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Gesjoemel van VW 

Gesjoemel van VW 
kan gevolgen krijgen 
voor laboratoria

Het schandaal rond Volkswagens 
sjoemelsoftware is nog lang niet 
geluwd. Te verwachten valt dat 
het grote invloed zal hebben op 
de publieke meningsvorming 
over het toezicht op producten 
en testlaboratoria. 

bekijken »

Toezicht op voedsel 

Toezicht op voedsel 
weer overheidstaak

Het kabinet gaat keuring en 
toezicht van dierlijk en 
plantaardig voedsel op andere 
leest schoeien. Het moeten weer 
volledig publieke taken worden, 
in plaats van private. De 
ministerraad heeft dit besloten 
op voorstel van …
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Ridder Jan Tempelman

Op 12 november jongstleden is Jan Tempelman tijdens de Nationale 
Asbestconferentie te Rotterdam geridderd tot Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau. 

bekijken »

Ringonderzoeken: meer dan Z- en En-scores 
alleen

Alle leden van Fenelab komen ermee in contact: ringonderzoeken. 
Opdrachtgevers eisen ze. Maar voor laboratoria zelf zijn ze ook van groot 
belang. Een centrale rol is weggelegd voor de organisator die aan …
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Kalibratieseminar voor ISO-auditors

Op 5 november vond voor de tweede keer een kalibratieseminar plaats 
voor ISO-auditors en Fenelab-leden. Verschillende sprekers gaven uitleg 
over de verschillen tussen geaccrediteerde en niet-geaccrediteerde …
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Han van Herpen ziet 
terug op drie 
bestuursperioden

Marcel Tielemans: 
blijven werken aan 
verbreding draagvlak

Een overwinning, een 
zorg, en goede 
herinneringen

COLUMN 

Een kilo minder……

Sinds 1889 stond jij 
bewegingsloos onder je stolp 
van glas.
Niks kon jou beroeren, zelfs 
geen molecuul van enig gas.

Jarenlang hield jij de wacht over 
de grootheid massa,
zodat iedereen ter wereld het 
juiste bedrag betaalde aan de 
kassa.

Er is maar een select aantal 
mensen die jou echt hebben 
leren kennen.
Zonder jou wordt het voor hen 
wel een beetje wennen.

Maar de wereld verandert om 
ons heen.
En jij, als laatste fysische 
grootheid, was nog maar alleen.

Quantumfysica heeft ervoor 
gezorgd dat jij mag gaan 
rentenieren.
Al zal dat aardig wat 
aanpassingen vergen in alle 
papieren.

We willen je bedanken voor de 
jaren dat jij voor ons klaarstond 
als standaard.
En het zou mij niets verbazen 
als jij binnen enige tijd heilig 
wordt verklaard.



Actueel: Data risks verzekering

Spionage, oorlogvoering, terrorisme, een bedrijf oplichten: het kan 
tegenwoordig allemaal via het internet. Helaas gebeurt dit ook, in de 
kranten staan steeds vaker cyberincidenten. Denk aan DDOS aanvallen …
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Vernieuwde RvA-site

Eerder dit jaar is de website van de Raad voor Accreditatie (RvA) volledig 
vernieuwd. Op deze site vindt u informatie over accreditatie, 
geaccrediteerde organisaties en de RvA, in een volledig vernieuwde …
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Dag lieve, stille, stabiele en 
betrouwbare kilo
We zullen je missen……….

Ben Afel
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