SECTOR AGRO-FOOD
Nederland is in de wereld één van de belangrijkste producenten van voedingsmiddelen.
Voedselveiligheid, -integriteit en kwaliteit zijn dan ook essentieel voor de succesvolle Nederlandse
Agro-Food sector.
In Nederland zijn honderden grote en kleinere bedrijfslaboratoria actief, die in de diverse agro-food
ketens voortdurend op veiligheid, integriteit en kwaliteit monitoren. Daarnaast zijn er tientallen
commerciële laboratoria die door productiebedrijven ingeschakeld worden om als onafhankelijke
partij de veiligheid, integriteit en kwaliteit van grondstof tot en met eindproduct te onderzoeken.
Fenelab is dé belangenbehartiger van geaccrediteerde laboratoria van overheid, productiebedrijven
en onafhankelijke commerciële bedrijven die als analytisch laboratorium werkzaam zijn in de
agrarische en voedingsmiddelensector.
Fenelab, breed platform van laboratoria van overheid, productiebedrijven en
dienstverleners
In alle stadia, van grondstof tot en met eindproduct, zijn de ondernemingen in de agro-food sector
verantwoordelijk voor gezonde dieren en planten, voor de levering van veilige grondstoffen en voor
eindproducten voor mens en dier die aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen.
Het laboratorium is onmisbaar bij vaststelling van voedselveiligheid, -integriteit en kwaliteit.
Mede aan de hand van laboratoriumuitslagen kan worden vastgesteld of aan wettelijke eisen en
eisen van afnemers wordt voldaan. Grofweg onderscheiden we de volgende specialisaties:
• Gewasbeschermingsmiddelen
• Grond- en gewasonderzoek
• Veiligheid en kwaliteit van agrarische grondstoffen voor diervoeding en levensmiddelen
• Diervoeders
• Gezonde dieren
•	Voedingsmiddelen, microbiologische veiligheid en kwaliteit, samenstelling, residuen en
contaminanten
• Onderzoek in het traject naar de consument via retail, horeca, foodservice
Op diverse terreinen was en is Nederland richtinggevend bij het ontwikkelen van wettelijke eisen
en beheersing van voedselveiligheid. Zo is de certificering in de diervoederketen,
GMP+, oorspronkelijk een Nederlands initiatief, nu een Europees systeem.
Ook laboratoria die namens de overheid nieuwe analysemethoden ontwikkelen en testen uitvoeren
ten behoeve van het overheidstoezicht, behoren tot de leden van Fenelab.
Deelnemen in de beleidscommissie Agro-Food
Directieleden en managers van de laboratoria vinden binnen Fenelab een platform waar
onderwerpen ingebracht en besproken worden, die alle laboratoria aangaan. Dat kunnen
analytisch-technische onderwerpen zijn, maar ook scholing en personeelsvoorziening,
arbostandaarden, kwaliteitsnormen enz.
Regelmatig organiseert de beleidscommissie Agro-Food een seminar van een middag rondom
een actueel thema, waarbij zo mogelijk één van de leden gastheer is.
Van de leden wordt een actieve inbreng verwacht, waarmee zij gezamenlijk bijdragen aan
een bedrijfstak die gewaardeerd wordt door publiek, bedrijfsleven en overheid.
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