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Nieuwe ISO-

Nieuwe ISO-
standaard voor Chain 
of Custody (CoC) in 
de maak

Op initiatief van Nederlandse 
partijen hebben de ISO-leden in 
september het projectcomité 
ISO/PC308 ‘Chain of Custody’ 
opgericht om een generieke 
‘Chain of Custody’ (CoC) 
standaard te ontwikkelen. De 
eerste internationale 
vergadering vindt …

bekijken »

Commissie Agro-

Commissie Agro-Food 
bepleit betere 
meldplicht en beter 
onderwijs

De commissie Agro-Food heeft 
op haar meest recente 
bijeenkomst alvast goede 
voornemens gemaakt voor 
2017. Sommige hebben te 
maken met externe 
ontwikkelingen, zoals de …
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Kalibra

Bezoek aan Fenelab-lid RIKILT tijdens ALV

Op 24 november was Fenelab te gast bij Ducares. Tijdens deze Algemene 
Ledenvergadering in Wageningen werd kort verslag gedaan van de 
verschillende wapenfeiten van de sectoren en commissies van Fenelab.
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Inspectie SZW en RvA vernieuwen afspraak over 
uitwisselen gegevens

De ISZW en de Raad voor Accreditatie hebben een nieuw protocol 
ondertekend voor de onderlinge uitwisseling van gegevens over situaties 
die ze aantreffen bij certificerende en keurende …
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Beoordeling en regeling van hormoonverstorende 
stoffen schieten tekort

Het is in de meeste gevallen onmogelijk om te bepalen of stoffen voldoen 
aan recent voorgestelde Europese criteria voor hormoonverstorende 

Labora toegetreden tot 
Fenelab

18th International 
Metrology Congress

Stichting Waterproef onder 
nieuwe leiding

COLUMN 

Kreukelzone

Kauwend op een pepernoot, denkend 
aan het afgelopen jaar en de 
komende feestdagen, schiet de stress 
direct weer in mijn hoofd. Het lijkt 
wel of de wereld de afgelopen tijd 
aan mij voorbij is geschoten en 
keihard tegen een muur uiteen is 
gespat…

Problemen en wantrouwen lijken de 
overhand te krijgen tegenover klein 
geluk, liefde en vertrouwen. 
Discussies lijken geen discussies 
maar meer “hij” versus “zij”. Zwarte 
Piet is geen seizoenarbeider meer, 
maar lijkt onderdeel te zijn van een 
globale, eeuwigdurende en 
zwaarbeveiligde discussie met felle 
voor- en tegenstanders. IS, de 
presidentsverkiezingen in de VS, het 
conflict en de vluchtelingen in Syrië, 
waarom zouden we eigenlijk nog 
Kerst vieren?

Kijkend naar mijn spelende kinderen 
kan ik niks anders doen dan 
terugverlangen naar de tijd als kind. 
Geen enkel benul van wat er in de 
wereld speelt, heerlijk opgaan in je 
fantasie en je alleen maar zorgen 
maken over de speelgoedauto die 
wordt afgepakt. De enige muur die 
gebouwd wordt, is de muur van 
Duplo en niet de muur om de 
Mexicanen tegen te houden. Geen 
boten vol vluchtelingen maar boten 
om de pieten uit Spanje over te 
varen, want die brengen natuurlijk 
cadeautjes!



stoffen. Dit blijkt uit rapporten van het RIVM. Wetgeving en 
onderzoeksmethoden moeten daarom verder …
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Inspectierapporten voedsel en zorg voortaan 
openbaar

De inspectiediensten voor voedsel en zorg kunnen hun rapporten 
voortaan eenvoudiger openbaar maken. Niet geheimhouding, maar 
openbaarheid is in het vervolg de regel. De Eerste Kamer heeft …
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Ik ben er klaar mee! Ik ga een 
kreukelzone voor mijn wereld 
instellen zodat mijn kleine geluk, 
liefde en vertrouwen weer terugkeren 
zonder al die ellende uit de ‘verre’ 
boze wereld. Kop in het zand? Laf? 
Misschien wel, maar het leven is te 
kort om me druk te maken over alle 
ellende die ons bereikt via televisie 
en internet.

Maar ja, als niets meer is wat het 
lijkt, dan moet die kreukelzone wel 
betrouwbaar getest zijn. …
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