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Voorwoord
Dit document (EN ISO 14731:2006) is opgesteld door de Technische Commissie CEN/TC 121 "Welding",
waarvan het secretariaat door DIN wordt gevoerd, in samenwerking met de Technische Commissie
ISO/TC 44 “Welding and allied processes”.
Aan deze Europese norm moet uiterlijk in april 2007 de status van nationale norm worden gegeven, door
publicatie van een identieke tekst of door bekrachtiging, en strijdige nationale normen moeten uiterlijk in
april 2007 worden ingetrokken.
Deze norm vervangt EN 719:1994.
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Volgens het huishoudelijk reglement van de CEN/CENELEC zijn de normalisatie-instituten van de volgende
landen verplicht deze Europese norm in te voeren: België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland,
Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd
Koninkrijk, Zweden en Zwitserland.

Inleiding

or

Lassen is een bijzonder proces dat coördinatie van laswerkzaamheden vereist om vertrouwen te verkrijgen
in laswerk en betrouwbaar presteren tijdens bedrijf. De taken en verantwoordelijkheden van personeel dat
betrokken is bij de aan lassen verbonden werkzaamheden (bijv. planning, uitvoering, toezicht en inspectie)
behoren duidelijk te worden omschreven.
Verzoeken om officiële uitleg van enig onderdeel van deze internationale norm behoren via uw nationale
normalisatie-instelling aan het secretariaat van ISO/TC 44/SC 11 te worden gericht. Een volledige lijst van
deze instellingen kunt u vinden op www.iso.org.
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