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Aan de gebruikers van het COPRO-merk voor 
fysico-chemisch gereinigde granulaten 

Referentie Contactpersoon     Zellik, 22 februari 2018 

DD/CW/18/0095 Dorien Desmet 

Betreft: COPRO-certificatie fysico-chemisch gereinigde granulaten 
TRA 17 

Rondzendbrief 17 - 2018/01 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

Met deze rondzendbrief willen wij u op de hoogte brengen van de geldige tarieven voor 2018. 
Tevens zijn er naar aanleiding van de genomen beslissingen in de adviesraad van 30 november 2017 een 
aantal wijzigingen doorgevoerd op de sjablonen van de technische fiches. Zo zal de proef voor vlottende, 
niet-vlottende deeltjes en glas vermeld worden voor de zanden en de stenen. 

Om alles terug in orde te krijgen vragen wij dan ook om de bestaande geldige technische fiches opnieuw 
in te geven op het extranet op deze nieuwe sjablonen. 

Ook willen wij u melden dat COPRO in 2017 gestart is met de digitalisering van haar activiteiten. De eerste 
stap werd enkele maanden geleden gezet met e-invoicing (digitale facturatie). De volgende fase is de 
digitalisering van onze inspectie- en auditverslagen en proefaanvragen.  

Tot op heden wordt er gewerkt met een afgedrukt, papieren document dat tijdens de inspectie door uw 
afgevaardigde wordt ondertekend, gekopieerd en terugbezorgd aan onze inspecteur. Na de inspectie 
worden onze documenten regelmatig door de producent opnieuw ingescand, voor verdere verspreiding 
binnen het bedrijf. 

Vanaf heden zal COPRO starten met het elektronisch doorsturen van deze documenten aan het einde van 
de inspectie naar één of meerdere e-mailadressen volgens uw keuze. De documenten zullen hierbij worden 
opgemaakt in PDF-formaat, zodat ze eenvoudig kunnen worden geraadpleegd en gearchiveerd. 

De ontvangst van onze e-mail staat hierbij gelijk met de ontvangst van het verslag of de goedkeuring van 
de proefaanvraag. Er wordt standaard een periode van vijf werkdagen voorzien waarbinnen u als producent 
kan reageren op de vaststellingen die vermeld zijn in het verslag, tenzij een langere periode wordt 
overeengekomen met de inspecteur en genoteerd in het inspectieverslag. Deze mogelijkheid bestaat 
vandaag ook al. 
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Om deze digitalisering mogelijk te maken zullen wij bij elk controlebezoek samen met de producent oplijsten 
naar welk(e) e-mailadres(sen) we de elektronische verslagen en/of proefaanvragen dienen te verzenden. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Met de meeste hoogachting, 

ir. Dirk VAN LOO 
CEO 

Bijlage: - Tarieven 2018


