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COPRO vzw is een onpartijdige keurings- en certificatie-

instelling. COPRO (COntrole van PROducten) controleert en 

certificeert bouwproducten, hoofdzakelijk bestemd voor de 

wegenbouw- en infrastructuursector, waaronder… beton. “Onze 

inspecteurs voeren dagelijks controles uit bij zowel prefab-

betonbedrijven (fabrikanten van buizen, straatstenen, ...) 

als bij betoncentrales (stortklaar beton, hydraulisch gebon-

den mengsels)”, zegt CEO Dirk Van Loo.

Dirk Van Loo, CEO Copro

WAAR MOETEN BETONAANBIEDERS VOORAL OP INZETTEN?
Jean Wustenberghs: “Zoals in iedere sector, dienen aanbieders van 
beton te beantwoorden aan de behoeften van hun klanten. Het is 
een gebruiksvriendelijk product waar de markt vertrouwen in mag 
hebben. De activiteiten van BE-CERT kunnen helpen om dat vertrou-
wen van de gebruiker nog te versterken. Dat is cruciaal in een tijdperk 
waarin beton als product letterlijk en figuurlijk een onmisbare pijler 
voor de hele bouwsector is. Het product beschikt over talrijke voorde-
len waarmee het bewijst dat vertrouwen van de markt waard te zijn.  
Betoncentrales overal te lande zijn in staat om stortklaar beton als 

een vloeibaar product op de werf te leveren. Talrijke innovaties hebben 
ervoor gezorgd dat ook de duurzaamheid en de recycleerbaarheid van 
het materiaal gevoelig verbeterd zijn. Dat danken we onder meer aan 
het feit dat – naast de ‘normale’ ingrediënten – ook diverse andere 
grondstoffen (mits aantoonbare gelijkwaardigheid) vandaag inzetbaar 
zijn om beton te produceren.”

VOOR WELKE MEERWAARDE ZORGT BE-CERT?
“Wij ruggesteunen de inspanningen die de betonsector levert om de 
kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van het product te blijven opti-
maliseren. Bovendien is het een sector die veel belang hecht aan de 
competenties van de mensen die dagelijks met het product aan de 
slag zijn. Van de chauffeur tot de kwaliteitsverantwoordelijke: ieder-
een heeft de juiste competenties nodig om een goed eindproduct te 
produceren.”

HOE ZIET U DE TOEKOMST?
“Innoveren blijft terecht hoog in het vaandel van de betonsector staan. 
BE-CERT heeft de voorbije jaren alles in het werk gesteld om iedereen 
die met de ontwikkeling van nieuwe technologieën bezig is, adequaat 
te ondersteunen. Wij blijven iedereen uitnodigen om proactief samen te 
werken en ons tijdig te benaderen met specifieke uitdagingen. Samen 
delen maakt ons sterker: het levert betere producten op en is daarom 
heilzaam voor de sector.”

“ STURENDE ROL IN EVOLUTIE NAAR 
CIRCULAIRE ECONOMIE”

WELK BELANG HECHT COPRO AAN DE SAMENWERKING  
MET FEDBETON?
Dirk Van Loo: “De rol van een producentenfederatie is belangrijk bij de 
werking van een instelling zoals COPRO. Ze speelt niet alleen een cruci-
ale rol in de sensibilisering van haar leden tot het streven naar kwaliteit 
in het algemeen, maar heeft ook een actieve rol in het certificatieproces 
in het bijzonder.”

WELKE SAMENWERKING IS ER TUSSEN  
BEIDE INSTELLINGEN?
“Reglementen en voorschriften worden in het kader van certificatie 
steeds opgesteld in een zogenaamde ‘sectorale commissie’. Alle 

stakeholders van de sector zoeken daar naar een consensus over wat 
de producteisen zijn en hoe deze dienen gecontroleerd te worden. Het 
betreft vertegenwoordigers van de publieke en private gebruikers, de 
producenten en de experten. 

FEDBETON vertegenwoordigt bij COPRO de fabrikanten van stortklaar 
beton in de sectorale commissie wegenbeton en hydraulisch gebon-
den mengsels. FEDBETON heeft dus een belangrijke rol in het tot 
stand komen en up-to-date houden van de certificatie. Geen gemak-
kelijke taak, want de belangen zijn niet altijd gelijklopend met de 
andere partijen.”

HOE WIL U DE ROL VAN FEDBETON IN DE 
TOEKOMST ZIEN EVOLUEREN?
“Steeds meer evolueren we naar een circulaire economie, waarbij de 
herbruikbaarheid van grondstoffen en producten wordt gemaximali-
seerd. FEDBETON dient daar een sturende rol in te spelen. 

‘Gebruikt’ beton kan perfect worden gebruikt als grondstof voor 
nieuw, hoogwaardig beton, weliswaar wanneer deze grondstof aan 
alle bouwfysische en milieuhygiënische eisen voldoet. Een onafhan-
kelijke partij, zoals COPRO, die aan de wieg stond van het hergebruik 
van beton, kan en wil daar een belangrijke partner zijn voor de 
betonsector.”

“ SAMENWERKEN VOOR SLUITENDE 
CERTIFICERING”

Als vrij recente organisatie, is BE-CERT het enige organisme 

dat diensten inzake certificering, inspectie en controle van 

uitrusting in één competentiecentrum groepeert. Dat laat 

de eindgebruikers toe om te genieten van duurzame en 

kwaliteitsvolle producten. “Binnen onze activiteitenrange 

speelt beton een cruciale rol. Het is de taak van onze orga-

nisatie om de continuïteit van activiteiten in de betonsec-

tor te garanderen. De missie van BE-CERT is dan ook om 

te ondersteunen op product-, proces- en kwaliteitsniveau”, 

zegt directeur Jean Wustenberghs.
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