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                                                                                     Zellik, 2017-01-16 
 

 
 

A) COPRO-certificatie TRA M 10/11 - OVAM-EENHEIDSREGLEMENT en 
BENOR-certificatie TRA 10/11 

 
Het algemene certificatiereglement CRC 01 (COPRO en BENOR) en de 

toepassingsreglementen BENOR TRA 10, BENOR TRA 11 en COPRO TRA M 10/11 werden 

afgestemd op de leidraden van de vzw BENOR. Inhoudelijk zijn er geen significante 

wijzigingen aan de toepassingsreglementen doorgevoerd.  

 
Volgende reglementen vervangen de tot heden geldende reglementen en zijn vanaf heden 
van toepassing: 
 
- CRC 01 BENOR versie 2.0 dd. 2015-11-23 (vervangt versie 1.0 dd. 2000-10-06) 
Algemeen certificatiereglement voor productcertificatie in de bouwsector onder het BENOR-
merk 
 
- CRC 01 versie 3.0 dd. 2015-11-05 (vervangt versie 1.0 dd. 2000-03-24) 
Algemeen certificatiereglement voor productcertificatie in de bouwsector onder het COPRO-
merk 
 
- COPRO TRA M 10/11 versie 4.0 dd 2016-03-24 (vervangt versie 3.0 dd 2015-05-18)  
Toepassingsreglement voor de certificatie van de milieuhygiënische kwaliteit van puin-en 
sorteerzeefgranulaten volgens het eenheidsreglement van de OVAM. 
 
- BENOR TRA 10 versie 3.0 dd 2016-10-07 (vervangt versie 2.0 dd 2012-10-23)  
Toepassingsreglement voor productcertificatie van gerecycleerde granulaten geproduceerd 
op een vaste locatie onder het BENOR-merk. 
 
- BENOR TRA 11 versie 3.0 dd 2016-10-07 (vervangt versie 2.0 dd 2012-06-19)  
Toepassingsreglement voor productcertificatie van gerecycleerde granulaten geproduceerd 
door een mobiele installatie onder het BENOR-merk. 
 
Bijkomend werd in BENOR TRA 10 en BENOR TRA 11 een bijlage toegevoegd betreffende 
hoogwaardig betongranulaat. Het betreft Bijlage D – Aanvullende richtlijnen voor het gebruik 
en de controle van het merk BENOR in de sector van de gerecycleerde granulaten.  

B) RNR 04 
 
Volgend reglement vervangt het tot heden geldende reglement en is vanaf heden van 
toepassing: 

 
- COPRO RNR 04 versie 4.0 dd 2016-10-07 (vervangt versie 3.0 dd 2013-10-10)  
Reglementaire nota voor ijkingen, kalibratie en controle van controle-, meet-en 
beproevingsuitrusting bij de certificatie van gerecycleerde granulaten. 
 
De enig wijziging betreft Bijlage D waarbij de kalibratie van de laboweegschalen van 
toezichtsniveau 3 naar 2 gaat. Dit houdt in dat de kalibratie en controle gebeurt door de 

OMZENDBRIEF aan de gebruikers van het COPRO- en BENOR-
merk voor gerecycleerde granulaten geproduceerd op een vaste 
locatie volgens TRA 10 en TRA M10 of door een mobiele 
installatie volgens TRA 11 en TRA M11. 
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fabrikant, om de drie jaar in aanwezigheid van de keuringsinstelling. Indien de producent zich 
zodanig organiseert dat dit kan bijgewoond worden tijdens een COPRO/BENOR-of CE-
bezoek kan dit zonder bijkomende kosten. Maakt de producent gebruik van een BELAC-
geaccrediteerde instantie om de kalibraties uit te voeren geldt deze regel sowieso niet. 

C) Invoering VLAREMA V – Verplichting grondstofverklaring voor teerhoudend 
asfalt 

 

Vanaf 16 december 2016 is VLAREMA V van kracht. De voornaamste wijziging betreft het 
terug verplicht opleggen door de OVAM van een grondstofverklaring voor teerhoudend 
asfaltgranulaat (Bijlage 2.2 Afdeling 2). De producenten die beschikken over een COPRO 
technische fiche van teerhoudend asfaltgranulaat dienen hun aanvraag tot het bekomen van 
een grondstofverklaring in te dienen bij de OVAM. Het indienen van deze aanvraag dient 
onmiddellijk te gebeuren.  
 
De procedure voor het bekomen van een grondstofverklaring is uitgebreid beschreven in 
afdeling 2.4 van het VLAREMA. Als hulp hebben we alvast het standaard aanvraagformulier 
als bijlage bij deze mail meegestuurd. 
 
Bijkomende wijziging betreft artikel 5.3.3.4 waar er bij de voorwaarden voor gebruik van 
teerhoudend asfaltgranulaat is opgenomen dat vanaf 1 mei 2019 teerhoudend 
asfaltgranulaat niet meer zal toegelaten zijn in een toepassing. Het teerhoudend 
asfaltgranulaat zal dus uit de keten verdwijnen. 

D) Parallelle uitvoering van de kolomproef en de 1-trapsschudproef op zeefzand. 

Na de erkenning van een sloopbeheerorganisatie (Tracimat) dient er een onderscheid 
gemaakt te worden in puin met een hoog milieurisicoprofiel (HMRP) en puin met een laag 
milieurisicoprofiel (LMRP). Het onderscheid HMRP en LMRP houdt onder meer in dat het 
HMRP puin afzonderlijk wordt gebroken en uitgekeurd per batch. Dit impliceert hogere 
proeffrequenties en bovendien blijven de batchen geblokkeerd zolang er geen conform 
proefresultaat is. Dit zal de bedrijfsvoering sterk verzwaren. 

Het eenheidsreglement voorziet momenteel voor het zeefzand twee proefmethodes voor de 
bepaling van de uitloogbaarheid van de zware metalen: de kolomproef en in afwijking 
daarvan de 1-trapsschudproef volgens de methode en normwaarden uit Bijlage VII van het 
VLAREBO. 

De kolomproef heeft als nadeel dat de batchen lang geblokkeerd zullen blijven (+/- 6 à 8 
weken). De resultaten van de 1-trapsschudproef zijn na één week gekend. Het is momenteel 
onduidelijk hoe de resultaten van de 1-trapsschudproef zich verhouden tot de resultaten van 
de kolomproef en of de normwaarden van VLAREBO  bruikbaar zijn. Bij niet-conformiteit van 
de schudproef zal toch steeds een kolomproef nodig zijn. De mogelijke tijdswinst wordt 
daardoor teniet gedaan. 
 
Teneinde de uitkeuringstijd te verminderen hebben de sectorfederaties FPRG en Go4Circle 
(Febem) dan ook het initiatief genomen om een studie te laten uitvoeren. Op basis van 
minstens 200 parallelle  resultaten van de kolomproef  en de 1-trapsschudproef kan de 
studie wetenschappelijk onderbouwde normwaarden voor de 1-trapsschudproef vastleggen. 
De uitkeuring kan dan in principe reeds binnen de week gebeuren. Dit betekent  een 
belangrijke tijdwinst en  zal de bedrijfsvoering sterk vereenvoudigen. 
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Gezien het uitzonderlijke belang voor de sector zullen COPRO en Certipro de organisatie 
van de monsternemingen voor hun rekening nemen en wordt ook de medewerking gevraagd 
van alle certificaathouders. Dit houdt in dat u gevraagd wordt om éénmalig de kosten te 
dragen van de bijkomende schudproef bij de volgende externe milieuhygiënische controle 
van zeefzand. De kosten van de studie zelf worden gedragen door de sectorfederaties. 
 

E) Tarieven 2017 
 
In bijlage sturen wij u de nieuwe prijslijsten voor het jaar 2017. De herziening is gebaseerd 
op TAR 02 en geldt voor de volledige certificatie. 
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TARIEVEN CERTIFICATIE GERECYCLEERDE 
GRANULATEN GEPRODUCEERD OP VASTE 
LOCATIE TRA10  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Standaardtarieven 2017 
 
 
 

Omschrijving van de prestatie Bedrag in € 

Inkomrecht 1033,1 

Inleidend bezoek 1033,1 

Certificatiebijdrage 0,017/ton 
Minimum 80.000 ton per jaar

(*1)
 

Periodiek controlebezoek type 1 (1dag) 1033,1 

Periodiek controlebezoek type 2 (1/2 dag) 660,1 

Verlenging van een bezoek Prestatievergoeding 112 / uur 

Vervolg van een bezoek de volgende dag Verplaatsing forfaitair 193,4 
Prestatievergoeding 112 / uur 

Administratieve vergoeding uitbreiding 109,5/ aangevraagd product 

Informatief bezoek Verplaatsing forfaitair 193,4 
Prestatievergoeding 112 / uur 

Locatie meer dan 150 km van Brussel Offerte op basis van TAR 02 

Tarieven exclusief BTW Tarieven geldig voor het jaar 2017. 

 
Algemene bepalingen (indexering) en andere bijkomende prestaties volgens TAR 02. 
 
(*1)

: De totale jaarproductie zal niet worden verhoogd tot 80.000 ton voor de 2
de

 en volgende 
gecertificeerde locatie van eenzelfde vergunninghouder en evenmin voor het kalenderjaar 
waarin het certificaat wordt aangevraagd. 
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TARIEVEN CERTIFICATIE GERECYCLEERDE 
GRANULATEN GEPRODUCEERD DOOR EEN 
MOBIELE INSTALLATIE  
TRA11  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Standaardtarieven 2017 
 
 

Omschrijving van de prestatie Bedrag in € 

Inkomrecht 1033,1 

Inleidend bezoek 1033,1 

Certificatiebijdrage 0,017/ton
(*1)

 
Minimum 80.000 ton per jaar

(*2)
 

Periodiek controlebezoek type 1 (1dag) 1033,1 

Periodiek controlebezoek type 2 (1/2 dag) 660,1 

Verlenging van een bezoek Prestatievergoeding 112 / uur 

Vervolg van een bezoek de volgende dag Verplaatsing forfaitair 193,4 
Prestatievergoeding 112 / uur 

Administratieve vergoeding uitbreiding 109,5/ aangevraagd product 

Informatief bezoek Verplaatsing forfaitair 193,4 
Prestatievergoeding 112 / uur 

Locatie meer dan 150 km van Brussel Offerte op basis van TAR 02 

Tarieven exclusief BTW Tarieven geldig voor het jaar 2017. 

 
Algemene bepalingen (indexering) en andere bijkomende prestaties volgens TAR 02. 
 
(*1)

: De certificatiebijdrage zal niet worden aangerekend voor de hoeveelheden geproduceerd op 
vaste locaties waarvan de fabrikant zelf eveneens vergunninghouder is volgens TRA 10. 

(*2)
:
 

De totale jaarproductie zal niet worden verhoogd tot 80.000 ton voor de 2de en volgende 
gecertificeerde breekinstallatie van eenzelfde vergunninghouder en evenmin voor het 
kalenderjaar waarin het certificaat wordt aangevraagd. 
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TARIEVEN CE-MARKERING VOOR 
GRANULATEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standaardtarieven 2017 
 

OMSCHRIJVING VAN DE PRESTATIE Code Bedrag in € 

INKOMRECHT OF JAARLIJKSE BIJDRAGE IN DE 
CERTIFICATIEKOSTEN 

Het kalenderjaar waarin het inkomrecht betaald werd, 
zullen geen certificatiekosten worden aangerekend. 

Het inkomrecht of de jaarlijkse bijdrage wordt aangerekend 
per productie-eenheid.

(1)
 

 
I / CB 

 
547,7 

INITIEEL CONTROLEBEZOEK 

Eerste productie-eenheid
(1)

 van een fabrikant 
(1 dag ter plaatse). 

Tweede en volgende productie-eenheden
(1)

 van 
dezelfde fabrikant die volgens dezelfde FPC werken 
(1/2 dag per productie-eenheid).

(1)
 

Vergoeding per productie-eenheid.
(1)

 

 

 
AUDI1 

 
 

AUDI2 

 

 
1825,7 

 
 

912,9 

 

EVALUATIEBEZOEK 

Eerste, tweede en derde productie-eenheid
(1)

 van een 
fabrikant (1 dag ter plaatse). 

Indien een maatschappij verschillende productie-eenheden 
bezit die door eenzelfde FPC gedekt zijn, zal per 
3 productie-eenheden alleen het evaluatiebezoek van de 
eerste productie-eenheid worden aangerekend. 

Fabrikanten met slechts 1 productie-eenheid – vaste 
locatie die voor productie beroep doet op een mobiele 
installatie die zelf beschikt over een CE-markering 2+ 
afgeleverd door COPRO en die niet beschikken over een 
intern laboratorium (1/2 dag ter plaatse). 

Indien belangrijke tekortkomingen worden vastgesteld kan 
de auditor beslissen het bezoek te verlengen tot 1 dag. Dit 
kan het o.a. het geval zijn indien  de opmerkingen van de 
voorafgaande audit onvoldoende werden geregulariseerd. 

 

 
AUD1 

 
 
 
 

 
 
 
 

AUD3 

 
 
 

AUD1 

 

 
1436,9 

 
 
 
 

 
 
 
 

1049,3 

 
 
 

1436,9 

 



 

P. 2/2 Tarieven CE-markering voor granulaten 

 

Vierde en volgende productie-eenheden
(1)

 van dezelfde 
fabrikant die volgens dezelfde FPC werken 

Per 3 productie-eenheden, indien de verschillende 
productie-eenheden gedekt zijn door dezelfde FPC als de 
eerste productie-eenheid. 

 
AUD2 

 
668,2 

BIJKOMENDE BEZOEKEN 

Per halve dag ter plaatse 

AUD2 668,2 

Productie-eenheid verder dan 150 km van Brussel 

Voor productie-eenheden verder dan 150 km van Brussel 
wordt een bijkomende offerte gemaakt op basis van 
TAR 02. 

  

(1)
 Productie-eenheid: een technische inrichting gebruikt door één producent en waarin één product

(2)
 

wordt gemaakt;
 

(2) 
Product: resultaat van één industriële activiteit of proces. In geval van granulaten wordt 

onderscheid gemaakt naargelang de oorsprong van het granulaat (natuurlijk, 
gerecycleerd, kunstmatig, fysico-chemisch gereinigd en secundair granulaat). 

Tarieven exclusief BTW. Geldig voor het jaar 2017. 

 

Voor ieder bezoek zijn inbegrepen de verplaatsingskosten met een maximum van 150 km vanaf 
Brussel (voor grotere afstanden wordt een bijkomende offerte gemaakt volgens TAR 02), de audit 
zelf, de rapportage en de administratieve opvolging van de audit. 

Algemene bepalingen (indexering) en andere bijkomende prestaties volgens TAR 02. 



Aanvraag van een grondstofverklaring  

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
afdeling Afval- & Materialenbeheer
dienst Administratief en datacentrum
Stationsstraat 110 – 2800 MECHELEN
Tel. 015 284 311 – Fax  015 284 164 
Website: www.ovam.be

In te vullen door de OVAM
ontvangstdatum

Opmerkingen

Waarvoor dient dit formulier? 
Met dit formulier kan u een grondstofverklaring aanvragen overeenkomstig afdeling 2.4 van het VLAREMA.

Let op! Als u een registratie wilt aanvragen als inrichting of onderneming die voldoet aan de Europese voorwaarden of  
criteria om grondstoffen op de markt te brengen moet u gebruikmaken van het formulier Aanvraag van een registratie als 
inrichting of onderneming die voldoet aan de Europese voorwaarden of criteria om grondstoffen op de markt te brengen.

Aan wie bezorgt u dit formulier?
Stuur dit formulier samen met de nodige bijlagen naar het adres dat bovenaan op dit formulier staat.  

Waar kunt u terecht voor meer informatie? 
Meer informatie vindt u op onze website www.ovam.be. U kunt ook e-mailen: info@ovam.be of bellen naar het nummer 
dat bovenaan op dit formulier staat.

Gebruik als grondstof

1. Kruis het gewenste gebruik van het materiaal aan.

meststof of bodemverbeterend middel 

niet-vormgegeven bouwstof 

vormgegeven bouwstof

bodem

kunstmatige afdichtingslagen met waterglas 

non-ferrometallurgie

ander:

Gegevens van de aanvrager

2. Kruis hieronder aan of de aanvrager een natuurlijk persoon of een rechtspersoon is.
een natuurlijk persoon. Vul vraag 3 in en ga daarna naar vraag 5.

een rechtspersoon. Ga naar vraag 4.

De aanvrager is een natuurlijk persoon

3. Vul hieronder de gegevens van de aanvrager als natuurlijke persoon.

Ga daarna naar vraag 5.
ondernemingsnummer     .    .    

voor- en achternaam           

straat en nummer           bus           

postnummer en gemeente           

land           

mailto:info@ovam.be
http://www.ovam.be/
http://www.ovam.be/


 

geboortedatum dag   maand   jaar     

geboorteplaats           

telefoonnummer           

faxnummer           

e-mailadres           

De aanvrager is een rechtspersoon

4. Vul de identificatiegegevens van de aanvrager in als rechtspersoon.

ondernemingsnummer     .    .    

naam           

rechtsvorm           

straat en nummer           bus

postnummer en gemeente           

land           

telefoonnummer           

faxnummer           

e-mailadres           

Relatie tussen aanvrager en grondstoffenproducent

5. Wat is de relatie tussen de aanvrager en de grondstoffenproducent?

          

6 Vraagt u een grondstofverklaring aan voor een materiaal als omschreven in onderafdeling 2.3.5 of 2.3.6 
van het VLAREMA?

ja. Ga naar vraag 11.

nee. Ga naar vraag 7.

Gegevens van de producent

7. Kruis hieronder aan of de producent een natuurlijk persoon of een rechtspersoon is.
een natuurlijk persoon. Vul vraag 8 in en ga daarna naar vraag 10.

een rechtspersoon. Ga naar vraag 9.

De producent is een natuurlijk persoon 

8 Vul hieronder de gegevens in van de maatschappelijke zetel van de producent als natuurlijk persoon.
Voor Belgische ondernemingen vult u het ondernemingsnummer in, voor buitenlandse ondernemingen het btw-nummer.



 
Ga daarna naar vraag 9.
Als er meerdere natuurlijke personen zijn die als producent optreden, voegt u de gegevens van de andere producenten  
als bijlage bij dit formulier.

ondernemingsnummer     .    .    

btw-nummer                    

voor- en achternaam           

straat en nummer           bus

postnummer en gemeente           

land           

geboortedatum dag   maand   jaar     

geboorteplaats           

telefoonnummer           

faxnummer           

e-mailadres           

De producent is een rechtspersoon 

9 Vul hieronder de gegevens in van de maatschappelijke zetel van de producent als rechtspersoon.
Voor Belgische ondernemingen vult u het ondernemingsnummer in, voor buitenlandse ondernemingen het btw-nummer.
Als er meerdere rechtspersonen zijn die als producent optreden, voegt u de gegevens van de andere producenten als  
bijlage bij dit formulier.

ondernemingsnummer     .    .    

btw-nummer           

naam           

rechtsvorm           

straat en nummer           bus

postnummer en gemeente           

land           

telefoonnummer           

faxnummer           

e-mailadres           

Exploitatiezetel van de producent (natuurlijke personen en rechtspersonen)

10 Vul hieronder de gegevens in van de exploitatiezetel van de producent.
Het vestigingsnummer hoeft u alleen in te vullen als dat bekend is.
Als er meerdere producenten zijn, voegt u de gegevens van exploitatiezetels van de andere producenten als bijlage bij  
dit formulier.

vestigingsnummer      .    .    



 
straat en nummer           bus

postnummer en gemeente           

land           

e-mailadres           

verantwoordelijke voor de aanvraag           

contactadres           bus

          

telefoonnummer           

faxnummer           

e-mailadres           

Gegevens van het materiaal

11 Vul de gegevens van het materiaal in.
Bij NOSE-P-code vult u de NOSE-P-code in van de activiteit waaruit het materiaal voortkomt.

gebruikelijke naam           

EURAL-code           

Materialencode

jaarlijkse hoeveelheid           ton

jaarlijkse hoeveelheid           m³

NOSE-P-code

de beoogde grondstof voor het gebruik als meststof of bodemverbeterend middel voldoet NIET aan de 
samenstellingsvoorwaarden van art. 2.3.1.1 eerste en tweede lid

de beoogde grondstof voor het gebruik als bouwstof voldoet NIET aan de dwingende samenstellingsvoorwaarden 
van de toepassing, vermeld in artikel 2.3.2.1

de beoogde grondstof voor gebruik in kunstmatige afdichtingslagen met waterglas voldoet NIET aan de 
voorwaarden voor gebruik in kunstmatige afdichtingslagen, vermeld in art. 2.3.4.1 §1 

Bij te voegen bewijsstukken:

12 Voeg de volgende bewijsstukken bij uw aanvraag:
• een overzicht van het productieproces, met een beschrijving van de gebruikte inputstromen en de stappen  

waarbij het materiaal vrijkomt
• een kopie van de milieuvergunning voor het proces of het werk waaruit het materiaal vrijkomt toe, als dat van  

toepassing is
• één of meer recente monsternemings- en analyseverslagen van een representatief monster van het materiaal,  

opgesteld door een laboratorium dat erkend of gekwalificeerd is door de OVAM. De verslagen mogen maximaal  
één jaar oud zijn.

• als het materiaal maar een deel uitmaakt van de massa van de vormgegeven bouwstof, een bijkomend  
monsternemings- en analyseverslag van het eindproduct

• een beschrijving van de specifieke toepassing of het specifieke gebruik van het materiaal, en de staving ervan  
door middel van rapporten.

13 Kruis alle bijlagen aan die u bij uw aanvraag hebt gevoegd.
een overzicht van het productieproces, met een beschrijving van de gebruikte inputstromen en de stappen waarbij 
het materiaal vrijkomt
een kopie van de milieuvergunning voor het proces of het werk waaruit het materiaal vrijkomt toe, als dat van 
toepassing is
één of meer recente monsternemings- en analyseverslagen van een representatief monster van het materiaal, 



 
opgesteld door een laboratorium dat erkend of gekwalificeerd is door de OVAM. De verslagen mogen maximaal één 
jaar oud zijn.
een bijkomend monsternemings- en analyseverslag van het eindproduct omdat het materiaal maar een deel 
uitmaakt van de massa van de vormgegeven bouwstof
een beschrijving van de specifieke toepassing of het specifieke gebruik van het materiaal, en de staving ervan door 
middel van rapporten

Ondertekening

14 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat de door mij verstrekte gegevens correct en volledig zijn.

datum dag   maand   jaar     

plaats           

handtekening

 

          

voor- en achternaam           

functie           

Verwerking van persoonsgegevens

15 Door het invullen en indienen van dit aanvraagformulier geeft u uitdrukkelijk toestemming aan de OVAM om uw 
persoonsgegevens te verwerken.
Deze persoonsgegevens zijn bestemd voor het aanvullen van het register met de verleende en opgeheven  
grondstofverklaringen, die terug te vinden zijn op www.ovam.be. Dat register heeft tot doel uitvoering te geven aan  
een duurzaam materialenbeleid en om de volledige lijst van grondstoffenproducenten kenbaar te maken en is voor  
iedereen toegankelijk.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de  
verwerking van persoonsgegevens, hebt u op elk moment het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten  
verwijderen als u niet langer aan de voorwaarden voldoet. Als u van dat recht gebruik wilt maken, kunt u zich  
schriftelijk richten tot:

OVAM
Afdeling Afvalstoffen- en materialenbeheer
Dienst Administratief en Datacentrum
Stationsstraat 110 
2800 Mechelen
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