
 

BELAB uw VENSTER OP EUROPA 

 

BELAB vertegenwoordigt de Belgische laboratoria binnen EUROLAB en EURACHEM. 

Alle BELAB-leden kunnen deelnemen aan EUROLAB en EURACHIM workshops, semi-

nars en events tegen gereduceerd tarief. Via deze seminaries houdt u de vinger 

aan de pols. U krijgt zicht op de nieuwste ontwikkelingen op Europees vlak die 

impact hebben op de werking en het succes van uw laboratorium. De hoofdzetel 

van EUROLAB bevindt zich in Brussel. Dit laat BELAB toe extra kort op de bal te 

spelen bij het verdedigen van uw belangen. 

De COOK BOOKS van EUROLAB en de GUIDES van EURACHEM zijn ondertussen 

wereldberoemd. Ze bevatten pragmatische richtlijnen voor het beheer van labora-

toria op het vlak van kwaliteit, dit zowel in chemische als in andere sectoren. Een 

geweldige hulp voor al wie met kwaliteit en accreditatie te maken heeft. Vraag 

ernaar via BELAB! 

BElgische vereniging van LABoratoria 
verdediger van uw belangen 

BELAB groepeert ALLE Belgische laboratoria  

 BELAB richt zich op laboratoria uit alle sectoren die actief zijn op het vlak van analyses, inspectie of kalibratie. 

 BELAB is een VZW die zowel private als publieke organisaties omkadert .  

 De leden van BELAB zijn actief in verschillende domeinen: van bouw tot voeding, van textiel tot farmacie, … 

BELAB staat voor kwaliteit 

 BELAB verenigt al tientallen jaren laboratoria die kwaliteit hoog in hun vaandel voeren.  

 De meeste leden zijn dan ook geaccrediteerd via BELAC (voorheen BELTEST en BKO).  

BELAB vertegenwoordigt zijn leden bij BELAC, de coördinatiecommissie en de Nationale Raad voor accreditatie 

 BELAB behartigt de belangen van de leden via 6-maandelijks overleg met BELAC, waar ze vertegenwoordigt is met 4 zetels.  

 BELAB laat ook haar stem gelden bij de opmaak van BELAC procedures. 

BELAB organiseert workshops en informatievergaderingen.  

Deze worden steeds interactief georganiseerd. BELAB informeert over de nieuwste evoluties 

op het vlak van kwaliteitsbewaking. Deelnemende leden kunnen hun stem laten horen en krijgen 

een unieke kans tot vakoverschrijdende netwerking. 

BELAB volgt de Europees en Belgisch normen en wetgeving op de voet.  

Via EUROLAB, EURACHEM en TrainMIC ontvangt BELAB interessante informatie, die verdeeld 

wordt aan de leden via mailings, Linked-In (ledenforum) en informatievergaderingen. 

Lid worden van BELAB? 

Vragen? 

Contacteer Nicole Cossey 

Tel     0474/39 78 00 

Fax    016/48 06 08 

Email BELAB@ncsupport.be 

 

WWW.BELAB.BE 

mailto:belab@ncsupport.be

