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De laatste loodjes van het jaar / Uit het bestuur

De laatste loodjes van het jaar / Uit het bestuur

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Deze altijd weer drukke periode staat in het teken van de laatste 

loodjes van 2013, voorbereiden op 2014 en uiteraard voorzichtig terugkijken op 2013! Als vereniging hebben we 

sinds de vorige nieuwsbrief weer een aantal belangrijke slagen gemaakt op het gebied van de belangenbehartiging 

van accreditatie. [...]

bekijken »

Fusie NVWA volledig mislukt

Fusie NVWA volledig mislukt

De fusie van de Voedsel- en Warenautoriteit, de Algemene Inspectiedienst en de Plantenziektekundige Dienst tot 

de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is mislukt. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een 

recent  gepubliceerd onderzoeksrapport. Te optimistisch Het besluit was niet goed onderbouwd, schrijft de 

Rekenkamer in het onderzoekrapport ‘Toezicht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit na de [...]
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NEN/FENELAB Normalisatie Workshop

NEN/FENELAB Normalisatie Workshop

De op 30 oktober in Delft georganiseerde ‘Normalisatie Workshop’ van Fenelab en NEN is succesvol verlopen. Het 

was voor alle deelnemers een inspirerende bijeenkomst. Er waren lezingen en workshops op het gebied van 

normalisatie, accreditatie, certificatie, metrologie en inspecties. Relatie Fenelab-NEN NEN-directeur Piet-Hein 

Daverveldt en Fenelab-voorzitter René Dijkstra openden de bijeenkomst en gaven hun visie [...]

bekijken »



Genetisch gemodificeerde mais op Europese markt

Genetisch gemodificeerde mais op Europese markt

Er komt een nieuwe genetisch gewijzigde mais op de markt. De Europese Commissie Unie heeft de aanvraag na 

twaalf jaar goedgekeurd. De variant, mais 1507 genoemd, is pas het derde gentechgewas dat is goedgekeurd door 

de EU. De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA bepaalde in 2005 al dat het gentechgewas veilig was. Nu 

mag het Amerikaanse chemieconcern [...]

bekijken »

Consumentenbond: NVWA controleert voedingsetiketten nauwelijks

Consumentenbond: NVWA controleert voedingsetiketten nauwelijks

Etiketten op voedingsmiddelen zitten vol fouten. De Consumentenbond concludeert dit op basis van eigen 

onderzoek. De bond roept op tot betere controles. Nu checkt de NVWA de info op de verpakkingen nauwelijks. 

Volgens de NVWA heeft zij onvoldoende capaciteit. Toezicht schiet tekort Het toezicht op voedingsetiketten schiet 

volgens de Consumentenbond tekort, terwijl er geregeld fouten [...]
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Algemene Ledenvergadering op donderdag 12 december

Algemene Ledenvergadering op donderdag 12 december

Donderdag 12 december bent u van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van Fenelab. Het is tweede 

ALV van dit jaar. De bijeenkomst vindt wederom plaats bij DARE! in Woerden. Aanvang: 14:00  uur. Agenda Op de 

agenda staan onder meer de uitkomsten en bevindingen van het klanttevredenheidsonderzoek naar het 

functioneren van de Raad voor Accreditatie [...]

bekijken »

Nieuw lab voor TU/e en Solliance op High Tech Campus Eindhoven
De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) opent volgende week een nieuwe testfaciliteit in de laboratoria van 

Philips Innovation Services op de High Tech Campus. Daarin staat een transmissie elektronen microscoop (TEM), 

waarmee onderzoek kan worden gedaan aan dunne film zonnecellen. Leest u hier verder.
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EUROLAB Special Business Briefing No. 7 – November 2013
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Nationale Staalbouwdag 2013: duurzaamheid, CE-markering en 
Eurocodes
De staalbouw is optimistisch over herstel van de sector. De branche lijkt het negatieve sentiment definitief achter 

zich te laten en zet de weg omhoog in. Met onder meer duurzaamheid, CE-markering, hogesterktestaal en 

Eurocodes als ankerpunten. Leest u hier verder.  

bekijken »

ASBEST, verwijzing in certificatieschema naar norm NEN2990:2012
Op 10 oktober 2013 is het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met kenmerk 2013-

0000134066, in de Staatscourant gepubliceerd. Hiermee wordt de Arbeidsomstandighedenregeling gewijzigd in 

verband met het actualiseren van de NEN 2990 voor het meetvoorschrift van de eindbeoordeling bij 

asbestverwijdering. Met de wijziging is een verwijzing naar de norm NEN2990:2005 geactualiseerd [...]

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).

2013-11-28 - Commissie MVO WORDT UITTGESTELD!! 

DARE! in Woerden

Klik hier voor meer informatie.

2013-12-12 - Fenelab Algemene Ledenvergadering 

DARE!, Woerden

Klik hier voor meer informatie.

2013-12-19 - TC Asbest 

Fibrecount, Rotterdam

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 4x per jaar en wordt gratis 

verspreid onder de abonnees.
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