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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, 19 juni 2020 

MVS/NB/20/0318 Michaël Van Schelvergem 
 

 
Betreft: - COPRO-certificatie gerecycleerde granulaten 

  
  
 

RBC 10-11/2020/03:       Nieuwe versies geldige documenten certificatie TRA 10/11 

 
 

Bijgevoegd vindt u de nieuwe goedgekeurde en bekrachtigde versie van het toepassingsreglement 
BENOR TRA 10 alsook het technisch voorschrift PTV 406, de tariefreglementen TAR10/11 en de 
reglementaire nota met betrekking tot de kalibraties RNR 04. 
 
In het toepassingsreglement TRA 10 werd Bijlage E opgenomen waarin de aanvullende richtlijnen voor 
de tussenopslag van puin en gerecycleerde granulaten op vaste depots wordt beschreven. Ook vorige 
rondzendbrieven werden geïmplementeerd. 
 
Het technisch voorschrift PTV 406 werd up-to-date gebracht met de nieuwe versie van het SB250 versie 
4.1 en de eisen naar hoogwaardige beton- en menggranulaten werden verder uitgeschreven.  
 
Tot slot kreeg de reglementaire nota RNR 04 een update qua titel en normering. 
 
De wijzigingen dienen ten laatste op 31/12/2020 te zijn ingevoerd.  
 
Voor wat betreft de mobiele brekers blijven wij er u enerzijds attent op maken dat alle werven met het 
profiel HMRP dienen gemeld te worden aan COPRO. Anderzijds willen wij u melden dat de uitzondering 
dat er geen melding of milieuvergunning vereist is voor het breken van inerte materialen op 
wegeniswerken met 100% hergebruik ter plaatse geschrapt werd uit de VLAREM-wetgeving. Er dient dus 
steeds bij productie op alle bouw- en sloopwerven ofwel een melding klasse 3, ofwel een effectieve 
tijdelijke milieuvergunning klasse 1 of 2 aanwezig te zijn. 
 
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:     -    BENOR TRA 10 versie 4.0 dd.2019-10-05 

- PTV 406 versie 9.0 dd.2019-10-05 
- RNR 04 versie 5.0 dd.2020-03-10 
- TAR 10/11 versie 3.0 dd.2020-03-24 

 


