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CONTROLEVERSLAG 
 

Projectnaam: titel 
Tracimat referentie: nummer 

 

Ik ondergetekende, mr./mevr. …………………, verklaar dat de opgenomen informatie volledig en 

correct is. 

 

Opgemaakt te  …………………, op ……………….  

Handtekening van de deskundige: 

……………………………………………… 

 

1. Administratief gedeelte 
1.1. Werfgegevens  

Deskundige opmaak controleverslag 

Naam organisatie: 

Naam deskundige: 

Straat + nummer, postcode + gemeente 

Telefoon deskundige: 

Email deskundige: 
 

Deskundige opmaak SOP (indien verschillend van deskundige controleverslag) 

Naam organisatie: 

Naam deskundige: 

Straat + nummer, postcode + gemeente 

Telefoon deskundige: 

Email deskundige: 
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Situering project (locatie(s) van de werf) 

Onder locatie van de werf wordt het werfadres verstaan. Indien het project meerdere werflocaties omvat, 

moeten alle werfadressen worden vermeld. Indien er geen eenduidig werfadres gekend is, dient minstens de 

straatnaam ingegeven te worden 

Straat + nummer, postcode + gemeente 

Andere plaatsbepaling: 

Kadastrale gegevens  

afdeling sectie  nummer(s) 

 

Bouwheer 

Naam bouwheer: 

Straat + nummer, postcode + gemeente: 

Telefoon: telefoonnummer bouwheer 

Contactpersoon: contactpersoon bouwheer 

 

Aannemer sloop en afbraak 

Naam aannemer: 

Straat + nummer, postcode + gemeente: 

Telefoon: telefoonnummer aannemer 

Contactpersoon: contactpersoon aannemer 

 

Aannemer asbestsaneringswerken (indien van toepassing) 

Naam aannemer: 

Straat + nummer, postcode + gemeente: 

Telefoon: telefoonnummer aannemer  

Contactpersoon: contactpersoon aannemer 

 

Aannemer ontmantelingswerken (indien verschillend van aannemer sloop en afbraak) 

Naam aannemer: 

Straat + nummer, postcode + gemeente: 

Telefoon: telefoonnummer aannemer  

Contactpersoon: contactpersoon aannemer 
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1.2. Omschrijving van het project 

Beknopte beschrijving van het project en de uitgevoerde werken (inclusief fasering en deelfasering) 

 

1.3. Omschrijving van het controleproces 

De deskundige verwijst naar het aantal controlebezoeken dat hij heeft uitgevoerd tijdens of na de 
werkzaamheden. Hij geeft hier weer over welke informatie hij beschikte om zijn conclusies te vormen.  

 

2. Bevindingen controlebezoek(en) 
 

De deskundige deelt zijn voornaamste bevindingen mee naar aanleiding van de controlebezoek(en). 

Hij doet een uitspraak omtrent de kwaliteit en volledigheid van de verwijdering en afvoer van de gevaarlijke 

afvalstoffen op de werf en vermeldt of er rekening werd gehouden met de aanbevelingen en adviezen, en op 

welke manier hiermee werd omgegaan. 

 

3. Attesten verwijdering gevaarlijke afvalstoffen 
 

De deskundige geeft aan of voor alle gevaarlijke afvalstoffen een attest voor verwijdering beschikbaar is.  

Voor de gevaarlijke afvalstoffen waarvoor geen attest beschikbaar is, wordt aangegeven waarom er geen 

voorhanden is. 

4. Conclusies  
 

4.1. Correcte en volledige verwijdering  

De deskundige geeft zijn bevindingen weer omtrent de correcte en volledige verwijdering van alle gevaarlijke 

afvalstoffen. 

4.2. Afvalstoffenregister 

De deskundige geeft optioneel via bijlage 1, het overzicht van de afgevoerde hoeveelheden gevaarlijke 

afvalstoffen weer. Het overzicht dient verplicht ingegeven te worden via het digitale loket. 

Tevens beoordeelt de deskundige eventuele afwijkingen inzake geschatte hoeveelheden. 
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4. Bijlagen 
 

Bijlage 1: Afvalstoffenregisters – overzicht verwijderde afvalstoffen 

Bijlage 1a: inventaris van de asbesthoudende materialen (optioneel1) 

Bijlage 1b: inventaris van de overige gevaarlijke afvalstoffen (optioneel1) 

Bijlage 1c: inventaris van de storende stoffen (optioneel) 

Bijlage 2: Fotoboek – overzicht verwijderde afvalstoffen 

Bijlage 2a: fotoboek verwijderde asbesthoudende materialen  

Bijlage 2b: fotoboek verwijderde gevaarlijke afvalstoffen 

Bijlage 2c: fotoboek van de storende stoffen (optioneel) 

Bijlage 2d: fotoboek overzicht werf 

Bijlage 3: Plannen (indien relevant) 

Bijlage 4: Afvalattesten – overzicht verwijderde afvalstoffen 

Bijlage 4a: afvalattesten van de asbesthoudende materialen  

Bijlage 4b: afvalattesten van de overige gevaarlijke afvalstoffen 

 

 

 
1 Deze bijlagen zijn optioneel, gezien deze informatie ook aan Tracima wordt overgemaakt bij ingave van het 
controleverslag via het digitale loket. 
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BIJLAGE 1:  Afvalstoffenregisters – overzicht verwijderde afvalstoffen (massabalans) 
 

Bijlage 1a: inventaris van de asbesthoudende materialen 

SLOOPOPVOLGINGSPLAN VOORLOPIG 
CONTROLE-
VERSLAG 

CONTROLEVERSLAG 

Benaming afvalstof1 Eural Code Totale 
hoeveelheid 

Status 
verwijdering2 

Eind-
bestemming 

Afgevoerde 
hoeveelheid 

Correct 
verwijderd?  
(J/N) 

Attest 
voorhanden?  
(J/N) 

Opmerking mbt eventuele afwijkingen 

         

         

         

         

         

         
1
Tip: Gebruik hier de benaming uit de lijst van het digitaal platform.  

2
Volledig verwijderd/gedeeltelijk verwijderd/niet verwijderd  

 

Bijlage 1b: inventaris van de overige gevaarlijke afvalstoffen 

SLOOPOPVOLGINGSPLAN VOORLOPIG 
CONTROLE-
VERSLAG 

CONTROLEVERSLAG 

Benaming afvalstof1 Eural Code Totale 
hoeveelheid 

Status 
verwijdering2 

Eind-
bestemming 

Afgevoerde 
hoeveelheid 

Correct 
verwijderd? 
(J/N) 

Attest 
voorhanden?  
(J/N) 

Opmerking mbt eventuele afwijkingen 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
1
Tip: Gebruik hier de benaming uit de lijst van het digitaal platform.  

2
Volledig verwijderd/gedeeltelijk verwijderd/niet verwijderd  
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Bijlage 1c: inventaris van de storende stoffen (optioneel) 

SLOOPOPVOLGINGSPLAN VOORLOPIG 
CONTROLE-
VERSLAG 

CONTROLEVERSLAG 

Benaming afvalstof1 Eural Code Totale 
hoeveelheid 

Status 
verwijdering2 

Eind-
bestemming 

Afgevoerde 
hoeveelheid 

Correct 
verwijderd? 
(J/N) 

Attest 
voorhanden?  
(J/N) 

Opmerking mbt eventuele afwijkingen 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
1
Tip: Gebruik hier de benaming uit de lijst van het digitaal platform.  

2
Volledig verwijderd/gedeeltelijk verwijderd/niet verwijderd  
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BIJLAGE 2: Fotoboek  -  overzicht verwijderde afvalstoffen 
Bijlage 2a: fotoboek verwijderde asbesthoudende materialen  

Bijlage 2b: fotoboek verwijderde gevaarlijke afvalstoffen  

Bijlage 2c: fotoboek van de storende stoffen (optioneel) 

Bijlage 2d: fotoboek overzicht werf 

 

BIJLAGE 3:  Plannen (indien relevant) 
 

BIJLAGE 4: Afvalattesten – overzicht verwijderde afvalstoffen 
Bijlage 4a: afvalattesten van de asbesthoudende materialen  

Bijlage 4b: afvalattesten van de overige gevaarlijke afvalstoffen  

 


