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Workshop TC

Workshop TC Asbest
wederom een
geslaagd evenement!
Op 20 november jl. in Vianen
heeft voor de vierde keer de
jaarlijkse workshop van de
Technische Commissie Asbest
plaatsgevonden. Onder leiding
van workshopvoorzitter …
bekijken »

Onderzoek veilige

Onderzoek veilige
werkwijze met
gevaarlijke stoffen in
het laboratorium
Fenelab verleent haar
medewerking aan de validatie
van het onderzoek ‘veilige
werkwijze met gevaarlijke
stoffen in het laboratorium’.
bekijken »

Fijne feestdagen!

Fenelab wenst u fijne
feestdagen!
Het bestuur, secretariaat en de
redactie van de Nieuwsbrief van
Fenelab wensen alle leden van
Fenelab prettige Kerstdagen toe
en een gezond en gelukkig
2018, zowel privé als zakelijk!
bekijken »

Stef Blok nieuwe voorzitter Raad van Toezicht
RvA
Oud-minister drs. Stef A. Blok is met ingang van 1 januari 2018 benoemd
tot voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting Raad voor
Accreditatie (RvA).
bekijken »

Normen voor residuen “totaal achterhaald”
Als de voortekenen niet bedriegen, zwelt de roep om strengere normen
voor voedselveiligheid verder aan. Critici van het huidige systeem vinden
dat er te weinig haast wordt gemaakt met …
bekijken »
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Nieuwe mestregels, nieuwe accreditatie
Sinds 1 oktober gelden er nieuwe regels voor het controleren van mest
en de verplichte mestboekhoudingen. Onder die nieuwe regels heeft de
RvA een nieuwe laboratoriumaccreditatie uitgegeven…
bekijken »

RvA Nieuwsbrief
november 2017
Exclusief voor leden:
persbericht plaatsen
op de site
Al lid van de Fenelab
LinkedIn groep?

Moeizaam nieuwbouwproject RIVM
De aannemers Heijmans en Hurks hebben bekendgemaakt dat ze uit het
consortium willen stappen dat de nieuwe RIVM-behuizing bouwt…
bekijken »
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