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Lasomstandigheden;

Een aanduiding van de beproevingsnorm;

Benoeming relevante punten van de WPS uit NEN-

EN-ISO 15609; 

De WPQR moet worden ondertekend en gedateerd 

door de keurmeester of keuringsinstantie.

In de praktijk is deze eis nauwelijks in te vullen. 

Welke fabrikant van lastoevoegdraad zit er op te 

wachten om aan alle gebruikers kopieën van hun 

beproevingen te sturen?

NEN-EN-ISO 15611

Deze norm, ‘Goedkeuring op basis van opgedane las-

ervaring’, lijkt een aardige mogelijkheid om op een-

voudige wijze de lasmethode te kwalificeren. Ook 

hier zit weer een adder onder het gras. In de norm 

wordt vereist (paragraaf 6) dat de opgedane laserva-

ring moet worden aangetoond door gedocumenteer-

de onderzoeks- en/of beproevingsgegevens alsmede 

een samenvatting van de laswerkzaamheden in de 

fabricage of een bevredigend functioneren tijdens 

gebruik. Dit moet omvatten: bevredigende documen-

tatie van beproevingen op alle essentiële of een 

samenvatting van laswerkzaamheden over een 

geschikte periode of het aantonen van geschiktheid 

lasverbindingen tijdens gebruik of geschiktheid van 

de lasverbindingen tijdens gebruik over een geschik-

te periode. Een geschikte periode is gedefinieerd als 

vijf jaar.

De derde mogelijkheid valt eigenlijk al meteen af, 

omdat een fabrikant meestal geen informatie heeft 

over de toepassingsperiode anders dan bij het optre-

den van klachten. Voor de meeste organisaties is het 

schrijven van een rapport over vijf jaar productie 

een te grote opgave. Vijf jaar wachten om een rap-

port te kunnen schrijven is wel wat lang.

NEN-EN-ISO 15612

De titel van deze norm, ‘Goedkeuring op basis van 

een standaardlasmethode’, kan je op het verkeerde 

<

<

<

<

Binnen de Europese regelgeving is een aantal nor-

men beschikbaar die de mogelijkheden beschrijven 

voor kwalificatie:

NEN-EN-ISO 15610: beproefde lastoevoegmateria-

len;

NEN-EN-ISO 15611: opgedane laservaring;

NEN-EN-ISO 15612: standaard lasmethode;

NEN-EN-ISO 15613: lasproef vóór productie;

NEN-EN-ISO 15614: lasmethodeproef.

In eerste instantie lijkt het aantal mogelijkheden vol-

doende om op eenvoudige wijze in te spelen op de 

eis voor methodekwalificatie. Bij een nadere beoor-

deling van de specifieke eisen blijkt het toch anders 

te liggen:

NEN-EN-ISO 15610

Binnen deze norm kan de lasmethode worden goed-

gekeurd op basis van een goedkeuringsrapport over 

het lastoevoegmateriaal. Je zou denken dat een 

materiaalcertificaat over het lastoevoegmateriaal 

volgens NEN-EN 10204 voldoende is om kwalificatie 

volgens deze norm te bereiken. Dit is echter niet het 

geval. Naast enkele afmetinggrenzen wordt de moge-

lijkheid voor kwalificatie sterk ingeperkt door de 

eisen voor het goedkeuringsrapport (paragraaf 8 van 

de norm). Het goedkeuringsrapport moet bestaan uit 

kopieën van relevante literatuur van de fabrikant 

met:

<

<

<

<

<

Al vele decennia wordt in de lastechniek gewerkt met methodebeschrijvingen en kwalifica-

ties. Ze zijn voor de lasser belangrijk voor het creëren van een goede las. De meest beken-

de lasmethoden, zoals MIG/MAG-lassen en TIG-lassen, zijn wereldwijd uitgebreid be- 

proefd. Deze lasmethoden zijn zodanig geoptimaliseerd dat de vraag rijst of het nog wel 

noodzakelijk is om methodekwalificaties steeds weer opnieuw uit te voeren.

Special Certificering Frans van Bussel

Lasmethoden nog steeds niet ‘standaard’

‘Welk bedrijf
heeft een eigen 

keurmeester
in dienst?’
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been zetten. Je zou kunnen denken: de TIG-methode 

is toch een standaard lasmethode, dus gekwalifi-

ceerd. Deze gedachte is niet correct. De belangrijk-

ste eisen van de norm zijn als volgt: 

Kwalificatie betreft de mogelijkheid lasmethoden te 

gebruiken die zijn gebaseerd op lasmethodebeproe-

vingen van organisaties die zijn uitgevoerd, waarbij:

paragraaf 5.1: goedkeuring van de lasmethode 

moet worden verricht door een keurmeester of 

keuringsinstantie volgens NEN-EN-ISO 15607 en

paragraaf 6.2: het gebruik van een standaard las-

methode vereist lascoördinatie volgens EN 719 (nu 

NEN-EN-ISO 14731) en dat de gebruiker voldoet 

aan de kwaliteitseisen volgens het van toepassing 

zijnde deel van EN 729 (nu NEN-EN-ISO 3834).

Welke fabrikant stelt spontaan de resultaten van zijn 

<

<

beproevingen ter beschikking aan collega’s in de 

branche? Welk bedrijf heeft een eigen keurmeester 

in dienst? In de praktijk kan van deze kwalificatie-

mogelijkheid om praktische redenen nauwelijks 

gebruik worden gemaakt. 

NEN-EN-ISO 15613

De methode van deze norm, ‘lasproef vóór produc-

tie’, lijkt een uitweg te bieden voor het probleem. De 

norm vereist echter in paragraaf 5 dat de goedkeu-

ring van de lasmethode moet worden uitgevoerd 

door een keurmeester of keuringsinstantie volgens 

NEN-EN-ISO 15614. En in paragraaf 10 staat dat het 

kwalificatierapport moet worden ondertekend en 

gedateerd door een keurmeester of keuringsinstan-

tie. In feite zijn we met deze mogelijkheid weer 

terug bij af.

Special Certificering

Lasmethoden nog steeds niet ‘standaard’

Figuur 1 - Overzicht van 

de kwalificatiegebieden 

voor één lasmethode

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kleurcodering LMK-nummer Buitendiameter in mm Wanddikte in mm 

 Beoogd 

toepassingsgebied 

12 - 508 1 - 4 

 LMK 310-1 11,6 - 42,6 0,87 - 1,63 

 LMK 310-2  25 1,16 - 2,15 

 LMK 310-3  25 1,96 - 3,64 

 LMK 310-4  84 2,1 - 4,2 
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Externe keuringsinstantie en interne begeleiding;

Extern laboratorium, voor het uitvoeren van de 

beproeving volgens de norm. Een inkoopopdracht 

moet worden gemaakt en de proefplaten moeten 

worden verstuurd;

Administratieve verwerking resultaten.

De totale kosten zullen, afhankelijk van de organisa-

tie, variëren tussen de 1500 en 2500 euro per 

(deel)kwalificatie. Voorbeeld: bij een bedrijf is een 

LMB aanwezig voor het rondlassen van dunwandig 

roestvast staal (groep 8.1) pijp/buis. Hierbij wordt 

gebruik gemaakt van het TIG-proces. De las wordt in 

één laag gelegd met toevoegmateriaal. Het beoogde 

toepassingsgebied is:

OD: 12 – 508 mm

Wand: 1 – 4 mm

De afmetingen van de proefbuizen worden zo gun-

stig mogelijk gekozen. Het kwalificatieoverzicht is te 

zien in figuur 1. Om het beoogd toepassingsgebied 

met kwalificaties af te dekken, zijn minimaal vier 

beproevingen nodig. De totaalkosten voor deze LMB 

bedragen derhalve minimaal 6000 euro. 

Dit is nog maar één methode op één materiaalgroep. 

Het geheel van de kwalificaties betreft in dit bedrijf 

een vijftiental LMB’s met gemiddeld drie kwalifica-

ties. Bij elkaar zijn dus minimaal 15 x 3 x 1500 = 

67.000 euro nodig om deze LMB te kwalificeren. 

Voor kleine organisaties zijn dit enorme bedragen.

Over de jaren heen hebben vele bedrijven op een 

groot aantal lasmethoden en toepassingsgebieden 

kwalificaties uitgevoerd. De kosten voor deze kwali-

ficaties zijn astronomisch en bedragen vele miljoe-

nen. Na vele decennia van bewezen toepassing is de 

noodzaak voor nieuwe kwalificaties echter niet meer 

aanwezig. De volgende stelling is dan ook gerecht-

vaardigd: ‘Er worden in de Nederlandse industrie 

nog steeds vele miljoenen verspild aan LMK’s op 

standaard lasmethoden en standaard materialen!’ 

Deze verspilling moet worden tegengegaan. 

Goedgekeurde uitvoeringsmethoden

Wat zijn de drijvende krachten achter deze activitei-

ten? In alle (geharmoniseerde) normen zijn eisen 

opgenomen ten aanzien van methodekwalificaties. 

Sinds enkele jaren is in Europa de PED (Pressure 

Equipment Directive) van kracht. Als een toepassing 

in categorie 1 of hoger valt is bijlage 1, essentiële 

veiligheidseisen, van toepassing. In deze bijlage is 

de volgende eis opgenomen in paragraaf 3.1.2: 

‘goedgekeurde uitvoeringsmethoden en vakbe-

kwaam personeel’ en de opmerking in categorie II, III 

en IV: ‘goedkeuring door derde partij’.

Het begrip goedgekeurde uitvoeringsmethoden 

<

<

<

<

<

NEN-EN-ISO 15614

Deze norm, ‘de lasmethodeproef’, betreft de volledi-

ge beproeving. Inhoudelijk wordt hierop niet verder 

ingegaan.

De keurmeester

In de teksten van de norm wordt regelmatig de term 

‘keurmeester’ gebruikt. In de markt bestaat bij velen 

het beeld dat dit een inspecteur is van een externe 

keuringsinstantie. Dit is een misvatting. In de norm 

NEN-EN-ISO 15607 in paragraaf 3.24 is het begrip 

keurmeester gedefinieerd als: ‘persoon die is aange-

wezen om de overeenstemming met de van toepas-

sing zijnde norm te bevestigen’. Opmerking: in 

bepaalde gevallen kan een externe onafhankelijke 

keuringsinstantie worden vereist.

Een keurmeester kan dus gewoon een gekwalificeer-

de medewerker van een bedrijf zijn. Een praktisch 

probleem is dat vele bedrijven niet over een vol-

doende gekwalificeerde medewerker beschikken. In 

de norm is het vereiste niveau in de zin van persoon-

kwalificaties niet benoemd. Het is dus aan de bedrij-

ven hier invulling aan te geven. In dit verband is het 

aan te bevelen dit intern via de functieomschrijving 

dan wel via een separate aanwijzing vast te leggen. 

De Notified Body’s (NoBo’s) hebben vaak grote moei-

te met het accepteren van een bedrijfsgebonden 

keurmeester, zelfs als de persoon laspraktijkingeni-

eur is.

Kosten van kwalificaties

De kwalificatie van lasmethoden door beproeving 

volgens NEN-EN-ISO 15614-1 (of -2) is een uitgebrei-

de en kostbare aangelegenheid. Per beproeving zijn 

er kosten voor de volgende gebieden:

Werkvoorbereiding, meestal moet een interne 

werkorder worden aangemaakt;

Materialen en voorbereiding proefplaten, een ver-

spanende bewerking is nodig;

Uren m.b.t. de lasser voor het hechten, lassen en 

afwerken van de proefplaat;

Uren m.b.t. het lastoezicht, de lasser moet worden 

begeleid en het resultaat beoordeeld;

Productieverlies, in de tijd dat de lasser een proef-

plaat last kan hij/zij geen productiewerkzaamhe-

den uitvoeren;

<

<

<

<

<

Special Certificering

‘Kwalificaties
kosten vele
miljoenen’
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wordt door de NoBo’s met graagte omarmd. De norm 

legt niet uit wat onder ‘goedgekeurde’ wordt ver-

staan. Het is in elk geval een mogelijkheid om de 

betrokkenheid bij werken/producties te vergroten 

en daarmee omzet te creëren. 

Ook in andere gebieden dan de PED is de vraag naar 

formeel gekwalificeerde lasmethoden nog steeds 

aanwezig, bijvoorbeeld in de farmacie. Vanuit de 

eisen uit de ‘Good Manufacturing Practice’ worden 

de kwalificatiedocumenten steeds tot op de letter 

beoordeeld. Het enige voordeel is dat de eis voor een 

externe NoBo ontbreekt.

Buiten Europa

Hoe gaan landen buiten Europa hiermee om? De Ver-

enigde Staten en Canada bijvoorbeeld hebben hun 

gezonde verstand laten werken en dit probleem 

opgelost door lasmethodebeschrijvingen uit te ge- 

ven die zonder aanvullende beproeving geaccep-

teerd en toegepast mogen worden. In de ASME-code 

worden in bijlage E lasmethoden benoemd die zon-

der aanvullende beproeving mogen worden toege-

past: ‘standard welding procedures listed in annex E 

of ASME IX can be purchased from the American Wel-

ding Society and used without qualifying a PQR.’  

Aanvullend wordt wel gesteld dat: ‘a successful wel-

der performance qualification must be carried out to 

demonstrate the SWP’s before a manufacturer can 

use it’.

In de database van WeldCanada (http://weldcanada.

com) voor Standard Welding Procedures zijn meer 

dan 15.000 LMB’s opgenomen. Dit dekt uiteraard een 

groot deel van alle toepassingsgebieden af. Het toe-

passen van deze voorgekwalificeerde lasmethoden 

is in Europa lastig aangezien de onderliggende nor-

men sterk verschillen. Bovendien worden de Ameri-

kaanse of Canadese normen nog maar beperkt als 

geharmoniseerde norm toegepast en zitten we vast 

aan de Europese normen.

Waarom wordt in de Europese regelgeving geen 

ruimte geboden voor standaard lasmethoden in de 

zin van de ASME? Dit heeft kennelijk te maken met 

de ontbrekende overtuiging dat lasmethoden al in 

voldoende mate beproefd en bewezen zijn. Lastech-

nisch Nederland weet dat standaard lasmethoden 

goed werken; waarom accepteren wij deze niet zon-

der aanvullend bewijs? 

Het tij keren

Onder het begrip ‘standaard lasmethode’ kan wor-

den verstaan: lasmethoden die in combinatie met 

specifieke materialen al enige decennia in de prak-

tijk bewezen zijn. De volgende methoden komen 

minimaal in aanmerking voor het begrip ‘standaard 

lasmethode’: BMBE, MIG/MAG en TIG. En op het 

gebied van materialen: eenvoudig C-staal (groep 1) 

en roestvast staal (groep 7.1; 8.1 en 10.1). Uiteraard 

kan en moet deze lijst uitgebreid worden met andere 

methoden en materialen.

Wat is in Nederland (en in Europees verband) nodig 

om het tij te keren voor deze ongewenste situatie? 

Een platform met deskundigen die methodebeschrij-

vingen beoordeelt en vrijgeeft voor toepassing zon-

der aanvullende kwalificatie. Doel: op termijn komen 

tot de situatie dat minimaal negentig procent van de 

toegepaste methoden en materialen in de categorie 

‘standaard’ valt. 

Het programma ‘WPSelect’ van het Nederlands Insti-

tuut voor Lastechniek zou een bron voor het vullen 

van de database kunnen zijn. Daarnaast kan moge-

lijk ook de eerder genoemde Amerikaanse en Cana-

dese informatie worden gebruikt. De documenten 

moeten dan wel worden omgeschreven naar een 

Europees format. Wie pakt deze handschoen op? <

Special Certificering

Ir. Frans van Bussel is laspraktijkingenieur. Als zelfstan-

dig adviseur, opleider en auditor heeft hij vele bedrij-

ven begeleid en beoordeeld op het gebied van be- 

drijfscertificatie, waaronder NEN-EN-ISO 9001 en 

NEN-EN-ISO 3834. Daarnaast is hij meer dan vijfen-

twintig jaar lid van de lastechnische normcommissie 

‘NC 341008 Lassen en verwante processen’ en is hij 

jarenlang betrokken geweest bij de toepassing van 

roestvast staal in hoogwaardige industrieën.

Figuur 2 - In de database 

van WeldCanada.com zijn 

meer dan 15.000 LMB’s 

opgenomen


