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Programma (14.00 uur Start)

- Opening en mededelingen
- Notulen
- Bestuurssamenstelling
- Begroting 2022
- Nieuwe leden voorstellen
- Fenelab 2.0
- Covid-19 en andere dossiers
- Internationaal nieuws
- Externe contacten
- Uit de commissies
- Evenementen en vergaderingen
- Rondvraag



Sectorcommissie Asbest
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Uit de Technische Commissie Asbest
2021

- Inspraak Internetconsultatie nieuw asbeststelsel

- Veel overleggen: met SZW, Inspectie SZW, RvA, 
werkbezoeken met Tweede Kamerleden

- Helaas: afschaffen onaangekondigde 
inspectiebijwoningen door RvA na 4 jaar succesvolle 
praktijk

- Presentatie tijdens Inspiratiedag op 11 oktober jl.

2022

- Voortzetting overleg en lobby inzake herziening 
asbeststelsel (van kracht eind 2022?)

- Nieuwe NEN 2990 van kracht? 



Commissie Arbo
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Commissie Arbo
2021

- Schrijven aan nieuwe Arbocatalogus: enerzijds nieuwe 
thema’s asbest, kwarts en EMV 

- Anderzijds integraal nieuw document opstellen n.a.v. 
gewijzigd SZW beleid

- Afscheid van voorzitter Jan Kegelaer

- Presentatie tijdens Inspiratiedag op 11 oktober jl.

2022

- Enquête leden inzake Arbozaken

- Indienen herziene Arbocatalogus bij Inspectie SZW 



Commissie Onderwijs en Arbeid
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Commissie Onderwijs en Arbeid

2021

- Presentatie tijdens Inspiratiedag

- Enquête leden over Onderwijs en Arbeidsmarkt

- Aandacht vragen voor stageplaatsen bij leden

- Vertegenwoordiging bij onderwijsgremia door leden 
Commissie

2022

- Op zoek naar een nieuwe voorzitter

- Promotieactiviteiten van het vak

- Follow up ledenenquête: hoe gaan we de aansluiting 
verbeteren tussen onderwijs en onze sector?



Commissie Accreditatie
• Vergadering op 22/04/2021

• Bespreking enquête onder de leden mbt vertragingen in of
ervaringen met de RvA procedures en processen

• Heel levendig voordebat, waar heel wat frustraties naar boven
kwamen

• Bespreking in aanwezigheid van vertegenwoordigers RvA heeft
mede geleid tot het installeren van een technisch operationeel
overleg tussen RvA en Fenelab, waarin praktische onderwerpen
worden besproken, mits voorafgaande informatie.

o Betere voorbereiding, minder “overvallen”

o Meer diepgang

o Thematische benadering mogelijk



• Vergadering op 04/11/2021

• RvA te gast om een blik te werpen op de toekomstplannen
(digitalisatie) bij de RvA en de weerslag ervan voor de
laboratoria

• Aansluitend bij de inspiratiedag intensief en constructief
gesproken over samenwerking als hoofddoel van de CA. Te
denken valt aan:

o Systematisch uitwisselen van auditbevindingen

o Werkgroep(jes) rond specifieke thema’s

o Het formuleren van een gezamenlijk
standpunt/interpretatie van bepaalde zaken (vb. eisen in
ISO 17025)

• Zeer positief onthaald, kan een positieve drive geven aan de CA,
maar zal ook intensiever worden en meer engagement van de
leden vragen



Parallelsessie Fenelab Inspiratiedag 11/10/2021 rond het thema
“Samen-werking”

• Basis: het consortium rond Covid-19

• Pro’s en contra’s, vnl. pro’s

• Directe aanleiding voor een nieuwe invulling van de CA

• Inspiratiedag werd heel sterk geapprecieerd en alle sprekers
leken, onafhankelijk van elkaar, in dezelfde richting te wijzen, nl.
samenwerking.



Deelname aan de NEN ISO/CASCO-commissie – gericht
op ISO 17… normen, belanghebbende partijen, verwante
documenten (ILAC, IAF, …). Lab (ISO 17025) komt relatief
weinig aan bod, stevig overwicht vanuit de certificatiehoek.



Fenelab AgroFood commissie

• 11 Oktober Inspiratiedag, Woerden
• 2 sessies met NVWA over ontwikkelingen Meldplicht en 

T002

• 12 November; AgroFood cie Online meeting
• NVWA Meldingsplicht en T002
• Meldplicht voor Levensmiddelen wordt geintroduceerd
• Parallel met Meldplicht Wet Dieren, voor Diervoeding
• Continue overleg met NVWA en VWS 



Commissie Bouw, IT, Milieu en Elektro 
(TCEM) geen bijdrage



Afsluiting en rondvraag


