
Hoe is COPRO ontstaan?
Dirk Van Loo:“Eind jaren ‘70 werd gewerkt
aan een nieuw typebestek voor de gesubsi-
dieerde infrastructuurwerken. Eén van de re-
sultaten was de vernieuwde aanpak van de
“keuring van de materialen”. Producten
mochten, en mogen nog steeds, enkel ver-
werkt worden door de publieke bouwheer
nadat ze gekeurd waren door de publieke
bouwheer. Staalnames op de werf, labotesten
en het wachten op de resultaten verstoorden
grondig het vlotte verloop van werven. 

Artikel 12 van KB Algemene Aannemingsvoorwaarden bood de 
oplossing: van deze keuringen kan worden afgezien als tijdens de 
fabricage de producten door een onafhankelijke instelling worden
gecontroleerd. Besprekingen tussen de openbare instellingen en de
federatie van aannemers van wegenwerken mondden snel uit in de
geboorte van een dergelijke onafhankelijke instelling voor de wegen-
bouw: COPRO, COntrole van PROducten.

COPRO wordt opgericht in 1983 door 2 groepen: enerzijds de
groep van de openbare instellingen en anderzijds de groep van de
wegenaannemers. De vertegenwoordiging in de bestuurraden was
(en is nog steeds) paritair verdeeld tussen de vertegenwoordigers
van beide groepen.”

Wat is de missie van COPRO?
Dirk Van Loo: “Vandaag de dag is COPRO erkend door het meren-
deel van zijn stakeholders als dé partner in kwaliteit, met name voor
alle producten die in de wegenis- en infrastructuursector worden toe-
gepast. Voor vele gebruikers, fabrikanten, openbare instellingen en
experten staat COPRO voor betrouwbaarheid, onpartijdigheid en
kwaliteit.

De missie van COPRO was, en is, het organiseren, coördineren, har-
moniseren en bevorderen van de kwaliteit in de bouwsector. Dit
gebeurt in het bijzonder door kwaliteitscontroles op bouwproducten
en eventueel hun verwerking.

De visie van COPRO is dat de algemene kwaliteit van bouwprojecten
op een hoger niveau wordt getild door ervoor te zorgen dat bouw-
producten en toepassingen een meerwaarde krijgen die beant-
woordt aan de verwachtingen. Dit wordt bewerkstelligd door het
certificeren en of keuren van deze producten en hun toepassing.”

Waaruit bestaat de dienstverlening van COPRO?
Dirk Van Loo: “Al onze activiteiten zijn gericht op het bevorderen
van de kwaliteit van bouwproducten. COPRO is enerzijds een cer-
tificatie-instelling, en beheert de certificatie in al zijn facetten zoals
het organiseren van sectorale commissies, belast met het opstellen

van reglementen en voorschriften. Dat gebeurt
voor het COPRO-merk, het BENOR-merk,
alsook technische goedkeuringen ATG.

COPRO is anderzijds een keuringsinstelling
en voert bij de fabrikanten controles uit.
COPRO is ook actief in de CE-markering en
is erkend als notified body. Daarenboven
wordt, op specifiek verzoek van de bouw-
heer, met werfgericht toezicht nagegaan of de
gevraagde kwaliteit ook geproduceerd wordt
voor die werf.” 

Welke specifieke domeinen uit de bouwsector worden gecon-
troleerd door COPRO?
Dirk Van Loo: “Die zijn bij COPRO onderverdeeld in 5 sectoren:
beton (prefabbeton, stortklaar beton, wegenisbeton), asfalt (zowel
asfaltmengsels als de bestanddelen zoals bitumen en asfaltgranulaat),
granulaten (natuurlijke, gerecycleerde en secundaire), metaal (vang-
rails, gietijzer) en kunststoffen (rubberringen, gras/kunststofplaten).
Er is ook nog een sector diversen met enkele specifieke producten
zoals wegmarkeringen en natuursteen. Je merkt het, een heel gamma
producten die door certificatie een meerwaarde krijgen.”

Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst?
Dirk Van Loo:“Op uitvoerend en toezichthoudend vlak is het tech-
nisch kader binnen de overheid de laatste decennia niet structureel
aangevuld. Dit leidt tot een chronisch tekort aan werftoezicht. Het
belang van een derde partij zal mee daardoor toenemen. Meer en
meer groeit het besef dat een goed product maar de eerste stap is
naar een goed eindresultaat. Het ontwerp, de productie, het trans-
port, de verwerking, het gebruik, het onderhoud spelen een minstens
even grote rol in de ‘fitness for use’. Het zal dan ook de taak zijn van
de certificatie-instellingen om een externe kwaliteitsbewaking voor
deze taken uit te werken. 

En last but not least is er het groeiend belang van de aspecten milieu
en duurzaamheid. Consumenten worden om de oren geslagen met
ecolabels en zien het bos door de bomen niet meer. Een rationalisering
is noodzakelijk, ook in de bouwsector, zeker wanneer men evolueert
naar het gebruik van milieu-parameters als gunningscriterium.”

Bert Verbeke 

COPRO: Kwaliteitspartner 
in de wegenis- en infrastructuursector

Certificatie is in het dagelijkse leven goed ingeburgerd. Allerhande producten dragen een kwaliteitslabel. 
Ook binnen de bouwsector is cer tificatie een onmisbare schakel om te komen tot kwalitatieve producten 

en toepassingen. Bij bouwprojecten is een “derde par tij” meer dan noodzakelijk. Deze par tij, onafhankelijk 
van de producent en de bouwheer, zorgt voor een onpartijdige kwaliteitsbewaking en is van grote 

toegevoegde waarde in het algemeen kwaliteitsniveau. Dirk Van Loo, CEO van COPRO gaat 
in op de doelstellingen van de organisatie .

 
  

  

COPRO
Z.1 Researchpark

Kranenberg 190 - B-1731 Zellik (Asse)

Tel.: +32 (0)2 468 00 95 - Fax: +32 (0)2 469 10 19

E-mail: info@copro.eu - http://www.copro.eu 

©
 C

O
PR

O

Architectuur en Urbanisme - Juli 2016

COPRO

549

511-632 AetU N18_Mise en page 1  16/06/16  11:24  Page549


