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COPRO IS...
… een onpartijdige instelling voor 
de controle en certificatie van 
bouwproducten voor de  
wegenis- en infrastructuursector. 

Als kwaliteitsbewuste partner 
voor publieke bouwheren,  
aannemers en producenten 
bewerkstelligt COPRO veilige 
en duurzame infrastructuur-
projecten.

Met erkende kwaliteitsmerken 
geeft COPRO invulling aan een 
solide, duurzame maatschappij.

De essentiële waarden van  
COPRO zijn onpartijdigheid,  
deskundigheid en betrouwbaar-
heid. Deze standaard versterkt  
de instelling in haar engagement. 

BETON:  
wegenbeton, schraal beton,  
geleideconstructies, …

GRANULATEN:  
gerecycleerde granulaten, secundaire  
granulaten, fysicochemisch gereinigde  
granulaten, …

BITUMINEUZE MENGSELS:  
asfaltmengsels, asfaltgranulaat, gietasfalt, …

BINDMIDDELEN:  
bitumineuze bindmiddelen, PmB,  
pigmenteerbare bindmiddelen, …

WEGUITRUSTING:

in METAAL:  
afschermende constructies, gietijzeren  
wegenisproducten, schanskorven, …

in KUNSTSTOFFEN:  
geotextiel, geogrid, rubberringen, …

in NATUURSTEEN:  
straatkeien, boordstenen, …

in GRES:  
gresbuizen, hulpstukken, verbindingen, …

WEGMARKERINGSPRODUCTEN:  
wegenverf, thermoplasten, koudplasten,  
glasparels, …

MISSIE 
De missie van COPRO is het organiseren, het coör dineren, 
het harmoniseren en het bevorderen van de kwaliteit in de 
bouwsector, in het bijzonder door kwaliteitscontroles op 
bouwproducten en hun verwerking, dit laatste op verzoek 
van de opdrachtgever.

COPRO CERTIFICEERT MEER 
DAN 10.000 PRODUCTEN 
COPRO zorgt door certificatie voor extra vertrouwen in de kwaliteit van meer dan  
10.000 producten, geproduceerd door bijna 500 fabri kanten in de bouwsector.

1) UITVOERINGSCERTIFICATIE

Een goed product is de eerste stap naar een goed  
eindresultaat. Maar ook een perfecte uitvoering is 
noodzakelijk om tot een kwalitatief project te komen. 
Om het vertrouwen in de conformiteit van een  
uitvoering te laten bevestigen, werd daarom een  
uitvoeringscertificatie in het leven geroepen onder  
het merk COPRO.EXE.

2) PARTIJKEURINGEN

Een partijkeuring is een eenmalige controle door een 
onpartijdige instelling van een specifieke, afgebakende 
hoeveelheid eindproducten (partij). Een partijkeuring 
heeft als doel na te gaan of er voldoende vertrouwen 
bestaat dat de kenmerken van de producten van die 
partij in overeenstemming zijn met de vastgelegde 
eisen.

3) VERHOOGDE PRODUCTIECONTROLES

COPRO legt zich toe op de kwaliteit en conformiteit 
van geleverde producten. Maar hoe correct ook,  
certificatie blijft gebaseerd op steekproefsgewijze  
controles. Voor absolute zekerheid dat de producten 
voor een bepaalde werf aan een externe controle  
worden onderworpen, kan COPRO op vraag van de 
bouwheer een specifieke ‘verhoogde productiecontrole’ 
uitvoeren. Zo hebben bouwheer en aannemer een 
verhoogd vertrouwen in de kwaliteit van de ontvangen 
producten. De producent weet bovendien dat de  
kwaliteit aangetoond is.

AANSLUITEND STAAT 
COPRO IN VOOR:



PERFORMANCE
service excellence

Kwaliteit bevorderen is de drijfveer. COPRO 
streeft naar maximale erkenning binnen het  
wettelijk kader, in nauwe samen werking met 
andere instellingen. Bouwheren en aannemers 
worden gericht ondersteund met comple - 
men taire diensten. Zo versterkt COPRO het  
vertrouwen in kwaliteitsvolle producten.

PEOPLE 
social excellence

De kern en het kapitaal van COPRO wordt  
gevormd door de medewerkers. Hierbij gaat 
ruime aandacht naar het nieuwe werken en  
staat ieders welzijn centraal in het COPRO- 
servicebeleid. Een 40-tal experts zorgen  
dagelijks voor alle controles en certificaties,  
audits en analyses. Zij staan mee garant voor 
een duurzaam eind resultaat, wat uitmondt  
in het gebruik van duurzame producten met  
een steeds minimalere impact op het milieu. 

PLANET
sustainable excellence

De focus op duurzaamheid zit verweven in het 
COPRO-DNA. COPRO gaat resoluut voor een  
beperktere impact op het milieu en werkt mee 
aan een circulaire economie. Dat geldt zowel 
voor de projecten die we uitvoeren, als binnen  
onze eigen werking.

COPRO vzw
Z.1 Researchpark-Kranenberg 190 - BE-1731 Zellik (Asse) 
BE 0424.377.275 - RPR Brussel - T. +32 (0) 2 468 00 95 
info@copro.eu - www.copro.eu

Via het digitale COPRO-netwerk kunnen alle  
partijen snel en gemakkelijk connecteren.  
Technische fiches kunnen via het Extranet  
online geraadpleegd worden door publieke  
bouwheren, aannemers en producenten.  
Proefaanvragen en proef resultaten worden  
door de COPRO-experten online beheerd via 
het Digilab. Online uitwisseling en goedkeuring 
van technische fiches tussen bouwheer en 
aannemer verloopt via Projects. Online aangiftes 
door producenten en leveranciers worden 
gestroomlijnd via Numbers.

GEÏNTEGREERDE  
DIGITALE 
EFFICIËNTIE


