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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, 10 juli 2018 

MVS/MDB/18/0382 Michaël Van Schelvergem 

 
 
Betreft: COPRO-certificatie gerecycleerde granulaten 
  Betreft: Goedkeuring definitieve versie OVAM-eenheidsreglement 
 
 

Rondzendbrief 10-11/2018/02 

 
 
Geachte mevrouw,  
Geachte heer, 
 
Wij melden u dat het aangepaste OVAM-eenheidsreglement op 8 mei jongstleden is verschenen in het 
Belgisch Staatsblad. Hierin zijn de modaliteiten nu definitief vastgelegd hoe er een onderscheid dient gemaakt 
te worden tussen puin met een hoog en met een laag milieurisico-profiel (HMRP ↔ LMRP). Dit OVAM-
eenheidsreglement zal na de volgende Sectorale Commissie (gepland d.d. 25/09/2018) geïntegreerd worden 
in de toepassingsreglementen TRA M 10/11. 
 
Ter info melden wij u ook dat er op 9 juli jongstleden in het Belgisch Staatsblad overgangsbepalingen 
verschenen zijn voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan (SOP), een controleverslag en het afleveren 
van een verwerkingstoelating en een sloopattest. Deze overgangsbepalingen zijn terug te vinden vanaf pagina 
18 in het document in bijlage. 
 
Bij de eerstvolgende bezoeken kan u steeds met uw verdere vragen over het nieuwe OVAM-
eenheidsreglement bij onze inspecteurs terecht. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 

 
 
 
ir. Dirk VAN LOO 
CEO 
 
Bijlage:  - OVAM-Eenheidsreglement 

- Ministerieel Besluit overgangsbepalingen  


