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V O O R W O O R D 

 
 
Dit Addendum 1 bij de Technische Voorschriften (PTV) 105 werd opgesteld door het Sectorieel 
Technisch Comité 1 "Producten voor infrastructuurwerken" van het Beheersorganisme voor de 
controle van de betonproducten PROBETON v.z.w.. 
 
Dit Addendum 1 bevat aanvullingen en wijzigingen als gevolg van de toepassing van de PTV als 
technische grondslag voor het BENOR-merk. 
 
Het Comité voor het merk BENOR van het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN) heeft dit Ad-
dendum 1 bij de PTV 105 gevalideerd en geregistreerd als technische verwijzingsspecificatie in de 
zin van Art. 5 van het Algemeen Reglement BENOR betreffende de overeenstemming van producten 
met de normen. 
 
De Federale Overheidsdienst Economie - Goedkeuring en Voorschriften (FOD-DGV) heeft dit Ad-
dendum bij de PTV 105 geregistreerd ten titel van typevoorschrift in de zin van Art. 3 van de wet 
van 28 december 1984. 
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* Voeg toe in "Inhoud" (pagina 1/18) : 
 3.20 Blinde opening 
 4.4 Hulpstukken 
 
* Voeg toe in "TE RAADPLEGEN DOCUMENTEN, rubriek "Normen"  
 
 - NBN EN 124  
 Roosters en deksels voor putten en kolken voor verkeersgebieden - Eisen, typebeproeving, 

markering en kwaliteitsbeheersing 
 
* Voeg toe aan § 3 :  
 3.20  Blinde opening 
 
 Plaatselijke cirkelvormige diktevermindering van een verticale wand van een bak om na plaat-

sing het verwezenlijken van een gat voor de aansluiting van een toe- of afvoerleiding te verge-
makkelijken. 

 
* Vervang de inhoud van § 4 door : 
 
 De bepalingen van PTV 100 : § 4 zijn van toepassing evenals de volgende aanvullende bepalin-

gen bij PTV 100 : § 4.4. 
 
 4.4 Hulpstukken 
 
 De sterkteklasse van de al dan niet in de dekplaat ingestorte dispositieven onder de vorm van ka-

ders, deksels of roosters die tot het toepassingsgebied van NBN EN 124 behoren, stemt tenmin-
ste overeen met de sterkteklasse van de bak zelf. Daarbij geldt het verkeerstype als vergelij-
kingsbasis (zie tabel 1 en NBN EN 124 : §5). 

 
* Voeg toe op het einde van § 6.1.1 
 
 Indien huisaansluitputjes voorzien zijn van blinde openingen (zie 6.2 - Add. 1) zijn de voormelde 

eisen aangaande h3 en h4  niet van toepassing met dien verstande dat de onderrand van de stank-
afsluiter, indien voorhanden, tenminste moet reiken tot de onderkant van de laagste blinde ope-
ning. 

 
* Voeg toe aan § 6.2 : 
 Huisaansluitputjes met uitzondering van die met standaardkenmerken (zie Bijlage B: B4 - Add. 

1), mogen voorzien zijn van blinde openingen in de verticale wanden 
 
* Voeg toe aan Bijlage B : 
 
 B.4 Aansluitvoorzieningen 
 
 Blinde gaten zijn niet toegelaten. 
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