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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, 25 oktober 2017 
MVS/CW/17/0692 Michaël Van Schelvergem 
 
 
Betreft: COPRO-certificatie gerecycleerde granulaten 
  TRA M10 / BENOR TRA 10 / TRA M11 / BENOR TRA 11 
 
 

Rondzendbrief 10-11/2017/04 
 
 

Geachte mevrouw,  
Geachte heer, 

  
Naar aanleiding van beslissingen van de sectorale commissie gerecycleerde granulaten die plaatsvond op 
9 oktober jongstleden hebben wij de eer u hierbij een rondzendbrief betreffende de COPRO-/BENOR-
certificatie van gerecycleerde granulaten toe te sturen. 

 
Deze rondzendbrief vervolledigt en maakt integraal deel uit van de certificatiereglementen voor de 
gerecycleerde granulaten. Deze rondzendbrief dient vanaf heden te worden toegepast. 

 
De belangrijkste verandering omvat de goedkeuring van de certificatie van brekerzeefgranulaat 0/Dmm 
(waarbij 6,3mm < D ≤ 10mm) conform NBN EN 13242. Concreet houdt dit dus in dat bovenop de 4 reeds 
bestaande mogelijkheden om zeefzand te certificeren volgens toepassingen zoals beschreven in het 
SB250 deze vijfde mogelijkheid zal worden geïntegreerd in de PTV 406. 
 
Indien u opteert om dit type zeefzand te certificeren dient de korrelverdeling te voldoen aan NBN EN 13242. 
Als u een eis vastlegt voor de zeef van 0,063mm die groter is dan 25% of zelfs geen eis voor deze zeef, 
dient er hiervoor bijkomend steeds een IPI-proef conform EN 13286-47 (onmiddellijke 
draagvermogenindex-proef) door de vergunninghouder uitgevoerd te worden. Het resultaat van deze IPI-
proef dient groter dan 20% te zijn en zal mee opgenomen worden op de technische fiche. 
 
Tot slot wensen wij u ook nog mee te delen dat de sectorale commissie besloten heeft dat het gebruik van 
een kasseibak ter vervanging van een voorafzeving bij productie op wegeniswerken toegestaan kan 
worden. Echter dient het vrijgekomen zeefzand steeds beproefd en gecertificeerd te worden conform de 
mogelijkheden zoals beschreven in PTV 406 of als puin te worden afgevoerd naar een vaste locatie. 
 
Bij de eerstvolgende bezoeken kan u steeds met uw verdere vragen bij onze inspecteurs terecht. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 

 
 ir. Dirk VAN LOO 
 CEO 
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