopvolgingsplan 

Tracimat stelt op zijn website een template sloopopvolgingsplan (per deelprocedure) beschikbaar. 
Deze template heeft een uniforme rapportage tot doel die overzichtelijk is voor de Tracimat, de 
bouwheer/opdrachtgever als ook voor de aannemer. Bovendien vergemakkelijkt een uniforme 
rapportage in het sloopopvolgingsplan de controle tijdens de uitvoering van de werken. 

Voor sloopopvolgingsplannen opgemaakt vanaf 01/02/2019 zal het gebruik van de template 
verplicht zijn. Dit betekent dat de  opbouw van de template (opdeling van de hoofdstukken, de 
bijlagen, …) verplicht gevolgd dient te worden. De eigen huisstijl mag uiteraard toegepast worden 
op de template. Zaken die men bijkomend in het rapport wenst te vermelden (bijvoorbeeld 
algemene tekst rond beperkingen van de opdracht en aansprakelijkheden die hieruit voortvloeien) 
kunnen in een bijkomend hoofdstuk achteraan gebundeld worden. 

Dossiers opgemaakt vanaf 01/02/2019 (en die vervolgens ingediend worden bij Tracimat ter nazicht) 
waarvoor de template niet werd gevolgd, zullen niet ontvankelijk verklaard worden en zullen 
worden teruggestuurd zonder verder nazicht. 

2. Paginanummering 

Gelieve steeds een paginanummering op te nemen in het rapport.  

 

3. Upload in het digitaal portaal 

Gelieve het rapport en de bijlagen bij het uploaden in het digitaal portaal zoveel mogelijk te 
bundelen (en bijvoorbeeld niet per bijlage te uploaden). 
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II. Richtlijnen met betrekking tot de inhoud van het sloopopvolgingsplan – procedures voor 
gebouwen 

Gezien de grote gezondsheids- en milieurisico’s die gepaard gaan met de slechte verwijdering van 
asbesthoudend materialen, worden onderstaande analyses verplicht voor sloopopvolgingsplannen 
opgemaakt vanaf 01/03/2019. 

 

1. Asbesthoudendheid pleisterwerk 

Voor sloopopvolgingsplannen opgemaakt vanaf 01/03/2019 wordt een asbestonderzoek op 
pleisterwerk verplicht. Dossiers opgemaakt vanaf 01/03/2019 waarbij de asbesthoudendheid van 
het pleisterwerk niet werd onderzocht, zullen niet conform verklaard kunnen worden. 

Volgende minimale onderzoeksinspanningen worden hierbij vereist: 

 Voor woningen met bouwjaar voor 2001 dient het pleisterwerk als asbestverdacht 
beschouwd te worden. Er dient minimum één (meng)staal genomen te worden van het 
pleisterwerk in de meest verdachte zone(s) (gang en/of stookplaats) en in een erkend 
laboratorium geanalyseerd te worden op asbesthoudendheid. 

 Voor appartementsgebouwen, kantoren, ziekenhuizen, rusthuizen en scholen met bouwjaar 
voor 2001 dient het pleisterwerk als asbestverdacht beschouwd te worden. Er dient 
minimum één (meng)staal genomen te worden van: 

 in de gang om de 4 verdiepingen 

 in de traphal om de 4 verdiepingen 

 in lokalen/appartementen om de 4 verdiepingen 

De stalen worden in een erkend laboratorium geanalyseerd op asbesthoudendheid. 

 Voor de overige niet-residentiële gebouwen met bouwjaar voor 2001 dient het pleisterwerk 
eveneens als asbestverdacht beschouwd te worden. Er dient minimum één (meng)staal 
genomen te worden van de gang en/of traphal, en in een erkend laboratorium geanalyseerd 
te worden op asbesthoudendheid. 

Sloopopvolgingsplannen opgemaakt voor 01/03/2019 waarbij het pleisterwerk op basis van 
bovenstaande criteria als asbestverdacht beschouwd dient te worden, maar niet gecontroleerd werd 
op asbesthoudendheid  zullen als volgt beoordeeld worden bij conformiteitsverklaring: 

- appartementsgebouwen, kantoren, ziekenhuizen, rusthuizen en scholen met bouwjaar voor 
2001  Voorwaardelijke conformverklaring   Voor de start van de werken dient de 
deskundige de asbesthoudendheid van het pleisterwerk na te gaan. De resultaten van dit 
onderzoek dienen te worden overgemaakt aan Tracimat via een actualisatie van het SOP.  

- woningen en overige niet-residentiële gebouwen met bouwjaar voor 2001  er zal een 
aanbeveling geformuleerd worden op de conformiteitsverklaring waarbij wordt geadviseerd 
voorafgaandelijk aan de werken het pleisterwerk in de meest verdachte zones te 
controleren op asbest. 
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2. Mastiek 

Voor sloopopvolgingsplannen opgemaakt vanaf 01/03/2019 wordt een asbestonderzoek op mastiek 
in bepaalde gevallen verplicht. Dossiers opgemaakt vanaf 01/03/2019 waarbij de 
asbesthoudendheid van de mastiek niet werd onderzocht, zullen niet conform verklaard kunnen 
worden. 

Voor gebouwen met een bouwjaar voor 2001 dient de mastiek rond raamprofielen (zowel tussen de 
kader en de gevel als tussen de kader en het glas), maar ook de mastiek gespoten in voegen ter 
hoogte van bijvoorbeeld gevelbekleding (o.a. tussen beton en ytong) als asbestverdacht beschouwd 
te worden. 

Volgende minimale onderzoeksinspanningen worden hierbij vereist: 

 Harde mastiek: staalname en analyse altijd vereist;  
 Zachte  mastiek: de deskundige dient te verduidelijken of deze visueel als asbest onverdacht 

kan beschouwd worden. Dit dient duidelijk in het rapport (bijlage 3 asbestinventaris  bij 
voorkeur via een beschrijvende fiche) opgenomen te worden. Indien visueel wordt 
vastgesteld dat de mastiek asbestverdacht is, is staalname en analyse verplicht.  

Sloopopvolgingsplannen opgemaakt voor 01/03/2019 waarbij de mastiek op basis van bovenstaande 
criteria als asbestverdacht beschouwd wordt, maar niet gecontroleerd werd op asbesthoudendheid 
zullen als volgt beoordeeld worden bij conformiteitsverklaring: 

 er zal een aanbeveling geformuleerd worden op de conformiteitsverklaring waarbij wordt 
geadviseerd voorafgaandelijk aan de werken de mastiek te controleren op asbest. 

 

3. Roofing 

Voor sloopopvolgingsplannen opgemaakt vanaf 01/03/2019 wordt een asbestonderzoek op roofing 
verplicht. Dossiers opgemaakt vanaf 01/03/2019 waarbij de asbesthoudendheid van de roofing niet 
werd onderzocht, zullen niet conform verklaard kunnen worden. 

Volgende minimale onderzoeksinspanningen worden hierbij vereist: 

 Voor gebouwen met een bouwjaar voor 2001 dient de roofing als asbestverdacht 
beschouwd te worden. Er dient minimum één staal genomen te worden per homogene zone 
en in een erkend laboratorium geanalyseerd te worden op asbesthoudendheid.  
Indien staalname niet mogelijk is omdat het gebouw nog in gebruik is, dient dit vermeld te 
worden in het sloopopvolgingsplan. Het SOP zal vervolgens voorwaardelijk conform 
verklaard worden. Voor de start van de werken dient de deskundige de asbesthoudendheid 
van de roofing na te gaan. De resultaten van dit onderzoek dienen te worden overgemaakt 
aan Tracimat via een actualisatie van het SOP.  

Sloopopvolgingsplannen opgemaakt voor 01/03/2019 waarbij de roofing op basis van bovenstaande 
criteria als asbestverdacht beschouwd wordt, maar niet gecontroleerd werd op asbesthoudendheid 
zullen als volgt beoordeeld  worden bij conformiteitsverklaring: 

 er zal een aanbeveling geformuleerd worden op de conformiteitsverklaring waarbij wordt 
geadviseerd voorafgaandelijk aan de werken de roofing te controleren op asbest. 
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Naast asbesthoudend, kan roofing ook teerhoudend zijn. Indien de roofing niet getest werd op teer, 
dient de roofing worst-case als teerhoudend beschouwd te worden (met uiteraard de opmerking dat 
de teerhoudendheid niet werd onderzocht). Indien de roofing in aanmerking komt voor recyclage, is 
staalname en controle op teerhoudendheid in het SOP zeker aan te raden.   

 

4. Reinigen van schouwen  

Volgende richtlijn is van toepassing en dient – indien van toepassing – opgenomen te worden in het 
sloopopvolgingsplan: Steenachtige materialen afkomstig van de sloop van schouwen kunnen enkel 
als LMRP worden afgevoerd en verwerkt indien de schouw(en) voorafgaand aan de sloop gereinigd 
werd(en). 

 

5. Opbraak buitenverhardingen horende bij een gebouw (terras/oprit/parking/…)  

In vele gevallen wordt naast het gebouw ook de bijhorende buitenverharding opgebroken. De 
materialen (oppervlakteverharding en fundering) die hierbij vrijkomen maken eveneens deel uit van 
het sloopopvolgingsplan. 

In het sloopopvolgingsplan dient steeds duidelijk omschreven te worden wat de opbraak van de 
buitenverhardingen inhoudt (zie paragraaf 2.1 van de template). Indien er op basis van geraadpleegde 
bronnen meer informatie beschikbaar is over de materialen van de buitenverhardingen (bijvoorbeeld 
bestaande onderzoeken, regio-gebonden risico’s) dan wordt dit opgenomen en beschreven in het 
sloopopvolgingsplan onder paragraaf 2.2.8. Indien er veldwerk wordt uitgevoerd (boringen / 
staalname en analyse) dan worden deze inspanningen en de resultaten ervan opgenomen onder 
paragraaf 3.4. 

Oppervlakteverharding:  

Indien de oppervlakteverharding bestaat uit asfalt dient deze steeds onderzocht te worden op 
teerhoudendheid, of dient er duidelijk geargumenteerd te worden waarom de asfalt zonder analyse 
als niet-teerhoudend beschouwd kan worden. 

 Voor sloopopvolgingsplannen opgemaakt vanaf 01/03/2019 wordt een teeronderzoek op de asfalt 
buitenverharding verplicht, ongeacht de oppervlakte van de asfaltverharding. Dossiers opgemaakt 
vanaf 01/03/2019 waarbij de teerhoudendheid van de asfalt niet werd onderzocht (of waarbij niet 
duidelijk gemotiveerd werd waarom deze analyse niet nodig is), zullen niet conform verklaard kunnen 
worden. 

Sloopopvolgingsplannen opgemaakt voor 01/03/2019 waarbij de asfaltverharding niet gecontroleerd 
werd op teerhoudendheid (en er geen duidelijkheid/motivatie is betreffende het al dan niet 
teerhoudende karakter)  zullen als volgt beoordeeld worden bij conformiteitsverklaring: 

 De asfaltverharding wordt in de inventaris (en het digitaal portaal) opgenomen onder de 
nieuw aangemaakte categorie ‘Asfalt – teerhoudendheid niet gekend’  met de opmerking 
‘teerhoudendheid na te gaan bij aanvang van de werken 

 Er zal een uitvoeringsbepaling geformuleerd worden op de conformiteitsverklaring waarbij 
wordt gesteld dat de asfaltverharding voorafgaandelijk aan de opbraak gecontroleerd dient 
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te worden op teerhoudendheid.  Indien de asfalt teerhoudend is, dient dit teruggekoppeld te 
worden aan Tracimat en dient deze selectief en correct te worden verwijderd en verwerkt. 

Fundering:  

Indien er geen  informatie beschikbaar is over de materialen aanwezig onder de 
oppervlakteverharding, en er werd geen veldonderzoek uitgevoerd, dient de deskundige dit duidelijk 
te vermelden in zijn rapport. In het rapport wordt ook duidelijk aangegeven of het project zich al dan 
niet in een gebied met regio-gebonden risico’s bevindt. De deskundige dient steeds regio-gebonden 
risico’s mee in rekening te brengen bij de conclusies van zijn onderzoek. 

De niet onderzochte materialen van de fundering worden vervolgens in de inventaris (en het digitaal 
portaal) opgenomen onder ‘Steenachtige materialen – Andere’ met de opmerking ‘materiaal 
fundering buitenverharding x ongekend. Visuele inspectie nodig tijdens de werken’. Een (ruwe) 
inschatting van de hoeveelheid wordt eveneens gevraagd. 

In het rapport en de conformiteitsverklaring zal vervolgens volgende uitvoeringsbepaling opgenomen 
worden: ‘Het materiaal van de fundering onder de buitenverharding is niet gekend. Na de opbraak 
van de oppervlakteverharding dient de aannemer een visuele controle uit te voeren op de 
aanwezigheid van verdachte materialen en stoorstoffen in de fundering. Indien er gevaarlijke stoffen 
en/of een te hoog gehalte aan stoorstoffen die de recyclage kunnen hinderen, worden vastgesteld, 
dient dit aan Tracimat te worden gemeld.’ 

 

6. Welke materialen moeten worden opgenomen in het SOP 

Op basis van reeds behandelde dossiers en vragen die wij hieromtrent kregen, geven wij ook graag 
volgende informatie mee rond welke materialen ook opgenomen dienen te worden in het 
sloopopvolgingsplan: 

- Alle (niet losstaande) materialen die aanwezig zijn in het gebouw moeten worden 
opgenomen in de inventaris, onafhankelijk van hoe of door wie ze worden verwijderd.  

- Materialen die hergebruikt worden (op de werf) moeten ook worden geïnventariseerd.  
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III. Richtlijnen met betrekking tot de inhoud van het sloopopvolgingsplan – procedure 
infrastructuurwerken 

 

1. Procedure Infrastructuurwerken: opritten van woningen 

Indien het infrastructuurproject ook de opbraak van opritten van privé-woningen betreft  moeten 
dat deze opritten niet elk afzonderlijk met een boring in kaart gebracht  worden. De materialen die 
vrij zullen komen bij de opbraak van deze opritten dienen wel opgenomen te worden in het 
sloopopvolgingsplan en in het digitaal loket en dit met een inschatting van de te verwachte 
hoeveelheden.  

Bij uitvoering van de werken dient de aannemer te controleren of er geen verdachte of gevaarlijke 
stoffen aanwezig zijn in de oprit. 

Oppervlakteverharding: 

- De materialen die vrijkomen worden opgenomen in de inventaris en in het digitaal portaal. 
 Indien de verharding een asfaltverharding betreft dient deze niet voor elke oprit 

afzonderlijk gecontroleerd te worden op teerhoudendheid. De asfaltverharding 
wordt in de inventaris (en het digitaal portaal) opgenomen onder de nieuw 
aangemaakte categorie ‘Asfalt – teerhoudendheid niet gekend’  met de opmerking 
‘teerhoudendheid na te gaan bij aanvang van de werken. 
 

-  In de aanbevelingen alsook op de conformiteitsverklaring wordt een uitvoeringsbepaling 
opgenomen die stelt dat de asfaltverharding voorafgaandelijk aan de opbraak gecontroleerd 
dient te worden op teerhoudendheid. Indien de asfalt teerhoudend is, dient dit 
teruggekoppeld te worden aan Tracimat en dient deze selectief en correct te worden 
verwijderd en verwerkt. 

Fundering: 

- In het rapport wordt ook duidelijk aangegeven of het project zich al dan niet in een gebied 
met regio-gebonden risico’s bevindt. De deskundige dient steeds regio-gebonden risico’s mee 
in rekening te brengen bij de conclusies van zijn onderzoek. 
 

- De materialen van de fundering worden vervolgens in de inventaris (en het digitaal portaal) 
opgenomen onder ‘Steenachtige materialen – Andere’ met de opmerking ‘materiaal 
fundering verharding opritten ongekend. Visuele inspectie nodig tijdens de werken’. Een 
(ruwe) inschatting van de hoeveelheid wordt gevraagd. 
 In het rapport en de conformiteitsverklaring zal vervolgens volgende 

uitvoeringsbepaling opgenomen worden: ‘Bij de uitvoering van de werken dient de 
aannemer na te gaan via een visuele controle of er geen gevaarlijke stoffen of 
stoorstoffen aanwezig zijn in de fundering van de opritten. Indien er gevaarlijke stoffen 
en/of een te hoog gehalte aan stoorstoffen die de recyclage kunnen hinderen, worden 
vastgesteld, dient dit aan Tracimat te worden gemeld.’ 
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2. Procedure Infrastructuurwerken: onderzoek naar en afbakening zone met teerhoudend 
asfalt 

Indien de verharding van het op te breken infrastructuurwerk (gedeeltelijk) bestaat uit asfalt, dient 
de asfalt conform de richtlijnen van de Standaardprocedure opmaak sloopopvolgingsplan steeds 
gecontroleerd te worden op teerhoudendheid (tenzij gemotiveerd kan worden waarom deze analyse 
niet nodig is).  

De teerhoudende zone dient duidelijk gelokaliseerd te worden, bijvoorbeeld op een plan of aan de 
hand van bvb. km-punten (km-paal x tot km-paal y) / boorpunten (boorpunt Bx tot boorpunt By).  

 

3. Procedure Infrastructuurwerken: mengpuin in de fundering 

Hoe omgaan in het sloopopvolgingsplan met: 

- Een fundering bestaande uit (meng)puin  tenzij er in de boring duidelijk vastgesteld werd 
dat er gevaarlijke afvalstoffen aanwezig zijn (bvb. asbest), wordt de fundering opgenomen 
onder ‘Ongevaarlijk gemengd steenpuin: mengpuin’ met een inschatting van de 
hoeveelheid. Deze werf is een aandachtswerf en er dient steeds een uitvoeringsbepaling 
opgenomen te worden in het sloopopvolgingsplan waarbij volgende vermeld wordt: “Bij de 
uitvoering van de werken dient de aannemer na te gaan via een visuele controle of er geen 
gevaarlijke stoffen of stoorstoffen aanwezig zijn in de (meng)puin fundering ter hoogte van 
xxx. Indien er gevaarlijke stoffen en/of een te hoog gehalte aan stoorstoffen die de recyclage 
kunnen hinderen, worden vastgesteld, dient dit aan Tracimat te worden gemeld.” 
 

- Riolering die opgebroken wordt, maar het materiaal waaruit deze bestaat is ongekend  dit 
dient duidelijk vermeld te worden in het sloopopvolgingsplan. Vervolgens wordt het 
ongekend materiaal in het rapport als ook het digitaal portaal opgenomen/ingegeven onder 
‘Steenachtige materialen – Andere’. Onder ‘aanvullende informatie’ verduidelijkt u dat het 
gaat om de riolering – materiaal ongekend.  Bij de aanbevelingen/uitvoeringsbepalingen 
neemt u vervolgens volgende op ‘Het materiaal van de riolering is ongekend. Indien bij de 
opbraak van de riolering blijkt dat deze asbesthoudend is, dient deze selectief en correct te 
worden verwijderd en verwerkt en dient dit te worden gemeld aan Tracimat.’  

 

4. Welke materialen moeten worden opgenomen in het SOP 

Op basis van reeds behandelde dossiers en vragen die wij hieromtrent kregen, geven wij ook graag 
volgende informatie mee rond welke materialen ook opgenomen dienen te worden in het 
sloopopvolgingsplan: 

- Materialen die hergebruikt worden (op de werf) moeten ook worden geïnventariseerd.  
- Indien niet de aannemer, maar wel de nutsmaatschappij, een nutsleiding of riolering die 

gevaarlijke afvalstoffen bevat zal opbreken, dient ook deze nutsleiding of riolering worden 
opgenomen in het sloopopvolgingsplan. 

- Asbestcementbuizen die niet worden verwijderd, moeten worden vermeld in het SOP, maar 
moeten niet worden opgenomen in de meetstaat. 
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5. Aandachtswerf of niet? 

In de volgende gevallen is een infrastructuurproject een aandachtswerf: 

- Bij de aanwezigheid van gevaarlijke afvalstoffen of aanwijzingen op de aanwezigheid ervan 
- Bij bepaalde hiaten (ongekende materialen) 
- Indien de fundering bestaat uit (meng)puin 

Tracimat zal vanaf begin januari 2019 i.f.v. het tonnage puin eenzelfde tarief hanteren voor de 
dossierbijdrage voor nazicht van een sloopopvolgingsplan infrastructuur, ongeacht of het een 
aandachtswerf of een onverdachte werf is.  

 

 


