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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, 26 juni 2019 

MVS/MDB/19/0364 Michaël Van Schelvergem 
 

 
Betreft: COPRO-certificatie gerecycleerde granulaten 
  Aangepaste procedure monsterneming asbest in OVAM-eenheidsreglement 
 
 

RBC 10-11/2019/02 

 
 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
 
Na advies van het sectoroverleg van 18/06/2019 heeft de OVAM volgende concrete uitwerking van 
artikel 9.3.2.C van het eenheidsreglement opgelegd.  
 
Bij de externe controle op de aanwezigheid van asbest moeten twee reservestalen worden genomen voor 
de eventuele tegenproef. Bij overschrijding van de toegelaten concentratie op het oorspronkelijke monster 
wordt er overgegaan tot het uitvoeren van twee nieuwe proeven op de twee reservestalen om het gehalte 
asbest te bepalen. De proeven dienen te worden uitgevoerd in verschillende erkende laboratoria. Het 
resultaat van de twee tegenproeven is dan bepalend. Enkel wanneer er bij de twee tegenproeven geen 
overschrijding van de toegelaten norm wordt vastgesteld is het resultaat conform. 
 
Bij niet conformiteit en indien ondertussen granulaten van de betrokken partij zijn afgevoerd, dient de 
certificaathouder aan te tonen dat de klanten (bouwheer of opdrachtgever) schriftelijk op de hoogte 
werden gebracht dat de geleverde gerecycleerde granulaten het toegelaten gehalte asbest mogelijk 
overschreden hebben. De certificatie-instelling voert een bijkomend bezoek uit en stuurt een verslag naar 
de OVAM met vermelding van de illegaal afgevoerde partij en de afvoerbestemmingen. 
 
Deze bepalingen treden in voege op 1 juli 2019. 

 
U kan steeds met uw verdere vragen bij onze inspecteurs terecht. 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 

 
ir. Dirk VAN LOO 
CEO 
 


