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Aan de gebruikers van het COPRO-merk 
voor cellulosevezels 

volgens TRA 63 
 
 

Referentie Contactpersoon                       Zellik, 6 november 2019 

AD/MDB/19/0605 Andie Dedoncker 
 

 
Betreft: - Algemeen certificatiereglement voor productcertificatie in de bouwsector onder het  

COPRO-merk: CRC 01 COPRO 
 - Nieuwe uitgave 

 
 

RBC 63/2019/01: CRC 01 COPRO versie 4.0 

 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
 
Zoals u weet is het Toepassingsreglement TRA 63 een aanvulling op het Algemeen Certificatiereglement 
CRC 01. 
Dit Algemeen Certificatiereglement CRC 01 dateert al van enige jaren terug en was toe aan een grondige 
herziening. 
Eén van de actualisaties betreft het digitaal versturen van de inspectieverslagen. Ook in het kader van 
onze accreditatie hebben wij een aantal wijzigingen moeten doorvoeren. Verder werd de terminologie van 
enkele specifieke termen bijgestuurd. 

 
Hierbij sturen wij u dan ook de nieuwe versie van CRC 01 COPRO toe. Dit document is onmiddellijk van 
toepassing. 
 
Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste wijzigingen. 
 

Art. 2.4.7.3 
Art. 2.4.8.3 
Art. 8.2.2.6 

Verduidelijking dat het COPRO-merk niet gebruikt mag worden tijdens de duur van 
een schorsing en na de stopzetting van het certificaat of een technische fiche. 

Art. 2.6 De regels voor het gebruik van het COPRO-merk werden beter geformuleerd, zeker 
bij het gebruik door een derde vermarkter van producten. 
Toevoeging dat het certificeringsmerk COPRO ingeschreven is in het Benelux 
merkenregister. 

Art. 3.4.1 Handelsregister werd gewijzigd in Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Art. 4.5.1.1 
Art. 7.2.3.2 

Een minimum aan extern toezicht is voorzien, zelfs in geval de productie of levering 
onder het COPRO-merk onderbroken is. 

Art. 5.1.3.1 De inhoud van de certificatie-aanvraag werd aangepast. Dit document wordt niet 
meer in tweevoud opgemaakt. 

 

1/2 

  



 
Vervolg brief AD/MDB/19/0605 van 06/11/2019 

2/2 

 

 

 

 

Art. 5.2 Er is vastgelegd wanneer de opstartinspectie uitgevoerd moet worden, en wanneer 
de proefperiode kan starten. 

Art. 7.4.1.3 De inspectieverslagen worden per mail overgemaakt aan de leverancier. 

Art. 7.5.2 
Art. 8.1.1.1 
Art. 8.1.3 

Verschillende artikels beschrijven de inbreuken op het gebruik van het  
COPRO-merk. 

Art. 8.2.2.2 
 

Een schorsing van autonome levering, van een technische fiche of van het certificaat 
kan pas opgeheven worden wanneer de certificaathouder overtuigd bewijs heeft 
voorgelegd alle nodige maatregelen te hebben genomen om de inbreuk of de 
afwijking definitief te stoppen en herhaling ervan te voorkomen. 

Art. 8.2.2.4 Na een intrekking van het certificaat kan de leverancier pas een nieuwe 
certificatieaanvraag indienen nadat hij structurele maatregelen doorgevoerd heeft 
om de inbreuk of de afwijking definitief te stoppen en herhaling te voorkomen en mits 
de schade te hebben vergoed die de certificatie-instelling heeft geleden. 

Art. 8.3 De definiëring van geschillen is aangepast. De procedure die een beroep behandelt, 
is beschikbaar via de website van de certificatie-instelling. 

 
 
Indien u nog bijkomende vragen hebt, mag u steeds de bovenvermelde contactpersoon contacteren. 
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 

 
 
 
 
ir. Dirk VAN LOO 
CEO 


