
ALGEMENE LEDENVERGADERING NAJAAR 

7 oktober 2020

13.00 uur tot 16.00 uur 



Commissie Accreditatie
• 1 vergadering op 21/04/2019

• Eerste ervaring met “remote commissievergadering” 

• Eerste vergadering nieuw opzet : eerste deel enkel de labs, RvA sluit 
een uurtje later aan.

• Belangrijkste onderwerpen:

o Meetonzekerheid monstername – NEN 7776

o Omgaan met fouten in normen

o Interpretatie van een aantal eisen in ISO 17025 : 2017

o Standpunt rond “Decision Rule” over te maken aan het TIC 
Council



Commissie Accreditatie
• Vergadering 21/04/2019

• Deel in aanwezigheid van de RvA levert een aantal mooie en 
constructieve discussies op over de onderwerpen in de 
voorvergadering.



Commissie Accreditatie

o Conclusie over deze aanpak: 

 Smaakt naar meer.

 Maar toch liever live.

 Wellicht zal het nog wel een poosje remote of eventueel een 
mengvorm worden. 



Commissie Accreditatie
• Deelname aan diverse NEN normcommissies:

o Platform (kwaliteits)management – gericht op ISO 9001, 
ISO 14001, … - loopt af per eind 2019

o ISO/CASCO-commissie – gericht op ISO 17… normen, 
belanghebbende partijen, verwante documenten (ILAC, 
IAF, …)

o NEN 7776 subcommissie rond de “Bijdrage van 
bemonstering aan meetonzekerheid”



Commissie Accreditatie

• Deelname aan enkele workshops rond “Verkorting 
doorlooptijden accreditatieproces”:

o Zeer goede, constructieve discussies

o Enkele zeer goede voorstellen met perspectief op een 
effectieve verkorting van de doorlooptijd

o Eerst bespreking op Gebruikersraad 27/10/2020 



Sector Milieu

2020

Jaap-Willem Hutter, voorzitter SC Milieu



Highlights Sectorcommissie Milieu 2020 
i.s.m. SIKB Sectie Analyses

• PFAS
• Reuring in de markt is een stuk minder
• Ingebouwd in AS3000 en AP04, wacht op “eind stempel” RvA

April 2021 (?) opname in Regeling Bodemkwaliteit
• I&W besluit eind 2020 over al dan niet opname in 

stoffenpakketten grond en waterbodem
• Bij NEN: ontwikkeling van een NTA, die internationaal zal worden 

ingebracht

• Aqua Nitrosa test (t.b.v. beoordeling Diepe Plassen):
Ingebouwd in AS3000 en AP04.
Tijdpad: zie bij PFAS



Highlights Sectorcommissie Milieu 
i.s.m. SIKB Sectie Analyses

• ZZS – Zeer Zorgwekkende Stoffen
• I&W wil graag met lab branche, RIVM, Universiteiten 

overlegstructuur
• Doel: 

• Bepalen welke stoffen prioriteit verdienen 
• Chaos als bij PFAS voorkomen

• Evaluatie Besluit Bodemkwaliteit
• Loopt bij I&W sinds 2019



Fenelab ALV 7 Oktober 2020
Sector Agro Food

Peter Bom *, MasterLab Boxmeer

* namens Pieter Vos, vz sector AgroFood



Fenelab
Sector Bouw, 2020

Shaun O’Hagan



ILVO ringonderzoek

• Technische en financiële inschrijving en 
aanbesteding monstervervaardiging en statistische 
analyse ILVO-clusters 2021 – 2023

• ILVO werkgroep buigt zich over de kwaliteit van 
het ringonderzoek en de onderlinge verschillen 
tussen de deelnemende labs.

• Update meetonzekerheid proeven, afgeleid uit 
ILVO



CROW werkgroep herziening proeven

• Input van Fenelab leden ingebracht door de 
voorzitter

• Verwerkt in nieuwe Std RAW Bepalingen 2020
• Werkgroep blijft actief
• Plannen om alle proeven in de RAW te updaten, 

waar beschikbaar EN normen gebruiken.



Raad voor Accreditatie

• Gesprek met de Technische Coordinator 
accreditaties (juni).

• Ervaringen met / feedback over audits
• Aanpassen T-016 op de ISO/IEC 17025, 2017
• Auditen van in-situ proeven 



Normcommissies

• Gezamenlijke vertegenwoordiging via Fenelab in 
de normcommissie korrelvormige materialen.

• Helaas geen kandidaat voor de normcommissie 
wegenbouwmaterialen. Deelname gestaakt.



Sector Bouw nieuws

• Vertrek huidige voorzitter 2016 - 2020
• Nieuw gekozen voorzitter:  per 06-10-2020



Sector AgroFood

• De sector Agro-food wordt gevormd door de leden van 
Fenelab die werkzaam zijn in voedingsmiddelen-, 
diervoeder- en aanverwante sectoren. Dit kunnen 
bedrijfsinterne, overheids- en commerciële laboratoria 
zijn

• 30 aangesloten laboratoria, waarvan 18 alleen actief in 
AgroFood

• Vz Pieter Vos (NutriLab), Jörgen van den Ende 
(NutriControl), Peter Bom (MasterLab)



AgroFood sector 2019-2020

• Normaliter 1 AgroFood bijeenkomst per jaar, preferent in 
mei/juni

• Vanwege corona is deze niet doorgegaan; ook geen
organisatie geweest

• Contact NVWA aangaande de meldingsplicht in gevolge
de Wet Dieren

• Fenelab maakt onderdeel uit van het vast panel van de 
NVWA; door corona ligt dit nu stil

• Risico beoordeling gemaakt door de NVWA. Risico op 
voedselveiligheid en risico op fraude. In en vroeg
stadium weten we wat er aan nieuwe analyses aankomt

• Voor aangesloten laboratoria van groot belang om dit
goed te regelen daar er stevige boetes en invallen
dreigen. 



NVWA Meldingsplicht

• Focus ligt op de meetonzekerheid in relatie tot de 
maximale hoeveeelheid toelaatbare toxische stoffen
• FeneLab heeft hier over een discussiestuk opgesteld
• De NVWA heeft een nieuw voorstel gemaakt op basis 

van de input van het vaste panel
• Dat nieuwe voorstel is in het besluitvormingsproces; 

te lang niets meer vernomen
• Situatie blijft dus tot op heden ongewijzigd
• Alleen het melden is vereenvoudigd
• Sterke controle op meldingsplicht door NVWA
• Wordt vervolgd



Commissie Asbest

TC Asbest
Toelichting op ALV van 7 oktober 2020

- Publicatie NEN 2990 per augustus jl. inzake eindbeoordeling 
asbestsaneringsprojecten
- Herziening asbestbeleid
- Examineringsproject gaat weer van start per 1-1-2021 



Commissie PR
Karen Schellens

Ontwikkeling nieuwe website afgerond

Nu ontwikkeling nieuwe lay-out nieuwsbrief

Een aantal nieuwe leden verwelkomt binnen Fenelab

Omzetting geassocieerd leden naar donateurs is nu gaande



Commissie IT en Datastandaarden

Commissie Elektro

Commissie Arbozaken

Commissie Onderwijs


