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Afscheid van 

Afscheid van 
bestuurder Jan van 
der Poel

Ruim 200 relaties van de Raad 
voor Accreditatie verzamelden 
zich op 3 juni 2019 in Tivoli 
Vredenburg voor het symposium 
‘De waarde van …
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Fenelab ALV en 

Fenelab ALV en 
Labdag

Op 4 juni was Fenelab te gast 
bij WLN. Circa 50 leden hadden 
de tocht naar het hoge noorden 
gemaakt om deel te nemen aan 
de Algemene Ledenvergadering 
in …
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Eurachem

Fenelab heeft einde 2018 het lidmaatschap aangevraagd bij Eurachem. 
Tijdens de algemene ledenvergadering van …
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Normen monsterneming afvalwater en 
oppervlaktewater herzien

NEN 6600-1 voor het nemen van afvalwatermonsters en NEN 6600-2 voor 
het eenduidig nemen van steekmonsters uit oppervlaktewater zijn 
herzien. 
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Legionella bij afvalwaterzuiveringsinstallaties

In Nederland is bij 81 afvalwaterzuiveringsinstallaties mogelijk een 
verhoogd risico op verspreiding van legionella naar de omgeving. 
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12e Wereldaccreditatiedag 2019

Op 9 juni vond de 12e Wereldaccreditatiedag (‘WAD’) 2019 plaats met 
het thema: ‘Accreditatie: Waarde toevoegen aan de keten’.
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Oproep!

Fenelab roept de leden op 
zitting te nemen in de nieuw op 
te richten Fenelab-Commissie IT 
en Datastandaarden. In de 
moderne tijd is dit een 
onderwerp dat alle leden 
aangaat waarin Fenelab een 
feliciterende rol kan spelen. Om 
dat te kunnen doen, is 
medewerking vanuit de 
gelederen onmisbaar.

En…ook leden van deze nieuwe 
commissie zijn uiteraard van 
ahrte welkom op de eerste 
Centrale Commissiedag op 9 
oktober.

Wie wil dat nou niet? 
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Overige links

Labtechnology 2019 
‘Accelerating 
Innovation’ – 1 en 2 
oktober

Centrale 
Commissiedag 
Fenelab – 9 oktober

FHI HRM-
Actualiteitenseminar 
2019 – 7 november

Lab Analyse 2019 
‘Ontwikkelingen in 
het Lab’ – 7 november

ALV Fenelab – 27 
november



De RvA vraagt om uw mening!

De RvA heeft in mei zijn publieksverslag over 2018 gepubliceerd. Graag 
willen zij u vragen wat u van deze editie vindt.

bekijken »

NEN-nieuwsbrieven
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RvA nieuwsbericht mei 2019
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Verslag van 
LabAutomation 2019
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