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PRESENTATIEDOCUMENT van het LABEL
“TRAXIO Certified Eco-Expert”

Doel van het label:
De bedoeling van TRAXIO is een preventief programma uit te werken om de uitstoot van het
rijdende wagenpark beter te controleren en te beheersen.
De Eco-Expert is een specialist in uitstoot die een eco-diagnose op het voertuig dient uit te voeren
om zodanig te controleren of alle anti-pollutiesystemen correct werken.
Daartoe volgde de Eco-Expert een gecertificeerde opleiding en kan hij zodoende ook oplossingen
aanbieden om het voertuig milieuvriendelijker te laten rijden.
Aan de eindklant zal een emissiecertificaat worden overhandigd van het gecontroleerde voertuig.
Zodanig bouwt TRAXIO een gecertificeerd netwerk van “Eco-Expert” uit.
Het label dient jaarlijks hernieuwd te worden.
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Lijst van te vervullen criteria:
Om het label "TRAXIO Certified Eco-Expert" te verkrijgen, moet uw bedrijf voldoen aan criteria zoals
hieronder beschreven:


Het label wordt uitgereikt aan het bedrijf en draagt de naam van de Eco-Expert.



Om toegang te hebben tot het label dient u te beschikken over de nodige vergunningen en alle
verplichte modaliteiten eigen aan het beroep.



In de KBO-registratie dient het herstel van motorvoertuigen tot 3,5 ton opgenomen te zijn bij
de activiteiten van de vestiging.



Het bedrijf beschikt over apparaten voor de analyse van uitlaatgassen, waaronder een toestel
voor OBD-meting, een opaciteitsmeter, een dieselpartikelteller en een 4 of 5-gastester (met
inbegrip van software) om de eco-diagnose te kunnen stellen.
Deze apparaten en software worden goedgekeurd door TRAXIO in overleg met de aanbieder
ervan.



De Eco-Expert beschikt over de juiste opleiding, die 3 jaar geldig is. Opleidingskosten zijn ten
laste van het bedrijf.



Deze opleiding wordt door TRAXIO goedgekeurd.



Afleveren van een emissiecertificaat aan de eindklant van het voertuig.



Het bedrijf dient de uitstootresultaten bij te houden, te registreren en beschikbaar te houden
voor audits.

Certificatie door een erkend controleorgaan:
De certificering zal worden uitgevoerd door een onafhankelijk erkend controleorgaan dat een audit
van uw bedrijf zal uitvoeren. De certificeringscyclus duurt 3 jaar. Een eerste audit bij inschrijving zal
documentair gebeuren, gevolgd door een audit/mystery shopping waarbij de handelingen en
interventies van de Eco-Expert bij een eco-diagnose worden gevolgd . Daarna begint de cyclus
opnieuw.
De kosten van de audits worden afzonderlijk aangerekend. Gedurende de certificeringscyclus wordt
1 audit voorzien, tenzij meer opvolgingsaudits nodig zouden blijken bij belangrijke tekortkomingen.
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Certificeringsprocedure
Om een gecertificeerd bedrijf te worden, moet u de volgende certificeringsprocedure volgen:
Stap 1
Na ontvangst van het naar behoren ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier zal
TRAXIO u de jaarlijkse fee van € 550 factureren per deelnemende vestiging, indien u lid
bent van de confederatie TRAXIO.
Stap 2
Na storting van de jaarlijkse fee is de inschrijving definitief en start TRAXIO een documentaire
audit op.
Stap 3
TRAXIO keurt de aangetoonde opleiding goed, of accepteert het opleidingstraject van de EcoExpert. Deze opleiding dient binnen het jaar door TRAXIO te worden goedgekeurd.
TRAXIO keurt de analyseapparaten en de software om de eco-diagnose te stellen goed.
Stap 4
Het label wordt uitgereikt aan het bedrijf en draagt de naam van de specialist Eco-Expert. Deze
wordt gecertificeerd door TRAXIO.
Sticker “Eco-Expert 2022” en promotiemateriaal worden geleverd aan het gecertificeerde
bedrijf.
Stap 5
De procedure tot audit /mystery shopping wordt opgestart.
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Reglement van het label
Naleving van het label:
Zodra het label is toegekend, verbindt het gecertificeerde bedrijf zich ertoe te allen tijde aan de
criteria van het label te voldoen.

Verandering van status:
Alle juridische of technische veranderingen die zich intussen in de onderneming hebben voorgedaan
met betrekking tot te vervullen criteria, moeten binnen 30 dagen aan TRAXIO worden gemeld.
Hetzelfde geldt in geval van overdracht (verkoop, overdracht, overname enz.) van het geheel of een
gedeelte van de erkende onderneming.
Het label wordt toegekend aan het bedrijf en draagt de naam van de Eco-Expert. Het label is niet
overdraagbaar op een ander bedrijf. In geval van onvoorziene omstandigheden kan TRAXIO een
aanpassingsperiode toestaan.
Elke inbreuk op bovenstaande voorschriften zal worden onderzocht. Wanneer een inbreuk op deze
bovenstaande regels wordt vastgesteld, ontvangt het gelabelde bedrijf per aangetekende brief een
waarschuwing. Binnen 15 dagen na verzending van deze brief moet de labelhouder bewijzen dat hij
in orde is. Dit kan leiden tot een verificatie-audit. Bij aanhoudende ernstige overtredingen die niet
binnen 15 dagen na kennisgeving per aangetekende brief zijn opgelost, heeft TRAXIO de
bevoegdheid om het label van de in gebreke blijvende onderneming op te schorten of in te trekken.

Tekens van toebehoren aan het label:
Het lidmaatschap van het label zal tot stand komen door middel van identificatie op de gebouwen, die
jaarlijks zullen worden bijgewerkt, op voorwaarde dat de audits succesvol zijn.
De labelhouder zal het labellogo in zijn schriftelijke en digitale communicatie mogen gebruiken. Het
logo van het label wordt altijd gebruikt in combinatie met de naam van het gecertificeerde bedrijf.

Beëindiging van de activiteiten of intrekking van het label:
Elk bedrijf dat zijn activiteiten stopzet of door TRAXIO wordt geschrapt, is verplicht om binnen 30 dagen
na kennisgeving alle tekens van het behoren tot het label te verwijderen, op straffe van een boete van
€ 1.500 exclusief btw/dag. De onderneming verbindt zich ertoe onmiddellijk elk gebruik van het logo te
staken.
En een nieuwe aanvraag voor kandidatuur kan pas na 3 jaar worden ingediend.

Wijziging:
Deze regels zijn niet uitputtend en TRAXIO behoudt zich het recht voor om te allen tijde de nodige
wijzigingen aan te brengen, met inachtneming van een redelijke aanpassingsperiode voor de
bestaande gecertificeerde instelling.
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Tarief 2022 (prijzen exclusief btw)
o Certificeringsdocument:
Jaarlijks € 550 per deelnemende vestiging voor leden. Indien geen lid bedraagt het jaarlijks
tarief € 1.100 per vestiging.
Het tarief kan jaarlijks worden herzien.
o Opleiding en audit:
afzonderlijk aangerekend
o Gratis promotiemateriaal

