
 

COPRO vzw - Onpartijdige instelling voor de controle van bouwproducten 
COPRO asbl - Organisme impartial de contrôle de produits pour la construction 

COPRO - A not-for-profit impartial product control body for the construction industry 
 

Z.1. Researchpark - Kranenberg 190 - BE-1731 Zellik (Asse) 
T +32 (0)2 468 00 95 - info@copro.eu - www.copro.eu 

 
KBC IBAN BE20 4264 0798 0156 - BIC KREDBEBB - BTW/TVA/VAT BE 0424.377.275 - RPR Brussel/RPM Bruxelles/RLP Brussels 

 

Dit pdf bestand bevat alle beschikbare talen van het opgevraagde document. 
 

Ce fichier pdf reprend toutes langues disponibles du document demandé. 
 

This pdf file contains all available languages of the requested document. 
 

Dieses PDF-Dokument enthält alle vorhandenen Sprachen des angefragten Dokumentes. 

 

mailto:info@copro.eu
http://www.copro.eu/


 
 

 
 
 
 
 

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, 5 november 2018 
MVS/MDB/18/0626 Michaël Van Schelvergem 
 
 
 
Betreft: COPRO-certificatie gerecycleerde granulaten 
  Betreft: Goedkeuring PTV 406 versie 7.4 + definitieve versie OVAM-eenheidsreglement 
 
 
 

RBC 10-11/2018/03 
 
 
 
Geachte mevrouw,  
Geachte heer, 
 
 
 
Naar aanleiding van beslissingen van de Sectorale Commissie gerecycleerde granulaten 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 PTV 406 versie 7.4. Hierin werden de procedures en de 
classificatie van de producten met alle bijhorende proeven en eisen voor gebruik in Vlaanderen opgenomen en dit in 
overeenstemming met de leidraden van de vzw BENOR.  
 
Bijkomend kunnen wij u melden dat de meest recente versie van het OVAM-eenheidsreglement geïntegreerd werd 
in het toepassingsreglement TRA M 10/11. 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).  
  
Tot slot hebben wij voor u in bijlage een oplijsting gemaakt aan welke eisen een chemische analyse bij interne 
zelfcontrole voor zowel zeefzanden als granulaten dienen te voldoen in de gevallen HMRP/LMRP. De meest recente 
wijziging hier betreft dat bij de zelfcontrole voor zeefzanden de uitloogbaarheid wordt gemeten via de  
1-stapsschudproef (CMA/2/II/A.19). De normwaarden zijn terug te vinden onder tabel A in bijlage aan het overzicht. 
Deze wijziging werd door de administrateur-generaal van de OVAM op 5 september 2018 (met verschijning op 
19 september 2018 in het Belgisch Staatsblad) goedgekeurd. 
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Bij de eerstvolgende bezoeken kan u steeds met uw verdere vragen bij onze inspecteurs terecht. 
 
 
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ir. Dirk VAN LOO 
CEO 
 
Bijlage:  - PTV 406 versie 7.4 (NL/FR) 

- COPRO TRA M 10/11-reglement versie 4.1 
- Overzicht chemische analyses HMRP/LMRP bij interne zelfcontrole 

 



OVERZICHT CHEMISCHE ANALYSES BIJ ZELFCONTROLE (VASTE LOCATIES/MOBIELE INSTALLATIES) 

 
INTERNE CONTROLE EENHEIDSREGLEMENT 

HMRP (Art.7.6.3.E) LMRP (Art.7.6.3.D) 

ZEEFZANDEN GRANULATEN ZEEFZANDEN GRANULATEN 

VASTE 
LOCATIE 
(TRA 10) 

Frequentie 1/500m³ 

Herstart vanaf de strengste frequentie: 
- basisfrequentie: 1/15000ton 
- 3 opeenvolgende CF resultaten bij  
  frequentie van 1/15000ton   
  1/25000ton 
- 3 opeenvolgende CF resultaten bij  
  frequentie van 1/25000ton  2/jaar of  
  in geval de jaarlijkse productie kleiner  
  is dan 15000ton volstaat 1/jaar 

Huidige frequentie blijft van kracht: 
- basisfrequentie: 1/5000ton 
- 3 opeenvolgende CF resultaten bij  
  frequentie van 1/5000ton   
  1/10000ton 
- 3 opeenvolgende CF resultaten bij  
  frequentie van 1/10000ton  2/jaar of  
  in geval de jaarlijkse productie kleiner  
  is dan 10000ton volstaat 1/jaar 

Huidige frequentie blijft van kracht: 
- basisfrequentie: 1/15000ton 
- 3 opeenvolgende CF resultaten bij  
  frequentie van 1/15000ton   
  1/25000ton 
- 3 opeenvolgende CF resultaten bij  
  frequentie van 1/25000ton  2/jaar of  
  in geval de jaarlijkse productie kleiner  
  is dan 15000ton volstaat 1/jaar 

Overeenkomstigheid art. 2.3.2.1 van VLAREMA art. 2.3.2.1 van VLAREMA art. 2.3.2.1 van VLAREMA art. 2.3.2.1 van VLAREMA 

Parameters VOLLEDIGE parameterlijst* 
 

VOLLEDIGE parameterlijst* 
 

BEPERKTE parameterlijst* 
 

BEPERKTE parameterlijst* 
 

Toetsing 
totaalconcentraties 

- zware metalen: streefwaarde volgens  
  Vlarebo bijlage V  Uitloging 
- andere parameters: normwaarde  
  volgens bijlage 2.3.2.A van VLAREMA 

- zware metalen: streefwaarde volgens  
  Vlarebo bijlage V  Uitloging 
- andere parameters: normwaarde  
  volgens bijlage 2.3.2.A van VLAREMA 

- zware metalen: streefwaarde volgens  
  Vlarebo bijlage V  Uitloging 
- andere parameters: normwaarde  
  volgens bijlage 2.3.2.A van VLAREMA 

- zware metalen: streefwaarde volgens  
  Vlarebo bijlage V  Uitloging 
- andere parameters: normwaarde  
  volgens bijlage 2.3.2.A van VLAREMA 

Toetsing uitloging 
(normwaarde) 

- registratie alle zware metalen 
- via schudproef (CMA/2/II/A.19) 
- overeenkomstigheid volgens tabel A  
  in bijlage 

- registratie alle zware metalen 
- via kolomproef (CMA/2/II/A.9.1) 
- overeenkomstigheid volgens tabel B  
  in bijlage 

- registratie alle zware metalen 
- via schudproef (CMA/2/II/A.19) 
- overeenkomstigheid volgens tabel A  
  in bijlage 

- registratie alle zware metalen 
- via kolomproef (CMA/2/II/A.9.1) 
- overeenkomstigheid volgens tabel B  
  in bijlage 

 Onder de volledige parameterlijst wordt verstaan: zware metalen, minerale olie (niet voor asfaltgranulaat en brekerzeefzand van asfalt), PAK, BTEXS, hexaan, 
heptaan, octaan en PCB. 
Onder de beperkte parameterlijst wordt verstaan: zware metalen, minerale olie (niet voor asfaltgranulaat en brekerzeefzand van asfalt) en PAK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OVERZICHT CHEMISCHE ANALYSES BIJ ZELFCONTROLE (VASTE LOCATIES/MOBIELE INSTALLATIES) 

 
INTERNE CONTROLE EENHEIDSREGLEMENT 

HMRP (Art.7.6.3.E) LMRP (Art.7.6.3.D) 

ZEEFZANDEN GRANULATEN ZEEFZANDEN GRANULATEN 

MOBIELE 
INSTALLATIE 

(TRA 11) 

Frequentie 1/500m³ en per werf 

Enkel van toepassing op werven. 
Herstart vanaf de strengste frequentie: 
- basisfrequentie: 1/15000ton 
- 3 opeenvolgende CF resultaten bij  
  frequentie van 1/15000ton   
  1/25000ton 
- 3 opeenvolgende CF resultaten bij  
  frequentie van 1/25000ton  2/jaar of  
  in geval de jaarlijkse productie kleiner  
  is dan 15000ton volstaat 1/jaar 

Enkel van toepassing op werven. 
Huidige frequentie blijft van kracht: 

- basisfrequentie: 1/5000ton 
- 3 opeenvolgende CF resultaten bij  
  frequentie van 1/5000ton   
  1/10000ton 
- 3 opeenvolgende CF resultaten bij  
  frequentie van 1/10000ton  2/jaar of  
  in geval de jaarlijkse productie kleiner  
  is dan 10000ton volstaat 1/jaar 

Enkel van toepassing op werven. 
Huidige frequentie blijft van kracht: 

- basisfrequentie: 1/15000ton 
- 3 opeenvolgende CF resultaten bij  
  frequentie van 1/15000ton   
  1/25000ton 
- 3 opeenvolgende CF resultaten bij  
  frequentie van 1/25000ton  2/jaar of  
  in geval de jaarlijkse productie kleiner  
  is dan 15000ton volstaat 1/jaar 

Overeenkomstigheid art. 2.3.2.1 van VLAREMA art. 2.3.2.1 van VLAREMA art. 2.3.2.1 van VLAREMA art. 2.3.2.1 van VLAREMA 

Parameters VOLLEDIGE parameterlijst* 
 

VOLLEDIGE parameterlijst* 
 

BEPERKTE parameterlijst* 
 

BEPERKTE parameterlijst* 
 

Toetsing 
totaalconcentraties 

- zware metalen: streefwaarde volgens  
  Vlarebo bijlage V  Uitloging 
- andere parameters: normwaarde  
  volgens bijlage 2.3.2.A van VLAREMA 

- zware metalen: streefwaarde volgens  
  Vlarebo bijlage V  Uitloging 
- andere parameters: normwaarde  
  volgens bijlage 2.3.2.A van VLAREMA 

- zware metalen: streefwaarde volgens  
  Vlarebo bijlage V  Uitloging 
- andere parameters: normwaarde  
  volgens bijlage 2.3.2.A van VLAREMA 

- zware metalen: streefwaarde volgens  
  Vlarebo bijlage V  Uitloging 
- andere parameters: normwaarde  
  volgens bijlage 2.3.2.A van VLAREMA 

Toetsing uitloging 
(normwaarde) 

- registratie alle zware metalen 
- via schudproef (CMA/2/II/A.19) 
- overeenkomstigheid volgens tabel A  
  in bijlage 

- registratie alle zware metalen 
- via kolomproef (CMA/2/II/A.9.1) 
- overeenkomstigheid volgens tabel B  
  in bijlage 

- registratie alle zware metalen 
- via schudproef (CMA/2/II/A.19) 
- overeenkomstigheid volgens tabel A  
  in bijlage 

- registratie alle zware metalen 
- via kolomproef (CMA/2/II/A.9.1) 
- overeenkomstigheid volgens tabel B  
  in bijlage 

 Onder de volledige parameterlijst wordt verstaan: zware metalen, minerale olie (niet voor asfaltgranulaat en brekerzeefzand van asfalt), PAK, BTEXS, hexaan, 
heptaan, octaan en PCB. 
Onder de beperkte parameterlijst wordt verstaan: zware metalen, minerale olie (niet voor asfaltgranulaat en brekerzeefzand van asfalt) en PAK. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OVERZICHT CHEMISCHE ANALYSES BIJ ZELFCONTROLE (VASTE LOCATIES/MOBIELE INSTALLATIES) 

TABEL A: Toetsingswaarden zware metalen via schudproef (CMA/2/II/A.19)  

Parameters Vaste deel van de aarde 
(mg/kg droge stof) 

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN 

Arseen 0,2 

Cadmium 0,015 

Chroom 0,5 

Koper 0,5 

Kwik 0,003 

Lood 0,4 

Nikkel 0,75 

Zink 0,7 

 

TABEL B: Toetsingswaarden zware metalen via kolomproef (CMA/2/II/A.9.1)  

Parameters Uitloogbaarheid 
(mg/kg droge stof) 

ZWARE METALEN EN METALLOÏDEN 

Arseen 0,8 

Cadmium 0,03 

Chroom 0,5 

Koper 0,5 

Kwik 0,02 

Lood 1,3 

Nikkel 0,75 

Zink 2,8 

 

 

 


	Referentie Contactpersoon                      Zellik, 5 november 2018
	MVS/MDB/18/0626 Michaël Van Schelvergem

