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Aan de gebruikers van het COPRO- en BENOR-merk 
voor gerecycleerde granulaten geproduceerd op een vaste locatie 
volgens TRA M10 / BENOR TRA 10 of door een mobiele installatie 

volgens TRA M11/ BENOR TRA 11 
 
 
 
 

Referentie Contactpersoon                      Zellik, 3 oktober 2017 
MVS/CW/17/0631 Michaël Van Schelvergem 
 
 
 
Betreft: COPRO-certificatie gerecycleerde granulaten 
  TRA M10 / BENOR TRA 10 / TRA M11 / BENOR TRA 11 
 
 
 

Rondzendbrief 10-11/2017/03 
 
 
 

Geachte mevrouw,  
Geachte heer, 

  
Op 29 september jongstleden is in het Belgisch Staatsblad verschenen dat Tracimat vzw bij ministerieel 
besluit van 24 augustus 2017 door de Vlaamse Regering als eerste erkend werd als 
sloopbeheerorganisatie. Zij zullen het selectieve sloopproces attesteren en via een uitgewerkt 
traceerbaarheidssysteem nagaan wat er gebeurt met de afvalstoffen die vrijkomen tijdens de sloop- en 
afbraakwerken.   
 
Concreet houdt dit voor de breker in dat na een overgangsperiode van 1 jaar het nieuwe 
acceptatiebeleid van kracht zal worden. Er dient dus vanaf uiterlijk eind augustus 2018 bij de aanlevering 
van puin een onderscheid gemaakt te worden tussen hoogmilieurisicopuin (HMRP) en 
laagmilieurisicopuin (LMRP). 
  
Als breker heeft u er alle belang bij om de slopers waarmee u samenwerkt reeds te informeren over dit 
nieuwe acceptatiebeleid. Dit kunt u doen door te verwijzen naar de website van 
Tracimat. (http://www.tracimat.be) 
  
Indien u zelf sloper bent en na deze datum werken plant waarbij puin vrijkomt dat afgevoerd zal worden 
naar (of ter plaatse verwerkt zal worden door) een vergunde breker, hebt u er alle belang bij de 
traceerbaarheidsprocedure van Tracimat vzw te volgen opdat het puin als LMRP kan worden aanvaard. 
  
Het is dan ook belangrijk dat sloopopvolgingsplannen voor sloop- en afbraakwerken die in uitvoering 
zullen zijn/gaan na eind augustus 2018 tijdig opgemaakt worden en ter conform verklaring bij Tracimat 
vzw worden ingediend, dit als beginstadium om het traceerbaarheidssysteem succesvol te doorlopen. 
 
Tracimat vzw is een initiatief van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), de Confederatie van 
Aannemers van Sloop- en Ontmantelingswerken (CASO), de Federatie van Producenten van Recycling 
Granulaten (FPRG) en de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs- en consultancybedrijven (ORI). 
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Voor alle vragen met betrekking tot Tracimat vzw, kan u via volgende wegen informatie bekomen: 
- via de website: http://www.tracimat.be 
- rechtstreeks via mail info@tracimat.be 
- via postadres: Tracimat vzw, Lombardstraat 34-42 te 1000 Brussel 
- via telefoon: 02/545 58 60  

 
Met de meeste hoogachting, 

 
 

 
 
 
 ir. Dirk VAN LOO 
 CEO 
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