NTA 8828 en je nieuwe laspas?
Vanaf 1 februari is het mogelijk om de opleiding te volgen en je te certificeren als PE-elektrolasser en
Lastoezichthouder voor NTA 8828. In NTA 8828 zijn de nieuwe eisen vastgelegd voor het maken van
elektrolasverbindingen in PE-leidingsystemen. Met de nieuwe opleiding en certificatie wordt de kwaliteit
van deze techniek beter geborgd.
PE-elektrolassers met een bestaande laspas

Overzicht overgangsregeling vanaf 1 februari 2017

PE-elektrolassers met een geldig CKB erkend
opleidingscertificaat behaald voor 1 februari 2017 krijgen tot
de verloopdatum op hun certificaat (maar uiterlijk 1 juni
2018) de tijd om het nieuwe certificaat te behalen.

Mijn laspas is vervallen vóór 1 februari 2017:
De lasser dient zich te certificeren volgens het nieuwe
systeem.

Verloopt je laspas voor 1 juni 2017?
Voor PE-elektrolassers met een erkend CKB certificaat met
een verloopdatum tussen 1 februari 2017 en 1 juni 2017
geldt dat deze lassers de tijd krijgen om tussen 1 februari
2017 en 1 juni 2017 de nieuwe erkende opleiding te volgen
en het examen af te leggen. Tijdens deze gedoogperiode
mag hij blijven lassen. Bij de verstrekker van het CKB
certificaat dient tijdens deze gedoogperiode een verlenging
van de laspas te worden aangevraagd en mag uitsluitend
worden gelast na verkrijgen van deze laspas.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Remco Perotti, telefoon (015) 2690 324, e-mail
remco.perotti@nen.nl, of kijk op
www.nen.nl/elektrolassen

NEN: De wereld op één lijn.

Mijn laspas vervalt tussen 1 februari 2017 en 1 juni 2017:
De lasser dient zich te hercertificeren volgens het nieuwe
systeem. Indien de lasser een ‘tijdelijke pas’ aanvraagt bij
CKB instelling, mag hij in een ‘gedoog-periode’ tot uiterlijk
1 juni 2017 lassen met deze tijdelijke pas. Lasser dient vóór
1 juni 2017 het nieuwe certificaat hebben behaald.
Mijn laspas vervalt tussen 1 juni 2017 en 1 juni 2018:
De lasser dient zich te hercertificeren volgens nieuw
systeem.
Mijn laspas vervalt na 1 juni 2018:
De lasser mag lassen tot 1 juni 2018 en dient zich voor
1 juni 2018 te hercertificeren.

Lastoezichthouders
Lastoezichthouders krijgen tot maximaal 1 juni 2017 de tijd
om de opleiding voor lastoezichthouders te volgen en het
lastoezichthouders-certificaat te behalen. Na 1 juni 2017
moeten alle lastoezichthouders aan de certificeringseisen
voldoen.

