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Aan alle certificaathouders met een certificaat volgens BRS 49 

Referentie Contactpersoon  Zellik, 26 september 2019 

DL/MDB/19/0503 Dirk Lacaeyse 

Rondzendbrief RBC 8049/2019/02 

Geachte, 

Op 13 augustus 2019 heeft de Adviesraad Afvoer van Teerhoudend Asfalt een nieuwe versie van het 
Bijzonder Certificatiereglement goedgekeurd. Deze nieuwe versie heeft een nieuwe identificatie 
gekregen: BRS 8049. Alle reglementen in het kader van uitvoeringscertificatie zullen vanaf nu een 
identificatie krijgen in de 8000-reeks. 

Onlangs werd ook ons nieuw Merk voor uitvoeringscertificatie gelanceerd. Het tijdelijke Merk COPRO

 

werd vervangen door het Merk COPRO.EXE. 

De door de Adviesraad goedgekeurde ontwerpversie van BRS 8049 zal pas in december 2019 ter 
bekrachtiging worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van COPRO. Omdat deze versie een aantal 
voor de certificaathouders interessante wijzigingen met zich meebrengt, wordt deze versie nu al 
gepubliceerd. Dit geeft de certificaathouders bovendien voldoende tijd om de wijzigingen te 
implementeren voor 1 januari 2020, wanneer BRS 8049 in principe van toepassing zal worden gesteld. 

Van zodra BRS 8049 van kracht wordt, zal ze ook rondzendbrief RBC 49/2018/01 vervangen. 

RBC 49/2019/01 zal wel van toepassing blijven. 

Hierbij bezorgen wij u de ontwerpversie 2.2 van BRS 8049, evenals een versie van hetzelfde reglement 
waarin u de wijzigingen t.o.v. versie 2.0 kan zien. 

Als BRS 8049 door de Raad van Bestuur van COPRO wordt bekrachtigd, zal de officiële versie 3.0 
u worden overgemaakt.

Bij vragen kunt u steeds terecht bij uw COPRO-contactpersonen. 

Hoogachtend, 

ir. Dirk VAN LOO 
CEO 


