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NEN-ISO 21676 

NEN-ISO 21676 
voorziet in grote 
behoefte

NEN publiceerde eind 2018 de 
eerste internationale ISO-norm 
voor het meten van medicijnen, 
-resten en -afbraakproducten in 
drink-, oppervlakte- en 
afvalwater. Deze norm is van 
groot belang voor …
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Drugstest 

Drugstest 
automobilist bij niet-
geaccrediteerd lab 
onwettig

De rechtbank heeft een 23-
jarige man uit Groningen in 
februari 2019 vrijgesproken van 
het rijden onder invloed van 
cannabis omdat het geleverde 
bewijs onwettig is. Het 
Openbaar Ministerie is het …
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ISO-werkgroep herziening High Level Structure

NEN voert de komende twee jaar het secretariaat van de ISO-werkgroep 
die een herziening van de High Level Structure (HLS) voorbereidt. Wat 
betekent deze herziening voor Fenelab-leden? …
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Raad van State: schorsen van accreditatie is geen 
handhaving

Het schorsen van de accreditatie van een asbestinspectieinstelling is geen 
handhaving in zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat is de 
essentie van een belangrijke uitspraak van …
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LabDag 2019

Op 4 juni vindt de jaarlijkse Labdag plaats. Locatie is dit keer WLN – het 
Waterlaboratorium voor waterkwaliteit onderzoek en … 
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Uit het bestuur

Zoals u elders kunt lezen in deze 
Nieuwsbrief is het secretariaat 
van onze mooie vereniging 
verhuisd van Den Haag naar 
Meteren. Dat is een hele stap 
geweest zult u begrijpen. En niet 
alleen qua omvang van de 
gemeente. Jarenlang zijn we 
uitstekend bediend door 
Mariandl, Margaret, Cyrille, 
Pieter, Eugéne en dan zijn we 
vast niet volledig. We zullen 
zeker op gepaste wijze afscheid 
van hen nemen want dat 
verdienen ze dubbel en dwars!

Het bestuur heeft lang 
nagedacht om deze stap te 
zetten en heeft een keuze 
gemaakt voor MiSa advies als 
haar nieuwe 
secretariaatsvoerder. De winkel 
van Fenelab staat open en blijft 
open terwijl de verbouwing 
gaande is: we willen naar een 
Fenelab 2.0 toewerken. Eerst 
zullen we accenten verschuiven 
en wellicht meer aanpassen. 
Maar niet alles hoeft te 
veranderen, enfin, u gaat het 
merken allemaal.

Binnenkort komt het bestuur 
samen om in een zogenaamde 
heisessie nog eens goed met 
elkaar door te praten wat we 
van elkaar verwachten, de 
verhouding bestuur – 
secretariaat en de toekomst van 
Fenelab. Hoe willen we Fenelab 
2.0 vorm gaan geven in het 
huidige tijdsgewricht waarin 



Fenelab is verhuisd

Zoals al aangekondigd tijdens de ALV bij ACMAA in Deurningen in 
november, is het secretariaat van Fenelab verhuisd.
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Lesmodule voor verf gelanceerd door C3 en VVVF

C3, onderwijsorganisatie voor de chemie, en de VVVF lanceerden op 22 
januari de gloednieuwe lesmodule voor verf, bestemd voor …

bekijken »

Europese zaken

Zoals u wellicht heeft vernomen, is Fenelab lid geworden van Eurachem. 
Eurachem is een netwerk in Europa dat als doel …
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Fenelab stuurt brandbrief over commotie inzake 
asbestrapport

Begin maart is het rapport ‘Gezondheidsrisico’s in verschillende 
asbestblootstellingssituaties en de kosten van bijbehorend …
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alles gedigitaliseerd is, onder 
invloed staat van social media 
en wat we nu ervaren, een uur 
later alweer heel anders kan 
zijn?

Wat betekent dit voor onze 
sector? Hoe bewegen we mee 
vandaag de dag en maken we 
eens en voor altijd aan de 
maatschappij duidelijk dat 
iedereen zonder uitzondering 
niet zonder private 
kwaliteitsborging kan?
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Overige links

Persbericht Nieuw 
bestuur RvA

11 april 2019 – FHI-
Federatiecongres

16 mei 2019 – 
Landelijke Asbest 
Praktijkdag

21 mei 2019 – 
LabSafety

22-23 mei 2019 – 
PEFTEC 2019

17-19 september 2019 
– Food Chemistry 
Conference
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