
DOELSTELLING
Deze Nederlandstalige studiedag heeft tot doel om beide delen van de norm EN 1090 van naderbij te bekijken en duidelijk te maken 
welke de consequenties zijn eens de norm van kracht wordt.

PROGRAMMA
08:30 – 09:00 Ontvangst en welkom

09:00 – 12:00 Deel 1
CE – markering; stand van zaken mbt. de staalbouw•	
De consequenties van de geharmoniseerde productnorm EN 1090-1 voor de EN 1090-2•	
Bespreking CE-markering•	
Overzicht van de doelstellingen van de EN 1090-2•	
Vervaardigingsklassen met de grondslag voor de keuzebepaling•	
Lassen, waarom doen we zo “moeilijk”?•	
De kern van EN 1090-2 is kwaliteitsbeheersing, ook in de lastechniek: •	

EN ISO 3834 – introductie »
 

12:00 – 13:00 Broodjeslunch

13:00 – 16:00 Deel 2
De kern van EN 1090-2 is kwaliteitsbeheersing, ook in de lastechniek:•	

EN ISO 3834 – algemene zaken »
EN ISO 3834 – onvolkomenheden »
EN ISO 3834 – lasmethode (specificatie en kwalificatie) »
EN ISO 3834 – laspersoneel (lasser, operator en lascoördinator) »

EN 1090-2 brengt orde en duidelijkheid•	
Niet destructief onderzoek•	
Wat is de volgende stap?•	
Discussie•	

 

16:00 – 16:45 Afsluitende netwerkdrink

INFO
ing. Benny Droesbeke, IWS (B.I.L.) - Tel. +32 (0)9 264 32 38 - Fax. +32 (0)9 223 73 26
E-mail: Benny.Droesbeke@bil-ibs.be
Web: www.bil-ibs.be

www.nal-ans.be

VOORWOORD

Voor heel wat staalbedrijven zal er in de nabije toekomst een grote 
verandering plaatsvinden. Er zal namelijk verplicht worden om elk 
onderdeel dat deel uitmaakt van een staalconstructie en die op de 
Europese markt gebracht wordt, te voorzien van een CE-markering. 
Dit is het gevolg van de richtlijn voor bouwproducten (CPD = 
Construction Product Directive) 89/106/EEG met de bedoeling 
om een vrij verkeer van bouwproducten binnen de EU mogelijk 
te maken. De wijze waarop kan voldaan worden aan de richtlijn is 
beschreven in zogenaamde geharmoniseerde normen. 

De norm NBN EN 1090-1 “Uitvoering van staalconstructies en 
aluminiumconstructies – deel 1: Eisen voor het vaststellen van de 
conformiteit van constructieve onderdelen”  zal, vanaf het moment 
dat de norm in het Publicatieblad van de Europese unie verschijnt, 
als geharmoniseerde norm moeten gebruikt worden. Tot die tijd 
kan de norm gebruikt worden als “code van goede praktijk”. 

De norm NBN EN 1090-1 beschrijft o.a. de manier waarop 
de conformiteit van het betreffende product moet beoordeeld 
worden, en welke eisen er gesteld worden aan de organisatie 
van de fabrikant.

De norm NBN EN 1090-2 beschrijft  de technische uitvoeringseisen 
voor staalconstructies en is opgebouwd rond zogenaamde 
uitvoeringsklassen. Alle eisen die gesteld worden aan de 
constructie en uitvoering zijn direct gelinkt aan de betreffende 
uitvoeringsklasse.

SPREKER
Ing. Henk Bodt IWE, Bodt Welding Consultancy

 “Lassen van staalconstructies onder de 
EN 1090-1 en 2”

Studiedag donderdag 28 oktober 2010



Betalings- en annulatiemodaliteiten:

•	 Inschrijvingen zijn pas definitief na ontvangst betaling van de 
hierboven vermelde bijdrage incl. 21% BTW met als referentie 
“EN1090_1-2”. Uiterste betaaldatum: 21 oktober 2010.

•	 Annulatie	zonder	kosten	is	enkel	mogelijk	vóór	21	oktober	2010.
•	 Een	factuur	wordt	u	toegestuurd	na	ontvangst	inschrijving	of	betaling.	
•		Het	B.I.L.	behoudt	het	recht	de	studiedag	te	annuleren	indien	er	

onvoldoende inschrijvingen zijn.
•	 Uw	gegevens	worden	in	een	bestand	opgenomen	met	het	doel	u	verder	

te informeren. Conform de privacywet van 8 december 1992 heeft u 
het recht deze gegevens in te zien en aan te passen.

Registratie en Bijdrage

Inschrijven vóór 21 oktober 2010
Formulier	terug	te	sturen	t.a.v.	Mevr.	Ann	Wydooghe	
fax +32 (0)9 223 73 26 of on-line: www.bil-ibs.be
(invullen in drukletters aub)

Bedrijf

Naam

Functie

Straat + No.

Postcode  Plaats

Tel.

Fax

E-mail

BTW-Nr.

Bestelbonref.

Bijdrage (incl. syllabus, koffie en broodjeslunch):
  Leden B.I.L. & SIRRIS: 200,00 EURO (Excl. 21%  BTW)
  Niet-leden: 250,00 EURO (Excl. 21%  BTW)  

Betaling van de bijdrage zal worden uitgevoerd op rekening 
van	het	B.I.L.	(BNP	PARIBAS	Fortis)	met	als	referentie	
“EN1090_1-2”.

IBAN	Code:	BE96	2100	0217	7805•	
SWIFT	Code:	GE	BA	BE	BB•	

Datum 

Handtekening

Locatie Donderdag 28 oktober 2010

Studiedag 
“Lassen van staalconstructies onder de 

EN 1090-1 en 2”

Organisatie 
Belgisch Instituut voor Lastechniek vzw

Erkenningsnummer opleiding: DV.O102976


