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Ter plaatse gestorte barrier: product of constructie?

Veel industriële producten die binnen de europese unie op de markt verschijnen, moeten een ce-markering 
hebben. Dit geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid 
en milieu. Ook geprefabriceerde voertuigkeringen bezitten een ce-markering. Maar hoe zit het bij ter plaatse 
gestorte voertuigkeringen?
Kan een opdrachtgever bij een functionele uitvraag voor een veiligheidsvoorziening een ce-markering eisen? 
Of wordt daarbij op voorhand een ter plaatse gestorte betonnen voertuigkering uitgesloten? En dat terwijl 
ce-markering juist bedoeld is om vrij handelsverkeer binnen de europese lidstaten te bevorderen!  
Ce-markering voor producten die over landsgrenzen transportabel zijn staan niet ter discussie. Hieronder vallen 
zowel geprefabriceerde betonnen elementen voor voertuigkeringen, als de onderdelen voor stalen geleide-
rails. De plaatsing ervan moet wel tot dezelfde constructie leiden, zoals die oorspronkelijk is getest.

Europese commissie
De discussie of ter plaatse aangebrachte betonnen voertuigkeringen onder ce-markering zouden moeten 
vallen, speelt al enkele jaren. In een brief van april 2013 antwoordde de europese commissie op vragen van 
erf (european road federation), dat in situ  
barriers als constructie moeten worden gezien en niet als product kunnen worden beschouwd. Dat leek een 
duidelijk standpunt. Totdat anderhalf jaar later, in december 2014, de erf een nieuwe brief ontving van de 
europese commissie. Daarin kwam de commissie na uitvoerig onderzoek en discussie terug op haar eerdere 
standpunt en verklaarde dat in situ barriers gezien worden als constructieve producten die vallen onder de 
construction products regulation (cpr) en de en 1317. Daarom moeten volgens de europese commissie deze 
in situ barriers een ce-markering hebben op basis van de en 1317 en de producent/aannemer ervan moet 
vervolgens een ‘declaration of performance’ afgeven.

Eieren voor geld
In de toelichting op deze brief wordt onder meer gesteld dat de producent/aannemer op basis van de 
ontwerptekening de ce markering toegekend kan krijgen en daarmee ‘als product’ de grens over kan gaan. 
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Dit standpunt van de ec wordt niet gedeeld door de 
lidstaten duitsland en frankrijk. De erf doet momen-
teel navraag bij andere lidstaten over hun positie in 
deze. Het is dus ook nog niet duidelijk of hier toch 
nog een aanpassing van het ec-standpunt komt. Dit 
maakt het ook voor opdrachtgevers en producenten/
aannemers van in situ barriers onduidelijk hoe 
te handelen. Inmiddels zijn er enkele (met name 
buitenlandse) producenten/aannemers die eieren 
voor hun geld hebben gekozen en voor hun typen in 
situ barriers een ce-markering hebben geregeld.

Eisen voertuigkering in en-1317 1 t/m 5
De eisen waaraan een voertuigkering moet 
voldoen en waarop die ook moet zijn getest, staan 
beschreven in de en-1317 1 t/m 5. Op basis van 
genormaliseerde botsproeven en de resultaten 
daarvan, worden voertuigkeringen ingedeeld in 
prestatieklassen voor kerend vermogen, letselkans 
en werkende breedte. Deze europese norm is sinds 
enkele jaren geharmoniseerd. Dat wil zeggen dat 
alle lidstaten hiermee werken en deze norm als eis 
stellen voor te plaatsen voertuigkeringconstructies. 
Iedere opdrachtgever mag zelf wel bepalen welk 
veiligheidsniveau (lees: prestatieklasse) in welke 
situatie gewenst is.
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