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AFSCHERMENDE CONSTRUCTIES VOOR WEGEN
CERTIFICATIE VAN DE PRESTATIEKENMERKEN
BIJ IMPACT EN ATTESTERING VAN HET IN
STAND HOUDEN VAN TIJDELIJKE ELEMENEN

PROBETON is erkend en door de bevoegde diensten van de FOD Economie aangemeld bij de Europese
Commissie onder het nummer 1176 voor de CE-certificatie van afschermende betonconstructies voor
wegvoertuigen (EC-mandaat M/111) op basis van de Europese Norm NBN EN 1317-5. De CE-certificaten van
prestatiebestendigheid hebben enkel betrekking op permanente afschermende constructies.
PROBETON treedt op als sectorale organisatie voor het BENOR-merk in de betonindustrie. Het BENOR-merk
voor betonnen elementen voor afschermende constructies voor wegen op basis van PTV 124 heeft betrekking
op elementen die bestemd zijn voor permanente en/of voor niet-permanente constructies.
PROBETON attesteert op basis van de bijlage C van TR 124 het in stand houden van BENOR-gecertificeerde
elementen die bestemd zijn voor niet-permanente afschermende constructies voor wegen met het oog op het
hergebruik ervan

Overzicht van de prestatiekenmerken bij impact
waarop de certificatie door PROBETON betrekking heeft
De certificatie door PROBETON heeft momenteel betrekking op de prestatiekenmerken bij impact van
hiernavolgende afschermende constructies voor wegen:
1) Permanente geleideconstructies
2) Niet-permanente geleideconstructies
3) Overgangsconstructies
1) Permanente geleideconstructies
De prestatiekenmerken bij impact van de permanente geleideconstructies worden verklaard onder de CEmarkering volgens NBN EN 1317-5, bijlage ZA.
De prestatiekenmerken bij impact van de permanente geleideconstructies worden vermeld op de hiernavolgende
CE-certificaten die door PROBETON werden uitgereikt.
(klik voor een kopie van het betreffende CE-certificaat)



CE-certificaat nr. 1176-CPR-0RW/201 (BPMN NV, Floriffoux)



CE-certificaat nr. 1176-CPR-0RW/126 (OMNIBETON NV, Hasselt)

2) Niet-permanente geleideconstructies
Het BENOR-merk op basis van de PTV 124 voor de betonnen elementen die enkel voor niet-permanente
geleideconstructies bestemd zijn, heeft betrekking op de prestatiekenmerken bij impact van deze nietpermanente constructies. De PTV 124 verwijst voor deze prestatiekenmerken naar de betreffende delen van de
normenreeks NBN EN 1317 'Afschermende constructies voor wegen'
De hiernavolgende BENOR-vergunninghouders vervaardigen en leveren betonnen elementen onder het BENORmerk die bestemd zijn voor niet-permanente geleideconstructies.
(klik voor een overzicht van de niet-permanente geleideconstructies met de prestatiekenmerken bij impact)



OMNIBETON NV, Hasselt (BENOR-vergunning nr. 124/126)

3) Overgangsconstructies
Het BENOR-merk op basis van de PTV 124 voor de betonnen elementen die voor overgangsconstructies bestemd
zijn, heeft betrekking op de prestatiekenmerken bij impact van deze constructies. De PTV 124 verwijst voor deze
prestatiekenmerken naar de relevante bepalingen van de PTV 869 'Afschermende constructies voor wegen' van
COPRO.
De hiernavolgende BENOR-vergunninghouders vervaardigen en leveren betonnen elementen onder het BENORmerk die bestemd zijn voor overgangsconstructies.
(klik voor een overzicht van de overgangsconstructies met de prestatiekenmerken bij impact)



BPMN NV, Floriffoux (BENOR-vergunning nr. 124/201)

Overzicht van de in stand gehouden tijdelijke elementen
waarop de attestering door PROBETON betrekking heeft
De hiernavolgende beheerders beschikken over een PROBETON-attest voor het in stand houden van BENORgecertificeerde elementen die bestemd zijn voor niet-permanente afschermende constructies voor wegen.
(klik voor een overzicht van de niet-permanente afschermende constructies waarvan de elementen in stand worden gehouden
met inbegrip van de BENOR-certificaten waaronder de betreffende elementen werden vervaardigd)



OMNIBETON NV, Hasselt (PROBETON-attest nr. 124/126)

