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Gevolgen van de 

Gevolgen van de 
droogte

De aanhoudende droogte van de 
afgelopen maanden heeft een 
grote impact op de 
waterkwaliteit in ons land. 
Ondanks de recente regenval 
hebben we nog steeds met een 
neerslagtekort …
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Nieuwe 

Nieuwe bestuursleden 
stellen zich voor

Op 14 juni zijn tijdens de ALV 
twee nieuwe leden toegetreden 
tot het Fenelab-bestuur: 
Janneke Ottens en Ron Pluut. 
Reden genoeg nader kennis met 
hen te maken.
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Interpretatiedocument NEN2990

Sinds 2014 publiceert Fenelab (lees de leden van de Fenelab TC Asbest) 
het Interpretatiedocument NEN2990 voor Eindcontrole na 
Asbestverwijdering. Met dit document beogen de leden …
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Nieuwe leden stellen zich voor

Na instemming tijdens de Algemene Ledenvergadering in juni 2018 zijn 
twee organisaties toegetreden als lid van Fenelab. Zij stellen zich …
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‘Samen zijn we veel sterker’

Dit jaar vindt de Dag van de Chemie niet plaats in september, maar op 6 
oktober, tijdens het Weekend van de Wetenschap. De VNCI en NEMO, 
organisator van het Weekend van de Wetenschap, zijn …

bekijken »

Uit het bestuur

De meldingsplicht voor 
diervoederlaboratoria als ze 
onregelmatigheden in 
diervoerders constateren is sterk 
vereenvoudigd. Dat is het 
resultaat van een gesprek 
tussen twee bestuursleden van 
de sectorcommissie Agro Food 
van Fenelab en een 
vertegenwoordigster van de 
Nederlandse Voedsel-en 
Warenautoriteit.

Bestuursleden Peter van der 
Steege en Pieter Vos van de 
sectorcommissie Agro Food van 
Fenelab bezochten in juli Karen 
Zwaagstra van de Nederlandse 
Voedsel en Warenautoriteit. Zij 
is binnen de NVWA 
verantwoordelijk voor de 
meldplicht laboratoria en de 
contacten met Fenelab.

Haar voorganger Marion Pelk 
heeft een andere functie 
gekregen binnen de NVWA, 
waardoor er lang geen contact is 
geweest tussen beide 
organisaties. Een paar weken 
geleden nodigde Zwaagstra de 
bestuursleden via e-mail uit voor 
een gesprek. Tijdens het overleg 
spraken ze hun zorgen uit over 
de meldwijze voor 
overschrijdingen die in hun ogen 
onuitvoerbaar is. 

Na een brief van Fenelab en de 
aanstelling van Karen Zwaagstra 
is de meldwijze voor 
overschrijdingen …



Vereniging van de Nederlandse Chemische 
Industrie wordt Koninklijk

Tijdens het jubileumfeest ter ere van het 100-jarig bestaan van de 
Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie in de Koninklijke 
Schouwburg in Den Haag heeft de VNCI het Predicaat ‘Koninklijk’ mogen 
ontvangen. VNCI-voorzitter Bernard Wientjes en …
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Interessante projecten en seminars op de WoTS

Tijdens de vakbeurs World of Technology & Science staan een aantal 
interessante projecten en seminars op het programma. 
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Overige links

Maakt u wel gebruik 
van de faciliteiten van 
de Fenelab website?

Asbestos Beurs – 20 
t/m 22 november

NEN World 
Standards Day – 12 
oktober 2018

Nieuwsbrief RvA

Nieuwe voorzitter 
Raad van Toezicht 
RvA

Nieuws van Eurolab

Nieuws van het FHI
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