
 
Let op: 

Neem deze uitnodiging mee naar de bijeenkomst. Als bewijs van deelname ontvangt u van het bestuur een stempel en paraaf op de 
uitnodiging. Deze gewaarmerkte uitnodiging wordt door het NIL als geldig document gezien voor verlenging van uw persoonscertificaat 

(indien in uw bezit). Voor actuele informatie kijk op www.lasgroepzuidlimburg.nl 
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Ons nummer: PD/18-004              Urmond, 09-04-2018 
 
 
Geacht LZL lid, 
 
Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit voor het bijwonen van een interessante lezing over de nieuwe 
NEN-EN-ISO 15614-1:2017 norm over LasMethode Kwalificaties.  
 

Datum: Woensdag 18 april 2018  
Aanvang:  19.30 uur 
Plaats van samenkomst:  ENGIE Services Zuid BV – Regiobedrijf Zuidoost 
Adres:  Amerikalaan 35, 6199 AE  Maastricht-Airport 
Thema: Nieuwe LMK norm NEN-EN-ISO 15614-1:2017 

Spreker:     De heer Roy van de Schoor, Lead Specialist  
         Welding bij Lloyd’s Register EMEA 
 

 
 
 
 
 
Toelichting: 
De nieuwe LMK norm EN15614-1:2017 met als 
titel: “Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden 
voor metalen – Lasmethode-beproeving - Deel 1: 
Boog- en autogeenlassen van staal en booglassen van nikkel en 
nikkellegeringen” is op 1 juli 2017 gepubliceerd. De ervaring leert dat de 
acceptatie van een nieuwe norm vaak lange tijd op zich kan laten wachten, maar in dit geval was de norm 
sneller dan verwacht goedgekeurd door CEN.  
Nieuwe lasmethodekwalificaties (LMK’s) moeten dan ook behaald worden volgens de nieuwste uitgave van 
deze norm. Voor reeds behaalde LMK’s volgens een eerdere editie van de norm geeft de nieuwe norm twee 
mogelijkheden. Roy van de Schoor zal de nieuwe norm in detail gaan  
behandelen en ook bij de twee mogelijkheden van bestaande LMK’s nadrukkelijk stil staan. 
 

Tot ziens op woensdag 18 april bij Engie. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur van LZL, 
 
 

Peter Debie 
 


