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Urmond, 25-03-2019

Geacht LZL lid,
Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit voor een interessante lezing over de NEN-EN 1090-2
norm door de heer Roy van de Schoor van Lloyd’s Register.
Datum 1e lezing
Aanvang
Plaats van samenkomst
Adres
Thema
Spreker

: Dinsdag 2 april 2019
: 19.30 uur
: ENGIE Services Zuid BV – Regiobedrijf Zuidoost
: Amerikalaan 35, 6199 AE Maastricht-Airport
: Wijzigingen in de NEN-EN 1090-2:2018
: De heer Roy van de Schoor,
Lead Specialist Welding bij Lloyd’s Register EMEA.

Toelichting:
Begin augustus 2018 is de vernieuwde norm NEN-EN 1090-2:2018 gepubliceerd
in België en Nederland. Het is de belangrijke norm over het vervaardigen van staal- en
aluminium-constructies. Deel 2 betreft de technische eisen voor staalconstructies. Roy van
de Schoor besteedt in deze lezing uitgebreid aandacht aan de belangrijkste wijzigingen.
De vorige editie van de norm EN 1090-2 was gebaseerd op de versie die in 2008 gepubliceerd
werd. In 2011 werd de norm aangepast met een amendement A1. Vanaf dat moment is de norm
onder de naam ‘EN 1090-2+A1: 2011’ gepubliceerd. In september 2012 besloot de technische
commissie CEN/TC 135 op basis van een rondvraag bij de lidstaten om de norm te herzien. Sinds
begin augustus is de vernieuwde EN 1090-2 in België en Nederland eindelijk gepubliceerd. Die
lange periode geeft aan dat het geen gemakkelijke klus
geweest is om de nieuwe versie op te maken.

Tot ziens op dinsdag 2 april bij ENGIE.
Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van LZL,
Peter Debie

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

