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Voorafgaande noten 

Dit toepassingsreglement vult de bepalingen aan van het reglement voor productcertificatie in 
de bouwsector CRC 01. 

Behalve wat betreft de in dit document vermelde aanvullingen zijn de artikels van het reglement 
voor productcertificatie CRC 01 van toepassing.  Onderhavige artikels verwijzen naar de 
nummers van de artikels van het reglement voor productcertificatie. 

Referenties en afkortingen 

Referenties 

CRC 01 Reglement voor productcertificatie in de bouwsector 

LOGO COPRO Reglement voor het gebruik van het COPRO-logo en de verwijzing naar het 
COPRO-merk 

TAR 01 COPRO-Partijkeuringstarief 

TAR 02 Financieel stelsel in het kader van het merk van overeenkomstigheid COPRO 

Afkortingen 

TRA Toepassingsreglement voor het gebruik en de controle van het COPRO- of 
BENOR-merk voor een specifiek product 

Art. 1 TOEPASSINGSGEBIED 

Dit toepassingsreglement is van toepassing op de verlening van de vergunning voor 
het gebruik van het COPRO-certificaat van overeenkomstigheid en het COPRO-
certificatielogo van overeenkomstigheid aan natuurasfalt. 

De certificatie van natuurasfalt gebeurt volgens de specificaties beschreven in: 

- NBN EN 13108-4 bijlage B. 

De vergunninghouder specificeert zijn productengamma aan de hand van een door de 
certificatie-instelling gewaarmerkte technische fiche voor ieder gecertificeerd product. 
Deze technische fiche maakt integrerend deel uit van het certificaat.  Elke technische 
fiche bevat minstens de gegevens die vermeld zijn in het model van de technische 
fiche die opgenomen is in bijlage A. 

Art. 3 KEURINGSINSTELLINGEN 

Art. 3.1.2 COPRO wordt aangeduid als keuringsinstelling. 
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Art. 4 CONTROLELABORATORIA 

Een actuele lijst van de aangeduide laboratoria is steeds verkrijgbaar bij de certificatie-
instelling en kan worden geraadpleegd op de website van COPRO.   
(Website: www.copro.eu) 

Art. 5 ZELFCONTROLE 

Art. 5.4 Kalibraties en ijkingen 

Art. 5.4.1 Voor de vergunninghouders die (nog) geen ISO 9001 systeem geïmplementeerd 
hebben zijn de methodes en frequenties van de kalibraties en ijkingen opgenomen 
in het technisch dossier.  De vergunninghouder legt ter goedkeuring dit 
controleschema voor aan de certificatie-instelling waarin de te controleren 
toestellen, de methodes en de frequenties beschreven zijn. 

 In het geval dat de vergunninghouder een ISO 9001 systeemcertificaat heeft, kan 
het geïmplementeerde systeem in aanmerking genomen worden voor de COPRO 
certificatie van natuurasfalt.  De procedures worden ter goedkeuring aan de 
certificatie-instelling voorgelegd en de kalibratie- en ijkingsregisters zijn ter 
beschikking van de keuringsinstelling.   

 Elk laboratorium is permanent verantwoordelijk voor de goede werking en de 
kalibraties en ijkingen van zijn materieel. 

Art. 5.6 Technisch dossier 

Art. 5.6.3 In aanvulling op de bepalingen van CRC 01 bevat het technisch dossier de 
volgende gegevens : 

- het schema voor de controle van de grondstoffen, van de productie, en van de 
eindproducten, 

- het schema voor de behandeling van niet-conforme producten (zie ook artikel 
5.7.2 en 5.9 register van de leveringen), 

- het schema met de corrigerende maatregelen, 
- iedere toegestane afwijking op het reglement, 
- elk aanvullend gegeven volgens de bepalingen van dit reglement. 

 Elke wijziging of aanpassing van het technisch dossier moet worden goedgekeurd 
door de certificatie-instelling. 

Art. 5.7 Controleschema’s 

Art. 5.7.1 Zelfcontrole door de vergunninghouder 

 
Noot :  Samengevat worden de volgende stappen in volgorde doorlopen om een conform product te 
bekomen : 
-  identificatie van de geleverde grondstoffen, 
-  bemonstering en controle van de geleverde partijen, 
-  aanvaarding van de partij, 
-  verpakking van de partij volgens commerciële afspraak met de klant 
-  identificatie van elke verpakkingseenheid, traceerbaarheid met aanvaarde partij dient geregistreerd 
-  controle van de voorraad natuurasfalt (identificatie en opslag van grondstof en eindproduct) 
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Art. 5.7.1.1 Ingangscontrole:  

 Elke pallet dient een unieke identificatie te krijgen vanaf het uitladen. De 
traceerbaarheid moet te volgen zijn van dit initieel (toegekend) identificatienummer 
(vb. jaar + containernummer + palletnummer en/of een continu oplopend 
palletnummer tot het eindproduct. 

 De vergunninghouder controleert per 40 ton en minstens 1 x per levering:  

- indringing (NBN EN 1426), 
- verwekingstemperatuur (NBN EN 1427), 
- oplosbaarheid (NBN EN 12592 voor natuurasfalt met laag asgehalte, 

EN 12697-1 voor natuurasfalt met hoog asgehalte), 
- asgehalte (BS 2000-223), 
- volumemassa EN 1097-7. 

Art. 5.7.1.2 Controle van de opslag van het natuurasfalt: 

 De opslag van het natuurasfalt gebeurt volgens de bepalingen in het technisch 
dossier en op de technische fiche. 

 Twijfelachtig of afgekeurd natuurasfalt wordt duidelijk gescheiden opgeslagen van 
de andere partijen natuurasfalt. 

 De controlegegevens en -resultaten worden ingeschreven in het register van de 
aanvoer, afvoer, bewerking en voorraad van natuurasfalt, overeenkomstig art. 5.9. 

Art. 5.7.1.3 Controle van de productie: 

 PRODUCTIE : verpakking van natuurasfalt 

 De productie gebeurt volgens de procedures opgenomen in het technisch dossier. 
Hierbij is de bewerking afgestemd op de controleresultaten van de in het technisch 
dossier vooropgestelde parameters. 

 Enkel goedgekeurde grondstoffen (zie art. 5.7.1.1) mogen verpakt worden.  De 
verpakkingen dienen het nominaal gewicht te bevatten met een tolerantie van 5%. 
De controlefrequentie van het gewicht is 3 controles van telkens 3 verpakkingen 
(aanvang, einde, en er tussen).  

 De fabrikant zorgt dat de traceerbaarheid van het eindproduct (identificatie van het 
door de fabrikant verpakte product) tot het initieel geteste product (identificatie zie 
art. 5.7.1.1) gegarandeerd blijft. 

Art. 5.7.2 Maatregelen bij niet-conforme controleresultaten 

 Geldt een vereiste voor een individuele, respectievelijk een gemiddelde waarde, dan 
dient elk individueel, respectievelijk gemiddeld beproevingsresultaat tussen de 
opgelegde grenswaarden te liggen. 

 Wanneer een beproevingsresultaat buiten die grenzen valt, voert de 
vergunningshouder een nieuwe proef uit op een monster genomen van diezelfde 
pallet en een tweede monster, genomen uit een andere pallet van diezelfde levering.  
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 Wanneer de resultaten van één van deze twee proeven buiten de opgelegde 
grenswaarden vallen, treft de vergunninghouder de nodige maatregelen, opgenomen 
in het technisch dossier.   

 Als van de laatste 10 monsters 2 of meer niet-conforme resultaten voor dezelfde 
karakteristiek(en) gevonden werden, verwittigt de fabrikant de keuringsinstelling en 
wordt de proeffrequentie voor die karakteristiek verdubbeld (verdubbeling van het 
aantal beproefde monsters).   

Art. 5.7.3 Afwijkingen met betrekking tot de controleschema's 

 De certificatie-instelling kan, op voorstel van de vergunninghouder en mits 
beschrijving in het technisch dossier, toestaan dat de voorgeschreven 
controleschema's en/of proefmethodes gedeeltelijk worden vervangen door 
alternatieve controleschema's en/of proefmethodes, op voorwaarde dat: 

- het controleniveau van de alternatieve schema's gelijkwaardig is met dat van de 
referentieschema's, 

- de correlatie tussen de alternatieve proefmethodes en de referentiemethodes 
gekend is en periodiek wordt nagezien, 

- de overeenkomstigheid van de producten met de norm gewaarborgd blijft, zonder 
dat de betrouwbaarheid verlaagd wordt. 

Art. 5.8 Werkboeken 

Art. 5.8.1 De schikking en de presentatie gebeuren in onderling overleg met de 
keuringsinstelling. 

 Indien de vergunninghouder voor de zelfcontroleproeven een beroep doet op een 
extern laboratorium, worden de verslagen van dit laboratorium als werkboek 
beschouwd. 

Art. 5.9 Controleregisters 

 Beproevingsregister: 

 In dit register worden alle goede en slechte controleresultaten die betrekking 
hebben op het eindproduct en de maatregelen genomen bij niet-overeenkomstige 
proefresultaten. 

 Indien de vergunninghouder voor de zelfcontroleproeven een beroep doet op een 
extern laboratorium, worden de resultaten bekomen door dit laboratorium ten laatste 
5 werkdagen na het bekend zijn van de resultaten ingeschreven in de registers.  

 De vergunninghouder stuurt bij elke levering de resultaten van de industriële 
zelfcontrole mee. 

 Register van de leveringen: 

 Dit register bevat een afschrift van alle leveringsbonnen van eindproducten, alsook 
een maandelijkse overzicht van de geleverde hoeveelheden per product. De 
traceerbaarheid van de leveringen omvat zowel de levering van de conforme als van 
de niet-conforme producten. 
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Art. 6 Productidentificatie en gebruik van het cert ificatielogo 

 Elke verpakkingseenheid vermeldt de naam van het product en identificatie die de 
traceerbaarheid van het product waarborgt.   

 Voor alle natuurasfalt dat in België wordt geleverd vermeldt de leveringsbon minstens 
de volgende gegevens: 

 - naam en identificatienummer van de vergunninghouder, 

 - de productie-eenheid en identificatienummer, 

 - de laadplaats, -tijd en -datum, 

 - de losplaats (bedrijf en locatie), 

 - de benaming van het product overeenkomstig de bestekken, 

 - de commerciële benaming van het product, 

 - de hoeveelheid, 

 - de verwijzing naar de  COPRO-certificatie (zie logoreglement LOGO COPRO), 

 Elke levering wordt vergezeld van de resultaten van de industriële zelfcontrole.  

Art. 8 Externe controle 

Art. 8.2 Controlebezoeken 

 Er gebeurt minstens 1 controlebezoek (T1-bezoek) en 1 monsternemingbezoek per 
jaar aan de productie-eenheid (indien mogelijk gecombineerd).  De overige 
monsternemingen gebeuren tijdens monsternemingbezoeken (Tm-bezoeken).  

Art. 8.3 Controleproeven 

 Per 200 ton wordt er een monsterneming uitgevoerd door de keuringsinstelling 
(zie art. 8.2). Op de monsters wordt de hele reeks proeven uitgevoerd die voorzien 
zijn in de norm. De resultaten van de controleproeven worden gecontroleerd op 
conformiteit en vergeleken met de resultaten van de industriële zelfcontrole. Eisen 
voor reproduceerbaarheid zullen later (wanneer voldoende resultaten beschikbaar 
zijn) opgenomen worden in het reglement. 

 Elke monsterneming, zowel bij de vergunningshouder als bij de klant, omvat 
3 monsters met een minimuminhoud van 0,5 l (bvb blik met nominale inhoud 1l voor 
minstens de helft gevuld) ontnomen van dezelfde verpakkingseenheid. 

 Wanneer de monsterneming gebeurt bij de fabrikant, dan wordt het eerste monster 
beproefd in het productielaboratorium, in aanwezigheid van de keuringsinstelling 
indien mogelijk. Het tweede monster wordt beproefd in het controlelaboratorium. Het 
derde wordt verzegeld en bewaard voor het geval er een tegenproef vereist is. 
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 Gebeurt de monsterneming bij de klant (asfaltfabrikant), dan wordt het eerste 
monster beproefd door het controlelaboratorium. De resultaten van het 
controlelaboratorium worden dan vergeleken met de interne resultaten van de 
fabrikant. Deze interne resultaten zijn afkomstig van het analyseverslag bevestigd 
aan het leveringsdocument dat hoort bij de levering waarvan een monster genomen 
werd. Het tweede en derde monster worden verzegeld voor het geval er een 
tegenproef vereist is. 

Art. 8.4  Verslaggeving 

Art 8.4.2 Ieder bezoekverslag wordt ondertekend door keurmeester enerzijds en door de 
vertegenwoordiger van de vergunninghouder of de klant anderzijds. 

Art.10 Inleidend bezoek en toelatingsperiode 

Art. 10.3 Zelfcontrole tijdens de toelatingsperiode  

Art. 10.3.1 Tijdens de toelatingsperiode wordt de industriële zelfcontrole uitgevoerd zoals 
tijdens de vergunningsperiode. 

Art. 10.5 Externe controle tijdens de toelatingsper iode 

Art. 10.5.1 Tijdens de toelatingsperiode wordt de externe controle uitgevoerd zoals tijdens de 
vergunningsperiode.  Het minimum aantal bezoeken voor een toelatingsperiode 
is 2. 

Art. 13  Financieel reglement 

 Het financieel stelsel is volgens TAR 02. 

 De certificatiebijdrage bedraagt 1000 € (index 2003) per jaar, in het begin van het jaar 
te betalen. Per controlebezoek en monsternemingbezoek is een keuringsbijdrage 
verschuldigd.  Deze bijdrage wordt berekend op basis van het COPRO-
partijkeuringstarief (TAR 01). 

 Elke levering wordt door de vergunninghouder onmiddellijk doorgegeven aan de 
keuringsinstelling (e-mail of fax) met vermelding van leveringsdatum en klant. 
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BIJLAGE A: Model van technische fiche 

De technische fiche vermeld minstens: 

- de productie-eenheid en identificatienummer, 

- de benaming van het product overeenkomstig de bestekken, 

- de toepasselijke keuringsdocumenten, 

- de commerciële benaming van het product, 

- de verwijzing naar de  COPRO-certificatie (zie logoreglement LOGO COPRO), 

- de versie van technische fiche. 

Informatieve gegevens: 

- bedrijfstemperatuur van het product, 

- omstandigheden waarin het product moet worden opgeslagen. 
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Model van technische fiche (voorbeeld): 

 
Productie-eenheid + Nummer 
 

Unité de production + numéro  

TECHNISCHE FICHE 
 

FICHE TECHNIQUE 

Natuurasfalt met hoog/laag asgehalte 
 

Asphalte naturel avec teneur en cendres élevée/faible  

NBN EN 13108-4 Bijlage B  NBN EN 13108-4 Annexe B  
 

« Commerciële benaming »  « dénomination commerciale »  
  

Essais 

 

Proeven 

 

METHODE 

Unité  

 

Eenheid  

Données 

certifiées 

Gecertificeerde 

gegevens  

 Valeurs moyennes 

INFORMATIF 

Gemiddelde waarden 

INFORMATIEF 

Indringing 25°C  

Pénétration à 25°C 

NBN EN 1426 1/10 
mm 

   

Verwekingspunt ring en kogel 

Température de ramollissement 
Bille et Anneau 

NBN EN 1427 °C    

Oplosbaarheid 

Solubilité 

NBN EN 12592 
of NBN  EN 
12697-1 

    

Asgehalte 

Teneur en cendres 

BS 2000-223     

Volumemassa 

Masse volumique 

NBN EN 1097-7     

  
  
INFORMATIEVE GEGEVENS DONNEES INFORMATIVES 

 
De informatieve gegevens zijn noch 
gecertificeerd noch contractueel.   

Les données informatives ne sont ni certifiées ni 
contractuelles.  

  

   

Niet te overschrijden 
temperatuur (°C) Température à 
ne pas dépasser (°C) 

°C 220 

  
  

version validité  Licencié 

Nom et signature 
Authentification par COPRO 

“versienummer en/of –
datum” 

“numéro et/ou date de 
version” 

 

200X-02-01 

  

 

 

 

Versie 
 

Geldigheid  Vergunninghouder 
Naam en handtekening 

Waarmerking door COPRO  

 


