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Interne diensten

VOORWOORD VAN DE CEO
enkele ceO bedenkingen – een opwarmertje

waarde lezer, voel je het?
neen? ga dan naar de volgende bladzijde.
Voel je het fysische genot om papier in handen te nemen. 
Komt het door de recyclage? sustainable toepassing. crad-
le to cradle, van lompen naar nobel papier.
niet virtueel maar tastbaar. Als je wil voel je de energie van 
een ganse sector, wegenbouwsector,in dit ene boek.

een ganse sector die een jaar lang geworsteld heeft met 
kwaliteit.

Voel je het gevecht van de bouwheer. we zouden deze heer 
misschien beter bouw”slaaf” noemen.
gevecht na gevecht met de individualistische publieke opi-
nie. master-(slaaf) plan na plan.
nooit perfect. nooit genoeg budgetten.

en de aannemer dan?
want hij moet perfect zijn maar het mag niets kosten. weer 
een jaar non stop verlies gemaakt.
gelukkig creatief verlies.
en in 2013 toen vond men de “certificatie-staat” uit.
Vorderingstaten met niet gecertificeerde producten wor-
den voortaan niet meer betaald (tenzij na lang zagen).

Voel je de producenten worstelen?
Het boek staat er vol van.
Zie je al die wapperende certificaten. cOprO benOr Atg 
nf, KOmO…
een verschrikking is het om aan de bouwheren te moeten 
tonen hoe goed men is. 
Zelfs uitgewrongen door de aannemer.
en platgecontroleerd door cOprO en co.
met verantwoordingsnota’s en registraties maar gelukkig 
ook privémengsels.

en cOprO?
benOr chaos of niet, het was een vruchtbaar jaar vol OsO 
en sumO.
we bouwden een promoploeg uit, de meest gekke granu-
laten zijn nu aan certificatie toe (c2c…), het perfecte we-
genisbeton staat in de startblokken, de markeringen zijn 
voortaan sterker dan de weg … en lees verder.

maar vooraf:
mijn bijzondere dank gaat uit naar alle leden van onze 25 
adviesraden, uiteraard naar alle cOprO-personeelsleden 
en naar alle leden van onze beheersorganen die onder de 
vakkundige sturing van onze voorzitter, fernand desmyter, 
de 2013 stormen wisten te bedaren.

Erik BARBé
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De Algemene Vergadering

Effectieve leden

Toegetreden leden

Organisatie

Openbare 
instellingen
vlaams Gewest

pieter de winne
fernand desmyter – voorzitter
eva Van den bossche

Brussels Gewest
jean-claude moureau
Vincent thibert

Aannemers
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BfAW – Brussel
vlaWeBo - Antwerpen
vlaWeBo - limburg
vlaWeBo - Oost-vlaanderen
vlaWeBo - vlaams Brabant
vlaWeBo - West-vlaanderen
fWev - Brabant wallon
fWev - Hainaut
fWev - liège
fWev - luxembourg
fWev - namur
Bouwunie infrastructuurwerken

etienne scherpereel - Ondervoorzitter
Yvo derdaele
Yves ulens
erik Keijers
romain buys
Herman dekempeneer
ingrid de Vriese 
william Haulotte
jean baes
etienne jardinet
pol Hanoul
jean-jacques nonet
jerome Vanroye

Belfill
labo laborex
labo OCB

luc bertoux
serge Vermeren
erik willaert
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eva Van den bossche

Brussels Gewest
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Yvo derdaele
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pol Hanoul
etienne jardinet
etienne scherpereel – Ondervoorzitter
Yves ulens
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de ‘interne dienst voor preventie en bescherming’ bij  
cOprO zorgt voor de arbeidsbescherming van haar  
personeel. Arbeidsbescherming houdt in:
n  Arbeidsveiligheid = de discipline die tot doel heeft arbeids-

ongevallen te voorkomen. daarbij gaat het om de veilig-
heid van de arbeid wat de interacties tussen de technische 
installatie en de werknemer impliceert;

n  Arbeidsgeneeskunde = de discipline die tot doel heeft be-
roepsziekten te voorkomen. daarbij staat vooral de per-
soon van cOprO centraal in zijn verhouding tot zijn werk-
omgeving;

n  Arbeidshygiëne = de discipline die tot doel heeft schadelij-
ke invloeden te weren die verbonden zijn aan de aard van 
de activiteit, bijvoorbeeld door te voorzien in luchtverver-
singsystemen en sanitaire installaties.

deze drie disciplines hebben in de loop der jaren een evolu-
tie gekend waardoor het ook belangrijk geworden is het werk 
aan te passen aan de mens (men spreekt van ergonomie). 
de arbeidsgeneeskunde legt nu meer de nadruk op preven-

tieve maatregelen, zodat het beter is dit begrip te verlaten en 
te spreken over de ‘bescherming van de gezondheid van de 
werknemers op het werk’. daarbij moet ook rekening gehou-
den worden met de stress op het werk en de invloed van het 
leefmilieu op de arbeidsomstandigheden. 
rekening houdend met deze evoluties heeft men een nieu-
we overkoepelende term ‘welzijn’ in het leven geroepen.
Het begrip ‘welzijn’ is dus in feite niets anders dan een ge-
meenschappelijke noemer, de benaming voor een verzame-
ling van elementen die samen het welzijn van de werkne-
mers omvatten.
de term “welzijn” staat tegenover de term “welvaart”. in de 
context van de arbeidsverhoudingen duidt deze laatste term 
op de materiële omstandigheden van de arbeidsvoorwaar-
den, op wat kwantificeerbaar is.
welzijn slaat op de immateriële arbeidsomstandigheden, op 
het niet kwantificeerbare.
Het begrip arbeidsplaats krijgt voor het eerst een wettelijke 
definitie. deze heeft een ruime draagwijdte, nl. elke plaats 
waar arbeid wordt verricht, ongeacht of deze zich binnen of 
buiten een inrichting bevindt en ongeacht of deze zich in een 
gesloten of open ruimte bevindt.
centraal in deze definitie staat het feit dat op een bepaalde 
geografische plaats arbeid wordt verricht. deze geografi-
sche plaats is echter niet gebonden aan een welafgebakend 
terrein. Ze kan zich zowel in een inrichting (in het kantoor-
gebouw van cOprO) of er buiten bevinden (bijvoorbeeld bij 
een fabrikant). Ze kan zich in een besloten ruimte (een bu-
reau) of in een open ruimte (op een werf) bevinden.
in dit verband kan de vraag gesteld worden of een wagen 
van de keurder als een arbeidsplaats kan beschouwd wor-
den. deze vraag dient bevestigend beantwoord te worden.
Als ‘interne dienst voor preventie en bescherming’ proberen 
we ons aan de hierboven vermelde wetgeving te houden en 
ervoor te zorgen dat het personeel van cOprO zo veilig en 
ergonomisch mogelijk zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

Interne dienst voor 
preventie en bescherming

 Interne diensten
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Algemeen
in 2013 heeft cOprO samengewerkt met een aantal dien-
stenleveranciers waaronder Osiatis, efficy, the reference 
die mee ingestaan hebben m.b.t. de ondersteuning op het 
gebied van informatica.

Zij hebben meegeholpen om de netwerkinfrastructuur van 
cOprO verder te optimaliseren.

Mobiel internet
Vandaag de dag gebeurt de uitwisseling van gegevens en de 
opvolging ervan aan een snel tempo. met deze evolutie bin-
nen de maatschappij heeft cOprO ingespeeld door sedert 
midden 2013 de keurders een mobiel internet op hun laptop 
aan te bieden. 

dit laat toe om hun werk nog efficiënter en correcter te kun-
nen uitvoeren doordat op deze manier de laatste informatie 
over bv. technische fiche, norm, e-mail, … kan opgevraagd 
worden.

CRM
cOprO stond voor een grote uitdaging om het bestaande 
crm systeem, elink 2005 van next Application, te vervan-
gen door een waardige opvolger, efficy 2012 summer van 
efficy.

door de jaren heen werden er wijzigingen aangebracht om 
in te spelen op de veranderende behoeften van de cOprO 
medewerkers en systemen (waaronder de recentste toe-
passing het cOprO extranet) wat resulteerde in een uitbrei-
ding van het standaard pakket met maatwerk.

elke migratie met een hoeveelheid aan maatwerk is geen 
sinecure. er werd een beroep gedaan op efficy, die de pro-

grammatie binnen efficy op zich nam, en op een aantal  
cOprO medewerkers, key-users, waaronder dirk lacaeyse, 
dieter Krikilion, raf pillaert en rita burton om de zaken 
grondig uit te testen binnen de opgezette testomgeving van 
efficy.

Op een bepaald moment leek het erop dat cOprO efficy 
aan het ‘heruitvinden’ was doordat bepaalde zaken opgelost 
werden en dit ten gunste van alle efficy gebruikers.
na deze testfase heeft uiteindelijk de datamigratie een vol-
ledige dag in beslag genomen waarbij cOprO in 2014 kon 
starten met een nieuw crm systeem efficy 2012.

Verantwoordelijken
marc buffet van Osiatis, stijn smets van efficy en bart miseur 
van cOprO.

Perspectieven 2014
bedrijfsprocessen analyseren, in kaart brengen en met het 
resultaat hiervan een efficiënter crm systeem tot stand te 
brengen dat beantwoordt aan de noden binnen cOprO; 
studie vernieuwing website.

Informatica

 Interne diensten
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Balans

ACTIVA 31.12.2013

A.  VASTLIGGEND 2 764 877,17

A1.  Website & Logo 102 817,60

A2.  Terreinen 0,00

A3.  Bebouwde terreinen (aanschaffingswaarde) 3 048 416,27

A4.  Installatie, uitrusting (aanschaffingswaarde) 1 035 669,97

A5.  Mat., meubilair, roll. (aanschaffingswaarde) 580 384,42

A6.  Software 138 691,74

A7.  Afschrijvingen -2 148 261,81

A8.  Waarborgen 7 158,98

B.  REALISEERBAAR 1 586 509,61

B1.  Klanten 1 379 420,68

B2.  Op te stellen facturen en credietnota's 191 632,68

B3.  Te ontvangen creditnota's 0,00

B4.  Overlopende rekeningen 15 456,25

C.  BESCHIKBAAR 6 012 195,21

C1.  Beleggingen 4 694 624,46

        Geboekte waardeverminderingen -80 465,27

C2.  Spaarrekening 1 087 814,61

C3.  Bank 308 980,88

C4.  Kas 1 240,53

TOTAAL 10 363 581,99

 Interne diensten Interne diensten
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PASSIVA 31.12.2013

A.  EIGEN VERMOGEN 287 556,49

A1.  Beginvermogen 287 556,49

B.  BESTEMDE FONDSEN 9 161 833,05

B1.  Fondsen bestemd voor sociaal passief 4 109 076,61

B2.  Fondsen bestemd voor investeringen 2 287 965,10

B3.  Andere bestemde fondsen 2 764 791,34

C.  VOORZIENING RISICO'S & LASTEN 74 368,06

C1.  Voorziening voor sociaal passief 0,00

C2.  Voorziening voor risico's 74 368,06

D.  DETTES A COURT TERME 839 824,39

D1.  Leveranciers 102 253,20

D2.  Te ontvangen facturen 21 220,38

D3.  Te betalen vakantiegeld 324 449,18

D4.  Te betalen BTW 42 868,54

D5.  Te betalen bedrijfsvoorheffing en wedden 0,00

D6.  Overlopende rekening 349 033,09

TOTAAL 10 363 581,99

 Interne diensten Interne diensten
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Zoals gebruikelijk beginnen we met het personeelsverloop:

dirk Van loo is begonnen bij cOprO in februari 2013 als 
technisch directeur; dave Vanbeveren heeft het team van 
de gerecycleerde granulaten vervoegd, terwijl marijke Van 
der steen het team van de kunststoffen en bitumen heeft 
versterkt.

terwijl wij in 2012 dieter seghers en joris claes verwelkom-
den, hebben deze ons in de loop van vorig jaar verlaten. wat 
betreft cindy Henderick, werd haar een nieuwe buitenkans 
aangeboden. wij wensen hen veel geluk, voor alle drie!

en zoals elk jaar, zijn er ook in 2013 familie-uitbreidingen:
n  Andie dedoncker is de trotse vader geworden van een 

jongetje genaamd bernd, dat geboren werd in april 2013.
n  dieter Krikilion is voor de tweede keer vader geworden: 

juul werd geboren in mei 2013, die zeker zal hebben bij-
gedragen aan het geluk van zijn twee jaar oudere broer 
Kamiel.

COPRO werd 30 jaar!
bij deze gelegenheid werd er flink uitgepakt en werden we 
niet teleurgesteld! 

Op 24 mei 2013 werden onze gebouwen en parkeerplaat-
sen letterlijk bestormd door meer dan driehonderd gasten 
die de bittere kou trotseerden: deze dag was de koudste 
en de natste dag sinds 1830, met een temperatuur die niet 
hoger was dan 8 graden, als men onze meteorologen mag 
geloven!
in ieder geval waren deze alvast niet aanwezig op ons feest: 
de sfeer die er heerste was zeker warm, tussen een smake-
lijke walking dinner gedeeld met vele vriendelijke sympathi-
santen  en  toffe attracties, zowel leuke als originele.

we wensen hierbij alle personen te bedanken die bijgedra-
gen hebben om van deze dag het succes te maken dat we 
vooraf niet durfden te verhopen!

Voor een sfeerbeeld verwijzen we naar de foto’s op de vol-
gende bladzijden.

Administratie en  
Personeelsdienst

cOprO in Zellik …
er was regen voorspeld.
en de nieuwe cOprO gebouwen zijn niet berekend op de ruim 300 aanwezigen.
de tenten constructie wel!
en effectief, het regende niet maar  
het goot op deze 24 april 2013! 

 Interne diensten
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minister Hilde crevits welbespraakt en ad rem.

minister Hilde crevits en fernand desmyter (voorzitter cOprO) 
de voorzitter glundert.

erik barbé, Koen Vandekerkhove, philippe colson, minister Hilde crevits en fernand desmyter
de notabelen gaan niet met lege handen weer naar hun “dOmus”.

fernand desmyter, erik barbé, jan de backer en minister Hilde crevits 
Hoog bezoek in onze cOprO gebouwen. 
minister Hilde crevits, secretaris generaal fernand desmyter en schepen 
jan de backer van Asse-Zellik worden door erik barbé verwelkomd en 
rondgeleid.

erik barbé, Koen Vandekerkhove en philippe colson
philippe colson, kabinetchef van waals minister di Antonio en Koen Van-
dekerkhove, kabinetsmedewerker van brussels minister brigitte grouwels, 
benadrukken het belang dat zij hechten aan het werk van cOprO.

 Interne diensten
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 Interne diensten

rita burton, erik barbé, marga de bruyn en carine walschaert 
rita, marga en carine … het cOprO-administratie team. 
welverdiende bloemen na hard voorbereidend labeur.

jean-pierre matthijs, co-stichter en gewezen voorzitter van cOprO en 
Hubert decramer … oud collega’s en goede vrienden. wij wachten op hun 
memoires.

muziek verzacht de zeden.

Honger ?

de familie dekempeneer en ludo daems 
betrapt tijdens ondeugende gesprekken. de Zaventem connectie?

tom roelants geeft het goede voorbeeld.
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Kwaliteit

cOprO is geaccrediteerd als keuringsinstel-
ling volgens de norm en isO/iec 17020 en als 
certificatie-instelling volgens de norm en 45011. 
Om deze accreditatie te behalen en te behouden 
komt belAc (belgische organisatie voor Accre-
ditatie) jaarlijks enkele dagen de werking, orga-
nisatie en het volledig kwaliteitssysteem nazien 
op de overeenkomstigheid met de normen.

deze bovenvermelde accreditatienormen wer-
den de afgelopen jaren grondig herzien en dit 
leidde tot de publicatie van 2 nieuwe normen in 
2012:

n  nbn en isO/iec 17020: conformiteitsbeoor-
deling – Algemene criteria voor het functione-
ren van verschillende soorten instellingen die 
keuringen uitvoeren

n  nbn en isO/iec 17065: conformiteitsbeoor-
deling – eisen voor certificatie-instellingen die 
producten, processen en diensten certificeren

belAc meldde ons dat de audits uitgevoerd na 
1 november 2013 op basis van de nieuwe nor-
men zullen gebeuren. Onze audit was gepland in decem-
ber 2013, d.w.z. dat cOprO al de nodige voorbereidingen 
diende te treffen om de werkwijze aan te passen aan de 
nieuwe normen en eventueel overgangsmaatregelen te 
voorzien bij ingrijpende wijzigingen. de aanpassingen 
naar aanleiding van de overgang resulteerden dan ook in 
een nieuwe versie van het kwaliteitshandboek. 

de belAc-audit werd verplaatst naar begin 2014 waarbij 
de auditors de eisen die verschillend of nieuw zijn in de 
nieuwe normen zullen nazien in ons vernieuwd kwaliteits-
systeem. gelukkig krijgt cOprO tijd tot eind 2014 om de 
nodige correctieve acties uit te voeren bij de vastgestelde 
tekortkomingen.

CE-markering: 1 juli 2013

1 juli 2013 ! een grote dag voor de ce-markering !

Op deze dag is de cpr (construction products regula-
tion), in het nederlands bpV (bouwproductenverordening) 
van kracht geworden. Op grond van deze Verordening nr. 
305/2011 is voor veel bouwproducten de zogenoemde ce-
markering verplicht.

de cpr is bedoeld om bouwproducten vrij tussen de eu-
lidstaten te kunnen verhandelen, door harmonisatie van de 
proefmethoden en beoordeling van de bouwproducten én 
uniforme en transparante regelgeving binnen de europese 
markt.

Kwaliteit
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bij de cpr worden de essentiële kenmerken van een bouw-
product vastgelegd. Het gaat om volgende essentiële ken-
merken:
1) mechanische sterkte en stabiliteit
2) brandveiligheid
3) Hygiëne, gezondheid en milieu
4) Veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik
5) bescherming tegen geluidshinder
6) energiebesparing en warmtebehoud
7) duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

de essentiële kenmerken die voor een product van toepas-
sing zijn, staan beschreven in de geharmoniseerde techni-
sche specificaties (europese normen of beoordelingsdocu-
menten).

de leverancier is verplicht om vanaf 1 juli 2013 een presta-
tieverklaring mee te leveren met zijn product. Op deze pres-
tatieverklaring, ook wel dop (declaration of performance) 
genoemd, moeten door de leverancier alle essentiële ken-
merken verstrekt worden. Hierbij doet de leverancier ten aan-
zien van ten minste één essentieel kenmerk een uitspraak.

Het toezicht op de aanwezigheid van de ce-markering en 
de prestatieverklaring bij bouwproducten die op de markt 
gebracht worden, is de taak van fOd economie. cOprO 
houdt als notified body (nr. 1137) toezicht op het kwaliteits-
systeem van de fabrikant.

de vrijwillige conformiteitsmerken (benOr, cOprO, …) ge-
ven daarenboven een passend antwoord op de beperkingen 
van de ce-markering. deze conformiteitsmerken dekken 
niet alleen de wettelijke minimumprestaties van een bouw-
product maar lossen bovendien ook de kwaliteitsverwach-
tingen van de bouwheer in.

Onderaanneming
cOprO doet in 2 gevallen beroep op onderaannemers: de 
keuringsinstelling spw (service public de wallonie) speci-
fiek voor het uitvoeren van keuringen voor het product glas-
parels enerzijds, en de laboratoria voor het uitvoeren van 
proeven anderzijds.

Kwaliteit
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cOprO werkt in het geval van onderaanneming enkel met 
instellingen waarmee we een overeenkomst hebben en die 
over de vereiste organisatie en competentie beschikken. Zo 
heeft cOprO ook voldoende vertrouwen dat de kwaliteitsei-
sen die we onszelf stellen, ook door de instellingen waarmee 
we samenwerken worden gehaald. daarom eisen we van 
onze onderaannemers dat deze geaccrediteerd zijn, ofwel als 
keuringsinstelling volgens nbn en isO/iec 17020, ofwel als 
laboratorium volgens nbn en isO/iec 17025.

de laboratoria zijn natuurlijk geaccrediteerd voor verschil-
lende proeven. Om te kunnen bijhouden welke laboratoria 
geaccrediteerd zijn voor welke proeven, hebben wij een la-
bodatabank ontwikkeld. Hierin kunnen wij zien welke labo-
ratoria we kunnen gebruiken voor de proeven die wij zelf 
aanvragen. deze databank dient als basis voor onze website  
www.copro.eu waar uzelf ook kunt nagaan op welke labora-
toria cOprO een beroep doet.

een deel van de opvolging van de laboratoria bestaat erin de 
klachten die onze keurders hebben over de werking van een 

labo te registreren. in 2013 zijn er een pak minder klachten 
geregistreerd t.o.v. het jaar ervoor en daar zijn we zeer tevre-
den over. Hopelijk gaat de samenwerking in 2014 even vlot 
verder.

Onderaanneming
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Werfondersteunende controles

Werfondersteunende controles

Ook in 2013 deden tal van besturen beroep op cOprO voor bij-
komende controles op een aantal producten die gebruikt werden 
op hun infrastructuurproject.

Bijgevoegd artikel:
in 2013 werd voor verschillende werven gebruik gemaakt van het 
zogenaamde “bijgevoegd artikel”. in de loop van 2011 stelde AwV 
afdeling wegenbouwkunde dit artikel op, men wilde hiermee een 
meerwaarde creëren bovenop de bestaande certificatie van de 
producten. Het bijgevoegd artikel kan worden opgenomen in ie-
der bijzonder bestek. de controles die in deze context gebeuren 
zijn aanvullend op de certificatiecontroles. Ze verschillen onder 
andere van de certificatie in volgende opzichten:

1.    er gebeuren controles naar de conformiteit met het bij-
zonder bestek voor deze werf. 

2.  de frequentie van de externe controles is hoger en deze 
gebeuren specifiek voor de gevraagde werf. 

3.  er is voorzien in communicatie tussen keuringsinstel-
ling en bouwheer zodat onmiddellijk gepast gereageerd 
kan worden op mogelijke vaststellingen op de produc-
tieplaats. Hierdoor sluit de certificatiecontrole aan op de 
werfcontrole en worden deze controles sluitend.

Het spreekt voor zich dat deze controles een verlengstuk 
zijn op de bestaande certificatie en dan ook enkel doeltref-
fend kunnen uitgevoerd worden door de keuringsinstelling 
die de standaard certificatiecontroles uitvoert.
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Werfondersteunende controles

Voor de volgende producten wordt de mogelijkheid voor 
een verhoogde externe productiecontrole voorzien: 
n  met cement behandelde steenslagfundering met conti-

nue korrelverdeling;
n  fundering in teerhoudend asfaltgranulaatcement;
n  bitumineuze mengsels (asfalt- en/of gietasfaltmeng-

sels).

Evolutie van het aantal werfondersteu-
nende controles:

in de loop van de jaren heeft cOprO op verschillende wer-
ven bijkomende werfondersteunende controles uitgevoerd.

n  werven waarbij werd gebruik gemaakt van het zoge-
naamde bijgevoegd artikel (zie boven). de uitgevoerde 
bijkomende controles voor deze werven werden uitslui-

tend uitgevoerd op bitumineuze mengsels, meerbepaald 
op de gebruikte asfaltmengsels.

W13/03
structureel onderhoud e40 tussen sint-denijs-westrem/
Aalter
Opdrachtgever: AwV Oost-Vlaanderen

W13/04
structureel onderhoud e40/e314 tussen Heverlee/wilsele 
en aanleg spitsstrook
Opdrachtgever: AwV Oost-Vlaanderen

n  werven waarbij de controles gebeurden op de betoncen-
trales in het kader van de certificatie van wegenbeton 
door Occn-cric. cOprO werd daarbij telkens aange-
duid als keuringsinstelling.

Werven 2013  
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W12/04
renovatie beton e17 Kruishoutem
Opdrachtgever: AwV Oost-Vlaanderen

n  de controles kunnen echter steeds aangepast worden 
aan de specifieke noden van de klant. Zo gebeurden er 
onder andere controles voor the brussels Airport com-
pany (diverse producten) en voor het brussels Hoofdste-
delijk gewest.

W12/05
mission de contrôles de marquages routiers sur les voiries 
gérées par la région de bruxelles-capitale.
Opdrachtgever: région de bruxelles-capitale

W13/01
renovatie apron 40 in beton  
Opdrachtgever: the brussels Airport company

W13/02
renovatie apron 9 in beton en asfalt
Opdrachtgever: the brussels Airport company

W13/05
Onderhoudswerken romeo november 
Opdrachtgever: the brussels Airport company

Werfondersteunende controles
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n Het totaal aantal controles vertoont een licht stijgende 
trend. de stijging is vooral te danken aan het toenemend 
aantal controles op bitumineuze mengsels in opdracht van 
AwV en de sterke stijging van het aantal controles in op-
dracht van the brussels Airport company. Het aantal con-
troles in het kader van de certificatie van wegenisbeton 
kende echter een spectaculaire terugval. Het aantal werfon-
dersteunende controles is sterk afhankelijk van het aantal 
en het type werven. 
met deze werfondersteunende controles wil cOprO verder 
volop inzetten op dienstverlening aan de bouwheren. Het 
biedt hen de extra zekerheid bovenop de vereiste certifica-
tie.

Werfondersteunende controles
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Partijkeuringen

Vaststelling 
we stellen vast dat jaar na jaar het aantal partijkeuringen 
dat door cOprO uitgevoerd wordt spectaculair daalt. de 
reden hiervoor? Voor een gedeelte van de producten zal 
ondertussen de productcertificatie bestaan en ingeburgerd 
zijn, maar we zijn zeker dat heel wat producten nog steeds 

zonder enige vorm van keuring op de werven geleverd wor-
den. dit is een spijtige zaak, want er is niemand die kan ga-
randeren dat het geleverde product ook kwalitatief voldoet 
aan de vereisten van een bepaalde werf. 
Hierbij een overzicht van de producten die in 2013 ter par-
tijkeuring aangeboden werden:

Partijkeuringen
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 Partijkeuringen

Actie 
enerzijds vragen wij aan de leveranciers: zorg ervoor dat uw 
producten gekeurd worden, zo vermijdt u latere problemen.
Anderzijds vragen wij aan de bouwheren: ga na of de geleverde 
producten op uw werf wel degelijk in overeenstemming zijn met 
wat beschreven staat in uw bijzonder bestek of in het typebe-
stek. Alleen gekeurde elementen zijn immers toegelaten op een 
werf. welke leidende ambtenaar, die hier wettelijk toe gehou-
den is, doet zijn controles zelf of laat ze doen door een onpartij-
dige instelling?

welke leidende ambtenaar heeft te veel administratief werk en 
laat dan maar betijen…
de burger betaalt toch.

partijkeuringen kunnen aangevraagd worden door zowel de le-
verancier, de aannemer of de bouwheer zelf. Het reglement en 
het aanvraagformulier tot partijkeuringen is terug te vinden op 
de website van cOprO: www.copro.eu.

bij algemene vragen met betrekking tot de administratieve op-
volging, ondersteuning en afhandeling van partijkeuringen kan 
u steeds terecht bij renée declerck. Voor productgebonden 
vragen neemt u best contact op met een collega gespeciali-
seerd voor het betreffende product.
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Promotie

certificatie is in ons dagelijks leven goed ingeburgerd, en 
dat is een goede zaak. Het is een vanzelfsprekendheid zoals 
eten met mes en vork. Vrijwillige keurmerken vind je overal, 
op allerhande producten: van vlees tot frietkoten, van hout 
tot papier, van bitumen tot asfalt, maar ook voor diensten, 
personen, managementsystemen, enz. enz. 

Ook in de bouwsector in het algemeen, en wegen- en in-
frastructuursector in het bijzonder heeft certificatie reeds 
tientallen jaren zijn toegevoegde waarde bewezen. cOprO 

stond mee aan de wieg, en is fier om hierin ondertussen 
meer dan 30 jaar een vooraanstaande rol te spelen.

talrijke Openbare besturen in Vlaanderen en enkele in wal-
lonië (voor wat betreft specifieke producten) kiezen resoluut 
voor gecertificeerde producten. non-believers raken meer 
en meer overtuigd van de meerwaarde van certificatie. en 
ook private bouwheren eisen steeds vaker dat de gebruikte 
producten beschikken over een vrijwillig kwaliteitsmerk.

Promotie
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Promotie

Controle
waar het echter al te vaak misloopt, is de controle op de 
toepassing van gecertificeerde producten. regelmatig 
vangt cOprO signalen op dat niet-gecertificeerde produc-
ten worden toegepast op werven waar certificatie nochtans 
is voorgeschreven. soms met alle gevolgen vandien… 
controle op de werf, toezicht op de uitvoering, door de lei-
dende ambtenaar of het aangestelde studiebureau, daar 
zijn heden ten dage steeds minder mensen en middelen 
voor beschikbaar. Actuele projectopvolging stimuleert ef-
ficiënt toezicht steeds minder, en dat is een spijtige zaak.

Om deze problematiek mee aan te pakken, heeft cOprO, 
op vraag van de Overheid, zijn verantwoordelijkheid geno-
men en beslist om de Aanbestedende Overheden te hulp te 
schieten om deze controle te vereenvoudigen en efficiënter 
te maken.

COPRO Extranet
daarom werd het cOprO extranet ontwikkeld. deze gra-
tis, interactieve online tool laat toe om via de website  
copro.extranet.eu te controleren of producten zijn gecertifi-
ceerd en wat hun technische eigenschappen zijn. een com-
puter, tablet of smartphone met internetverbinding volstaat.
Ondertussen zijn 9201 technische fiches online voor ieder-
een raadpleegbaar, van 474 bedrijven, voor 274 producten. 
Al deze technische fiches hebben dezelfde indeling, zodat 
ieder de voor hem relevante informatie snel kan terugvin-
den. 
cOprO is de eerste onafhankelijke instantie die een der-
gelijke tool aanbiedt, en het zou de bouwheer, en meer 
algemeen de kwaliteit in de bouwsector ten goede komen 
als dit hulpmiddel werd uitgebreid naar andere certificatie-
instellingen toe. 
Ook de fabrikanten erkennen ondertussen de sterkte van 
het extranet. Het helpt hun de meerwaarde van certificatie 
te valideren, en bespaart tijd en kosten.

Promotie
Het ontwikkelen van deze tool was één zaak, de overheden 
en bouwheren informeren over het bestaan ervan een an-
dere.
Om het gebruik van het cOprO extranet te stimuleren werd 
beslist om een promotieplan uit te werken, zodat gestruc-
tureerd alle stakeholders worden geïnformeerd: efficiënt, 
via de juiste manier, met de juiste middelen. duidelijke 
doelstellingen werden vastgelegd, waarna alle belangrijke 
doelgroepen werden geïdentificeerd, alsook de promotie-
middelen en -kanalen.

systematisch werden alle bouwheren van nieuwe aanbe-
stedingen in de wegenbouwsector geïnformeerd over het 
belang van certificatie en de controle hierop, en hoe het 
cOprO extranet hierin een belangrijke hulp is. regelmatig 
verschenen technische artikels in de meest gerenommeer-
de vakbladen, geschreven door onze eigen productspecia-
listen over de meest actuele thema’s. 

Voor het Vlaams landsgedeelte zijn honderden werfleiders, 
werftoezichters, projectingenieurs, etc. persoonlijk geïn-
formeerd over de taken en verantwoordelijkheden van alle 
partijen, met als doel de controle op certificatie te inten-
sifiëren. Voor het waals landsgedeelte zijn analoge acties 
voorgesteld.
cOprO was actief aanwezig op het belgisch wegencongres, 
de Vlario dag, concrete day, salon des mandataires en stu-
diedag beheer van wegen. de volledige documentatie werd 
geactualiseerd zodat van alle diensten correcte en duide-
lijke informatie beschikbaar is. cOprO zette ook zijn eerste 
stappen in de wereld van digitale media: volg ons en deel uw 
ideeën op onze linkedin pagina’s!

sommige actoren van de wegen- en infrastructuursector 
dienen nog overtuigd te worden dat de weg via certifica-
tie door middel van een derde partij deel uitmaakt van een 
kwaliteitsgedachte. Het is geen aanval op de eigen activitei-
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Promotie

ten, het is een hulp daarbij. de communicatie hieromtrent 
tussen cOprO en de besturen was alleszins vruchtbaar. 
Veel voorschrijvers kennen nu onze activiteiten, ons wer-
kingskader, onze beroepsernst, ons professionalisme, onze 
onpartijdigheid en zeker onze onafhankelijkheid. positief, 
toch? 

Kentering
de impact van dergelijke promotie-activiteiten is moeilijk te 
meten. Het gebruik van het cOprO extranet is dat wel, en 
het toenemend succes ervan overstijgt onze stoutste ver-
wachtingen: bijna 100 unieke bezoekers per dag hebben in 
2013 meer dan 300.000 pagina’s geraadpleegd.

de bouwheer raakt zich bewust van zijn verantwoordelijk-
heid, en beseft het belang van certificatie en het nazicht 
erop . spijtig genoeg ontbreken nog al te vaak de mensen en 
middelen om deze taak te gronde uit te voeren. 

Henry ford zei ooit “Quality is doing it right when no one is 
looking.” de uitspraak bevat veel waarheid, maar hulp van 
externe specialisten is zo slecht nog niet, in afwachting dat 
de wens van mr. ford uitkomt…
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Inhoud

1 BetOnseCtOr

2 AsfAltseCtOr

3 GrAnulAtenseCtOr

4 MetAAlseCtOr

5 seCtOr kunststOffen
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Betonsector

sector- en productverantwoordelijke: staf devalck
keurders: renée declerck, Gaëtan Pluym en luc verbustel.

2013
in 2013 bleef het aantal opdrachten gelijk aan deze  
van 2012 gezien het verlies aan benOr-machtigingen en 
ce-certificaten gecompenseerd werd door nieuwe machti-
gingen en nieuwe opdrachten ce-audits.
bij de intrekkingen van machtigingen door de fabrikant valt 
op dat het bij vier van de vijf gevallen buitenlandse fabri-
kanten betreft waaruit blijkt dat het blijkbaar niet meer lo-
nend is om speciaal voor de belgische markt te produceren 
gezien hun geringe afzet op de belgische markt.
bij de nieuwe machtigingen waren er 3 fabrikanten van vul-
potten ce2+ en 1 nieuwe fabrikant van kokerelementen ce 
niveau 2+ en 5 nieuwe benOr-machtigingen.

wat de overgang van de construction product directive 
(cpd) naar de construction products regulation (cpr) 
betreft liep alles over het algemeen vrij vlot maar bleek de 
ter beschikkingstelling van de prestatieverklaring (dop) 
op papier bij elke levering een probleem. gelukkig werden 
een paar maanden later in een gedelegeerde verordening 
nr. 157/2014 van de commissie van 30 oktober 2013 de 
voorwaarden vastgelegd voor het beschikbaar stellen van 
prestatieverklaringen op de website en dit vanaf 24 februari 
2014.

Vooruitzichten 2014
in de loop van het jaar verwachten wij heel wat nieuwe do-
cumenten: 
1)  die tot nieuwe machtigingen kunnen leiden:
n  pptV 107 betonnen kabelbeschermers
n  ptV 108 betonnen grachtelementen
n  tr 21-132 keermuurelementen volgens nbn en 15258
n  tr 21-131 straat- en tuinmeubilair volgens nbn en 

13198

Opmerking: bovenvermelde producten worden nu reeds 
gecertificeerd onder de ptV 100

2)  aanpassingen van de bestaande documenten door wij-
ziging van europese normen zoals de bestratingnormen 
en 1338, 1339 en 1340 waarbij vooral de wijziging in 
vorstdooizoutbestandheidsproef te noteren valt

3)  herzieningen van nationale aanvullingen voor de riole-
ringsnormen

Geprefabriceerde Betonproducten
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Uitgevoerde bezoeken 2013
BenOr-certificatie prefabbeton

 

Ce 1 en  2+-certificatie

KOMO-certificatie
bij de twee overgebleven fabrikanten werden 12 controle-
bezoeken uitgevoerd.

Partijkeuringen
in 2013 werden 29 controles uitgevoerd om 19 partijen te 
keuren.

inspectie type Aantal 
controles

informatief bezoek 2

inleiding tot toekenning van de machtiging 22

periodieke controles 695

Aanvullend bezoek 7

bezoek aan bouwplaats of producent we-
gens klacht 2

sanctioneel bezoek 2

Audits iZc initieel 2

Audits iZc periodiek bezoek 16

Audits iZc uitbreiding machtiging 3

Audits iZc aanvullend bezoek 2

bezoeken op vraag van de fabrikant 17

Ce 1

Afschermende betonconstructies voor wegvoertuigen

periodieke bezoeken 4

evaluatie itt 1

Ce 2+

initieel
potten voor combinatievloeren 3

rechthoekige kokerelementen 2

periodiek Verschillende 27

Product normatief document Aantal partijen

gewapende 
buizen

nbn b21-106 2

infrastructuur ptV 100 9

Allerlei 8
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Betonsector

Stortbeton

Productverantwoordelijke: luc verbustel
keurder: Gaëtan Pluym

BENOR Controles
Het aantal technische bezoeken die in 2013 werden uit-
gevoerd bij de verschillende producenten in opdracht van 
cric-Occn bedroeg 58, waarvan 3 extra bezoeken n.a.v. 
sancties betekend door cric-Occn. 
er werden ook 11 audits, waarvan 1 extra auditbezoek n.a.v. 
een sanctie, uitgevoerd.

Opleiding mixerchauffeurs /  
betonpompbedienaars

Volgens de vereisten van trA 550 dienen de chauffeurs van 
mixers en betonpompbedienaars te beschikken over een 
certificaat na het volgen van een cursus voor chauffeurs 
van betonmixers / betonpompbedienaar afgeleverd door 

het fonds voor de Vakopleiding in de bouwnijverheid (con-
structiv) of over een gelijkwaardig certificaat.
deze cursus bestaat niet alleen uit een opleiding die reke-
ning houdt met het gehele werkkader van de chauffeurs 
maar ook uit een sensibilisering, dit wil zeggen een oplei-
ding met inbegrip van aspecten in verband met veiligheid 
en gepast rijden.

de producenten werden stelselmatig gevraagd zich in orde 
te stellen met de regelgeving omtrent het opstellen van  een 
opleidingsplan, het geven van interne instructies en oplei-
ding, controle van de hulpstoffendoseerinstallaties en de 
bovenvermelde externe opleiding.

door de keuringsinstellingen werd tijdens de technische 
controlebezoeken steekproefsgewijs de implementatie van 
het opleidingsplan geverifieerd door ondervraging van 1 of 
meerdere chauffeurs, zowel interne als huurmixerchauf-
feurs, in de productie-eenheden. in een latere fase zal de-
zelfde steekproefsgewijze beoordeling ook gebeuren bij 
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betonpompbedienaars. centrales die niet in orde zijn met 
de vereisten worden op een coherente manier gesanctio-
neerd.

de deadline die voor de centrales wordt vooropgesteld om 
te voldoen aan de vereisten is dat minstens 2/3 van de in-
terne chauffeurs en pompbedienaars met succes de exter-
ne opleiding gevolgd dienen te hebben tegen 31/03/2014 
en dat alle chauffeurs en pompbedienaars de opleiding met 
succes dienen gevolgd te hebben tegen 31/03/2015.

momenteel zijn er verschillende werkgroepen lopende die 
aan de implementatie werken van alle nodige procedures 
zodanig dat ook leden die niet tot pc 124 (arbeiders bouw) 
behoren, een passende en gelijkwaardige opleiding kunnen 
volgen en op die manier zullen kunnen voldoen aan de re-
glementering.

producenten die ondanks alle ingezette middelen toch niet 
aan de reglementaire vereisten zouden kunnen voldoen 
dienen een gemotiveerde en gerechtvaardigde afwijking 
aan de certificatie-instelling te vragen.

Experimenteel controleschema 

Om op de vraag van de producenten in te gaan om de zelf-
controle te optimaliseren met behoud van een hoog en ge-
waarborgd kwaliteitsniveau werd door het bestuurscomité 
voor de certificatie van beton een experimenteel contro-
leschema goedgekeurd dat binnen een aantal centrales in 
de praktijk werd geïmplementeerd en getoetst teneinde de 
haalbaarheid te kunnen beoordelen en er de nodige verbe-
teringen in aan te brengen.

de verschillende items die werden herzien omhelzen de 
definitie van nieuwe categorieën, het opstellen van een 
productiecontroleplan, de bepaling van de monstername-
frequenties, de bepaling van de criteria voor de productie-
controle en de bepaling van de criteria voor de conformi-
teitsbeoordeling.

BE-CERT

in oktober werd de aankondiging gedaan van de oprichting 
van de nieuwe vzw be-cert die vanaf 1 januari 2014 de cer-
tificatie-, inspectie- en metrologie-activiteiten die tot dan 
toe door cric-Occn werden uitgeoefend voor haar reke-
ning zal nemen.

Gelijke interpretatie van de reglemen-
ten

Het lijkt vanzelfsprekend dat de keurders de centrales op 
een objectieve en op een gelijke manier controleren. Achter 
de schermen vinden er dan ook heel wat coördinatiever-
gaderingen plaats met het certificatieorganisme (be-cert) 
en met de andere controleorganismen om de interpretatie 
van het reglement op elkaar af te stemmen en eventuele 
discussiepunten binnen het reglement uit te klaren. 
Zo werd een nieuw auditverslag in consensus opgemaakt, 
waar alle keuringsinstellingen nu gebruik van maken.

Ook werden richtlijnen opgesteld ter beoordeling van 
chauffeurs en betonpompbedienaars zodanig dat een co-
herente beoordeling en sanctionering wordt uitgevoerd 
over alle productie-eenheden.
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Betonsector

Certificatie: BENOR
Productverantwoordelijke: Gaëtan Pluym
keurder: Gaëtan Pluym

Algemeen
de terugval die de vorige jaren werd geconstateerd in de sec-
tor van de straatbakstenen werd spijtig genoeg ook opnieuw 
vastgesteld in 2013.

Als gevolg hiervan werd het benOr-merk opgezegd door 
1 producent. de algemene economische situatie en de be-
perkte vraag naar gecertificeerde straatbakstenen waren 
hiervan de oorzaak.
Op enkele kleinere aanbestedingen na, werden alle leverin-
gen van 2013 uitgevoerd naar de belgische kust. Vele kust-
gemeenten schrijven immers nadrukkelijk gecertificeerde 
straatbakstenen van de hoogste klasse (hoofdklasse A) voor. 
deze hoofdklasse vereist ondermeer een gemiddelde water-
opslorping die kleiner is dan 3%. deze zeer lage wateropslor-
ping zorgt mede voor een uitstekende weerstand tegen ver-
vuiling en een hoge slijtweerstand, eigenschappen die aan 
onze belgische kust zeer gewaardeerd worden.

Technische Controlebezoeken en FPC-
audits

in 2013 werden de bezoeken voor het product straatbakste-
nen voortgezet volgens ptV910 (2007) en tr bb-204 (2011). 
de gecertificeerde producenten die door cOprO gecontro-
leerd worden, hebben hun productiezetels in duitsland en 
nederland. deze producenten hebben allen dezelfde verdeler 
in belgië. Overeenkomstig het tr bb-204 worden de tech-
nische controlebezoeken (standaard 4 bezoeken/jaar) dan 
ook uitgevoerd bij deze verdeler in belgië. 
bij de uitvoering van een technisch controlebezoek worden 
op basis van de voorgelegde gegevens o.a. de overeenkom-
stigheid met ptV910 en de beheersing van het productiepro-
ces nagegaan. 

de fpc-audits (factory production control; 1 bezoek/jaar) 
worden normaliter uitgevoerd op de productiezetel zelf. 
n   Voor de productiezetel AKA Oberlausitz werd de fpc-

audit uitgevoerd door bccA. 
n   Vermits het benOr-merk voor de productiezetel joosten 

wessem (nl) in de loop van 2013 werd opgezegd, werd 
de voorziene fpc-audit niet meer uitgevoerd.

in 2013 werden in totaal 6 technische controlebezoeken (bij 
de invoerder) uitgevoerd door cOprO.

Uitgevoerde monsternemingen
doordat er in 2013 geen enkele fpc-audit kon uitgevoerd 
worden, kon er bijgevolg ook geen enkele monsterneming 
uitgevoerd worden. 

Gecontroleerde producenten
AKA Oberlausitz (d).
in de loop van 2013 werd het benOr-merk opgezegd door 
de productiezetel joosten wessem (nl).

Gebakken straatstenen
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CERTIFICATIE COPRO

Personeel
Het asfaltteam van cOprO bleef – net zoals de voorbije ja-
ren – ongewijzigd. Onze controles worden op die manier op 
een stabiele en continue manier verder gezet.

Reglement
momenteel zijn volgende versies van de reglementen van 
kracht:
trA 64 versie 4.0  toepassingsreglement voor asfalt-

mengsels voor de wegenbouw of voor 
de waterbouw

rnr 01 versie 5.0  reglementaire nota voor technische 
fiches, verantwoordingsnota’s en voor-
studies

rnr 02 versie 5.0  reglementaire nota voor ijking, kali-
bratie en controle

naar aanleiding van de vergaderingen van de Adviesraad werd 
in 2013 omzendbrief 64/2013/02 uitgebracht, met daarin een 
aantal aanpassingen aan trA 64. deze aanpassingen hadden 
hoofdzakelijk te maken met het optimaliseren van de opvol-
ging van de betrouwbaarheid van de interne zelfcontrole.

Fabrikanten
in 2013 werd er één cOprO-certificaat door de fabrikant 
zelf stopgezet en kwam er één nieuwe gecertificeerde  
asfaltcentrale bij. dit brengt het totaal eind 2013 op 21  
cOprO-gecertificeerde productie-eenheden.

Gecertificeerde asfaltmengsels

in bovenstaande tabel zien we een afname van het aantal 
mengsels dat niet aan een europese norm voldoet en een  
toename van het aantal asfaltbetons. dat laatste is logisch  
gezien de toename van het aantal ApO-mengsels.

Asfalt

volgens norm

Aantal gewaarmerkte 
technische fiches

februari 
2014

februari 
2013

februari 
2012

en 13108-1 asfaltbeton 853 739 1173

en 13108-2 asfaltbeton voor 
zeer dunne lagen 17 21 33

en 13108-4 warm gewalst asfalt 1 3 3

en 13108-5 steenmastiekasfalt 204 207 292

en 13108-7 zeer open asfaltbe-
ton 91 90 98

geen (niet-genormaliseerd 
mengsel) 627 676 816

totaal 1793 1736 2415
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tot de niet-genormaliseerde mengsels behoren zandasfalt, 
asfaltmastiek en gOsA (voor waterwegen) of klassieke meng-
sels die om een of andere reden niet onder het toepassingsge-
bied van een norm vallen.

wie bovenstaande tabel aandachtig bestudeert, merkt dat 
de waarde ‘totaal’ niet overeenkomt met de som van boven-
staande cijfers. dit komt omdat het mogelijk is om één tech-
nische fiche te laten gelden voor meerdere bestekken. Voor 
het totaal tellen dergelijke fiches slechts voor één techni-
sche fiche.

de invoering van het cOprO extranet zorgde in de loop 
van 2012 voor een ‘grote kuis’ in de bestaande technische 
fiches. de fabrikanten deden immers niet meer de moeite 
om ongebruikte technische fiches in het nieuwe systeem in 
te voeren.
tegen de verwachtingen in, is het aantal technische fiches 
nagenoeg niet toegenomen in 2013. de verklaring hiervoor 
is de geldigheidsduur van 5 jaar voor verantwoordings-
nota’s. bij de invoering van de nieuwe europese normen in 
2008 moesten alle fabrikanten hun verantwoordingsnota’s 
en technische fiches herzien. in 2013 bereikten ze dus het 
einde van hun geldigheidsduur. deze technische fiches 
werden maar gedeeltelijk vervangen door nieuwe versies. 

Vandaar dat het totale aantal slechts beperkt steeg.

Het aantal technische fiches volgens cct Qualiroutes blijft 
stijgen. Voor brussel bestaat nog steeds geen enkele speci-
fieke technische fiche (conform tb 2011).

Het overgrote deel van de geproduceerde asfaltmengsels 
valt terug op een zeer beperkt aantal technische fiches. Het 
grootste deel van de technische fiches wordt bovendien 
slechts beperkt gebruikt, bvb. voor een specifieke werf. en 
heel wat technische fiches worden wel ingediend en gevali-
deerd, maar de betreffende mengsels blijken achteraf nooit 
geproduceerd te worden. Van de 1793 verschillende asfalt-
mengsels werden er in 2013 slechts 973 effectief geprodu-
ceerd!  dit houdt in dat 46 % van de technische fiches in 
2013 nooit werd gebruikt.

volgens bestek

Aantal gevalideerde 
technische fiches

februari 
2014

februari 
2013

februari 
2012

sb 250 2.2 613 404 166

sb 250 2.1 154 295 703

cct Qualiroutes 114 77 23

cct rw99 (2009) 62 76 141

tb 2011 0 0 0

sb 230 1.0 4 6 5

bijzonder bestek 37 91 105

geen (niet-gespecificeerd 
mengsel) 850 821 1272

total 1793 1736 2415
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type asfaltmengsel

Zonder  
asfaltgranulaat

Met  
asfaltgranulaat totaal

(ton) (ton) (%) (ton)

Asfaltbeton: 777.272 1.904.694 71 2.681.966

'type 1' 38.218 2.994 7 41.212

‘ApO’ 7.338 696.062 99 703.400

'type 3' 62.639 389.124 86 451.763

'type 4' 405.461 244.908 38 650.369

'type 5' 57.345 0 57.345

tussenlaag voor beton (Abt) 48.335 0 48.335

asfalt met verhoogde stijfheid (AVs, eme) 10.465 209.117 95 219.582

'type 8' 392 0 392

asfalt voor fundering (gb) 437 18.861 98 19.298

niet-gespecificeerd ('privé') 146.642 343.628 70 490.270

Asfaltbeton voor zeer dunne lagen: 8.581 0 8.581

asfalt voor zeer dunne lagen (bbtm) 816 0 816

niet-gespecificeerd ('privé') 7.765 0 7.765

steenmastiekasfalt: 489.228 0 489.228

smA 466.518 0 466.518

niet-gespecificeerd ('privé') 22.710 0 22.710

Zeer open asfaltbeton: 34.609 0 34.609

ZOA 21.016 0 21.016

rmtO 0 0 0

niet-gespecificeerd ('privé') 13.593 0 13.593

Asfaltbeton voor ultra dunne lagen: 0 0 0

rumg 0 0 0

sme 0 0 0

niet-gespecificeerd ('privé') 0 0 0

diversen: 76.311 0 76.311

open steenasfalt (gOsA) 70.792 0 70.792

zandasfalt 5.519 0 5.519

grindzandasfalt 0 0 0

totaal 1.386.001 1.904.694 58 3.290.695

Asfaltproductie
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net zoals in 2012 werd er in 2013 opnieuw minder asfalt 
geproduceerd. de productie is de voorbije jaren gedaald 
van 4.037.584 ton in 2011, over 3.660.425 ton in 2012 tot 
3.290.695 ton in 2013.

uit de vergelijking van de tabel met de hoeveelheden per 
type met de tabel van 2012 kunnen we de volgende ten-
densen waarnemen: een afname van Ab-1, een opvallende 
daling van het aantal “privé” asfaltbetons, een drastische 
daling van Ab-3, een evenredige toename van ApO en een 
lichte stijging van AVs. Ook zien we een verwaarloosbare 
hoeveelheid bbtm, het verdwijnen van rmtO en rumg, 
geen productie van sme en een grote hoeveelheid gOsA.

Het percentage van asfaltmengsels geproduceerd met 
asfaltgranulaat blijft nu al enkele jaren stabiel (ongeveer  
58 %).

in onderstaande tabel zien we daarentegen wel een opval-

lende verandering. daar waar het gemiddelde percentage 
asfaltgranulaat dat in asfaltmengsels met recyclage wordt 
gedoseerd de voorbije jaren steeds rond 38 % schommelde, 
zien we dit gehalte nu plots stijgen tot 45 %. een reden hier-
voor is de productie van een grote hoeveelheid ApO-meng-
sels. in deze mengsels met prestatievoorschriften kan de 
fabrikant vrij het gehalte asfaltgranulaat kiezen. daar waar 
vroeger de grens rond 50 % lag, zijn gehaltes van 70 % nu al 
geen uitzondering meer.

de afgelopen jaren zakte het aandeel van de niet-gespeci-
ficeerde (“privé”) mengsels van 28 % (in 2010), over 24 % 
(in 2011), 19 % (in 2012) naar 18 % in 2013. Het blijft dus de 
goede richting uitgaan.

de gespecificeerde mengsels (volgens bestek) worden in 
58 % van de gevallen met asfaltgranulaat geproduceerd. 
Voor privémengsels bedraagt dit 57 %.

2013 2012 2011

Verbruik van asfaltgranulaat (ton) 855.671 826.480 893.224

productie van asfalt met asfaltgranulaat (ton) 1.904.694 2.121.984 2.382.455

percentage asfaltgranulaat in mengsels met herbruik (%) 45 % 39 % 37 %

type asfaltmengsel Zonder  
asfaltgranulaat Met asfaltgranulaat totaal

gespecificeerd (volgens een bestek) 1.125.929 1.561.066 2.686.995

niet-gespecificeerd ('privé') 260.072 343.628 603.700

gemiddelde geleverde hoeveelheid asfalt per productie-eenheid 158.589 ton

productie-eenheid met de grootste geleverde hoeveelheid asfalt 291.888 ton

productie-eenheid met de kleinste geleverde hoeveelheid asfalt 3.413 ton
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Controlebezoeken
er werden in 2013 meer controlebezoeken uitgevoerd, on-
danks het feit dat er minder asfaltproductie was. die daling 
zien we wel bij de periodieke controlebezoeken. cOprO 
werd vaker gevraagd om kalibraties bij te wonen en doordat 
er in 2013 heel veel nieuwe voorstudies werden uitgevoerd, 
waren er op dat vlak ook meer controlebezoeken.

Het aantal monsternemingen van asfalt voor controleproe-
ven daalde ten opzichte van 2012, wat logisch is gezien er 
minder productie was. er werden wel opnieuw meer proe-
ven uitgevoerd op niet benOr-gecertificeerde aggregaten.

Controlebezoeken voor  
asfaltmengsels

Aantal 
2013

Aantal 
2012

Aantal 
2011

periodieke controlebezoeken 
voor asfalt op de productie-
eenheid 

524 563 621

controlebezoeken voor 
monsterneming en/of beproe-
ving van niet-gecertificeerde 
aggregaten

80 73 75

controlebezoeken voor 
bijwonen van door de fabrikant 
uitgevoerde kalibraties

64 48 53

controlebezoeken voor bijwo-
nen van proeven in het kader 
van de voorstudies

160 114 57

Andere :  informatieve, nutte-
loze, sanctionele en inleidende 
controlebezoeken en controle-
bezoeken in toelatingsperiode

84 54 70

totaal 912 852 876

Bemonsterd product Aantal 
2013

Aantal 
2012

Aantal 
2011

asfaltmengsels 336 386 401

niet-benOr-gecertificeerde 
aggregaten:
-  voor bijwonen korrelverdeling

90 104 83

-  aantal beproevingen 
van andere kenmerken 
(methyleenblauw-waarde, 
uitstroomtijd, vlakheidsindex, 
...)

135 99 141
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Evoluties
2013 bracht geen grote evoluties met zich mee. Op vlak van 
certificatie zorgde de vernieuwde europese norm en 932-5 
voor (nog maar eens) bijkomende regels op het vlak van ka-

libraties van laboratoriumapparatuur. maar op het vlak van 
bestekken, normen en reglementen bleef alles grotendeels 
stabiel.
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Adviesraad
voorzitter:  Ann vanelstraete
Ondervoorzitter:  noël vanhollebeke
secretaris:  koen van daele

leden:  erik barbé, didier block, chantal flemal, pierre 
Hontoy, erik Keijers, philippe Keppens, pierre-paul modde, 
Vincent reeners, jan soers, Hans suffeleers, rob tison, 
johan trigallez, brecht Vandorpe, guido Van geem, Ann 
Van gucht en johan Vanhollebeke.

in 2013 vergaderde de Adviesraad Asfalt drie keer. de vol-
gende onderwerpen kwamen aan bod:
n  Verbetering van de betrouwbaarheid van de zelfcontrole.
n  de stand van zaken bij de herziening van trA 411 en ptV 

411 van Occn-cric.
n   nieuwe regels aangaande de continue registratie van het 

productieproces.

Werkgroepen
n     de commissie Kwaliteit van bitumineuze verhardin-

gen (cKb) is een werkgroep van AwV afdeling wegen-
bouwkunde waarin interessante technische zaken en 
kwaliteitsproblemen worden besproken, samen met af-
gevaardigden van elke provinciale afdeling. er worden 
soms ook voorstellen uitgewerkt voor het aanpassen van 
de bestekseisen.

n    een drietal keer per jaar organiseert bVA een overleg-
vergadering met mOw en Vlawebo, waarbij cOprO ook 
aanwezig is. de dagorde is voorzien van probleempun-
ten waarmee asfaltfabrikanten en aannemers worden 
geconfronteerd. de bedoeling is te komen tot voor alle 
aannemers haalbare (besteks)eisen.

n    Het Ocw zorgt voor een interactief overleg met de ver-
schillende sectoren in de technische comités. Voor onze 

sector is dit het technisch comité ‘Asfaltwegen en an-
dere bitumineuze toepassingen’ tc4. elke vergadering 
geeft Ocw een overzicht en stand van zaken van alle 
onderzoeksprojecten waar ze aan werkt of worden de 
resultaten bekend gemaakt van de projecten die werden 
afgerond.

 
n    bAc-2 is een andere werkgroep van Ocw, waarin het 

onderwerp ‘vulstoffen voor asfalt’ wordt besproken. 
daar waar het aanvankelijk ging om aanvoervulstof, 
gaat het de laatste jaren meer om teruggewonnen stof. 
in 2013 werd bekeken aan welke voorwaarden zanden 
en teruggewonnen stof zouden moeten beantwoorden, 
om dit laatste in grotere hoeveelheden toe te staan bij de 
productie van asfalt. dit onderzoek resulteert in nieuwe 
bestekseisen voor het standaardbestek 250 versie 3.1.

n    de task-force AVt (asfalt bij verlaagde temperatuur) 
werkte ook verder in 2013. stap voor stap wordt er ge-
keken op welke wijze dit kan worden ingevoerd. er werd 
in 2013 ook een proefvak uitgevoerd in dit kader. de pro-
ductie en beproeving van het halfwarm asfalt voor dit 
proefvak werd ook opgevolgd door cOprO.

n    cOprO verleent ook haar medewerking aan andere 
proefprojecten, zoals het “carbon freeways” project van 
AwV, dat in 2014 zal resulteren in een groot proefproject.

n    tenslotte treedt cOprO ook op als extern promotor bij 
enkele masterproeven van studenten, waarbij telkens 
wordt gezocht naar onderwerpen die interessant zijn 
voor onze sector en voor keuring van bitumineuze pro-
ducten in het bijzonder.

n    cOprO is ook actief in een aantal werkgroepen in ver-
band met de europese normen; deze worden besproken 
in het deel over bitumineuze mengsels.
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CERTIFICATIE COPRO

Personeel
de controlebezoeken in het kader van de certificatie van 
asfaltgranulaten worden uitgevoerd door het asfaltteam.

Reglement
Op het gebied van reglementering is er in 2013 vrij veel ver-
anderd. begin 2013 werd een nieuwe versie van het trA 13 
goedgekeurd waarin reeds werd ingespeeld op de toekom-
stige voorschriften welke zullen worden opgenomen in de 
in herziening zijnde europese norm voor asfaltgranulaten 
en 13108-8. meeste opmerkelijke veranderingen zijn dat de 

aard van het bitumen steeds gedocumenteerd wordt en dat 
de controlefrequentie waaraan fabrikanten de indringing 
van het teruggewonnen bindmiddel dienen af te toetsen 
werd herzien tot een meer realistische frequentie.

eind 2013 werden de toegelaten toleranties geëvalueerd 
voor de beoordeling van de reproduceerbaarheid van de 
door de fabrikanten bekomen resultaten ten opzichte van 
de controleproeven uitgevoerd door de externe, geaccre-
diteerde laboratoria. deze toleranties waren reeds sinds 
2008 van kracht en werden aangepast aan de specifieke 
kenmerken van het hedendaags asfaltgranulaat. 

Asfaltgranulaten
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Certificaathouders
eind 2013 waren er in totaal 22 certificaathouders. 
Voor één fabrikant werd in 2013 het certificaat voor asfalt-
granulaten op zijn vraag ingetrokken.
een fabrikant die in 2010 een certificaat heeft aangevraagd, 
bekwam dit in 2013.
een andere fabrikant vroeg in 2012 een certificaat aan en 
bekwam dit begin 2013. in 2013 waren er geen nieuwe aan-
vragen.
een nieuwigheid is dat niet langer alle certificaathouders 
ook over een cOprO-certificaat voor asfaltmengsels be-
schikken. Zo is er nu één fabrikant van asfaltgranulaten die 
louter asfaltgranulaat produceert en vervolgens levert aan 
een externe asfaltcentrale.

Asfaltgranulaten in cijfers
in 2013 werd er ongeveer 855.000 ton asfaltgranulaat ge-
produceerd (waarvan er 805.000 ton werd gebruikt voor 
asfaltproductie). ten opzichte van 2012 is dit een substan-
tiële afname met 9 % qua productie van cOprO-gecertifi-
ceerde asfaltgranulaten.  dit is in overeenstemming met de 
gedaalde productie van asfaltmengsels. de grootste produ-
cent van asfaltgranulaat heeft in 2013 maar liefst 125.000 
ton asfaltpuin omgezet tot hoogwaardig, extra-homogeen 
asfaltgranulaat.

Externe controles
in 2013 werden er 234 controlebezoeken uitgevoerd, iets 
minder dan het jaar voordien. tijdens deze controlebezoe-
ken werden er in totaal 98 monsters genomen van het ge-
produceerde asfaltgranulaat.

in 2012 was er reeds een toename in het aantal bijkomende 
proeven die werden bijgewoond bij fabrikanten die extra-
homogeen asfaltgranulaat produceerden. dit extra-ho-
mogeen asfaltgranulaat, geïdentificeerd onder de klasse 
He, beantwoordt aan strengere eisen voor de korrelmaat 
en voor de homogeniteit. dit fijner en constanter product 
is verplicht voor gebruik in asfaltmengsels met prestatie-
voorschriften (type ApO en AVs). Voor deze stapels geldt 
een verdubbeling van de externe controle, meerbepaald 

op het vlak van de bijgewoonde proeven. in 2012 betrof het 
31 extra bijgewoonde proeven, in 2013 steeg dit tot 41. dit 
ondanks de gedaalde productie van asfaltgranulaten. de 
reden hiervoor is zeer eenvoudig, terwijl in 2012 het per-
centage extra-homogeen asfaltgranulaat (klasse He) nog 
rond de 50 % van de totale productie aan asfaltgranulaten 
schommelde, steeg dit percentage in 2013 tot maar liefst 81 
%. fabrikanten lijken volledig over te schakelen op dit type 
asfaltgranulaat, ook voor gebruik in asfaltmengsels waar-
voor deze strengere eisen niet worden opgelegd. wegens 
plaatsgebrek is het immers niet interessant om ook nog 
eens afzonderlijke stapels met “gewoon” homogeen asfalt-
granulaat (klasse H) te voorzien. bovendien zijn de produc-
tieverantwoordelijken ondertussen overtuigd van de voor-
delen van het extra homogene, fijne asfaltgranulaat.

Vorig jaar konden we reeds meedelen dat de reproduceer-
baarheid er sterk op vooruitging, een mogelijk gevolg van 
het produceren van homogenere stapels. Aangezien het 
percentage extra-homogene stapels in 2013 nog sterk toe-
nam ten opzichte van 2012, kon er worden voorspeld dat 
dit de reproduceerbaarheid nog zal verbeteren. de recente 
reproduceerbaarheidstesten laten in ieder geval deze ten-
dens zien. 

Adviesraad
de Adviesraad Asfaltgranulaten kwam in 2013 tweemaal 
samen. 
begin 2013 werd het trA 13 grondig herzien, rekening hou-
dend met de toekomstige europese normen. 
in september 2013 werd een tweede maal vergaderd. be-
langrijkste punt was de evaluatie van de toleranties voor het 
beoordelen van de reproduceerbaarheidstesten. in 2014 
zullen de resultaten van de reproduceerbaarheidstesten 
volgens de nieuwe toleranties worden besproken.

de Adviesraad bestaat uit Ann Vanelstraete (voorzitster), 
Anja lahousse (ondervoorzitster), philippe Keppens, pierre 
Hontoy, joëlle de Visscher, chantal flémal, brecht Vandor-
pe, pierre-paul modde, robert tison, johan Vanhollebeke, 
noël Vanhollebeke, Hans Van de craen, erik van de Velde, 
Karel Vermeren, erik barbé en nico torck (secretaris).
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Evoluties
Zoals reeds vorig jaar gemeld is er beweging op europees 
niveau met een nieuwe versie van de norm, die (helaas) de 
eerste jaren nog niet moet worden verwacht. 

in de loop van 2014 zal het Vlaams gewest een nieuwe ver-
sie van het standaardbestek introduceren. door de volle-
dige overschakeling op prestatievoorschriften voor onder-
lagen, zal het aandeel aan extra-homogeen asfaltgranulaat 
allicht nog toenemen. 

in het standaardbestek 250 versie 2.2 stond schraal asfalt 
reeds vermeld als mogelijk alternatief voor de ‘klassieke’ 
funderingen. tot nu toe kende dit geen succes, maar met de 

invoering van standaardstructuren met dit type funderings-
materiaal, zal dit misschien veranderen. in schraal asfalt 
mogen asfaltgranulaten ongelimiteerd worden toegepast.

Zoals vorig jaar reeds aangehaald, blijft de toepassing van 
zeer hoge percentages asfaltgranulaat in ApO-mengsels 
een punt om op te volgen. waar in de beginfase nog werd 
gedacht dat de meeste asfaltproducenten onder de ver-
trouwde grens van 50 % asfaltgranulaat zouden blijven, 
gaan meerdere asfaltfabrikanten in de praktijk hier toch wel 
een stuk boven. de recordhouder recupereert momenteel 
maar liefst 83 % oud bindmiddel!  wat dit betekent voor de 
duurzaamheid van de uiteindelijk aangelegde verhardingen 
is op dit moment nog niet geweten en nog niet zichtbaar.



49

Asfaltsector

Jaarverslag 2013 • COPRO

CERTIFICATIE COPRO
Personeel

Andie dedoncker is de productverantwoordelijke en dus 
contactpersoon voor dit product. de monsters worden op de 
werven genomen door de keurders van de asfaltsector.

Reglement
eind 2013 werd de certificatie georganiseerd op basis van 
de onderstaande reglementen:
n  toepassingsreglement voor het gebruik en de controle 

van het cOprO-merk voor gietasfalt trA 65 versie 5.0 
van 2009-12-01 

n  cOprO certificatiereglement crc 01 versie 1.0 van 
2000-03-24

n  reglementaire nota voor technische fiches, verantwoor-
dingsnota’s en voorstudies rnr 01 versie 5.0 van 2012-
04-27

n    reglementaire nota voor ijking, kalibratie en controle 
rnr 02 versie 5.0 van 2012-10-05

deze reglementen werden in 2013 aangevuld met de vol-
gende rondzendbrief: 
n  65/2013/01: invoering nieuwe versie rnr 02.

Fabrikanten
sinds april 2013 zijn er 4 fabrikanten met een cOprO-certi-
ficaat voor gietasfalt. 

Gecertificeerde mengsels

wie nevenstaande tabel aandachtig bestudeert zal merken 
dat het totaal voor 2013 niet overeenkomt met de som van 
bovenstaande cijfers. dit komt omdat het nu mogelijk is om 
één technische fiche te laten gelden voor meerdere bestek-
ken. Voor het totaal tellen dergelijke fiches slechts voor één 
technische fiche.

we zien een duidelijke toename van de mengsels die vol-
doen aan het standaardbestek 250 versie 2.2 en aan het 
cct Qualiroutes 2011. dit zowel in absolute cijfers als pro-
centueel gezien. dit is hoofdzakelijk te verklaren door het 
indienen van bijkomende technische fiches volgens de be-
stekken.

toch valt uit nevenstaande tabel op te maken dat de over-
grote meerderheid van de geldige technische fiches niet 
voldoen aan een bestek. maar er is een kentering ingezet.
Onderstaande tabel geeft de verdeling van de gevalideerde 
technische fiches weer volgens de normen. 

procentueel gezien is er een toename van het aantal niet-
genormaliseerde mengsels. tot de niet-genormaliseerde 
mengsels behoren onder andere de mengsels die bijvoor-
beeld omwille van het gebruik van een speciaal bitumen niet 
onder het toepassingsgebied van een norm vallen. even-
eens de mengsels die gebruikt worden als reparatiegiet-
asfalt zoals beschreven in de bestekken, vallen niet onder 
een europese norm omwille van hun maximale korrelmaat.

Gietasfalt

volgens bestek

Aantal gevalideerde technische fiches

eind 
februari 

2014

eind 
februari 

2013

eind 
februari 

2012

sb250 (2.2) 23 9 /

cct Qualiroutes (2011) 8 2 /

geen (niet-gespecificeerd 
mengsel)

63 48 31

totaal 86 57 31

volgens norm

Aantal gevalideerde technische fiches

eind 
februari 

2014

eind 
februari 

2013

eind 
februari 

2012

en 13108-6 49 41 24

en 12970 7 3 /

niet-genormaliseerd 
mengsel

30 13 7

totaal 86 57 31
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Gietasfaltproductie 

de gecertificeerde gietasfaltfabrikanten waren eind 2013 
goed voor een verkoop van 17.665 ton. dit is een aanzien-
lijke toename ten opzichte van 2012. 

Hieruit blijkt dat verschillende types gietasfalt die worden 
beschreven in de bestekken meer en meer hun intrede 
doen. Het is dus duidelijk dat de bouwheren meer en meer 
gecertificeerd en geregistreerd gietasfalt verwerken op hun 
werven.

volgens bestek totale hoeveelheid Procentueel 

sb250 (2.2) 5.816 ton 33

cct Qualiroutes (2011) 1.770 ton 10

geen (niet-gespecificeerd mengsel) 10.079 ton 57

totaal 17.665 ton 100
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Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van de hoe-
veelheid cOprO-gecertificeerd gietasfalt voor de periode 
2004-2013.

2014 belooft volgens de fabrikanten een minstens even 
goed jaar te worden. Het procentuele aandeel van de ge-
specificeerde gietasfaltmengsels zou nog toenemen. Controlebezoeken

in 2013 werden er in totaal 68 controlebezoeken uitgevoerd 
bij de gecertificeerde gietasfaltfabrikanten. Van dit totaal 
aantal waren er 6 controlebezoeken in toelatingsperiode.

Adviesraad
de Adviesraad gietasfalt is niet samengekomen in 2013. 
Via digitale weg werd de rondzendbrief 65/2013/01 goed-
gekeurd. 

Werkgroepen
cOprO is lid van de subwerkgroep over gietasfalt van het 
belgisch spiegelcomité van cen/tc227/wg1. deze verga-
derde ook in 2013 niet.
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Verkoopevolutie gecertificeerd  
gietasfalt 2004-2013

type controlebezoek Aantal

monsternemingen op de werf 39

nazicht van de zelfcontrole +  
bijwonen van proeven op gietasfalt 29
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CE

Personeel
Het uitvoeren van fpc-audits gebeurt door een specifiek 
daartoe opgeleid auditteam. Het uitvoeren van een audit 
gaat er immers anders aan toe dan controlebezoeken in het 
kader van cOprO-certificatie. momenteel bestaat het au-
ditteam uit dirk lacaeyse en nico torck.

Reglement
Het reglement voor de attestering van het fpc-systeem 
van bitumineuze mengsels werd midden 2013 herzien naar 
aanleiding van de invoering van de construction products 
regulation. Het van toepassing zijnde reglement is nu:

ce 64-65 AVcp 2+ versie 2.0 van 10 juni 2013
reglement voor certificatie in het kader van ce-markering 
AVcp-systeem 2+
conformiteitscertificatie van de productiecontrole in de fa-
briek voor bitumineuze mengsels

Fabrikanten
Aan het aantal fabrikanten veranderde niets in 2013. Ons 
klantenbestand bestaat dus nog altijd uit:
n   1 brusselse fabrikant, 
n   9 waalse fabrikanten en
n   16 Vlaamse fabrikanten.

Bitumineuze mengsels
Ook aan de productnormen wijzigde niets in 2013. ce-mar-
kering kan dus gebeuren volgens deze reeks normen:
en 13108-1  bitumineuze mengsels – materiaalspecifica-

ties – deel 1: Asfaltbeton
en 13108-2  bitumineuze mengsels – materiaalspecifi-

caties – deel 2: Asfaltbeton voor zeer dunne 
lagen

en 13108-4  bitumineuze mengsels – materiaalspecifica-
ties – deel 4: warmgewalst asfalt

en 13108-5  bitumineuze mengsels – materiaalspecifica-
ties – deel 5: steenmastiekasfalt

en 13108-6  bitumineuze mengsels – materiaalspecifica-
ties – deel 6: gietasfalt

en 13108-7  bitumineuze mengsels – materiaalspecifica-
ties – deel 7: Zeer open asfaltbeton

Bitumineuze mengsels
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in belgië wordt en 13108-3 voor “soft Asphalt” nooit toege-
past. europa werkt momenteel aan een nieuwe versie van 
deze normen en ook aan een norm voor asfalt voor ultra 
dunne lagen (type rumg of sme). Voor 2016 moeten we 
deze normen echter niet verwachten.

Audits
de aanpak van onze audits is ondertussen bekend bij de 
fabrikanten: de niet-conformiteiten van de vorige audit 
overlopen, de wijzigingen aan het fpc-systeem bekijken, 
de administratieve kant van het fpc-systeem auditeren en 
tenslotte het personeel van de fabrikant onderwerpen aan 
een praktische audit. in 2013 werden 31 audits uitgevoerd. 
Het aantal niet-conformiteiten varieerde tussen 5 en 20, 
afhankelijk van de inzet van de fpc-verantwoordelijke en 
de wijze waarop het fpc-systeem werd geïntegreerd in het 
dagelijks beheer van de asfaltcentrale. 

Evoluties
we kijken reikhalzend uit naar de nieuwe versies van de nor-
men, die heel wat kleine verbeteringen zullen meebrengen. 
maar we zullen nog een paar jaar geduld moeten oefenen voor 
het zover is.

2013 was het jaar van de construction products regulation of 
cpr. de invoering hiervan kwam nogal bruusk en in het begin 
was er vooral veel onduidelijkheid en verwarring. wat was er 
nu precies veranderd ?  welke gevolgen had dit voor de ce-
markering ?  moesten de productnormen niet eerst worden 
aangepast ?  wat moest er gebeuren met de ce-etiketten ?  
en wat met die dop’s ?

uiteindelijk viel het allemaal nogal mee. de conformiteitsver-
klaring werd vervangen door een prestatieverklaring (dop) 
per fabricaat. gewoon nog meer papier dus. Op de leverings-
bon dient men nu te verwijzen naar de juiste dop.

Werkgroepen
cOprO is actief in een aantal werkgroepen die van ver of 
dichtbij voortvloeien uit cen/tc227 road materials. de 
belgische spiegelcomités worden georganiseerd door het 
Ocw. 
Het team dat belgië vertegenwoordigt in de werkgroepen 
voor bitumineuze mengsels, bestaat uit mevrouw Ann  
Vanelstraete (Ocw), eric Van den Kerkhof (colas) en dirk 
lacaeyse (cOprO).

de participatie van cOprO kunnen we als volgt schema-
tisch weergeven:

de proefmethodes zijn beperkt tot de normenreeks en 
12697.
de productnormen zijn en 13108-1 t/m -7 en -9. 
de kwaliteitsnormen zijn en 13108-8 (asfaltgranulaten), en 
13108-20 (typekeuring) en en 13108-21 (fpc).
in de groen gemarkeerde werkgroepen speelt cOprO een 
actieve rol. in de geel gemarkeerde werkgroepen wordt bel-
gië vertegenwoordigd door Ocw en/of AwV. 
belgië participeert (helaas) (nog) niet in tg3.

Belgisch  
spiegelcomité europese groep

producten voor 
wegen e227 cen/tc227

Asfalt e227/wg1 asfalt cen/tc227/wg1

gietasfalt e227/wg1  
gietasfalt cen/tc227/wg1

proefmethodes e227/wg1  
proefmethodes

cen/tc227/ 
wg1/tg2

productnormen e227/wg1 asfalt cen/tc227/ 
wg1/tg3

Kwaliteitsnormen e227/wg1 asfalt cen/tc227/ 
wg1/tg4
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CE
Personeel

de audits in het kader van de attestering van het fpc-sy-
steem van oppervlaktebehandelingen zijn in handen van 
Andie dedoncker en dirk lacaeyse. 

Reglement
de attestering van het fpc-systeem gebeurt volgens het 
volgende reglement:
r/Ce2+ 62 versie 2.0 van 2013-06-10:
reglement voor certificatie in het kader van de ce-mar-
kering voor oppervlaktebehandelingen AVcp-sYsteem 2+ 
- conformiteitcertificatie van de productiecontrole in de 
fabriek voor oppervlaktebehandelingen 
dit reglement kwam er na de invoering van de construction 
products regulation (cpr) die de construction products 
directive (cpd) vervangt. 

Oppervlaktebehandelingen
ce-markering van oppervlaktebehandelingen gebeurt nog 
steeds op basis van de volgende europese normen:
en 12271  Oppervlaktebehandeling van verhardingsop-

pervlakken - eisen  
en 12273 slems - Voorschriften

Aannemers
Het aantal aannemers dat beschikt over een fpc-certificaat 
via cOprO in het kader van de ce-markering, nam opnieuw 
toe met één. de verdeling ziet er nu als volgt uit:

de waalse aannemers hebben een certificaat voor zowel 
bestrijkingen als voor slem.

Het blijft een feit dat dit aantal laag ligt. er zijn ook nog 
steeds aannemers die actief blijven zonder de wettelijk ver-
plichte ce-markering.

er dient voor de volledigheid hieraan toegevoegd te worden 
dat een aantal aannemers een fpc-certificaat heeft via een 
buitenlands notified body.

Bezoeken en audits
in 2013 werden 10 audits en 12 vervolgaudits (om een audit 
verder te zetten) uitgevoerd.

Werkgroepen
cOprO is actief in 2 werkgroepen, namelijk het belgisch 
spiegelcomité e227 dat 1 keer vergaderde in 2013 en een 
werkgroep voor oppervlaktebehandelingen. beide worden 
georganiseerd door het Ocw.

Oppervlaktebehandelingen

type vlaanderen Wallonië

bestrijking 5 2

slem 2 2

Oppervlaktebehandelingen samen 7 2
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Personeel:    
productverantwoordelijke:   Philippe du Bus de Warnaffe
keurders:   Marijke van der steen 

Philippe du Bus de Warnaffe

Werkgroepen
Voor de bitumineuze bindmiddelen neemt cOprO deel aan 
volgende werkgroepen:
n   spiegelgroep van het technisch comité cen tc 336: de 

“scm 336”. deze werkgroep bespreekt de vooruitgang 
der werkzaamheden van de werkgroepen van cen tc 
336 evenals de door deze groepen opgestelde docu-
menten (onder andere het ontwerp van de normen). 
bijkomend is dit tevens het forum waar besturen (AwV 
en spw) en de sector de voorschriften bespreken van de 
bitumineuze bindmiddelen.

Hierdoor blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen in 
de sector.

CE-markering van bitumen en  
bitumineuze bindmiddelen  

de ce-markering van wegenbouwbitumen, bitumenemul-
sies en vloeibitumen is ondertussen al enkele jaren van toe-
passing. Op 1 juli 2013 zijn de bepalingen van de bouwpro-
ductenrichtlijn (cpd) vervangen door deze van de nieuwe 
wetgeving, namelijk de bouwproductenverordening (cpr). 
deze wijziging is voornamelijk zichtbaar in veranderingen 
van documentatie: de conformiteitsverklaringen van de 
fabrikanten worden vervangen door prestatieverklaringen 
en enkele wijzigingen zijn eveneens op te merken op de 
ce-etiketten. Als gevolg van de publicatie van de nieuwe 
versies van de normen en 13808:2013 voor kationische bi-
tumenemulsies en en 15322:2013 voor vloeibitumen zullen 
de eisen over de beheersing van de productie in de fabriek 
eveneens veranderen, maar deze normen zullen slechts 
van toepassing zijn voor de ce-markering na publicatie in 
het publicatieblad van de europese unie. Het systeem van 

ce conformiteitsattestering voor de producten van voor-
melde normen, is het systeem 2+. dit houdt in dat een ge-
notificeerde instantie (“notified body”) betrokken is bij de 
toekenning van de conformiteitsverklaring van de controle 
van de productie in de fabriek (factory production control 
of fpc). dit is essentieel voor de fabrikant om de ce-mar-
kering te mogen aanbrengen op zijn producten. de taken 
van deze instantie omvatten:
n   de initiële inspectie van de fabriek en de controle van 

de fpc;
n   de permanente bewaking, beoordeling en aanvaarding 

van de fpc.
cOprO werd genotificeerd door de belgische staat en is 
dus bevoegd om bij de fabrikanten van bitumineuze bind-
middelen het certificaat van fpc te leveren, noodzakelijk 
voor het aanbrengen van de ce-markering.
in totaal doen 17 fabrikanten van bitumineuze bindmidde-
len een beroep op cOprO voor de ce-certificatie. de certi-
ficatie kan de productie van verschillende types bitumineu-
ze bindmiddelen omvatten (zie tevens de grafiek).

CE-markering: aantal fabrikanten in 
functie van geproduceerde  

bindmiddelen 

Bitumen

Bitumen + PmB

PmB

PmB, emulsies en 

emulsies en  
vloeibitumen

Bitumineuze bindmiddelen

vloeibitumen
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CERTIFICATIE COPRO

Adviesraad:
voorzitter stefan vansteenkiste
Ondervoorzitter Philippe keppens
secretaris Philippe du Bus de Warnaffe
leden Peggy Aerts, Jeroen Besamusca, erik 
Barbé, Chantal flemal, Pierre Joly, karel Poncelet, Pierre-
Paul Modde, vincent reeners, Jan soers, tine tanghe, 
theo terlouw, Jan theuwissen, Brecht vandorpe, Geert 
van dyck. 

gecertificeerde bitumen volgens toepassingsreglement 
trA 54 zijn:
n   wegenbitumen volgens nbn en 12591, 
n   hard bitumen volgens nbn en 13924, 

n   pigmenteerbaar bitumen,
n   bitumen met positieve penetratie-index,
n   “emulgeerbaar” bitumen.

in 2012 hebben 7 leveranciers cOprO-gecertificeerd bitu-
men geleverd, afkomstig van 9 productiesites: 
3 in belgië,
3 in nederland, 
2 in frankrijk en 
1 site in duitsland.
de cOprO-certificatie van bitumen gebeurt volgens het 
toepassingsreglement trA 54 voor bitumen voor de wegen-
bouw. de fabrikanten verbinden zich ertoe om hun producten 
te controleren volgens de in dit reglement afgesproken regels 
en cOprO houdt hier toezicht op door geregelde inspectie-
bezoeken en monsternemingen voor externe controle.

Bitumen voor de wegenbouw
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Certificatie COPRO

Adviesraad:
voorzitter stefan vansteenkiste
Ondervoorzitter karel Poncelet
secretaris Philippe du Bus de Warnaffe

leden   dominique Beaudoint, Chantal flemal, 
Philippe keppens, samuele Muroni, 
Pierre-Paul Modde, Christian rase, 
vincent reeners, Jan soers,  
Christian stassen, Hans suffeleers,  
tine tanghe, theo terlouw, Johan trigallez, 
Brecht vandorpe, noël vanhollebeke, 
Geert van dyck. 

Het polymeergemodificeerd bitumen (pmb) opgenomen in 
de typebestekken sb 250, tb 2011 en Qualiroutes zijn:
n   pmb 45/80-50
n   pmb 45/80-65
n   pmb 75/130-75

de specificaties in deze bestekken houden rekening met 
de klassen voorzien in de norm nbn en 14023. er zijn een 
aantal gemodificeerde bitumina (specialiteiten) die gecer-
tificeerd zijn volgens de voorschriften van de fabrikant, 
vastgelegd volgens de norm nbn en 14023. de technische 
fiches van het product, online consulteerbaar via COPrO 
extranet vermelden duidelijk welke karakteristieken gecer-
tificeerd zijn.
Het aantal gecertificeerde fabrikanten in 2013 bedroeg 8.
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CERTIFICATIE COPRO

Adviesraad:
voorzitter stefan vansteenkiste
Ondervoorzitter Philippe keppens
secretaris Philippe du Bus de Warnaffe

leden  norbert Alexandre, Chantal flemal, 
Pierre Joly, Philippe keppens, samuele 
Muroni, Christian rase, vincent ree-
ners, Jan soers, Christian stassen, theo 
terlouw en Brecht vandorpe.

de gecertificeerde bitumenemulsies zijn de emulsies die 
opgenomen zijn in de typebestekken. deze werden door de 
besturen in samenspraak met de fabrikanten geselecteerd 
op basis van de norm nbn en 13808. Voor bepaalde ken-
merken zoals de breekindex kunnen de fabrikanten de klas-

se (range) zelf bepalen om het product dat meest geschikt 
is voor de behoeften van hun klanten te kunnen leveren. Zij 
moeten echter duidelijk de keuze van de klasse vermelden 
op de technische fiche.
in 2012 bleek dat de mogelijke keuzes van klassen van de 
huidige norm en 13808 voor brekingsindex en/of viscositeit 
voor bepaalde producten niet of moeilijk te borgen waren. 
gezien de nieuwe versie van de emulsienorm, en 13808 
begin 2013 goedgekeurd werd, is er aanvaard dat de fabri-
kanten als te rapporteren klassen de ranges uit de nieuwe 
versie zullen gebruiken, die wel hanteerbaar lijken te zijn.

de gecertificeerde specificaties zijn opgenomen op de 
technische fiches van de gecertificeerde producten.

in 2013 zijn er 4 cOprO-gecertificeerde fabrikanten van 
emulsies en twee cOprO-gecertificeerde fabrikanten van 
vloeibitumen, allen gevestigd in belgië.

Bitumenemulsies  
en vloeibitumen
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CERTIFICATIE COPRO

Personeel
Ook voor dit product is Andie dedoncker de productverant-
woordelijke.
de keurders van de asfaltsector staan in voor monsternemin-
gen van de vezels, die meestal gebeuren bij de asfaltfabrikan-
ten.

Reglement
de certificatie is nog steeds georganiseerd volgens hetzelfde 
toepassingsreglement voor cellulosevezels: 
trA 63 versie 2.0 van 2004-02-09

Fabrikanten in 2013
momenteel is er maar 1 fabrikant meer die een cOprO-certi-
ficaat heeft namelijk rettenmaier.
de gecertificeerde vezels van rettenmaier worden geprodu-
ceerd door jrs prozesstechnik te pattensen (duitsland).
Het gecertificeerde gamma bestaat enkel uit een voorom-
hulde cellulosevezel.

Productie
in 2013 werd er t.o.v. 2012 een kleinere hoeveelheid gecertifi-
ceerde vezels op de belgische markt gebracht. deze hoeveel-
heid bedroeg 320 ton. de dalende populariteit van smA-X1 is 
hiervoor de voornaamste reden. Onderstaande grafiek geeft de 

Vezels
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evolutie van de vezelverkoop weer voor de periode 2004-2013.

Controlebezoeken
in 2013 werden er 4 controlebezoeken uitgevoerd in het ka-
der van de cOprO-certificatie waarvan 1 op de productie-
eenheid in duitsland. er werden in totaal 6 monsternemingen 
uitgevoerd.

naast de gecertificeerde vezels van rettenmaier waren er 
opnieuw enkele leveringen van niet gecertificeerde vezels. 
Hierop werd dan telkens een partijkeuring uitgevoerd, om de 
conformiteit van deze producten met het standaardbestek 
aan te tonen.
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CERTIFICATIE COPRO

Personeel
in 2013 werden de controlebezoeken uitgevoerd door  
Andie dedoncker en jordy Van dam. 

Andie volgt als productverantwoordelijke alle dossiers op.
jordy is ondertussen volledig opgeleid als keurder en 
voerde in 2013 zelfstandig controlebezoeken uit.

Reglement
de certificatie wordt georganiseerd op basis van de on-
derstaande reglementen:
n  toepassingsreglement voor voegvullingsproducten en 

voegbanden trA 46 versie 3.0 van 2007-09-25
n  reglementaire nota voor ijking, kalibratie en controle 

rnr 05 versie 1.0 van 2013-07-14

Het trA 46 zal in de loop van 2014 geactualiseerd worden 
naar aanleiding van het invoeren van de rnr 05.

Adviesraad
de Adviesraad Voegvullingsproducten en Voegbanden is 
in 2013 niet samengeroepen. 

Fabrikanten en producten
momenteel zijn er 6 gecertificeerde fabrikanten. er zijn 4 
fabrikanten voor warm gegoten voegvullingsproducten en 
3 voor voegbanden. 
Het certificaat van één fabrikant van warm gegoten voeg-
vullingsproducten is momenteel nog opgeschort.
de warm gegoten voegvullingsproducten worden in bel-
gië, frankrijk en duitsland geproduceerd. 
de voegbanden worden in het buitenland geproduceerd. 
Voor een aantal van deze producenten zijn er wel erkende 
verdelers in belgië.

Controlebezoeken
in 2013 werden er 11 controlebezoeken uitgevoerd in het 
kader van de cOprO-certificatie of het behalen van een 
cOprO-certificaat. 

Voegvullingsproducten en 
voegbanden
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ligging van de gecertificeerde productie-eenheden voegvullingsproducten en voegbanden.

COPRO
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GRAVAUBEL

INTERDESCO 
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CERTIFICATIE:  
COPRO, BENOR en CE-markering

Personeel
sectorverantwoordelijke: Johny de nutte
Productverantwoordelijke: Michaël van schelvergem

de controlebezoeken werden uitgevoerd door dorien 
desmet, Cindy Henderick, dieter krikilion, Anneleen van 
Bruystegem, dave vanbeveren, Michaël van schelvergem, 
Joris Claes, toby verdin, Annabelle vekeman en dries van 
Hemelryk.
 
in de loop van 2013 verlieten cindy Henderick, joris claes 
en dries Van Hemelryk ons team. twee nieuwe krachten, 
dries wouters en Kim de jonghe, zijn intussen in dienst om 
hen in 2014 te vervangen.

Onderwerp van de certificatie
Het betreft de certificatie van gerecycleerde granulaten  
afkomstig van het voorafzeven, breken en zeven van bouw- 
en slooppuin.

Voor de ce-markering niveau 2+ wordt gebruik gemaakt van:
n   r/ce 2+ 16236: reglement voor de certificatie in het 

kader van de ce-markering AVcp- systeem 2+ voor de 
conformiteitcertificatie voor de productiecontrole in de 
fabriek voor granulaten. Versie 1.0 dd 2014-02-18. 

n   de productnormen (zie art. 2.3.1 van r/ce 2+ 16236).

Voor de cOprO-certificatie wordt gebruik gemaakt van 
volgende reglementen:
n   crc 01 - reglement voor productcertificatie in de bouw-

sector (versie 1.0 dd. 2000-03-24),
n   trA m10/11 - toepassingsreglement voor de certificatie 

van de milieuhygiënische kwaliteit van puin-en sorteer-
zeefgranulaten volgens het eenheidsreglement van de 
OVAm (versie 1.1 d.d. 2011-11-22),

Voor de benOr-certificatie wordt gebruik gemaakt van vol-
gende reglementen:
n   crc benOr 01 - reglement voor productcertificatie in de 

bouwsector (versie 1.0 d.d. 2000-08-01),
n   benOr trA 10 - toepassingsreglement voor gerecy-

cleerde granulaten geproduceerd op een vaste locatie 
(versie 2.0 d.d. 2012-06-19),

n   benOr trA 11 - toepassingsreglement voor gerecycleer-
de granulaten geproduceerd door een mobiele installatie 
(versie 2.0 d.d. 2012-10-23).

Gerecycleerde granulaten
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Evolutie van het aantal productie-eenheden

Adviesraad
voorzitter:  J. desmyter
secretaris:  M. van schelvergem

leden: C. flemal, M. van den Berghe, A. van Gucht,  
M. verboven., Messieurs d. Block, M. Briessinck,  
d. Coveliers, J. d’Hooghe, l. de Bock, e.  desmedt,  
A. Ghodsi, W. Goossens, M. regnier, e. van de velde,  
P. van de velde, M. van schelvergem, r. lorant, J. desmyter.

Plaatsvervangers: Messieurs J. Berger (tot 01/05/2013),  
d. krikilion, d. fransis, P. keppens, t.  Mariage, f. theys,  
t. Mangelschots, k. de Prins.

Overzicht COPRO-certificatie  
in 2013 ontvingen we in totaal 16 formele aanvragen, waar-
van 13 voor vaste locaties en 3 voor mobiele installaties.
de toestand op 1 januari 2014: in totaal zijn er 272 produc-
tie-eenheden waarvan 247 gecertificeerd (197 + 50), 19 
eenheden in toelatingsperiode (16 + 3) en 6 eenheden die 
nog niet in de toelatingsperiode zijn (5 + 1). 

Spreiding geproduceerde  
productie-eenheden per provincie
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Overzicht COPRO-gecertificeerde pro-
ducten

totale hoeveelheid gecertificeerde gerecycleerde granula-
ten in 2013: 11.324.372 ton 

n   Vaste locatie (trA10): 9.927.457 ton (waarvan 4.014.186 
ton werd geproduceerd door een mobiele installatie met 
cOprO-certificaat trA 11)

n   mobiele installatie (trA11) – totale productie 5.411.101 
ton, waarvan:
n   geproduceerd op bouw- en sloopwerven: 1.396.915 ton
n   geproduceerd op andere vaste locaties (trA 10): 

2.239.345 ton
n   geproduceerd op eigen vaste locaties (eigen trA 10): 

1.774.841 ton

in 2012 werd het cOprO-extranet gelanceerd. Op deze site 
zijn de technische fiches van alle gecertificeerde producten 
digitaal raadpleegbaar. 

eind 2013 waren er in totaal 2290 digitale technische fiches 
- 1669 voor vaste locaties en 621 voor mobiele brekers – in 
het cOprO-extranet ingediend.
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Controlebezoeken COPRO-certificatie
er werden in totaal 594 controlebezoeken uitgevoerd waarvan:
vast: 258 bezoeken van het type t1c (1 dag)
 214 bezoeken van het type t2c (1/2 dag)
Mobiel: 80 bezoeken van het type t1c (1 dag)
 42 bezoeken van het type t2c (1/2 dag)

tijdens deze bezoeken werden 2060 monsters ontnomen 
(1779 vast en 281 mobiel). dit groot aantal monsters is te 
wijten aan de stalen die dienden genomen te worden voor 
chemische analyse en asbestcontrole die opgelegd zijn in 
het OVAm-eenheidsreglement.

wat betreft sancties werden er in totaal 47 waarschuwin-
gen, 11 berispingen en 16 opschortingen van autonome le-
vering uitgeschreven.

Totalen van de geproduceerde soorten granulaten:

Spreiding van de tonnages over het aantal vergunninghouders:
totaal tonnage

/ jaar
0 - 

20.000
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40.000
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200.000
200.000 +

trA
10

aantal vergunningh 80 33 29 14 8 15 7 7

% 41% 17% 15% 7% 4% 8% 4% 4%

trA
11

aantal fabrikanten 10 8 5 3 4 9 3 3

% 22% 18% 11% 7% 9% 20% 7% 7%

vaste locatie % Mobiele installatie %

betongranulaat 3.292.928 ton % 2.338.001 ton 43

menggranulaat 3.669.265 ton 37 1.516.769 ton 28

metselwerkgranulaat 300.516 ton 3 215.749 ton 4

(niet-) teerhoudend asfaltgranulaat 602.801 ton 6 433.019 ton 8

puinzeefzand (beton- en metselwerkpuin) 1.940.318 ton 20 760.272 ton 14

puinzeefzand asfaltgranulaat 15.414 ton < 1 46.416 ton < 1

beton- en asfaltgranulaat 49.795 ton < 1 100.874 ton 2

Asfalt- en menggranulaat 27.961 ton < 1 0 ton 0

sorteerzeefgranulaten 28.459 ton < 1 0 ton 0
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CE- markering niveau 2+ 
sedert 2004 is cOprO door de lidstaat belgië aangeduid 
als notified body voor gerecycleerde granulaten.
in 2013 ontvingen we in totaal 17 formele aanvragen, 
waarvan 14 voor vaste locaties en 3 voor mobiele instal-
laties. Voor 15 van deze 17 producenten werd reeds een 
initiële audit uitgevoerd (waaronder het grootste deel in 
toelatingsperiode cOprO).

bovendien werden er in 2013 door cOprO 20 ce-certifi-
caten uitgereikt, wat het totaal op 247 brengt waaronder:
n Vaste locatie: 196
n mobiele installatie: 51

er werden in totaal 235 (181 + 54) audits uitgevoerd con-
form r/ce 10/11 2+ - versie 1.0 van 2005-04-16. Vanaf 
dd.2014-02-18 is er een nieuw reglement r/ce 2+ 16236 
van kracht. dit reglement is van toepassing op de conformi-
teitcertificatie in het kader van de bouwproductenverorde-
ning voor granulaten waarvoor de ce-markering systeem 
AVcp 2+ geldt. 

dit reglement bevat de algemene regels voor de leverancier 
en de genotificeerde instelling betreffende het aanbrengen 
van de ce-markering op granulaten overeenkomstig de eu-
ropese bouwproductenverordening 305/2011.
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Personeel
sectorverantwoordelijke:   johny de nutte
Productverantwoordelijke:  stéphane baguet
keurders: Annabelle Vekeman en stéphane baguet

Onderwerp van de certificatie
Het gaat hier om de certificatie van natuurlijke (van massie-
ve rots, van alluviale of maritieme oorsprong, ...) en kunst-
matige granulaten ((non-)ferro staalslakken).

de certificatie van de natuurlijke en de kunstmatig gevorm-
de granulaten is gebaseerd op 2 belangrijke gebieden:
n  de Ce-markering, verplicht indien in het kader van de eu-

ropese wetgeving;
n  het BenOr-merk, vrijwillig kwaliteitsmerk van een pro-

duct.

Voor deze 2 certificeringen treedt cOprO op als keuringsin-
stelling voor de certificatie-instelling be-cert.
de Ce-markering niveau 2+, betreft het kwaliteitssysteem 
(fPC) van de producent en de implementatie ervan. de 
externe controle is beperkt tot een systeem-audit. Het Ce-
certificaat wordt afgeleverd voor de overeenkomstigheid 
van het systeem ten opzichte van de van toepassing zij-
nde geharmoniseerde norm(en). de prestatieverklaringen 
(dop) opgesteld door de producent vallen onder zijn vol-
ledige verantwoordelijkheid (aantal gedekte producten en 
opgegeven kenmerken per product).
de BenOr-markering, zoals elke vrijwillige certificering, 
heeft in het bijzonder betrekking op de kwaliteit van het 
product zelf. Hier heeft men het dus meer over producton-
derzoek (met bijvoorbeeld onder andere monsterneming 
en proeven in onze aanwezigheid) en niet over een audit-
systeem (documentcontrole en toepassing). elk benOr-
product heeft zijn eigen certificaat en zijn eigen benOr-
identificatiefiche met alle gecertificeerde kenmerken. de 
certificaten en fiches van benOr-producten zijn verbonden 
en zijn afgegeven onder toezicht van de keurings- en de 
certificatie-instellingen.

2013, een jaar gevuld met verschil-
lende evenementen

van CPd naar CPr

Op 1 juli 2013 kwam er een belangrijke verandering tot 
stand in het kader van de ce-markering, namelijk de ver-

Natuurlijke en kunstmatig  
gevormde granulaten

CertifiCAtie: BenOr en Ce-markering
CertifiCAtie-instellinG: Be-Cert
keurinGsinstellinG nAtuurliJke: COPrO, seCO, sPW, kiWA-BMC en ikOB-BkB
keurinGsinstellinG kunstMAtiGe: COPrO
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ordening (eu) nr. 305/2011 van het europees parlement 
en de raad van 9 maart 2011. deze verordening legde de 
geharmoniseerde voorwaarden tot het verhandelen van de 
bouwproducten vast en trok de richtlijn 89/106/eeg van de 
raad in. wat dient er onder andere weerhouden te worden? 
Vooral dat de ce-markering niet meer wordt geregeld door 
een europese richtlijn, maar wel door een europees regle-
ment. men heeft het niet meer over een conformiteitver-
klaring van een product (waaraan een product wel of niet 
moet beantwoorden), maar over een prestatieverklaring 
(waaraan een product eigenlijk voldoet). deze terminolo-
gie is representatiever en duidelijker.

 van CriC-OCCn naar Be-Cert

in 2013, heeft cric-Occn haar partners en klanten geïnfor-
meerd over het feit dat ze afstand zou doen van haar certifica-
tie-activiteiten en de metrologie op datum van 1 januari 2014. 
Vanaf deze datum worden deze activiteiten gegroepeerd en 
beheerd door een nieuwe onafhankelijke instantie, te weten de 
nieuwe vzw be-cert.

van “drieledige” naar “tweeledige”

sinds lange tijd waren 3 keuringsinstellingen voor cric-
Occn betrokken bij de controles van de benOr-granula-



Granulatensector

72
Jaarverslag 2013 • COPRO

ten, te weten secO, spw en cOprO. tijdens het tweede se-
mester van 2013, heeft spw haar beslissing medegedeeld 
om vanaf 1 januari 2014 niet langer betrokken te zijn bij de 
benOr-inspecties “granulaten”.

van de “ouder wordende” trA 411 naar de nieuwe trA 411 
versie 2.0

ter herinnering, in 2011 heeft het bestuurscomité cric-
Occn granulaten op vraag van de producenten een werk-
groep opgericht en gemandateerd, nl. wg Hrrr (voor Her-
ziening reglementen - révision des règlements), voor de 
begeleiding van de aanpassingen van de reglementen. in 
samenspraak tussen de producenten, de gebruikers (asfalt 
cOprO, prObetOn, …), de overheid en de experten werd 

door het cric-Occn een nieuw model voorgesteld. de 
missie van deze werkgroep werd afgerond eind 2013. na 
goedkeuring van het bestuurscomité medio november wer-
den de nieuwe documenten van toepassing voor de nieuwe 
aanvragers van het benOr-merk vanaf 1 januari 2014, en 
voor iedereen vanaf 1 april 2014.

Het betreft in het bijzonder het toepassingsreglement trA 
411 - uitgave 2.0 Vrijwillige kwaliteitscertificatie van de gra-
nulaten overeenkomstig de normen nbn en 12620, nbn 
en 13043, nbn en 13242 en nbn en 13139. 

Om de gebruiksvriendelijkheid van de documenten te ver-
beteren, is elk toepassingsreglement opgebouwd uit drie 
afzonderlijke delen die samen één geheel vormen:
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n  “trA deel C: reglement voor productcertificatie”: dit deel 
bestaat uit een algemeen (ongewijzigd) deel, aangevuld 
met certificatieprocedures die eigen zijn aan het betrok-
ken product/toepassingsgebied en die opgenomen wor-
den in het deel “specifieke bijlage”. deze bijlage bevat alle 
bijzondere bepalingen aangaande de verlening van de 
vergunning, het gebruik en de controle van het benOr-
merk voor het betrokken product of productgroep.

n  “trA deel P: bepalingen voor de producent”: dit deel be-
vat alle bepalingen die door de producent in zijn proces 
toegepast horen te worden.

n  “trA deel e: bepalingen voor de externe controle”: dit 
deel bevat alle bepalingen en schema’s voor de externe 
controle toegepast door de Keuringsinstellingen (Ki) en 
de controlelaboratoria.

in aanvulling op deze nieuwe reglementen, hebben de tech-
nische voorschriften eveneens het voorwerp uitgemaakt 
van een update waarin de laatste ontwikkelingen en verbe-
teringen werden opgenomen (ptV 411 versie 2.1 – codifica-
tie van de granulaten overeenkomstig de normen nbn en 
12620, nbn en 13043, nbn en 13139 en nbn en 13242).

COPrO als opleidingsinstelling van andere keuringsinstel-
lingen 

cOprO werd in 2011 gemandateerd door cric-Occn om 
de nederlandse certificatie-/ keuringsinstelling iKOb-bKb 
“op te leiden” voor externe controle in het kader van het 
benOr-merk granulaten, dit voor de opvolging van en-
kele specifieke dossiers. door deze taak aan cOprO toe 
te vertrouwen, bevestigt (cric-Occn) be-cert nogmaals 
het vertrouwen dat ze hebben in de kwaliteit van de con-
troles en de expertise waarover cOprO beschikt binnen 
het domein van de granulaten en de certificatie. deze ex-
pertise is geen toeval, maar wel de logische concretisering 
van haar betrokkenheid op dit gebied. inderdaad, cOprO 
is zowel actief (sedert talrijke jaren al) op het vlak van het 
groot aantal gecontroleerde soorten granulaten (massieve 
rotsen, alluviaal maritiem of niet-maritiem, metaalslakken, 
gerecycleerd, ...) als op het vlak van de complexiteit van de 

dossiers. deze opleidingstaak werd dan ook met succes af-
gerond in 2013.

2013 in cijfers
Ce-markering niveau 2+

toepassingsreglement: trA ce 410 (toepassingsregle-
ment): “reglement voor de attestering door het cric-
Occn van de conformiteit van de fpc in het kader van de 
ce-markering van granulaten conform de europese nor-
men”.
eind 2013 volgde cOprO 18 dossiers in het kader van de 
ce-markering niveau 2+ op, 14 producenten van natuurgra-
nulaten en 4 producenten van kunstmatig gevormde gra-
nulaten. eén initiële audit en 13 opvolgingsaudits werden in 
dit verband uitgevoerd.

BenOr-merk

Zoals voor de voorbije jaren, bevestigt 2013 de verdere 
groei van de vrijwillige certificering bij de producenten van 
granulaten, zowel in aantal opgevolgde producenten (+5% 
ten opzichte van 2012) als in aantal uitgevoerde bezoeken 
(+14% ten opzichte van 2012).
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Bestuurscomité en werkgroepen  
CRIC-OCCN

effectief COPrO-lid:  stéphane baguet
Plaatsvervanger: johny de nutte

Het is niet meer dan logisch dat cOprO in werkgroepen en 
anderen van cric-Occn wordt vertegenwoordigd, en meer 
in het bijzonder:

n  de coördinatievergaderingen van de keuringsinstellin-
gen;

n  Het bestuurscomité cric-Occn granulaten dat in het 
algemeen 2 maal per jaar bijeenkomt, in juni en in no-
vember;

n  wg Hrrr (Herziening reglementen - révision des règle-
ments) voor de verwerking van de aanvragen tot wijziging 
van het reglement afkomstig van de producenten (ver-
eenvoudiging), in samenspraak met de gebruikers (asfalt 

cOprO, prObetOn, …) en overeenkomstig een model 
voorgesteld door het cric-Occn. deze groep heeft haar 
werkzaamheden beëindigd in 2013 (zie hierboven);

n  wg tussenhandelaars om een benOr-reglement op te 
stellen voor deze activiteit.

CEN TC 154 Mirror Group
COPrO-experten:    johny de nutte en stéphane baguet

cOprO heeft ook deskundigen onder zich die zich bezig 
houden met het onderzoek van de revisieprojecten en de 
nieuwe europese normen. Onze aanwezigheid in de belgi-
sche spiegelwerkgroep tc 154, in de hoedanigheid van ex-
pert wordt danig geapprecieerd en garandeert bovendien 
dat we te allen tijde op de hoogte blijven van de laatste 
ontwikkelingen van de normen van de granulaten binnen 
europa. 
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de activiteiten door cOprO uitgevoerd binnen het domein 
van waterbouwsteen omhelzen enerzijds de controles in de 
steengroeven in het kader van de KOmO-certificatie (met 
bestemming nederland in een samenwerking met KiwA-
bmc sinds 2001) en anderzijds de controles voor aanvaar-
ding op de werf (voor waterbouwkundige werken in belgië).

CERTIFICATIE: KOMO
deze KOmO-certificatie wordt beheerd door bmc-KiwA 
(nederland). cOprO treedt op als inspectie-instelling.

Personeel
de inspecties in het kader van de KOmO-certificatie van 
waterbouwstenen worden uitgevoerd door johny de nutte. 

Onderwerp van de certificatie
waterbouwsteen wordt toegepast in:
n  diverse waterbouwconstructies zoals waterkeringen, be-

scherming van oevers, bodembescherming, golfbrekers, 
…

n  aanvullingen/ophogingen
n  bescherming van kabels, leidingen en tunnels

Waterbouwsteen
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de fijne materialen worden meestal gebruikt als vulmateri-
aal voor schanskorven.

Volgende normen en reglementen zijn nog steeds van toe-
passing:
n  nen-en 13383-1. waterbouwsteen – deel 1: specificatie
n  nen 5180. nederlandse aanvulling op nen-en 13383-1 

waterbouwsteen - deel 1: specificaties
deze norm geeft nadere normatieve invulling aan een 
aantal keuzemogelijkheden in nen-en13383-1, voor wat 
betreft de toepassing van waterbouwsteen in nederland

n  nen-en 13383-2. waterbouwsteen – deel 2: beproe-
vingsmethoden

n  brl 9312. nationale beoordelingsrichtlijn betreffende 
het KOmO-productcertificaat voor waterbouwsteen voor 
toepassing in gww-werken.

Het kOMO-certificaat verzekert niet alleen de civieltech-
nische eigenschappen, maar ook de overeenkomstigheid 
met het Besluit Bodemkwaliteit (BBk). 

Opmerkelijk binnen deze certificatie is dat er procedures 
zijn opgenomen die de kwaliteit van de producten garan-
deert tot bij de afnemer (dus inclusief transport). Het cer-
tificaat wordt uitgereikt aan de producent, die zelf als le-
verancier kan optreden. in geval het transport echter door 
een andere onderneming wordt georganiseerd wordt deze 
onderneming als leverancier op het certificaat vermeld. 
Het is van het grootste belang de traceerbaarheid van de 
geproduceerde waterbouwsteen tot op de werf te garande-
ren. enkel het, bij de levering (schip) horende, uniek ori-
gineel leveringsdocument dat door de producent is opge-
maakt, biedt aan de bouwheer een garantie dat de lading 
gecertificeerd is.

bij groeven die voor steenslag voor gebruik in ongebonden 
toestand nl bsb (milieutechnische kwaliteit) gecertificeerd 
zijn volgens brl 9324, kunnen de resultaten van die milieu-
proeven eveneens gelden voor de waterbouwsteen. 

de samenwerking tussen cOprO en bmc-KiwA verloopt 
reeds jaren op een vlotte en efficiënte manier, wat zeker 
ook door de producenten wordt geapprecieerd. 

Bezochte fabrikanten – Aantal bezoeken
cOprO voert de controles, betreffende de KOmO-certifi-
catie, uit bij volgende belgische producenten. 

Volgende producenten zijn gecertificeerd:
n  sagrex te beez voor  cp 45/125 mm, cp 90/250 mm, lmA 

5/40 kg, lm 5/70 kg en lmA 10/60 kg.
n  sagrex (carrières lemay) te Vaulx voor lmA 5/40 kg, lmA 

5/70 kg, 10/60 kg, 40/200 kg en 60/300 kg.
n  cimescaut matériaux te Antoing voor cp 45/125 mm, 

56/125 mm en 90/150 mm.
n  carmeuse te moha voor lm 5/70 kg en lmA 10/60 kg.
n  calcaires de la sambre te landelies voor lmA 10/60 kg.
n  sagrex te marche-les-dames voor cp 45/125 mm.
n  carrières Van reeth-Hoefkens te durbuy voor lmA 10/60 

kg, lmA 40/200 kg en lmA 60/300 kg.

in 2013 werden in totaal 24 controlebezoeken door cOprO 
uitgevoerd.

COPRO-KEURINGEN IN BElGIë
Personeel

bij de partijkeuringen van waterbouwstenen zijn de volgen-
de medewerkers betrokken: johny de nutte en michaël Van 
schelvergem. 

Onderwerp van de keuringen
bij levering op de werf worden, op vraag van de bouwheer 
of de aannemer, controles op de aangeduide partijen uit-
gevoerd. COPrO is BelAC-geaccrediteerd voor deze acti-
viteit en beschikt over een jarenlange ervaring binnen het 
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domein van productie en productcontrole van waterbouw-
steen.

de monsternemingen en proeven worden uitgevoerd vol-
gens en 13383-2. waterbouwsteen – deel 2: beproevings-
methoden of volgens de eisen van het bijzonder bestek: 

n  de controle van de massaverdeling en de beoordeling van 
de vorm van de stenen worden op de werf uitgevoerd. 

n  Voor controles van de intrinsieke eigenschappen (dicht-
heid, druksterkte, weerstand tegen afslijting en water-
opneming/vorst-dooiweerstand) worden de monster-
nemingen door cOprO uitgevoerd, de proeven dienen 
evenwel in erkende laboratoria te worden uitgevoerd. 

de proefresultaten worden door cOprO geëvalueerd vol-
gens en 13383-1 en/of de geldende bestekken. Voor de 
proeven die ter plaatse worden uitgevoerd wordt onmiddel-
lijk een voorlopige beoordeling gedaan. Het definitief ver-
slag volgt binnen de week na het uitvoeren van de proeven.

de keuringen hebben niet alleen betrekking op natuurlijke 
gesteenten, doch ook op kunstmatige granulaten. bij deze 
laatste kunnen de controles niet alleen betrekking hebben 
op de technische eigenschappen, maar ook op de milieuhy-
giënische conformiteit aan de wetgeving. 
COPrO is door de OvAM erkend voor monsternemingen 
van afvalstoffen en andere materialen voor gebruik als 
bouwstof-vaste stoffen. de evaluatie van de resultaten 
volgens het standard bestek, en ingeval van kunstmatige 
granulaten ook volgens de geldende wetgeving wordt door 
cOprO uitgevoerd.

Keuringen op de werf hebben het grote voordeel dat het re-
sultaat de kwaliteit van de werkelijk geleverde vracht betreft. 
de verschillende manipulaties (laden en lossen) van de ste-
nen kunnen o.a. leiden tot een gewijzigde massaverdeling en 
gemiddelde massa. Voor kunstmatige gesteenten is de con-
formiteit aan milieucriteria minstens even belangrijk. 

Referenties in 2013
ministerie van de Vlaamse gemeenschap – Afdeling mari-
tieme toegang: controles uitgevoerd op de werf Ow-plan 
havendammen te Oostende. Aannemer: stene twins tHV. 
de controles betroffen de massaverdeling en de beoor-
deling van de vorm van zware sorteringen 300/1000 kg, 
1000/3000 kg en 3000/6000 kg.

Voor de firma de Hoop bouwgrondstoffen werden bij le-
veringen in belgië eveneens verschillende partijkeuringen 
uitgevoerd. 
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CERTIFICATIE: STEENSlAG BESlUIT BODEMKWAlITEIT – BBK

Het bbK productcertificaat (nl-bsb logo) voor leveringen 
van steenslag in ongebonden toepassing in nederland, be-
treft enkel de milieuhygiënische kwaliteit. deze certificatie 
wordt beheerd door KiwA-bmc (nederland). cOprO treedt 
op als inspectie-instelling.

Personeel
bij de certificatie van de overeenkomstigheid van steen-
slag aan het besluit bodemkwaliteit zijn de volgende me-
dewerkers betrokken: johny de nutte.

Onderwerp van de certificatie
de certificatie betreft de milieuhygiënische eigenschappen 
van steenslag die bedoeld is om te worden toegepast als niet-
vormgegeven of als vormgegeven bouwstof (afhankelijk van 
de korrelgrootte van het materiaal), in ongebonden toepas-
sing. 

toepasselijke reglementen:
n  Algemeen reglement product- en procescertificatie (2001).
n  brl 9324 (2008) + wijzigingsblad (2012) nationale beoor-

delingsrichtlijn betreffende het nl-bsb productcertificaat 
voor de milieuhygiënische kwaliteit van steenslag in onge-
bonden toestand. deze beoordelingsrichtlijn (brl 9324) 
betreft alleen de certificering in het kader van het Besluit 
Bodemkwaliteit. 

in brl 9324 zijn de eisen opgenomen met betrekking tot 
de milieuhygiënische eigenschappen van steenslag, zoals 
deze in het besluit bodemkwaliteit en de regeling bodem-
kwaliteit zijn gesteld. 
in de beoordelingsrichtlijn staan ook alle eisen die door de 
certificatie-instellingen, die hiervoor geaccrediteerd zijn 

door de raad voor Accreditatie nederland, worden ge-
hanteerd bij de behandeling van een aanvraag voor c.q. de 
instandhouding van een productcertificaat voor steenslag 
voor toepassing als niet-vormgegeven of als vormgegeven 
bouwstof. 

Bezochte fabrikanten –  
Aantal bezoeken

de nederlandse certificatie-instelling KiwA-bmc beheert 
de certificatie. cOprO voert controles uit bij volgende bel-
gische producenten:
n  cimescaut matériaux s.A. te Antoing
n  Holcim granulats n.V. (carrière du milieu) te gaurain-

ramecroix
n  Holcim granulats n.V. (carrières de soignies) te soignies
n  sagrex nV te beez
n  sagrex n.V. (carrière lemay) te Vaulx
n  sagrex n.V. te marche-les-dames
n  carmeuse s.A. te moha
n  carmeuse s.A. te engis

in 2013 werden in totaal 16 controlebezoeken uitgevoerd. in-
dien mogelijk worden deze bezoeken gecombineerd met een 
controlebezoek in het kader van de controle voor de KOmO-
certificatie van waterbouwsteen.

Steenslag in ongebonden toestand
Besluit bodemkwaliteit
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CERTIFICATIE COPRO
deze certificatie wordt beheerd door de vzw cOprO.

Personeel
de certificatie van met bindmiddelen behandelde grond 
werd in 2013 door johny de nutte opgevolgd.

Certificatie van met bindmiddelen 
behandelde grond

Het behandelen van grond met kalk en/of andere hydraulische 
bindmiddelen maakt het mogelijk om meer plastische gronden op 
verantwoorde manier een bouwtechnische bestemming te geven. 

de cOprO-certificatie van behandelde grond gepro-
duceerd op een vaste locatie is gebaseerd op 
trA 16 - toepassingsreglement voor met bindmiddelen 
behandelde grond geproduceerd op een vaste locatie. in 
dit reglement worden volgende stappen gevolgd alvorens 
behandelde grond wordt geleverd op de werf:
n  Vooronderzoek van de grond (korrelverdeling, vochtge-

halte, gehalte organische stoffen en methyleenblauw-
proef, …).

n  een studie naar de keuze van het bindmiddel en de toe 
te passen dosering. enkel bindmiddelen waarvan de 
werking voldoende gekend is komen in aanmerking. de 
bindmiddelen dienen te beantwoorden aan de geldende 
normen of indien er geen norm bestaat dient de werking 

Behandelde grond  
geproduceerd op vaste locatie 
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te worden aangetoond met een studie uitgevoerd door 
een belgische onpartijdige wetenschappelijke instelling.

n  dagelijks wordt voor de start van de behandeling het 
vochtgehalte bepaald en wordt de bindmiddeldosering 
bijgestuurd. Hierna wordt een verkruimelproef uitge-
voerd om de goede werking te verifiëren.

n  Op het eindproduct worden afhankelijk van de toe-
passing volgende proeven uitgevoerd: korrelverdeling, 
controle draagvermogen cbronmiddellijk, cbr4 dagen 
onderdompeling, ipi, druksterkte en lineaire zwel.

Zowel de procedures voor deskundige behandeling, als de 
certificatie zijn opgenomen in sb 250 versie 2.2.

Meerwaarde van de aangevoerde 
gecertificeerde behandelde grond 
(TRA 16)

Voor het behandelen met een bindmiddel dient er voor de 
te behandelen partij eerst een conform verklaard technisch 
verslag te zijn dat bouwkundig bodemgebruik toelaat. na 
het uitvoeren van vooronderzoek en voorstudie gebeurt 
de behandeling steeds met performante machines die een 
constante en homogene menging garanderen. de gele-
verde eindproducten worden systematisch gecontroleerd. 
wat aangevoerde behandelde grond betreft betwist nie-
mand de meerwaarde van de hoge kwaliteit van de gecer-
tificeerde producten. deze bieden bovendien de zekerheid 
dat de grond voor behandeling voldeed aan de Vlaamse 
milieuwetgeving volgens Vlarebo. 

Certificatie van behandelde grond 
geproduceerd op vaste locatie (TRA 
16) in 2013

de verminderde aandacht voor het nazicht op de werf van 
de kwaliteit/certificatie van aangevoerde behandelde grond 
en het behandelen van grond op de werf zelf, hebben er toe 
geleid dat de productie onder trA 16 sterk verminderd is. 

enkel de productie-eenheid van Ac materials (Aclagro) 
te wondelgem beschikt nog over een cOprO-certificaat 
1604/16. 
deze certificatie betreft behandelde grond voor volgende 
toepassingen:
n  Aanvulling van rioolsleuven en omhulling van buizen
n  Aanvulling en ophoging in het baanbed 
n  Aanvulling van bouwputten
n  funderingen onder bedrijfsvloeren

er werd 14.699 ton onder certificaat geleverd.

De toekomst
enkel het gebruik van met bindmiddelen behandelde grond 
van constante kwaliteit geeft voldoende garantie dat de 
levensduur van het uiteindelijke bouwwerk gegarandeerd 
blijft. een verbeterde handhaving van de leveringen van 
met bindmiddelen behandelde grond overeenkomstig de 
eisen van het sb 250 en van alle aspecten betreffende de 
grondbehandeling op de bouwplaats, komt de kwaliteit van 
het bouwwerk ten goede. Het cOprO-certificaat draagt 
hiertoe bij en verdient zeker een opwaardering. 
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CERTIFICATIE: BENOR
de certificatie wordt beheerd door cOprO

Algemeen
Ook in 2013 verzorgde cOprO de benOr-certificatie van 
fabrieksmatig geproduceerde aanvoervulstoffen, zowel 
composietvulstoffen als natuurlijke vulstof. deze bieden nog 
steeds de beste garantie dat een vulstof van constante kwali-
teit gebruikt wordt voor de productie van bitumineuze meng-
sels. Vooral eigenschappen zoals holle ruimten zorgen ervoor 
dat de asfaltproducent kan vertrouwen op een aangeleverde 
vulstof met niet wisselende specificaties. Het benOr-certifi-
caat blijft ook hier een belangrijke meerwaarde.

Het gebruik van recuperatievulstoffen, afkomstig van ver-
schillende zanden en dus ook uiteenlopende eigenschappen, 
werd in 2013 verder onderzocht in samenwerking met het 
Ocw (werkgroep bAc-2 ‘eigenschappen van vulstoffen’). de 
voorlopige, vooral theoretische, conclusies worden in 2014 
verder onderzocht in de praktijk.

Aanvoervulstof kan een natuurlijke vulstof zijn of een compo-
sietvulstof. de meest voorkomende bestanddelen zijn:
n  Kalksteenvulstof: geproduceerd door het breken en ma-

len van kalksteen;
n  poederkoolvliegas: vliegas die langs droge weg wordt 

opgevangen uit de rookgassen van met poederkool ge-
stookte elektriciteitscentrales;

n  AVi’s en sVi’s: vliegassen afkomstig van afval-, respec-
tievelijk slibverbrandingsinstallaties. de fysische eigen-
schappen van deze vliegassen liggen min of meer tussen 
die van de poederkoolvliegas en kalksteenmeel in.

Toepasselijke documenten
de documenten die in 2013 nog steeds aan de basis lagen 
van de benOr-certificatie en ce-markering zijn:
n  nbn en 13043 (2002) - toeslagmaterialen voor asfalt en 

oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en ande-
re verkeersgebieden

n  crc benOr (versie 1.0 d.d. 2000-08-01) - reglement 
voor productcertificatie in de bouwsector

n  trA 12 (versie 2.0 d.d. 2005-04-19) - toepassingsregle-
ment voor het gebruik en de controle van het benOr-
merk in de sector van de vulstoffen voor koolwaterstof-
mengsels in de wegenbouw

n  benOr lOgOreglement (versie 2.0 d.d. 2003-03-12) 
- reglement voor het gebruik van het benOr-logo en de 
verwijzing naar het benOr-merk

n  r/ce 2+ 12 (versie 1.0 d.d. 2004-04-16) - reglement voor 
de attestering van de conformiteit van de fpc in het ka-
der van de ce-markering niveau 2+ voor vulstoffen voor 
gebruik in koolwaterstofmengsels voor wegen, vliegvel-
den en andere verkeersgebieden conform de europese 
normen

midden 2013 waren zowel de nieuwe versies van de en 
13043, als van en 16236 (nieuwe norm met de criteria be-
treffende de fpc) goedgekeurd. deze normen werden in 
2013 van toepassing gesteld maar eind van het jaar terug 
ingetrokken.

Gecertificeerde vergunninghouders en 
-producten

Vulstoffen voor gebruik in bitumineuze mengsels worden in 
belgië gecertificeerd volgens de norm nbn en 13043. Het 
benOr-productcertificaat is een kwaliteitsverklaring bo-
venop de ce-markering. Het product, het productieproces 
en het kwaliteitssysteem van de producent worden regel-
matig door cOprO gecontroleerd op overeenkomstigheid.

Het aantal gecertificeerde vergunninghouders in 2013 is 
niet gewijzigd t.o.v. het jaar ervoor.

er sloot zich wel een nieuwe producent aan, Antwerp stone 
terminal (Ast) te doel. deze heeft 2013 afgerond in toela-

Vulstoffen voor asfalt
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tingsperiode en ontving begin 2014 zijn benOr-certificaat. in totaal 
werd 93.822 ton aanvoervulstof onder het benOr-merk geleverd. 
dit is opnieuw een daling ten opzichte van 2012 (103.771 ton).

Activiteiten

de heer johny de nutte is sectorverantwoordelijke en ver-
zekert, samen met dieter Krikilion, het secretariaat van de 
Adviesraad. dieter Krikilion is tevens productverantwoor-
delijke. 

de controlebezoeken werden uitgevoerd door dieter Kriki-
lion en johny de nutte.
in 2013 heeft er 1 adviesraad plaatsgevonden. Zoals eerder 
vermeld blijft ook de werkgroep bAc-2 zich verder buigen 
over het productieproces van vulstoffen, zowel in belgië als 
in het buitenland, en de impact hiervan op de kwaliteit van 
asfalt.

identificatienr. / vergunninghouder Product normnaam Commerciële naam

431  sibelco europe 
mineralsplus 
maastricht b.v.

type ia V28/38, bn28/39, mbf10 duras filler 1 en 1w 

type ib V28/38, bn28/39, mbf10, cc80 duras filler 15

type iia V38/45, bn40/52, mbf10 duras filler 2 en 2w

type iia V38/45, bn40/52, mbf10, Ka5 duras filler 2K et 15K, 

wigras 40 K

type iib V44/55, bn40/52, mbf10, Ka20 duras filler 25

434  ccb sa gaurain-ramecroix type ib V28/38, bn28/39, mbf10, cc70 filler ib

436  cementbouw 
mineralen b.v. 
wanssum

type ia V28/38, bn28/39, mbf10 Vulprofite 10 en 20

type iia V38/45, bn40/52, mbf10 Vulprofite 30 en 40 

type iia V38/45, bn40/52, mbf10, Ka5 Vulprofite 35 en 45

type iib V44/55, bn53/62, mbf10, Ka20 Vulprofite 55
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CERTIFICATIE: BENOR
deze certificatie wordt beheerd door de vzw cOprO.

Personeel
sectorverantwoordelijke: johny de nutte
Productverantwoordelijke: toby Verdin

bij de certificatie van hydraulisch gebonden mengsels van 
korrelige materialen zijn volgende medewerkers betrokken 
johny de nutte, toby Verdin en stéphane baguet. in 2013 
werd een extra kracht, dave Vanbeveren, aangeworven.

Het product en de certificatie inhoudelijk
de certificatie omvat de hydraulisch gebonden mengsels 
van korrelige materialen voor gebruik in funderingen voor 
wegenbouw, vliegvelden en andere zones bestemd voor het 
verkeer. deze kunnen met de volgende meer gangbare bena-
mingen herkend worden:
n  cementgebonden steenslagfundering
n  Zandcement mengsels
n  schraal beton

de certificatie volgens trA 21 staat garant voor een “volledige” 
productcertificatie. de certificatie omvat dan ook alle noodzake-
lijke facetten, gaande van controle op de grondstoffen, de voor-
studie en fabricage controle, tot controle van de eindproducten.

tijdens een controlebezoek door cOprO wordt het zelfcon-
trolesysteem van de producent onder de loep genomen. 
Hierbij wordt elk facet van zijn zelfcontrole geëvalueerd.

Normen
Het toepassingsreglement trA 21 werd gebaseerd op de 
en-normen, zodat als deze in de toekomst geharmoniseerd 
worden, de stap naar ce-markering slechts een administra-
tief gegeven is. in 2013 zijn nieuwe en-normen (14227 deel 
1 tot en met 5) gepubliceerd. de harmonisatie van deze en 
normen is niet doorgevoerd. de voornaamste wijziging is de 
uitbreiding van de sterkteklassen.

Evolutie van de certificatie
in 2013 ontvingen we 7 formele aanvragen voor productie-
eenheden. de toestand op 1 januari 2014: in totaal zijn er 61 
productie-eenheden waarvan 38 gecertificeerd, 16 in toela-
tingsperiode en 7 die nog niet in de toelatingsperiode zijn.

Hydraulisch gebonden mengsels 
van korrelige materalen

Evolutie certificatie volgens TRA 21

formele aanvragen ingediend per jaar
productie-eenheden in toelatingsperiode
productie-eenheden met certificaat

A
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Technische fiches COPRO Extranet
sinds de ingebruikname van het cOprO extranet (extranet.
copro.eu) voor de technische fiches zijn reeds meer dan 

200 technische fiches ingediend en gevalideerd. Voor deze 
omschakeling was een eenmalige inspanning nodig van de 
verschillende partijen. maar we plukken nu reeds de vruch-
ten van de geleverde inspanning gezien de administratieve 
vereenvoudiging.

Adviesraad - Harmonisatiecomité

de adviesraad van hydraulisch gebonden mengsels is in 
2013 tweemaal bijeengekomen. de belangrijkste uitdagin-
gen voor 2014 zijn:
n  de procedure voor de kalibratie van doorstroomcentrales
n  de certificatie van drainerend schraal beton
n  de optimalisatie van de bepaling van de verwerkbaar-

heidsperiode

binnen het Harmonisatiecomité dat cOprO organiseert met  
be-cert, werd in 2013 verder toegezien op de gelijkwaardig-
heid van trA 550.21, opgevolgd door be-cert met trA 21, het 
referentiedocument dat wordt opgevolgd door de adviesraad bij  
cOprO.

Wallonië 

vlaams Brabant
limburg

Antwerpen

West-vlaanderen Oost- 
vlaanderen

AfGeleverde tOnnAGes Onder trA 21 in 2013

steenslagfundering 344 713

Zandcement 117 104

schraal beton 115 661

to
nn
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es

schraal beton
Zandcement
steenslagfundering

2010 2011 2012 2013

Aantal technische fiches op Extranet
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steenslagfundering
Zandcement
schraal beton

teerhoudend asfaltgranulaat-
cement

Hydraulisch gebonden mengsel-
conform nbn en 14227-1

evolutie van de hoeveelheid afgeleverde producten
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Fysico-chemisch behandelde 
granulaten
CERTIFICATIE COPRO

deze certificatie wordt beheerd door de vzw cOprO.

Personeel
sectorverantwoordelijke: johny de nutte
Productverantwoordelijke: dorien desmet
de controlebezoeken werden voornamelijk uitgevoerd door 
dorien desmet.

Onderwerp van de certificatie
toepasselijke reglementen:
n  crc 01 reglement voor productcertificatie in de bouw-

sector
n  trA 17 toepassingsreglement voor gereinigde granulaten 

afkomstig van de (fysico-chemische) reiniging van uitge-
graven bodem of van gelijkaardige afvalstoffen.

n  r/ce2+ 16236 reglement voor certificatie in het kader 
van de ce-markering voor granulaten.

uitgegraven bodem en gelijkaardige afvalstoffen zoals 
rioolkolkenslib, veegvuil, … worden in (grond)reinigingscen-

tra behandeld om als gereinigd granulaat terug op de markt 
te komen.
Het fysico–chemisch gewassen zand, afkomstig van gerei-
nigde bodem, dient volgens de bepalingen van hoofdstuk 
Xiii van het Vlarebo en de regels van het kwaliteitsreglement 
van de erkende bodemorganisatie te worden gecontroleerd 
omtrent de milieuhygiënische kwaliteit. de andere gewas-
sen producten worden nog steeds milieuhygiënisch geana-
lyseerd per productiebatch met een frequentie van mini-
mum 1 per 1000 ton.
de bouwtechnische controle op de eindproducten wordt 
steeds uitgevoerd per productiebatch met een frequentie 
van minimum 1 per 1000 ton. 
in 2013 werden geen reglementswijzigingen doorgevoerd 
maar werden via een werkgroepvergadering wel een aan-
tal aspecten en probleempunten vanuit de sector naar voor 
gebracht. 

Certificatie-activiteiten
Volgende producenten beschikten eind 2013 over een  
cOprO-certificaat:
n  grc Kallo te Kallo
n  de bree solutions te maldegem
n  sita remediation te grimbergen
n  grondreinigingscentrum limburg (carmans) te lummen

Voor 1 fabrikant stopte het cOprO-verhaal in 2013 tijde-
lijk, aangezien er een grote productie-onderbreking plaats 
vond. 

Voor de certificatie gebeurden er in 2013 12 periodieke 
controlebezoeken.

Alle producenten beschikken eveneens over een ce-mar-
kering niveau 2+.
in 2013 werden er in totaal 6 ce-audits uitgevoerd.
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tevens werd er 1 inleidend bezoek uitgevoerd naar aanlei-
ding van een formele aanvraag.

in 2013 werd er in totaal 113.146 ton gewassen zand en gra-
nulaat afgevoerd onder het cOprO-certificaat:

Als we deze cijfers naast de cijfers van vorig jaar leggen, kan 
een kleine achteruitgang geconstateerd worden. er dient 
echter rekening gehouden te worden met het feit dat deze 
cijfers afkomstig zijn van 4 producenten in plaats van 5.

Toepassingsmogelijkheden
Volgens de bouwproductenverordening 305/2011 is voor 
een product met toepassing onder een geharmoniseerde 
en-productnorm (bv: en 12620, en 13242, en 13043,…) 
een ce-markering niveau 2+ verplicht.

door het hanteren van deze normen kan het gewassen zand 
gebruikt worden in gecertificeerd beton, asfalt en ongebon-
den of hydraulisch gebonden mengsels.

Verder zijn er meerdere toepassingen vermeld in het sb250 
waarvoor het gecertificeerde gewassen zand in aanmerking 
kan komen zoals ondermeer zand voor schraal beton, zand 
voor zandcement, … .

de gewassen grove granulaten kunnen binnen de  benOr-
certificatie van trA21 worden gebruikt in hydraulisch ge-
bonden mengsels.

Doelstelling
de doelstelling voor 2014 blijft nog steeds het toepassings-
gebied van de fysico-chemisch gewassen grove granulaten 
verder uit te breiden, ondermeer in andere benOr-produc-
ten en voor andere toepassingen volgens het sb250.

Gecertificeerde producten tonnage

1 gewassen zand voor gebruik in beton, 
asfalt of funderingen 98.390  ton

2 gewassen grof granulaat voor funde-
ringsmateriaal volgens nbn en 13242 14.756 ton
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CERTIFICATIE COPRO
deze certificatie wordt beheerd door de vzw cOprO en is 
gestart in 2013.

Personeel
sectorverantwoordelijke: johny de nutte
Productverantwoordelijke: dorien desmet

de controlebezoeken werden uitgevoerd door johny de 
nutte.

Onderwerp van de certificatie
toepasselijke reglementen:
n  crc 01 reglement voor productcertificatie in de bouw-

sector
n  trA 40 toepassingsreglement voor secundaire granula-

ten. granulaten bekomen door het recycleren van afval-
stoffen (bodemassen, gieterijzanden, spoorwegballast, 
cellenbeton, …) of het bewerken van bijproducten (me-
taalslakken, …)

n  r/ce2+ 16236 reglement voor certificatie in het kader 
van de ce-markering voor granulaten.

Secundaire granulaten
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duurzame ontwikkeling en materiaalkringlopen staan cen-
traal in deze maatschappij. de vzw cOprO heeft dan ook 
het initiatief genomen tot het invoeren van een productcer-
tificatie van granulaten (zand en grove granulaten) beko-
men door het recycleren van afvalstoffen of bijproducten 
zoals slakken of bodemassen afkomstig van de ferro-in-
dustrie of non-ferro-industrie, slakken of bodemassen af-
komstig van afvalverbrandingsprocessen, gieterijzanden, 
spoorwegballast, cellenbeton, …
de vzw cOprO geeft met deze certificatie invulling aan 
alle vereiste criteria om een veilig bouwtechnisch en  een 
wettelijk milieuverantwoord gebruik van de eindproducten 
(producten waarin de granulaten zijn verwerkt)  te verze-
keren. 
deze certificatie behelst de bouwtechnische overeenkom-
stigheid. Voor secundaire granulaten waarvoor een gehar-
moniseerde en-norm van toepassing is, wordt het certifi-
caat pas uitgereikt nadat de producent voldaan heeft aan 
alle reglementaire bepalingen van de ce-markering niveau 
2+. 
de milieuhygiënische conformiteit wordt overeenkomstig 
de lokaal geldende wetgeving nagezien. Voor leveringen in 
Vlaanderen wordt de overeenkomstigheid aan het materi-
alendecreet, het VlAremA en desgevallend de grondstof-
verklaring nagezien. 
Ook het gebruiksgebied van het granulaat wordt beoor-
deeld. indien er onvoldoende historiek tot een verantwoord 
technisch gebruik in een bepaalde toepassing beschikbaar 
is, dient de producent door middel van een studie de ge-
bruiksgeschiktheid van het granulaat en de duurzaamheid 
van het eindproduct waarin het granulaat is verwerkt aan 
te tonen.
er wordt in dit reglement verder ook bijzondere aandacht 
besteed aan de traceerbaarheid vanaf het ontstaan van de 
afvalstof of bijproduct tot het gebruik van het eindproduct.
dit reglement is niet van toepassing voor gerecycleerde 
granulaten (trA 10 en 11) of voor granulaten afkomstig van 

de fysico-chemische reiniging van uitgegraven bodem of 
gelijkaardige afvalstoffen (trA 17).  

Certificatie-activiteiten
in 2013 heeft reeds 1 producent een aanvraag ingediend tot  
het behalen van een cOprO-certificaat. 
begin 2014 heeft de firma sadaci uit gent dan ook het  
cOprO-certificaat bekomen voor ferromolybdeen-granu-
laten (femo-granulaten). Het bedrijf beschikte reeds eer-
der over een ce-certificaat, afgeleverd door cOprO. naast 
de ce-audit werden in 2013 reeds 3 controlebezoeken  
uitgevoerd. de vereiste proeven werden zowel op bouwtech-
nisch als op milieuhygiënisch vlak met succes doorlopen. 

Toepassingsmogelijkheden
cOprO-gecertificeerde secundaire granulaten kunnen 
gebruikt worden in  beton, asfalt, hydraulisch gebonden 
mengsels, ... en dit overeenkomstig de geldende normen, 
productcertificatie, …. Hierbij dient ook steeds rekening te 
worden gehouden met de milieugerelateerde eigenschap-
pen van de granulaten en van het eindproduct waarin ze 
gebruikt zijn.

De toekomst
in 2014 wordt geopteerd om de bouwtechnische eigen-
schappen met een benOr-merk te valideren. Hierdoor 
kunnen deze granulaten een meer uitgebreid gebruiksge-
bied vinden in genormaliseerde producten en standaard-
bestekken. 
gezien de milieuwetgeving een gewestelijke materie is 
wordt voor gebruik in Vlaanderen verder de cOprO-cer-
tificatie behouden. Hierbij dient evenwel steeds ook de 
bouwtechnische conformiteit van het granulaat te worden 
bevestigd (ce-markering en benOr-certificatie).
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BENOR-CERTIFICATIE

Personeel
uitvoering en opvolging van de controlebezoeken voor de 
certificatie van de gietijzeren buizen en hun toebehoren  
gebeuren nog steeds door dezelfde personen. Hun contact-
gegevens zijn:
Contactgegevens 
n   krisV@copro.eu, of +32 478/31 07 64
n   kim.vandenhoeke@copro.eu, of +32 479 85 33 83

Toepasselijke documenten
TECHNISCHE DOCUMENTEN:
n   nbn en 598: “buizen, koppelstukken, toebehoren en hun ver-

bindingen, van nodulair gietijzer, voor afvalwatertoepassingen”;

n   ptV 811: nodulair gietijzeren buizen en hun mofverbin-
ding voor het transport van drinkwater – geschikt voor de  
verbinding met hulpstukken volgens nbn en 12842 –  
eisen en testmethoden

n   ptV 812: buizen, koppelstukken, toebehoren en hun  
verbindingen van nodulair gietijzer voor afvalwatertoe-
passingen – eisen en beproevingsmethode – bijkomende 
specifieke eisen voor rioleringsprojecten.

CERTIFICATIEDOCUMENTEN:
n de verschillende benOr-reglementen
n  Het toepassingsreglement trA 598, aangepast en  

goedgekeurd in 2013

Gietijzeren buizen en toebehoren
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Overzicht van de gecertificeerde fabri-
kanten

in 2013 werden de gecertificeerde gietijzeren buizen ver-
deeld door saint-gobain pipe systems belgium te landen 
voor productie-eenheden saint-gobain pAm te pont-à-
mousson en saint-gobain gussrohr te saarbrücken.

Controlebezoeken
in 2013 is er “slechts” 1160 ton geleverd onder het BenOr-
merk op de belgische markt.
er werden in 2013 in totaal 11 controlebezoeken uitgevoerd 
bij de fabrikanten en de verdelers om na te gaan of de ge-

leverde materialen voldoen aan de gestelde eisen van de 
norm.

Sectorale operator – Normalisatiecom-
missie NBN E203

in 2013 is deze normalisatiecommissie niet samengeroe-
pen.

Volgende personen zijn lid van deze commissie:

Philippe decamps, ludo Heedfeld (voorzitter), Joseph 
robeyns, raphael thijs, karel vangeel en kris vanden-
neucker (secretaris).

De Adviesraad voor Gietijzeren buizen
Volgende personen nemen deel aan deze vergaderingen 
van de adviesraad:

voorzitter:  ludo Heedfeld
Ondervoorzitter: Philippe Gilissen
secretaris: kris vandenneucker

en: roland Broers, Bart stulens, emmanuel de sutter, ka-
rel vangeel, Jos robeyns, Michel taillard, Philippe Plumier, 
Charlène vaassen en Marc van Heck.

na het opstellen en goedkeuren van ptV 812, werd vrij vlot 
het toepassingsreglement trA 598 aangepast opdat certi-
ficatie volgens deze ptV kan gebeuren.
uiteindelijk werd in 2013 een groot deel van de vergaderin-
gen gespendeerd aan het opstellen en aanpassen van een 
ptV voor de certificatie van materialen voor waterleidingen.

Als basis voor deze ptV dient de norm nbn en 545 en de 
gemeenschappelijke eisen bepaald in “Aquaflanders” (ge-
meenschappelijke materiaalvoorschriften voor ductiel giet-
ijzeren buizen en hulpstukken) en “Aquawal” (fiche techni-
que pour tuyaux et raccords en fonte ductile suivant nbn 
en 545 et leurs assemblages).

deze ptV en bijhorende toepassingsreglement zullen in 
2014 verder uitgewerkt en (hopelijk) goedgekeurd worden.
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BENOR- en COPRO-certificaat

Personeel
in 2013 bleef het personeelsbestand ongewijzigd voor de 
uitvoering en de opvolging van controlebezoeken in het 
kader van de certificatie van rioleringsonderdelen van giet-
ijzer, of certificatie van gietijzeren boomroosters.

Contactgegevens
n   krisV@copro.eu, of +32 478 31 07 64
n   kim.vandenhoeke@copro.eu, of +32 479 85 33 83

Toepasselijke documenten
TECHNISCHE DOCUMENTEN:

n   ptV 800: Afsluitingsinrichtingen van gietijzer of gietstaal 
met minimumdikte 10 mm: eisen

n   ptV 801: Afsluitingsinrichtingen van gietijzer of gietstaal 
met minimumdikte 7 mm: eisen

n   ptV 802: rioleringsonderdelen en toestellen uit gietijzer 
bestemd voor opvang en afvoer van water: kwaliteitsei-
sen

n   ptV 803: boomroosters: kwaliteitseisen
n   nbn en 124
n   nbn b53-101

de ptV 803 is in de loop van 2013 aangepast en goedge-
keurd. de belangrijkste aanpassing aan deze ptV is dat 
vanaf 2014 enkel nog gietijzeren boomroosters in nodulair 
gietijzer zijn toegestaan. gietijzeren boomroosters in lame-
lair (of grijs) gietijzer, die het overgrote deel uitmaken van 
de geïmporteerde niet-gecertificeerde boomroosters, zijn 
niet meer toegestaan volgens ptV 803.

betreffende nodulair gietijzer worden vanaf 2013, naast de 
kwaliteiten en gjs 500-7 en en gjs 600-3, nu ook de kwa-
liteiten en gjs 400-15, en gjs 450-1 aanvaard.

CONTROlEDOCUMENTEN:
n   reglement voor productcertificatie in de bouwsector 

crc benOr
n   reglement voor productcertificatie in de bouwsector 

crc 01
n   toepassingsreglement voor het gebruik en de controle 

van het benOr-merk in de sector van gietijzeren wege-
nisproducten trA 80

n   toepassingsreglement voor het gebruik en de controle 
van het benOr-merk in de sector van gietijzeren boom-
roosters trA 803

n   toepassingsreglement voor rioleringsonderdelen van 
gietijzer trA 124

Rioleringsonderdelen in gietijzer 
gietijzeren boomroosters



Metaalsector

94
Jaarverslag 2013 • COPRO

Overzicht van de fabrikanten van  
rioleringsonderdelen in gietijzer
VOlGENDE PRODUCTIE-EENHEDEN BEzITTEN  
EEN BENOR-CERTIFICAAT:  

n   fondatel-lecomte ● Andenne (b)
n   ej picardie ● saint crépin ibouvillers (f) 

verdeler: ej benelux - wezembeek-Oppem
n   saint-gobain canalizaçao ● itauna (brazilië) 

verdeler: sgps belgium - landen
n   saint-gobain slévárna ● Králuv dvur (cZ) 

verdeler: sgps belgium – landen
n   saint-gobain pAm uK ● leicestershire (gb) 

verdeler: sgps belgium – landen
n   ulefos nV ● ulefoss (n) 

verdeler : stradus Aqua – genk
n   buderus guss ● limburg (d) 

verdeler: wolters-mabeg – Houthalen
n   decloedt-decov ● Veldegem 

verdeler: probo-lwZ - lendelede

VOlGENDE PRODUCTIE-EENHEDEN zIjN  
COPRO-GECERTIFICEERD: 

n  fondatel-lecomte ● Andenne (b)
n  ej picardie ● saint crépin ibouvillers (f) 

verdeler: ej benelux - wezembeek-Oppem
n  saint-gobain pAm ● pont-à-mousson (f) 

verdeler: sgps belgium - landen
n  saint-gobain canalizaçao ● tauna (brazilië) 

verdeler: sgps belgium - landen
n  saint-gobain slévárna ● Králuv dvur (cZ) 

verdeler: sgps belgium – landen
n  ulefos nV ● ulefos (n) 

verdeler: stradus Aqua - genk

in 2013 werd de cOprO-certificatie voor de productie-een-
heid p.p.H.u deptula met als verdeler imcoma, stopgezet op 
vraag van deze verdeler.

Controlebezoeken
in 2013 is ongeveer 24.000 ton gecertificeerd materiaal 
geleverd op de markt. dit cijfer is praktisch status-quo met 
het cijfer van 2012 (toen 24.250 ton werd geleverd).

Om de kwaliteit te garanderen van deze 24.000 ton, wer-
den in totaal 41 controlebezoeken uitgevoerd, zowel bij de 
verdelers als bij de fabrikanten.

De Adviesraad Gietijzer
de vergadering van de adviesraad is samengesteld uit:

voorzitter:  William Martens
Ondervoorzitter: sven Couck
secretaris: kris vandenneucker

en: kurt Beghyn, Jan van der veken, Bernard Cassart, 
rudy lombet, Bart stulens, Hans vercruysse, Alexandre 
lecomte, Job van es, didier Block, emmanuel de sutter en 
Mark van Heck.

tijdens de vergaderingen van de adviesraad zijn vooral vol-
gende zaken aan bod gekomen:
n   een proefmethode voor het bepalen van het afvoerde-

biet van een waterontvanger, dit in samenwerking met 
de universiteit van leuven, is verder bestudeerd, doch is 
door technische problemen enorm vertraagd;

n   een ontwerp van ptV 806 (voor de certificatie van meer-
voudige deksels) en van ptV 804 (voor de certificatie van 
rechthoekige deksels) is opgemaakt, doch dient vooral in 
2014 verder te worden afgewerkt;
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n  een ontwerp van ptV 805 voor de certificatie van dek-
sels Ø 600 is in eindfase geraakt. deze ptV wordt in 2014 
goedgekeurd door de raad van bestuur van cOprO;

n  het bespreken van de eisen gesteld aan de rubberring in 
de gietijzeren deksels/roosters is eveneens vastgelegd en 
goedgekeurd in ptV 832. deze ptV voor de certificatie 
van de elastische oplegging van gietijzeren deksels treedt 
in voege in 2014;

n  wijzigen van de toegestane gietijzerkwaliteiten in de ver-
schillende ptV’s;

n  de nokhoogte van gietijzeren deksels is eveneens be-
sproken en vastgelegd in 2013.

Al deze aangepaste eisen zijn terug te vinden in de betref-
fende ptV’s.
Vooral het beperken van de gietijzerkwaliteit tot nodulair giet-
ijzer voor de gietijzeren boomroosters vraagt de nodige aan-
dacht tijdens de controlebezoeken. eveneens zal op de wer-
ven hieraan de nodige aandacht dienen besteed te worden.
Om al de nog lopende zaken zo goed en volledig mogelijk af 
te handelen betekent dit alvast een drukke agenda voor 2014!

Herziening van de Europese norm  
EN 124

beknopte historiek van de herziening:
n   2011: beslissing in 2011 om de norm en 124 op te splitsen 

in verschillende deelnormen voor elk materiaal;
n   2012: uitwerken van deze verschillende deelnormen en 

verzamelen van opmerkingen op deze deelnormen;
n   2013: bespreken van de meer dan 1000 (!) opmerkingen;
n   2014: tO be cOntinued…

METAlEN DEKSElS
de cOprO-gecertificeerde metalen deksels in roestvrij 
staal worden geproduceerd en geleverd door ge power 
controls met de productie-eenheid gevestigd in Haaksber-
gen, nederland.
de norm nbn en 124 vormt de basis van de certificatie van 
deze deksels.
de prefab betonelementen, waarmee deze deksels op de 
markt geleverd worden, maken geen deel uit van de certi-
ficatie.
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CERTIFICATIE: COPRO

Personeel
Voor schanskorven weinig nieuws onder de zon betreffen-
de cOprO-certificatie:
in 2013 werden de controlebezoeken uitgevoerd door  
dieter Krikilion en Kris Vandenneucker, die eveneens de 
certificatie-activiteiten coördineerde en opvolgde.

Hun contactgegevens zijn nog steeds:

n   dieter krikillion, keurder schanskorven:  
dieterK@copro.eu of +32 474 96 14 14

n   kris vandenneucker, sectorverantwoordelijke metaal: 
krisV@copro.eu of +32 478 31 07 64

Toepasselijke reglementen
de documenten van toepassing voor de certificatie van de 
schanskorven bleven in 2013 ongewijzigd:
n   toepassingsreglement voor schanskorven - trA 68

de certificatie van schanskorven gebeurt op basis van het 
standaardbestek 250, hoofdstuk iii - 12.12

Overzicht gecertificeerde fabrikanten 
van schanskorven

de volgende fabrikanten/leveranciers werden ook in 
2013 van nabij opgevolgd:

n   egetra nv – beveren-leie
n   link middle east – dubaï, VAe
n   maccaferri – bologna 

Verdeler: texion - Antwerpen

Controlebezoeken 
Voor het opvolgen van de kwaliteit van de op belgische 
bodem geleverde schanskorven, werden in totaal 9 con-
trolebezoeken uitgevoerd bij de verdelers en hun respec-
tievelijke leveranciers.

tijdens deze controlebezoeken werden de noodzakelijke 
monsters genomen voor beproeving in een extern labo. 

de resultaten van deze proeven voldeden steeds aan de 
eisen gesteld in het standaardbestek 250.

Schanskorven
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CERTIFICATIE: COPRO naar BENOR

Personeel
de personen betrokken bij de keuring en certificatie van 
wapeningsnetten van metaal zijn nog steeds:

n   dieterK@copro.eu of +32 (0)474 96 14 14
n   krisV@copro.eu of +32 (0)478 31 07 64

Toepasselijke reglementen
een nieuwe versie van de volgende documenten werd in 
2013 goedgekeurd en zijn aldus in voege:

n   Het technisch document: ptV 867 – wapeningsnetten 
van metaal (geldig vanaf 15/04/2013)

n   toepassingsreglement voor wapeningsnetten van me-
taal trA 67 (versie 2.0)

bij aanvang 2013 gebeurde certificatie van de wape-
ningsnetten van metaal op basis van het standaardbe-
stek 250, rw 99, typebestek 2010 of volgens een door 
cOprO gewaarmerkte technische fiche opgesteld door 
de fabrikant.
in de loop van 2013 werden de documenten trA 67 en 
ptV 867 goedgekeurd. na een overgangsperiode dien-
den de wapeningsnetten vanaf september 2013 geleverd 
te worden onder benOr-certificatie.

doch voorlopig werd de ptV enkel opgenomen in de 
standaardteksten, wat maakt dat er nog geen papieren 
exemplaar van bijzonder bestekken bestaan waar verwe-
zen wordt naar ptV 867.

wij hopen dat zodra in de bijzonder bestekken verwezen 
wordt naar de ptV, de leveranciers de stap zullen zetten 
tot de vrijwillige benOr-certificatie om aldus een kwa-
litatief, benOr-gecertificeerd product te leveren op de 
markt.

De Adviesraad voor wapeningsnetten 
in metaal

in 2013 is de adviesraad voor wapeningsnetten in metaal 
2x samengeroepen.
Volgende personen maken deel uit van de adviesraad:

voorzitter: Philippe keppens
Ondervoorzitter: vincent thibert
secretaris: kris vandenneucker

en: robert tison, david six, Anne Hoekstra, frans de 
Meerleer, Marco vicari, An vanelstraete en Bart Beaume-
snil.

tijdens de vergaderingen van deze adviesraad werd het 
toepassingsreglement trA 67 aangepast opdat er kon 
overgegaan worden naar een benOr-certificatie van wa-
peningsnetten volgens de vernieuwde eisen van de ptV 
867.
er werd een overgangsperiode voorzien tot september 
2013. Vanaf september 2013 dienden de wapeningsnet-
ten geleverd te worden met benOr-certificatie.

Overzicht gecertificeerde fabrikanten 
van wapeningsnetten van metaal

tot heden is er dus nog steeds maar één fabrikant ge-
certificeerd voor wapeningsnetten van metaal, namelijk  
bekaert nv met de productie-eenheid gevestigd te Hlohovec.
Ongeveer 88.000m² metalen wapeningsnetten werden 
onder cOprO-certificatie geleverd en gebruikt op de bel-
gische markt in 2013.

Controlebezoeken 
de kwaliteit van de metalen wapeningsnetten werd opge-
volgd en geborgd door het uitvoeren van in totaal 4 con-
trolebezoeken bij bekaert nv te Zwevegem, en in de pro-
ductie-eenheid te Hlohovec. Zoals de voorgaande jaren, 
voldeden de materialen ook in 2013 aan de specificaties 
zoals vastgelegd in de technische fiche.

Wapeningsnetten van metaal
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CertifiCAtie: BenOr - COPrO - Ce
de certificatie wordt beheerd door Kim Vandenhoeke. 
Het totale certificatiepakket is onderverdeeld in 3 deelgebieden:

 benOr-certificatie voor nieuw te plaatsen afschermende constructies
 ce-certificatie in het kader van de ce-markering 
 cOprO-certificatie van losse onderdelen bestemd voor herstellingen van niet benOr-geleideconstructies

Certificaathouders

in onderstaande tabel vindt u een overzicht van de certificaathouders.

voor een overzicht van hun gecertificeerde producten kan u terecht op het extranet.copro.eu bij de producten  

‘afschermende constructies voor wegen’ en ‘onderdelen voor geleideconstructies’.

Certificaathouder BenOr-certificaat COPrO-certificaat

spig 623/69c

ms3 626/69b

prins dokkum 628/69b 628/69c

marcegaglia 630/69b

Kant constructies 631/69c

belgian guard rails 633/69c

de groote A. & zn 634/69b

prins dokkum 636/69b

Volkmann & rossbach 637/69b

Afschermende constructies 
voor wegen
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COPRO-Adviesraad
de Adviesraad vergadert een 5-tal keer per jaar. tijdens 
deze vergaderingen wordt de inhoud van de trA’s en ptV 
869 besproken. Volgende personen verdienen een woord 
van dank voor hun inzet en bijdrage aan de vergaderingen:
eva Van den bossche (eVt): voorzitster van de Advies-

raad, philippe braine (spw), bart janssens (eVt), erik de  
bisschop (eVt), christophe Van ginderachter (ebs),  
david de saedeleer (ms3), jean-Yves sener (ms3),  
wolter n. jager (prins dokkum), john Kreps (signeq),  
Kris redant (Ocw), joseph marra (gdtech).

COPRO-Certificatie van onderdelen
cOprO-certificatie blijft nodig om de kwaliteit van de 
losse onderdelen die voor het herstellen van bestaande 
niet-benOr-gecertificeerde constructies worden aan-
gewend op te volgen en te waarborgen.

Het is van belang dat de controle op de staalkwaliteit, geo-
metrie en verzinking van deze losse onderdelen behouden 
blijft.

Werkgroepen

Om een optimale certificatie te kunnen aanbieden participeert COPrO in volgende werkgroepen: 

Cen tC 226/WG1 werkgroep 1 “afschermende constructies voor wegen” van technisch comité 226

tC 226/WG1/tG2 subwerkgroep 2 van wg1 waarin de geharmoniseerde norm en 1317-5 wordt 
besproken

reC-e226/WG1 belgische spiegelgroep van tc 226/wg1 

sG04/WG4 sector group of notified bodies

Gt4.3 Qualiroutes - dispositifs de retenue routiers

sB 250 Hfdst. 8 lijnvormige elementen

referentiedocumenten

trA 69 BenOr versie 3.0 van 2012-05-12

r/Ce 1317 version 1.0 from 2008-08-20

trA 69 COPrO versie 1.0 van 2001-01-18

Ptv 869 versie 2.0 van 2011-06-22

toepassingsreglement afschermende constructies voor wegen

COPrO regulations for Ce attestation

toepassingsreglement onderdelen voor geleideconstructies

Afschermende constructies voor wegen: eisen
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ITT
uitvoeren van 2 
botsproeven op de 
geleideconstructie in 
een geaccrediteerd 
testlabo. 
cOprO verifieert alle 
data.

Verzinkerij
de onderdelen van de 
geleideconstructie worden 
verzinkt volgens en isO 1461.

Voorraad 
leverancier
Ook steekproefsgewijze 
voorraadcontroles 
worden voorzien.

FPC
de fabrikant produceert 
de hoofdonderdelen in zijn 
eigen productieplaats, hierbij 
kan hij beroep doen op andere 
productieplaatsen voor de 
productie van bvb. kleinere 
onderdelen.

Werf
Afhankelijk van de geplaatste hoeveelheden 
voert cOprO jaarlijks tot 15 werfbezoeken per 
vergunninghouder uit. bedoeling is dat de installatie 
van de constructie op de werf zo veel als mogelijk de 
installatie tijdens de itt weerspiegelt.

1
2

3

Onderaannemer A

Onderaannemer B

4

5

BenOr-certificatieketen van geleideconstructies
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Personeel

sector- en productverantwoordelijke: raf Pillaert.
keurder: Marijke van der steen.

in de loop van 2013 werd marijke opgeleid tot keurder geo-
textiel en aan geotextiel verwante producten. momenteel 
verdiept ze zich in de geheimen van deze producten. 

Normering
betreffende de geotextielen en aan geotextiel verwante 
producten bestaan er verschillende europese normen. elke 
europese norm beschrijft voor zijn specifieke toepassing de 
minimum te bepalen karakteristieke eigenschappen :
n   nbn en 13249 - wegenbouw en voor andere verkeersbe-

stemmingen (exclusief spoorwegen en asfaltlagen)
n   nbn en 13250 - spoorwegbouw
n   nbn en 13251 - grondwerken, funderingen en keermuren
n   nbn en 13252 - drainagesystemen
n   nbn en 13253 - beschermingsconstructies tegen erosie 

(kust- en oeververdedigingswerken)

n   nbn en 13254 - bouw van spaarbekkens en stuwdammen
n   nbn en 13255 - kanaalbouw
n   nbn en 13256 - tunnelbouw en in ondergrondse bouw-

werken
n   nbn en 13257 - opslagplaatsen voor vaste afvalstoffen
n   nbn en 13265 - projecten voor het insluiten van vloei-

bare afvalstoffen

de geldende versies in 2013 van deze normen waren drin-
gend aan herziening toe. de meeste dateerden nog van het 
jaar 2000. Hierover later in dit artikel meer.

Certificatie van de verschillende pro-
ducten
BENOR-CERTIFICATIE GEOTExTIEl

in de loop van 2013 werd er een nieuwe fabrikant gecerti-
ficeerd. maar aangezien op het einde van 2013 een andere 
fabrikant zijn certificatie noodgedwongen heeft stopgezet 
resulteert dit in een status-quo qua aantal gecertificeerde 
fabrikanten. 

COPRO-CERTIFICATIE GEOGRIDS
momenteel zijn er nog 2 gecertificeerde fabrikanten voor 
geogrids. deze zijn allebei in het buitenland gevestigd, 
waardoor onze bezoeken zich opsplitsen in bezoeken bij de 
fabrikant en monsternemingen bij de gemachtigde verde-
lers.

CE-MARKERING
cOprO is erkend als “notified body” in het kader van de 
ce-markering van geotextielen die gebruikt worden in de 
toepassingen die vallen onder de eerder vermelde normen 
met de toevoeging van nbn en 15381 (wegverhardingen 
en asfaltdeklagen). Het niveau van attestering is 2+ (of 4 in 
bepaalde theoretische gevallen)

Geotextiel en aan geotextiel 
verwante producten
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de ce-markering van geotextiel en aan geotextiel verwante 
producten gebeurt aan de hand van het cOprO-reglement 
voor ce-attestering r/ce 2+ 29 (versie 3.0 – 02/08/2013): 
reglement voor de certificatie in het kader van de ce-mar-
kering AVcp-systeem 2+: conformiteitscertificatie van de 
productiecontrole in de fabriek voor geotextiel en aan geo-
textiel verwante producten.

dit reglement werd volledig up-to-date gebracht, mede 
door de nieuwe europese regelgeving (cpr) betreffende 
ce-markeringen.

de overgang van de cpd naar de cpr betekende voor de 
fabrikanten echter heel wat meer werk: zo diende voor elk 
betrokken product de identificatie op het product aange-
past te worden. naast de verplichte ce-markering is het 
ook verplicht om voor elke geharmoniseerde karakteristiek 
de gekozen performantie te vermelden. dit resulteerde in 
meer dan een verdubbeling van de vermelde gegevens op 
de producten. 
naast deze aangepaste markering diende er per betrokken 
product een dop (declaration of performance) opgesteld 
te worden. deze dop diende aanvankelijk bij elke levering 
meegeleverd te worden in de taal van de plaats van leve-
ring. Voor geotextielen en aanverwante producten, welke 
internationaal verhandelde producten zijn, betekende dit 
dat de dop’s voor de producten in bijna 27 landstalen be-
schikbaar dienden te zijn. 

gelukkig werd ondertussen de mogelijkheid geboden om 
de dop’s op een website ter beschikking te stellen. Hiervoor 
gelden wel enkele voorwaarden, die toch wel enige investe-
ringen vragen van de fabrikanten, zowel op logistiek vlak als 
op informatica-gebied.

Europese vergaderingen/besprekingen/…
Zoals reeds eerder gemeld waren de geldende europese 
normen dringend aan herziening toe. Hiertoe heeft cOprO 
gepoogd een klein steentje bij te dragen door deel te ne-
men aan zowel de plenaire vergadering van cen tc 189 als 
aan de vergaderingen van wg1 van cen tc 189.
parallel nam cOprO deel aan de vergaderingen van het 
belgisch spiegelcomité van cen tc 189.

Al deze besprekingen hebben geleid tot nieuwe versies van 
de eerder genoemde europese normen.  de grootste wijzi-
gingen ten opzichte van de eerdere versies hebben vooral 
betrekking op de duurzaamheid van de producten. Voor 
de verschillende soorten grondstoffen werden aangepaste 
proefmethodes voorzien zodat een vermoedelijke duur-
zaamheid tot 100 jaar kan voorspeld worden. 

deze beproevingen vragen natuurlijk inspanningen, maar 
vooral veel tijd. daarom werd er een overgangsperiode van 
2 jaar voorzien. concreet dient dus voor al de geotextielen 
en aanverwante producten de conformiteit met de nieuwe 
normen aangetoond te worden voor 1 januari 2016. tot 
deze datum blijven de oude versies van de normen even-
eens van kracht. 
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Certificatie BENOR 2013
Personeel

wegens een te drukke agenda voor medewerker Kim Vanden-
hoeke werd in de loop van 2013 een nieuwe controleur voor de 
producten uit elastomeer opgeleid. 
marijke Van der steen is momenteel bezig zich te verdiepen in 
de geheimen van de elastomeren.
Productverantwoordelijke: raf Pillaert
keurder: Marijke van der steen

in 2013 hebben marijke en raf alle voorziene bezoeken uitge-
voerd. Zoals alle jaren worden de keuringen bij de verschillende 
fabrikanten tussen beide personen verdeeld zodat we zeker zijn 
van een onpartijdige beoordeling. de opvolging van de labover-
slagen werd eveneens door raf opgevolgd.

Toepasselijke reglementen en wetteksten   
Onder het motto: verander niets dat “redelijk” goed is, zijn er 
geen wijzigingen in de toepasselijke documenten voor de  
benOr-certificatie. dit betekent dat nog steeds trA 32 versie 
4.0 het heilige document is dat de fabrikanten moeten volgen 
en dat de normenserie nbn en 681-x nog altijd de basis is voor 
de producten.
in de loop van 2013 werd, op vraag van en met de medewerking 

van de adviesraad gietijzer binnen cOprO, gewerkt aan voor-
schriften voor de opleggingen uit elastomeer voor de gietijze-
ren deksels. waar mogelijk en relevant werden uiteraard voor 
reeds bestaande proefmethodes eisen vastgelegd. Aangezien 
de toepassing echter ook specifieke noden heeft (bvb. weer-
stand tegen dooizouten, chemische bestendigheid, …) dienden 
hiervoor specifieke eisen en proefmethodes gezocht te worden. 
uiteindelijk resulteerde de besprekingen in Ptv 832 – “gietijze-
ren deksels: opleggingen van elastomeer – gevulkaniseerde 
rubber”. deze is gratis te downloaden is op onze website. 

Overzicht gecertificeerde fabrikanten en 
hoeveelheden

de fabrikant die in 2013 de nodige inspanningen heeft gedaan 
om tot het selecte clubje van de benOr-gecertificeerde fabri-
kanten te horen, is hier in 2013 in geslaagd. dit jaar waren er 
dus 5 gecertificeerde vergunningshouders met in totaal 6 ge-
certificeerde productie-eenheden. 
deze productie-eenheden bevinden zich in duitsland (3), 
spanje (1), polen (1) en israël (1).
Opvallend is dat 1 fabrikant er voor koos om (reeds geruime 
tijd) al zijn rubberringen te produceren onder de benOr-cer-
tificatie. Het benOr-merk wordt zelfs door hen gepromoot in 
duitsland als het “te aanvaarden keurmerk” voor keuringen 
conform de duitse “Qr 4060”, welke hogere eisen stelt voor 
bepaalde mechanische eigenschappen. deze fabrikant zorgt 
dan ook voor meer dan 85% van de ganse benOr-productie.

Strenge controles
in 2013 werden er in totaal 19 controlebezoeken uitgevoerd. 
waarvan 15 “normale” controlebezoeken en 4 sanctionele be-
zoeken.

Doelstellingen 2014
Zoals elders in dit jaarverslag is gemeld, werd ptV 832, de 
voorschriften voor de opleggingen van gevulkaniseerd rubber 
voor gietijzeren deksels afgewerkt. in 2014 zal dus het trA 32 
aangepast worden zodat ook deze producten kunnen benOr-
gecertificeerd worden.

Producten uit elastomeer
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Personeel
sector- en productverantwoordelijke: raf Pillaert
keurder: Marijke van der steen

marijke werd in de loop van 2013 opgeleid tot keurder voor 
de gras/grind-kunststofplaten. de valproef, de drukproef 
en de trekproef op de verbindingen hebben voor haar geen 

geheimen meer. raf heeft getracht de certificatie in goede 
banen te leiden.

Waarom gras/grind-kunststofplaten
de grote toename van verharde oppervlakken in ons land 
heeft tot gevolg dat de regen niet meer op een natuur-

Gras/grind-kunststofplaten
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lijke wijze in de ondergrond kan dringen. Het regenwater 
stroomt af aan het oppervlak en wordt opgevangen in onze 
riolen. deze riolen kunnen vaak de overvloed aan water niet 
slikken waardoor er wateroverlast ontstaat.
Het water laten infiltreren via een waterdoorlatende ver-
harding met gras/grind-kunststofplaten is hiervoor de op-
lossing.

bouwheren die kiezen voor gras/grind-kunststofplaten wil-
len natuurlijk kwaliteitsgaranties. de specificaties in de ptV 
828 en het daaraan verbonden cOprO keurmerk helpen 
hen daarbij.

Certificatie onder het COPRO-merk
enkele jaren geleden vroeg de Vlaamse Overheid of cOprO 
ervoor kon zorgen dat enkel geschikte en conforme gras/
grind-kunststofplaten op de werf werden geleverd. inspe-
lend op die vraag verzamelde cOprO een groep van ex-
perten (bouwheren, fabrikanten, labo’s, enz.) die zich een 
dubbel doel stelde: goede specificaties opstellen en een 
betrouwbaar controlesysteem ontwikkelen.

de certificatie van gras/grind-kunststofplaten gebeurt aan 
de hand van volgende documenten:

n   ptV 828 (versie 3.0 – 04-10-2007)
technische voorschriften voor gras/grind-kunststofplaten.
n   trA 28 (versie 2.0 - 21-09-2011)
toepassingsreglement voor het gebruik en de controle van 
het cOprO-merk in de sector van de gras/grind-kunststof-
platen - dit toepassingsreglement bevat concrete bepalin-
gen als aanvulling op het crc cOprO.

PTV 828
de ptV 828 is het normatief document voor gras/grind-
kunststofplaten. Hierin worden de verschillende eisen vast-
gelegd. de beschreven parameters omvatten het materiaal, 

de dimensies en vormkenmerken en de mechanische ka-
rakteristieken. Ook is rekening gehouden met de plaats van 
verwerking door het definiëren van drie gebruiksklassen.

de gebruiksklasse wordt bepaald aan de hand van de hoog-
te, de druksterkte, de vervorming, de treksterkte van de 
verbindingen en een impacttest waarbij een bevroren tegel 
een val vanaf variabele hoogte moet doorstaan.
nuttig voor de gebruikers is dat de ptV 828 in een bijlage 
ook informatieve richtlijnen geeft voor de opbouw van een 
verharding met gras/grind-kunststofplaten.

de ptV 828 werd goedgekeurd en geregistreerd door:

n   de adviesraad gras/grind-kunststofplaten op 04-12-
2007,

n   de federale Overheidsdienst economie, KmO, midden-
stand en energie op 14-10-2008 onder het nr. Q/341.

de ptV 828 is opgenomen in versie 2.2 van het standaard-
bestek 250, dat is gepubliceerd in 2010. bijgevolg dienen 
alle openbare bestekken die uitkomen vanaf 2011 gras/
grind-kunststofplaten voor te schrijven die voldoen aan de 
ptV 828.

Ptv 828 - Gebruiksklassen gras/
grind-kunststofplaten

Gebruiksklasse toepassing Belastingstype

A wegberm intensieve  
belasting

b parking gewone belasting

c voetgangers lichte belasting
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de ptV kan je vinden op de website www.copro.eu onder 
‘cOprO documenten’.

Evolutie COPRO-gecertificeerde gras/
grind-kunststofplaten

n   in 2013 werden de productconformiteit en de kwaliteit 
gewaarborgd door 10 cOprO-audits. deze werden uitge-
voerd bij fabrikanten en verdelers in belgië, nederland en 
duitsland.

n   eind 2013 waren er 3 producenten van cOprO-gecertifi-
ceerde gras/grind-kunststofplaten.

Wat moet ik doen als bouwheer om kwa-
liteit te krijgen?

Om zeker te zijn dat er in de toekomst enkel gras/grind-
kunststofplaten van goede kwaliteit geleverd worden op de 

Overzicht COPrO-gecertificeerde producenten 
en verdelers

vergunninghouder Productieplaats

deschacht plastics belgium Zwevezele (stockplastics) (b)

gl plastics son (gl plastics) (nl)

tradecc Arzberg (purus Arzberg) (d)
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werf is het belangrijk in het bestek cOprO-gecertificeerde 
gras/grind-kunststofplaten te vragen. Hierbij dient u te ver-
wijzen naar de ptV 828 en hierbij ook de gebruiksklasse te 
vermelden. bij levering op de werf controleert u of de ge-
leverde gras/grind-kunststofplaten het cOprO-keurmerk 
dragen en of het etiket verwijst naar de ptV 828 en de ge-
vraagde gebruiksklasse.

Geaccrediteerd laboratorium
momenteel werkt cOprO samen met één geaccrediteerd 
onafhankelijk laboratorium voor de beproeving van gras/
grind-kunststofplaten, namelijk becetel - belgian re-
search centre for pipes and fittings te merelbeke.
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Personeel
Productverantwoordelijke en keurder:  
kris vandenneucker

Kwaliteit natuurstenen producten
Heden wordt natuursteen benOr- Atg gecertificeerd.

geen bijzondere wijzigingen in 2013 wat betreft de cer-
tificatieactiviteiten voor natuurstenen wegenisproducten 
binnen cOprO.

Op het gebied van certificatiebezoeken bij de firma egger-
mont natuursteen uit deinze, tot op heden nog steeds de 
enige firma die benOr/Atg gecertificeerde natuurstenen 

wegenisproducten kan leveren, bleef het ook in 2013 uit-
zonderlijk kalm.

in 2013 werd het toepassingreglement trA 19 aangepast 
en goedgekeurd.
eveneens werd er gestart met de herziening van de ptV 
841, ptV 842 en ptV 843. deze herziening zal verder ver-
moedelijk afgerond worden in 2014.

naast de gekende certificatieactiviteiten werden er ook op 
regelmatige basis partijkeuringen uitgevoerd op natuur-
stenen wegenisproducten.
deze partijkeuringen gebeuren, afhankelijk van het pro-
duct, nog steeds volgens ptV 841, ptV 842 of ptV 843 en 
ptV 844.

Natuurstenen wegenisproducten
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Personeel:

sectorverantwoordelijke: raf Pillaert
Productverantwoordelijke: Philippe du Bus de Warnaffe
keurder: kim vandenhoeke

Werkgroepen
Voor deze sector neemt cOprO deel aan volgende werk-
groepen:
n  rec (road equipment commission), het spiegelcomité 

van de cen tc 226;
n  spiegelcomité van de werkgroep cen tc 226 wg 2;

n  uitvoerend bureau b021 van butgb;
n  gespecialiseerde groep b02 van butgb;
n  Adviesraad wegmarkeringen;
n  werkgroep Qualiroutes: sub-werkgroep voor de werk-

markeringen.
n  sb250: werkgroep 11 signalisatie
n  cen tc 226: task group en 1423 en 1424: werkgroep 

voorgezeten door ines scaldaferri (potters ballotini);

de activiteiten van cOprO in de sector van de wegmar-
keringen kunnen gegroepeerd worden volgens de certifi-
catiesystemen, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Wegmarkeringsproducten
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Wegmarkeringen

Wettelijke markering vrijwillige kwaliteitsmerken

Ce BenOr AtG

nastrooiproducten nastrooiproducten wegenverf tot juni 2014

premix glasparels Koudplasten tot juni 2014

thermoplasten Voorgevormde markeringen

wegenverf vanaf juli 2014

Koudplasten vanaf juli 2014

De wegmarkering en de Europese 
Bouwproductenrichtlijn of verorde-
ning bouwproducten: CE-markering

sinds mei 2005 is de ce-markering voor de nastrooipro-
ducten verplicht binnen de eer (europese economische 
ruimte). Voor de basisproducten voor wegmarkering, 
verven, koudplasten en thermoplasten, is de geharmoni-
seerde norm nog steeds niet goedgekeurd, zodat ce-mar-
kering hiervoor nog niet onmiddellijk beschikbaar zal zijn. 

CE-markering van nastrooiproducten
Ondanks het feit dat er maar één fabriek van glasparels ge-
vestigd is in belgië, hebben 11 fabrikanten gekozen een be-
roep te doen op cOprO als notified body voor de ce-certifi-
catie van hun productie van nastrooiproducten.
Onze inspecteurs beoordelen de gelijkvormigheid van de 
dossiers in het frans, nederlands, duits en engels, gezien 
de klanten voor de ce-markering gevestigd zijn in belgië 

(1), duitsland (2), frankrijk (2), nederland (1), polen (1), het 
Verenigd-Koninkrijk (3) en zelf in texas (1). 
de controlebezoeken worden ofwel door cOprO, ofwel door 
het spw uitgevoerd, dat tevens genotificeerd is door belgië, 
maar uitsluitend in de hoedanigheid van inspectie-instelling.
sinds 2009 is cOprO tevens de genotificeerde instantie in 
het kader van de ce-markering van retroreflecterende na-
strooiproducten gefabriceerd door 3m in texas. deze ce-
markering wordt uitgereikt op basis van een etA of europese 
technische goedkeuring.

De vrijwillige certificatie van de  
wegmarkeringsproducten

de wegbeheerders staan er op de kwaliteit van de weg-
markeringen te verbeteren.
Om te borgen dat wegmarkeerders over producten be-
schikken die een vastgelegd kwaliteitsniveau behalen en 
die niet teveel variëren, hebben de besturen specificaties 
opgesteld voor de meeste wegmarkeringsproducten. 
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de specificaties zijn momenteel gebaseerd op europese 
normen en op de ervaring in belgië.
Op basis van deze specificaties, hebben de producenten 
de mogelijkheid een vrijwillige certificatie te vragen ten-
einde de overeenkomstigheid van hun producten aan te 
tonen op basis van in toepassingsreglementen vastgeleg-
de regels.  de certificatie van wegmakeringsproducten is 
één schakel in de kwaliteitsketen van de wegmarkeringen, 
die alvast borgt dat de wegmarkeerders voor de beheer-
sing van het markeringsproces een beroep kunnen doen 
op conforme producten. 

Adviesraad Wegmarkeringen
de voorschriften voor de certificatie zijn opgesteld door de 
Adviesraad wegmarkeringsproducten.  
de effectieve leden zijn: 

de voorzitter: Gauthier Michaux
de secretaris: Philippe du Bus de Warnaffe
de leden: Xavier Appelmans, kirsten Bortels, Guy Cools, 
erik de Bisschop, theo de Jaegher sophie de vlieger, sté-

phan dujardin, Christos economides, Marc Grommen, Pas-
cal Hivert, John kreps, vincianne lerate, Christelle Michel, 
frédéric Michel, toni Ogemark, Jürgen Ohm, raf Pillaert, 
kris redant, Joris spruyt, Camiel taminiau, Bas van der 
tak, Jean-luc vincent, lionel voos.  
Zoals hierboven vermeld zijn tot op heden de glasparels en 
stroefmakende middelen benOr gecertificeerd en de ande-
re markeringsproducten hebben technische goedkeuringen 
(Atg). Half 2012 werden de benOr certificatieregels goed-
gekeurd voor de thermoplasten, Het benOr-merk werd 
begin 2013 verleend aan de eerste vergunninghouders. de 
regels voor de benOr-certificatie van wegenverven, koud-
plasten en voorgevormde wegmarkeringsproducten zullen 
vermoedelijk in 2013 volgen.

BENOR kwaliteitsmerk voor de nastrooi-
producten en de premix glasparels

cOprO is de instelling van de sector aangeduid voor de 
benOr-certificatie van glasparels en de stroefmakende 
middelen.
in belgië heeft de sector (adviesraad) via de technische 
voorschriften (ptV 881) gekozen om voor “gevaarlijke be-
standdelen” de strengste eis op te leggen via de voorschrif-
ten in de ptV. Het toepassingsreglement werd hiervoor in 
2012 aangepast.
de controlebezoeken worden uitgevoerd door spw en  
cOprO, beiden belAc-geaccrediteerd voor deze keuringen.
momenteel zijn er 5 gecertificeerde producenten.

Technische goedkeuring met  
certificatie voor de verven,  
thermoplasten, koudplasten en  
voorgevormde markeringen

Vanaf juli 2010 is cOprO de goedkeurings- en certifica-
tie-operator voor de wegmarkeringsproducten binnen de 
butgb (belgische unie voor technische goedkeuring in de 
bouw). 



115

Diversen

Jaarverslag 2013 • COPRO

de Atg-productcertificatie bestaat uit een productcerti-
ficatie op basis van laboratoriumproeven en identificatie-
proeven op basis van de goedkeuringsleidraden en de con-
tinue opvolging van de industriële zelfcontrole.

naast deze productcertificatie van de basisproducten werd 
in 2007 de homologatie van wegmarkeringsystemen opge-
start. 
deze homologatie is gebaseerd op de goedkeuringslei-
draad G0025 en geeft de fabrikanten de mogelijkheid de 
duurzaamheid en het prestatievermogen van het voor ho-
mologatie voorgestelde wegmarkeringsysteem aan te to-
nen (basisproduct in een bepaalde dosering, meestal ge-
combineerd met nastrooiproduct(en). 
Het doel is om de systemen te klasseren zodanig dat weg-
markeerders de systemen kunnen selecteren op basis van 
aangetoonde prestaties, wat hen toelaat om de beschikba-
re middelen beter te kunnen evalueren om uiteindelijk op 
die manier de prestaties te bekomen die de opdrachtgever 
van hen verwacht.
in 2013 organiseerde cOprO met spw en met samenwer-
king van AwV opnieuw proefvakken in Baillonville, met de 
bedoeling om vanaf eind 2014, begin 2015, de volgende ge-
bruiksgeschiktheidsattesten uit te geven. Ook in 2014 zal er 
in juni een sessie georganiseerd worden.
cOprO neemt actief deel aan het uitvoerend bureau line-

aire wegelementen, dat de dossiers van technische goed-
keuringen behandelt.

de effectieve leden van het uitvoerend Bureau B021 zijn :
de voorzitter: Gauthier Michaux
de secretaris: Philippe du Bus de Warnaffe
de leden: kirsten Bortels, sophie de vlieger, Marc Grom-
men, frédéric Michel, kris redant.  

Europese Technische goedkeuring
Zoals vermeld in vorig punt, is cOprO de goedkeurings- en 
certificatie-instellingoperator voor de wegmarkeringspro-
ducten binnen de butgb (belgische unie voor technische 
goedkeuring in de bouw).
Als gevolg van de wijziging van wetgeving, is nu de bouw-
productenverordening (cpr) van toepassing en niet meer 
de bouwproductenrichtlijn (cpd) en zullen de etA’s (euro-
pese technische goedkeuringen) vervangen worden door 
etB’s of europese technische beoordelingen. 

de aanvragen van europese technische beoordelingen 
voor de wegmarkeringsproducten (verticale en horizontale 
signalisatie) worden eveneens administratief behandeld 
door cOprO. daar de Heer gauthier michaux rapporteur 
was voor de aanvragen van etA is hij door het uitvoerend 
bureau ook aangewezen als rapporteur voor de nieuwe 
etb-aanvragen in deze sector.
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Waarom afvoer en berging van  
hemelwater?

de grote toename van verharde oppervlakken in belgië 
heeft tot gevolg dat de regen niet meer op een natuur-
lijke wijze in de ondergrond kan dringen. Het regenwater 
wordt via de oppervlakken afgevoerd naar de riolen waar 
het wordt opgevangen. de huidige riolen kunnen de over-
vloed aan water vaak niet slikken waardoor er waterover-
last ontstaat. 

Het water laten infiltreren via een waterdoorlatende be-
strating is hiervoor de oplossing. een waterdoorlatende 
bestrating is een structuur die als geheel een hoeveelheid 
water kan bufferen, infiltreren en/of vertraagd afvoeren. 

een andere oplossing is het hemelwater vertraagd afvoe-
ren via berging in zogenaamde bufferbekkens (boven- of 
ondergronds). in combinatie met deze bufferbekkens kan 
men ook het hemelwater laten infiltreren in de onder-
grond.

bouwheren die kiezen voor waterdoorlatende bestratin-
gen of bufferbekkens willen uiteraard kwaliteitsgaranties. 
de specificaties in de betreffende ptV’s en het daaraan 
verbonden cOprO keurmerk helpen hen daarbij. 

Waaraan moet een waterdoorlatende 
bestrating voldoen?

reeds geruime tijd werd er door verschillende overheden 
de vraag gesteld waaraan een goede waterdoorlatende 
bestrating dient te voldoen. inspelend op die vraag ver-
zamelde cOprO een groep van experten (bouwheren, 
fabrikanten, aannemers, enz.) die zich bezighield met het 
opstellen van goede specificaties en een betrouwbaar 
controlesysteem.

Vandaag is de technische specificatie Ptv 827 beschik-
baar. bij het vastleggen van de specificaties is de groep 
experten op zoek gegaan naar de eisen waaraan een goe-
de waterdoorlatende bestrating dient te voldoen qua op-
bouw, materialen en plaatsing. dit resulteert in twee ver-
schillende systemen: waterdoorlatende bestratingen met 
buffering van het water in de onderfundering en water-
doorlatende bestratingen met buffering in de fundering.

buffering in de onderfundering kan toegepast worden bij 
bedrijfsterreinen, kmo-zones, winkelcentra, woonstraten, 
pleinen, wandelstraten, fietspaden, opritten terrassen, 
parkings, …
buffering in de fundering daarentegen wordt best beperkt 
tot voetpaden, fietspaden en parkings (plaatsen waar 
geen zwaar verkeer kan of zal passeren). 

ptV 827 is gratis te downloaden. Zie onze website  
www.copro.eu onder ‘cOprO documenten’.

Waaraan moet een buffer- / infiltra-
tiebekken voldoen?

eén van de volgende doelstellingen van de werkgroep is 
om Ptv 830 uit te werken, welke de eisen zal vastleggen 
voor ondergrondse voorzieningen voor infiltratie en buf-
fering.
later zal er ook werk gemaakt worden van een gelijklo-
pende ptV voor bovengrondse voorzieningen.

Voor beide systemen bestaan er echter zoveel verschil-
lende oplossingen, dat het vastleggen van algemene eisen 
en voorschriften van iedereen de nodige inspanningen zal 
vragen. 

Afvoer en berging van hemelwater



117

Diversen

Jaarverslag 2013 • COPRO



COPRO vzw 
Z.1 Researchpark-Kranenberg 190 

1731 Zellik (Asse)
Tel. +32(0)2 468 00 95 
Fax +32(0)2 469 10 19 

info@copro.eu


