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Fenelab is een sector rijker!

Fenelab is een sector rijker!

Op 4 juni is de Fenelab Sector Elektro formeel opgericht. De oprichtingsvergadering vond plaats op het 

hoofdkantoor van Fenelab in Den Haag. Fenelab telt nu vier sectoren. Naast de sector Elektro zijn dat de sectoren 

Bouw, Milieu en Agro-Food. De sector Elektro bestaat uit geaccrediteerde test- en kalibratielaboratoria op het 

gebied van elektrische grootheden, elektromagnetische [...]

bekijken »

Indrukwekkend bezoek aan laboratorium HEINEKEN

Indrukwekkend bezoek aan laboratorium HEINEKEN

De deelnemers aan de 15e Fenelab Laboratoriumdag kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst.  Na de 

Algemene Ledenvergadering  volgde ‘s middags een indrukwekkend bezoek aan de brouwerij en het laboratorium 

van Sensory-Analytical Services & Research (SAS&R) van HEINEKEN Supply Chain in Zoeterwoude. Speciaal 

voor de leden van Fenelab opende HEINEKEN haar deuren en kregen de deelnemers [...]

bekijken »

Eurolab delegaties te gast in Woerden

Eurolab delegaties te gast in Woerden

Het wemelde van de internationale gasten bij DARE!! op 8 en 9 april in Woerden. Eurolab, de internationale 

federatie van nationale laboratoriumverenigingen, hield er dit voorjaar zijn halfjaarlijkse bijeenkomst. Ruim 30 

deelnemers uit 18 landen gaven acte de présence. De voortreffelijke organisatie getuigde van de grote flexibiliteit 

van de Nederlandse gastheren Fenelab en DARE!! Pas [...]

bekijken »



Nieuws vanuit het bestuur

Nieuws vanuit het bestuur

In de laatste nieuwsbrief van het bestuur is een overzicht geschetst van de koers voor Fenelab in de toekomst. 

Belangrijke agendapunten hierin zijn: – Belangenbehartiging  richting RvA – Uitwisseling van vakkennis en 

belangen  (via de commissies) – Belang van accreditatie onder aandacht brengen van de ‘markt’ en de ‘politiek’ Dit 

alles gebeurt natuurlijk niet alleen [...]

bekijken »

EFSA: Fipronil schadelijk voor bijen

EFSA: Fipronil schadelijk voor bijen

De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA oordeelt dat het middel fipronil een hoog risico inhoudt voor bijen 

wanneer het als zaadcoating wordt gebruikt in maïs. Eerder werden al drie neonicotinoïden in de ban gedaan. 

Fipronil is het vierde insecticide dat als gevaarlijk wordt beschouwd voor de bijenstand. Nefyto, de Nederlandse 

brancheorganisatie voor gewasbeschermingsmiddelenproducenten, is teleurgesteld. In geen [...]

bekijken »

Algemene Ledenvergadering Fenelab 2013

Algemene Ledenvergadering Fenelab 2013

Op 13 juni vond de 15e Fenelab LabDag plaats in ontvangstgebouw De Hooiberg van Heineken in Zoeterwoude. 

Traditiegetrouw wordt het openbare gedeelte voorafgegaan door de Algemene Ledenvergadering. Zie hieronder 

een korte foto-impressie.

bekijken »

ALV – vreemde vogels

ALV – vreemde vogels

Aansluitend aan de ALV werd het programma vervolgd bij Avifauna, hieronder een impressie



bekijken »

Bevindingen Tevredenheidsonderzoek 2013
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn de resultaten gepresenteerd van het Tevredenheidsonderzoek onder 

de leden van Fenelab. Op basis van de uitslag concludeert het Fenelab Bestuur dat het verder gaat op de 

ingeslagen weg en zijn de prioriteiten vastgesteld. Het Tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd om feedback te 

krijgen van de leden en te achterhalen wat belangrijk is [...]

bekijken »

Fraude met voedsel wordt zelden gemeld
Voedselfraude wordt in Nederland amper gemeld, zo bericht de NOS. Etenswaren worden regelmatig getest, maar 

als dan blijkt dat er iets anders in zit dan het etiket meldt, wordt dat niet doorgegeven aan de voedsel- en 

warenautoriteit (NVWA). Klikt u hier om verder te lezen.

bekijken »

Persbericht Verplichte accreditatie in Wet omgevingsrecht WaBo, 10-
6-2013
Verplichte accreditatie in Wet omgevingsrecht (Wabo) De Vereniging Kwaliteit Luchtmetingen (VKL) wil dat er een 

accreditatieplicht komt in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). VKL pleitte hiervoor tijdens de 8e 

Infodag Regelgeving & Normalisatie Luchtemissies op 4 juni in Utrecht. Fenelab, dé branchevereniging van 

geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland, schaart zich volmondig [...]

bekijken »

Agenda

Een compleet overzicht van de activiteiten van Fenelab en haar commissies is te vinden op de kern van de 

Fenelab-site (alleen toegankelijk voor leden).

2013-07-04 - Fenelab TC Asbest 

MiSa, Meteren

Klik hier voor meer informatie.

Recente vacatures

Kijk voor een compleet overzicht van de vacatures op de website.

Leden kunnen hun vacatures kosteloos op de Fenelab-site plaatsen! Kijk hier voor de mogelijkheden. 

Colofon

De Fenelab Nieuwsbrief is een uitgave van Fenelab, de branchevereniging van geaccrediteerde laboratoria, 

kalibratie- en inspectie-instellingen in Nederland. De Fenelab Nieuwsbrief verschijnt 6x per jaar en wordt gratis 

verspreid onder de abonnees.

Redactie



Adverteerders

Doorsturen

Afmelden


