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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, 28 maart 2019 

MVS/CW/19/0180 Michaël Van Schelvergem 
 

 
Betreft: COPRO-certificatie gerecycleerde granulaten 
 
 

RBC 10-11/2019/01 

 
 
Geachte mevrouw,  
Geachte heer, 
 
Als bijlage bezorgen wij u het nieuwe formulier voor het doorgeven van kwartaalaangiftes (vast en mobiel). In 
afwachting van het digitaal doorgeven van de kwartaalcijfers via de website, dient u dit formulier te gebruiken 
om de afgeleverde tonnages, die enerzijds via de weegbrug afgevoerd werden en anderzijds als grondstof in 
de eigen centrale verwerkt werden, door te geven. 
Bijkomend dient een opsplitsing in HMRP en LMRP voorzien te worden. Producenten die (uiterlijk tot 
31/12/2019) na uitkeuring het brekerzeefzand (per 500m³) en de gebroken producten (per 1000m³) afkomstig 
van HMRP samen op stock plaatsen bij het brekerzeefzand en de gebroken producten afkomstig van LMRP 
dienen dit te vermelden in het vakje LMRP/HMRP op het formulier van de kwartaalaangifte. 
 
Zoals reeds eerder gemeld diende u vanaf uiterlijk eind augustus 2018 bij de aanlevering van puin een 
onderscheid te maken tussen hoogmilieurisicopuin (HMRP) en laagmilieurisicopuin (LMRP). Hiervoor zijn er 
dus geen overgangsmaatregelen van toepassing.  
 
Wij vragen u daarom nogmaals de procedures zoals beschreven in het OVAM-eenheidsreglement onder 
andere inzake acceptatie (Art.7.6.1) en interne zelfcontrole (Art.7.6.3) te respecteren. Voor mobiele brekers 
blijven we er ook aan herinneren dat ze COPRO op de hoogte dienen te brengen wanneer er productie is op 
een bouw- en sloopwerf onder HMRP. 
 
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 8.0 (NL/FR) 

- COPRO TRA M 10/11-reglement versie 5.0 
- Tarieven 2019 
- Formulieren doorgeven kwartaalaangiftes TRA10/TRA11 
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TARIEVEN CERTIFICATIE GERECYCLEERDE 
GRANULATEN GEPRODUCEERD OP VASTE 
LOCATIE TRA10  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Standaardtarieven 2019 
 
 
 

Omschrijving van de prestatie Bedrag in € 

Inkomrecht 1054,9 

Inleidend bezoek 1054,9 

Certificatiebijdrage 0,018 / ton 
Minimum 80.000 ton per jaar(*1) 

Periodiek controlebezoek type 1 (1dag) 1054,9 

Periodiek controlebezoek type 2 (1/2 dag) 674,1 

Verlenging van een bezoek Prestatievergoeding 114,3 / uur 

Vervolg van een bezoek de volgende dag Verplaatsing forfaitair 197,5 
Prestatievergoeding 114,3 / uur 

Administratieve vergoeding uitbreiding 111,8 / aangevraagd product 

Informatief bezoek Verplaatsing forfaitair 197,5 
Prestatievergoeding 114,3 / uur 

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

Tarieven exclusief BTW Tarieven geldig voor het jaar 2019. 

 
Algemene bepalingen (indexering) en andere bijkomende prestaties volgens TAR 02. 
 
(*1): De totale jaarproductie zal niet worden verhoogd tot 80.000 ton voor de 2de en volgende 

gecertificeerde locatie van eenzelfde producent 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 2019 
 
 

Omschrijving van de prestatie Bedrag in € 

Inkomrecht 1054,9 

Inleidend bezoek 1054,9 

Certificatiebijdrage 0,018 / ton(*1) 
Minimum 80.000 ton per jaar(*2) 

Periodiek controlebezoek type 1 (1dag) 1054,9 

Periodiek controlebezoek type 2 (1/2 dag) 674,1 

Verlenging van een bezoek Prestatievergoeding 114,3 / uur 

Vervolg van een bezoek de volgende dag Verplaatsing forfaitair 197,5 
Prestatievergoeding 114,3 / uur 

Administratieve vergoeding uitbreiding 111,8 / aangevraagd product 

Informatief bezoek Verplaatsing forfaitair 197,5 
Prestatievergoeding 114,3 / uur 

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

Tarieven exclusief BTW Tarieven geldig voor het jaar 2019. 

 
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 producent zelf eveneens producent 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 producent en evenmin voor het kalenderjaar 
waarin het certificaat wordt aangevraagd. 
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TARIEVEN CE-MARKERING VOOR 
GRANULATEN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standaardtarieven 2019 
 

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 

 
559,3 

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 

 

 
1864,3 

 
 

932,2 

 

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 

 

 
1467,3 

 
 
 
 

 
 
 
 

1071,4 

 
 
 

1467,3 

 



 

P. 2/2 Tarieven CE-markering 2019 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 

 
682,3 

BIJKOMENDE BEZOEKEN 

Per halve dag ter plaatse 

AUD2 682,3 

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 2019. 

 

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. 
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TARIFS DE LA CERTIFICATION COPRO + 
BENOR DES GRANULATS RECYCLÉS 
PRODUITS SUR  
UN SITE FIXE  
TRA10 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs standard 2019 
 
 

Description de la pretation Montant en € 

Droit d’entrée 1054,9 

Visite préliminaire 1054,9 

Rétribution pour la certification 0,018 / tonne 
Minimum 80.000 tonnes par an(*1) 

Visite de contrôle périodique type 1 (1 jour) 1054,9 

Visite de contrôle périodique type 2 (1/2 jour) 674,1 

Prolongement d’une visite le même jour Tarif horaire 114,3 / heure 

Prolongement d’une visite le lendemain Forfait déplacement 197,5  
Tarif horaire 114,3 / heure 

Rétribution administrative pour une extension 111,8 / produit demandé 

Visite informative Forfait déplacement 197,5 
Tarif horaire 114,3 / heure 

Site situé à plus de 150km de Bruxelles Offre sur base du TAR 02 

Tarifs hors TVA. Valable pour l’année 2019. 

 
Dispositions générales (indexation) et autres prestations supplémentaires selon TAR 02. 
 
(*1) : La production annuelle totale ne sera pas augmentée jusqu'à 80.000 tonnes pour les 2ème et 

autres sites certifiés d'un même licencié ainsi que pour l'année civile dans laquelle le certificat 
est demandé. 
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TARIFS DE LA CERTIFICATION DES GRANULATS 
RECYCLÉS PRODUITS PAR UNE INSTALLATION 
MOBILE TRA11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs standard 2019 
 
 

Description de la pretation Montant en € 

Droit d’entrée 1054,9 

Visite préliminaire 1054,9 

Rétribution pour la certification 0,018 / tonne 
Minimum 80.000 tonnes par an(*1) 

Visite de contrôle périodique type 1 (1 jour) 1054,9 

Visite de contrôle périodique type 2 (1/2 jour) 674,1 

Prolongement d’une visite le même jour Tarif horaire 114,3 / heure 

Prolongement d’une visite le lendemain Forfait déplacement 197,5  
Tarif horaire 114,3 / heure 

Rétribution administrative pour une extension 111,8 / produit demandé 

Visite informative Forfait déplacement 197,5 
Tarif horaire 114,3 / heure 

Site situé à plus de 150km de Bruxelles Offre sur base du TAR 02 

Tarifs hors TVA. Valable pour l’année 2019. 

 
Dispositions générales (indexation) et autres prestations supplémentaires selon TAR 02. 
 
(*1) : La rétribution pour la certification ne prendra pas en compte les quantités produites sur les 

sites fixes pour lesquels le fabricant est lui-même licencié selon TRA 10. 
(*2) : La production annuelle totale ne sera pas augmentée jusqu'à 80.000 tonnes pour les 2ème et 

autres sites certifiés d'un même licencié ainsi que pour l'année civile dans laquelle le certificat 
est demandé.  
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TARIFS MARQUAGE CE DES GRANULATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs standard 2019 
 
 

DESCRIPTIONS DE LA PRESTATION Montant en € 

DROIT D’ENTREE OU INDEMNITE ANNUELLE DES FRAIS DE 
CERTIFICATION 

Pour l’année civile dans laquelle le droit d’entrée est payé, aucun 
frais de certification ne sera réclamé. 

Le droit d'entrée ou la cotisation annuelle sera porté en compte par 
unité de production. 

 
559,3 

AUDIT INITIAL 

Première unité de production d'un fabricant  
(1 jour sur place)  AUDI1 

Deuxième unité de production et autres unités du même 
fabricant couvertes par le même FPC. 
(1/2 jour par unité de production)  AUDI2 

Indemnité par unité de production 

 

 
1864,3 

 
 

932,2 

 

AUDIT DE SURVEILLANCE 

Première, seconde et troisième unité de production d’un 
fabricant (1 jour sur place)  AUD1 

Si une société dispose d’un même système FPC couvrant 
plusieurs unités de production, seul un audit de surveillance par 3 
unités de production sera porté en compte. 

Fabricants avec une seule unité de production - site fixe sans 
laboratoire interne qui fait appel pour la production à une 
installation mobile qui dispose d’un marquage CE 2 + délivré par 
COPRO (1/2 jour sur place).  AUD3 

 

 
1467,3 

 
 
 

 
 
 

1071,4 

 



 

P. 2/2 Tarifs CE 2019 granulats 

 

Si des dysfonctionnements importants sont constatés, l'auditeur peut 
décider de prolonger la visite pour la journée. Ceci peut être le  cas 
entre autres si les remarques de l'audit précédent ont été 
insuffisamment régularisées.  AUD1 

Quatrième unité de production et autres unités du même 
fabricant couvertes par le même FPC  AUD2 

Par 3 unités de production, si les différentes unités de production 
sont couvertes par le même FPC que la première unité de 
production. 

 
 
 

1467,3 

 
682,3 

VISITES SUPPLEMENTAIRES  AUD2 

Par demi-jour sur place 

682,3 

Unité de production située à plus de 150km de Bruxelles 

Pour les unités de production situées à plus de 150 km de Bruxelles 
un devis supplémentaire est établi sur base du TAR 01. 

 

Visites informatives 

- Indemnité de déplacement (montant forfaitaire)  

- Indemnité de performance ( par heure de prestation) 

 

197,5 

114,3 

Tarifs hors TVA. Valable pour l’année 2019. 

 

Dans nos prix sont inclus : 

- les frais de déplacement (avec un maximum de 150 km à partir de Bruxelles), 
- l’étude du Manuel FPC, 
- la préparation de l’audit, 
- l’audit même, 
- la rapport, 
- la suivi administratif. 

Dispositions générales (indexation) et autres prestations supplémentaires selon TAR 02. 

 


