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BIJLAGE D: JRC GEEL – Wetenschappelijke werkzaamheden 

JRC Geel (tot 30 juni 2016 IRMM genaamd) werd opgericht bij het Verdrag van Rome (Verdrag tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, artikel 8) en ging in 1960 van start onder de 

naam "Centraal Bureau voor Nucleaire Metingen (CBNM)". In 1993 kreeg het instituut de naam "Instituut 

voor Referentiematerialen en Metingen (IRMM)" om de nieuwe opdracht tot uitdrukking te brengen. Deze 

omvatte een bredere reeks wetenschappelijke domeinen, waaronder voedselveiligheid en milieubescherming. 

In het kader van een grote reorganisatie van de JRC werd de naam van het instituut op 1 juli 2016 gewijzigd 

in "JRC Geel". 

In het ruim 55-jarige bestaan van JRC Geel is de locatie uitgebreid met nieuwe nucleaire en niet-nucleaire 

faciliteiten. De oudere faciliteiten en de infrastructuur zijn geleidelijk vernieuwd. 

D1 Overzicht van de kernindicatoren in JRC Geel sinds 2011  

JRC Geel heeft sinds 2011 gegevens over kernindicatoren voor zijn locatie verzameld. De waarden in 2011 

en van 2013 tot en met 2016 staan in tabel D1, samen met de prestatietrend en, in voorkomend geval, de 

streefdoelen voor 2020. 

Tabel D1: Historische gegevens, prestaties en streefdoelen voor kernindicatoren  

 voor rapportage op Commissieniveau 

 

 

Hieronder wordt de ontwikkeling van het EMAS-systeem in Geel weergegeven. De locatie is in haar geheel 

in de EMAS-registratie van de Commissie opgenomen. 

Tabel D2: EMAS-basisparameters 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Populatie: totaal personeel  331 322 341 346 328 296 

Totaal aantal operationele gebouwen 14 14 14 15 16 16 

Bruikbare oppervlakte voor alle gebouwen, (m
2
) 46 996 46 996 46 390 48 815 50 538 50 538 

Tabel D2 laat de groei van het aantal gebouwen en de navenante bruikbare oppervlakte zien. Dit is het 

gevolg van een grootschalige modernisering van de locatie. Er zijn nieuwe energiezuinige gebouwen 

neergezet en er staat nog zo'n gebouw gepland. Zodra de operatie is voltooid, zullen de oude 

energieverslindende gebouwen ofwel worden afgebroken, ofwel zodanig worden gerenoveerd dat zij aan de 

nieuwste normen voldoen.  

Fysieke indicatoren: Historische gegevens Prestatietrend (%) vanaf: Streefdoel

(Nummer, omschrijving en eenheid) 2011 (1) 2013 2014 2015 2016 2011 2013 2014 2015 2020*

Δ % (2, 3) waarde (2)

1 a) Energie gebouwen (MWh/p) 60,52 54,90 51,19 49,52 53,16 -12,2 -3,2 3,8 7,4 -5,0 48,634

1a) Energie gebouwen (KWh/m²) 426 404 363 321 311 -27,0 -22,8 -14,2 -3,1 -5,0 344,7

1c) Verbruik niet-hernieuwbare energie (geb.) % 0 100,0 99,5 99,5 99,5 -0,5 0,0 0,0 -5,0 94,6

1d) Water  (m³/p) 79,57 51,43 34,75 30,06 26,86 -66,2 -47,8 -22,7 -10,7 -5,0 33,011

1d) Water (l/m²) 560 378 246 195 157 -71,9 -58,4 -36,1 -19,4 -5,0 234

1e) Kantoorpapier (ton/p)  0,00 0,02 0,01 0,02 -6,8 84,3 -5,0 0,020

1e) Kantoorpapier (vellen/p/dag)  0 20 10 19 -6,8 84,3 -5,0 19,4

2a) CO₂ gebouwen (ton/p) 16,48 14,81 13,90 13,34 14,37 -12,8 -2,9 3,4 7,7 -5,0 13,205

2b) CO₂ gebouwen (kg/m²) 116 109 99 87 84 -27,5 -22,7 -14,6 -2,8 -5,0 93,6

3a) Niet-gevaarlijk afval (ton/p) 0,267 0,180 0,479 0,351 0,364 36,3 101,7 -24,1 3,7 -5,0 0,455

3b) Gevaarlijk afval (ton/p) 0,075 0,024 0,079 0,093 0,081 8,3 240,0 2,1 -12,6 -5,0 0,075

3c) Gescheiden afval (%) 83,6 84,6 71,0 67,8 67,7 -18,9 -20,0 -4,5 0,0 5,2 74,7

Economische indicatoren (EUR/p)

Energieverbruik (geb.)  5 114  3 922  3 856  3 656  4 027 -21,3 2,7 4,4 10,1 -5,0  3 663

Waterverbruik 84,0 55,7 39,0 35,7 33,5 -60,2 -40,0 -14,2 -6,2 -5,0 37,0
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D2 Beschrijving van activiteiten in JRC Geel (
1
) en centrale belanghebbenden 

Het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, een directoraat-generaal van de Europese Commissie, valt 

onder de verantwoordelijkheid van Tibor Navracsics, de commissaris voor Onderwijs, Cultuur, 

Jongerenzaken en Sport. Het JRC heeft meer dan 3 000 medewerkers afkomstig uit de gehele EU in dienst. 

Het betreft wetenschappers en onderzoekers, maar ook administratief en ondersteunend personeel. De 

kantoren en locaties bevinden zich in Brussel (BE), Geel (BE), Ispra (IT), Karlsruhe (DE), Petten (NL) en 

Sevilla (ES). Het JRC speelt een hoofdrol in de ondersteuning van succesvolle investeringen in kennis en 

informatie krachtens het werkprogramma van Horizon 2020, het Europese programma voor onderzoek en 

innovatie. 

Sinds de reorganisatie huisvest JRC Geel Commissiepersoneel van zes verschillende directoraten 

(directoraten A, E, F, G, H en R van het JRC en een klein aantal medewerkers van DG HR) in 14 

verschillende gebouwen. 

Ondanks het feit dat het personeel van JRC Geel aan meerdere directeuren verslag uitbrengt, valt de locatie 

onder verantwoordelijkheid van locatiedirecteur Elke Anklam. Zij is directeur van het F-directoraat voor 

Gezondheid, Consumenten en Referentiematerialen. 

De wetenschappelijke werkzaamheden vallen onder de verantwoordelijkheid van: 

 Directoraat E, Eenheid E.5 Grens- en transportbeveiliging, die in een groeiend en in toenemende mate 

intermodaal vervoerssysteem tot taak heeft bij te dragen aan het vergroten van de veiligheid van het 

vervoer in de EU; te voorzien in normen, instrumenten en diensten die in de gehele vervoerssector 

ingezet kunnen worden en gebruikt worden voor geharmoniseerde rapportage voor vervoer over water, 

door de lucht en per spoor, en voor aspecten omtrent grensbeveiliging; de invloed van nieuwe 

technologieën op de beveiliging van de toeleveringsketen van scheepscontainers te beoordelen en 

technologische ondersteuning te bieden in het kader van de gemeenschappelijke 

gegevensuitwisselingsstructuur voor het maritieme gebied van de EU. 

 Directoraat F, eenheid F.4 Preventie en opsporing van fraude, die tot taak heeft bewijsmateriaal te 

produceren, verzamelen en valideren dat nodig is voor het opsporen en voorkomen van fraude in de 

voedselketen en bij te dragen aan de strijd tegen verboden consumentenproducten. 

 Directoraat F, eenheid F.5 Compliance inzake levensmiddelen en diervoeders, die tot taak heeft om de 

uitvoering van de wetgeving inzake levensmiddelen en diervoeders te harmoniseren door het opstellen 

van betrouwbare meetmethoden en -normen voor op feiten gebaseerde besluitvorming met betrekking 

tot de veiligheid van de voedselketen; Europese beleidsmakers te ondersteunen bij toekomstige 

beleidsinitiatieven omtrent de controle op de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, zoals 

voedselallergenen, natuurlijke en procescontaminanten, en residuen. JRC Geel herbergt zes 

referentielaboratoria van de Europese Unie (EURL's) die zich bezighouden met vraagstukken inzake 

levensmiddelen en diervoeders; vier op het gebied van controles op voedselveiligheid (zware metalen, 

mycotoxinen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen, en materiaal dat bestemd is om met 

levensmiddelen in contact te komen) en twee op het gebied van controles en vergunningen vóór het in 

de handel brengen van bepaalde producten (additieven voor diervoeding en genetisch gemodificeerde 

organismen). 

 Directoraat F, eenheid F.6 Referentiematerialen, die tot taak heeft om normvoorbereidend onderzoek 

uit te voeren, wetenschappelijk onderbouwde beleidsadviezen te verschaffen en meetnormen te 

ontwikkelen, verspreiden en bevorderen ten bate van Europees beleid voor biotechnologie, 

gezondheid, milieu, energie en techniek, met inbegrip van geavanceerde materialen en 

nanotechnologie. 

 Directoraat G, eenheid G.2 Normen voor nucleaire veiligheid, beveiliging en waarborgen, die tot taak 

heeft te voorzien in kwalitatief hoogwaardige nucleaire referentiegegevens, meetnormen, 

wetenschappelijk onderbouwd beleidsadvies en opleidingen ter ondersteuning van het EU-beleid 

                                                 

(1) De NACE-code voor de activiteiten in Geel zijn: 99 – Activiteiten van extraterritoriale organisaties en lichamen; 71.2 Tests en technische analyse; 
72.1 Onderzoek en experimentele ontwikkeling op het gebied van natuurwetenschappen en techniek. 

https://ec.europa.eu/jrc/eurl/heavy-metals
https://ec.europa.eu/jrc/eurl/mycotoxins
https://ec.europa.eu/jrc/eurl/pahs
https://ec.europa.eu/jrc/eurl/food-contact-materials
https://ec.europa.eu/jrc/eurl/food-contact-materials
https://ec.europa.eu/jrc/eurl/feed-additives
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/
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inzake nucleaire veiligheid, beveiliging en waarborgen. De lineaire elektronenversneller van Geel 

(Gelina) en de MONNET-versneller vallen onder de verantwoordelijkheid van G.2. Het 

energieverbruik van beide versnellers hangt af van het werkprogramma en van de geprogrammeerde 

activiteiten voor het betreffende jaar. De locatie verbruikt minder energie in perioden dat geen van 

beide versnellers wordt gebruikt. Wanneer beide actief zijn om metingen van nucleaire gegevens te 

verrichten, is er aanzienlijk meer energie nodig. Deze metingen zijn van essentieel belang voor 

milieumonitoring, veiligheid, beveiliging en gezondheidszorg. 

 

Figuur D1: Locatie van JRC Geel (ten noorden van de stad Geel) 

De locatie bevindt zich in België, 80 km ten noordoosten 

van Brussel, zoals hieronder in figuur D1 is te zien. 

De faciliteit is in de loop der jaren gegroeid om zich aan te 

passen aan de veranderende eisen van de 

onderzoekswereld en de rol van het JRC. In het algemeen 

werd de locatie rond de bestaande infrastructuur 

ontwikkeld. De gebouwen werden uitgebreid om in 

onmiddellijke behoeften te voorzien. Er werden delen van 

de onderzoekseenheden in bestaande gebouwen 

ondergebracht, afhankelijk van de beschikbare ruimte op 

dat moment. Dit leidde tot cumulatie van een "historisch 

tekort" in de infrastructuur, dat thans een belangrijke 

belemmering vormt voor het verwezenlijken van de visie 

en doelstellingen voor de 2020-strategie. De faciliteiten 

staan verspreid over het terrein, zoals in de figuren D2 en 

D3 is te zien. 

 

 
Figuur D2: Terrein van JRC Geel, belangrijkste toegangsweg en omgeving 

 
 

 

N 

JRC GEEL 
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Figuur D3: Plattegrond van de locatie JRC Geel 
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D2.1 Analytische laboratoria 

JRC Geel heeft veel analyselaboratoria waar hoogwaardig analytisch werk wordt verricht op het gebied van 

onder meer chemie, biochemie, microbiologie, fysica en biotechnologie ten behoeve van de 

voedselveiligheid en -kwaliteit, milieu, klinische metingen, luchtvaart en nucleaire veiligheid en beveiliging. 

Voor biotechnologisch onderzoek beschikt JRC Geel over laboratoria die functioneren op 

bioveiligheidsniveau 2 (BSL 2), zodat er met gevaarlijk materiaal kan worden gewerkt. In 2015 is een nieuw 

laboratorium met bioveiligheidsniveau 3 (BSL 3) in bedrijf gesteld. 

De beschikbare instrumenten omspannen het volledige scala van spectometrische technieken, waaronder 

massaspectometrische isotopenanalyse, chromatografie en gekoppelde technieken naast hoogwaardige 

bemonsteringstechnieken.  

JRC Geel beschikt ook over massametrologische instrumenten die uiterst nauwkeurige wegingen mogelijk 

maken. 

D2.2 Referentiematerialen, verwerking en opslag 

Wereldwijd is er een toenemende vraag naar nieuwe referentiematerialen voor steeds meer toepassingen. 

JRC Geel is onder meer een belangrijke, wereldwijd erkende producent van gecertificeerd 

referentiemateriaal (CRM) en marktleider in referentiematerialen voor genetisch gemodicifeerde organismen 

(GGO's). Het in JRC Geel vervaardigde materiaal varieert van zuivere chemische stoffen (waaronder 

nucleair materiaal) tot landbouw-, voedsel- en milieumonsters, zogeheten matrix-referentiematerialen. In 

2010 vernieuwde JRC Geel zijn verwerkingsfaciliteiten voor referentiematerialen en schiep het een 

wetenschappelijke en technische voorziening die de kloof tussen laboratoriumschaal en industriële schaal 

moest overbruggen met gespecialiseerde laboratoria en een veelzijdige proefinstallatie voor 

materiaalverwerking. Er kunnen vier verschillende referentiematerialen tegelijkertijd worden verwerkt, 

zonder risico op kruisbesmetting. JRC Geel beschikt als enige van de grote producenten van gecertificeerde 

referentiematerialen over een dergelijke faciliteit. 

JRC Geel heeft hoogwaardige opslagfaciliteiten voor referentiematerialen, zoals ruimtes waar temperaturen 

worden geregeld uiteenlopend van 18 °C tot het niveau van vloeibare stikstof. De opslagomstandigheden in 

JRC Geel en bij zijn vijf erkende distributeurs worden continu bewaakt. JRC Geel heeft momenteel meer dan 

een half miljoen referentiemonsters op voorraad van ruim 800 verschillende materiaaltypen. 

D2.3 Nucleaire laboratoria 

Sinds het instituut in 1960 met zijn activiteiten begon, zijn metingen van reacties door neutronen, 

sectieoverschrijdende normen en absolute stralingsmetingen – ofwel radionuclidenmetrologie – essentiële 

activiteiten in Geel. De nadruk ligt op gegevens van neutronen voor normen, veiligheid van reactoren die in 

bedrijf zijn, behandeling van kernafval en afvaltransmutatie en onderzoek naar alternatieve reactorsystemen 

en brandstofcycli. Het werkprogramma omvat de productie van gecertificeerde nucleaire referentiematerialen 

in de specifieke laboratoria. 

Gelina, de lineaire elektronenversneller, heeft de beste tijdresolutie van zijn soort. Deze combineert i) een 

hoogenergetische gepulseerde elektronenversneller, ii) een post-accelererend magneetsysteem door 

bundelcompressie, iii) een kwikgekoelde uraniumtrefplaat en (iv) zeer lange vliegroutes. Het is een faciliteit 

waar gelijktijdig 12 verschillende proeven kunnen plaatsvinden. JRC Geel beschikt over een verticale 

3.5 MV Pelletron Tandem-versneller. Bovendien exploiteert het instituut een laboratorium voor uiterst 

gevoelige radioactiviteitsmetingen in het 225 meter diepe ondergrondse laboratorium HADES, nabij het 

Belgische Studiecentrum voor Kernenergie (www.sckcen.be). Deze gedeelde faciliteit valt buiten de EMAS-

perimeter. 

Twee nucleaire gebieden zijn bestemd voor de productie van nucleaire trefplaatjes en gecertificeerde 

nucleaire referentiematerialen. Deze gecontroleerde gebieden bevatten meerdere isolatoren en specialistische 

apparatuur voor een veilige behandeling en opslag van monsters en trefplaatjes. 

D2.4. Opsporing van explosieve stoffen en vervoersveiligheid 

JRC Geel herbergt de interne experimentele faciliteiten van de Commissie voor onderzoek naar apparatuur 

voor beveiligingscontroles, de hoogwaardige detectieapparatuur die vaak bij de veiligheidscontroles op 

http://www.sckcen.be/
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luchthavens wordt gebruikt, zoals röntgenapparatuur, beveiligingsscanners en apparaten voor de detectie van 

explosievensporen. Tot de werkzaamheden behoren het ontwikkelen van testmaterialen en -methoden voor 

prestatiecontroles van de apparatuur en het uitvoeren van technische beoordelingen van detectieapparatuur 

en testmethoden voor prioritaire toepassingen, bijvoorbeeld beveiliging van de luchtvaart, 

eerstehulpverleners, grensbewaking en rechtshandhaving. 

D3 Milieueffecten van de activiteiten van JRC Geel en belanghebbenden 

D3.1  Milieuaspecten 

Er is een analyse van de milieuaspecten gemaakt op basis waarvan significante milieuaspecten zijn 

vastgesteld (tabel D3). JRC Geel neemt maatregelen ter voorkoming van verontreiniging (emissies, 

afvalproductie) en ter bevordering van een efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen (met name 

energie, water en papier). 

Er wordt regelmatig over parameters gerapporteerd en deze worden ook gemonitord, een en ander in 

overeenstemming met de EMAS-verordening. Waar nodig worden acties jaarlijks vastgesteld en bijgewerkt 

in het jaarlijkse EMAS-actieplan van de Commissie voor het aanpakken en beperken van milieueffecten. 

De Commissie heeft de milieuaspecten in 2015 volledig bijgewerkt. De resultaten zijn te zien in 

onderstaande tabel. 

 

Tabel D3: Overzicht van de significante milieuaspecten van de locatie JRC Geel 

Aspectcategorie Milieuaspect Milieueffect 
Activiteit, product of 

dienst 

Indicator/actieplan 

 

Verbruik van 

elektriciteit 

(indirect) en 

fossiele brandstof 

 

Verwarming, koeling, 

ventilatie, elektrische uitrusting 

en vervoer 

Indicatoren 1a en 1b 

1) Hulpbronnen Papierverbruik 
Afname van natuurlijke 

hulpbronnen 

Voor kantoorwerkzaamheden, 

afdrukken, opleidings- en 

communicatiebehoeften 

Indicatoren 1e en 1f 

 Waterverbruik  

Voor de bereiding van 

maaltijden, sanitaire 

voorzieningen en technische 

installaties 

Indicator 1d 

2) Lucht 

CO2-, SOx-, NOx-, 

CO-, VOS-

emissies 

Luchtvervuiling, 

klimaatverandering 

Gebouwen: HVAC en 

onderhoud van uitrusting 

Vervoer: werkgerelateerde reizen 

en woon- en werkverkeer 

(organisatie en personeel) 

Indicatoren 2a, 2c en 2d  

Uitstoot van HCFK-

gassen 

Aantasting van de 

ozonlaag 

Gebruikt in koelkasten en 

koelsystemen 

Indicator 2b; 

actieplannen 

2) Lokale aspecten Stof en geluid 

Geluidsoverlast en 

luchtvervuiling, 

gezondheidsrisico's 

Gegenereerd door 

renovatie/reparaties van 

gebouwen, reizen van 

personeel en het wagenpark 

van de EC 

Indicator 

2c/mobiliteitsplan 

3) Afval 
Productie van 

(gevaarlijk) afval 

Lucht-, water-, en/of 

bodemvervuiling, 

risico's voor de 

biodiversiteit 

Medische laboratoria, sanitaire 

voorzieningen, schoonmaak, 

onderhoud, kantooractiviteiten, 

IT en catering 

Indicator 3b 

3) Water 
Lozing van 

afvalwater 

Eutrofiëringsrisico, 

watervervuiling 

Sanitaire voorzieningen en 

technische installaties 

Niet behandeld 

4) Biodiversiteit 

Keuze van 

producten en hun 

oorsprong 

Uit balans raken van 

ecosystemen 

Voor catering en 

tuinierswerkzaamheden 

Indicator 5a, "groen 

cateringcontract"  

Keuze van locaties 

en type gebouwen 

Aantasting van de 

natuurlijke leefomgeving 

en van het reliëf, visuele 

vervuiling 

In het kader van het 

gebouwenbeleid van de 

Commissie 

(levenscyclusbenadering) 

Indicator 4a 

6) Milieurisico 

(naleving van 

Verlies van lading, 

storingen, 

Lucht-, water- en/of 

bodemverontreiniging, 

In het kader van de levering, de 

opslag en het gebruik van 

Rampenplannen, 

naleving van wettelijke 
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Aspectcategorie Milieuaspect Milieueffect 
Activiteit, product of 

dienst 

Indicator/actieplan 

wetgeving en 

crisisparaatheid) 

lekkages, 

verspreiding van 

chemische 

producten, gassen, 

afval, enz. 

gezondheidsrisico's chemische producten/brandstof 

voor onderhoud van technische 

installaties, afvalbeheer, opslag 

en brandpreventie 

eisen: Indicator 6a 

5) Financiering 

(indirect) 

Indirecte 

milieuaspecten in 

verband met te 

financieren 

programma's(2) 

Door derden 

veroorzaakte 

milieueffecten 

Meeweging van het milieu bij 

de selectie en beoordeling van 

projecten* 

Indicator 5a; beleid 

inzake groene 

overheidsopdrachten 

5) Openbare 

aanbestedingen 

(indirect) 

Milieuprestaties 

van contractanten 

Duurzaamheid en 

effecten van de 

gekozen producten 

en diensten3. 

Door derden 

veroorzaakte 

milieueffecten 

Opname van milieuclausules in 

contracten: beïnvloeding van 

de markt door middel van 

"duurzame" inkoop 

Levenscyclusbenadering 

Indicator 5a; beleid 

inzake groene 

overheidsopdrachten 

* Deze indirecte aspecten worden beheerd via een reeks specifieke mechanismen, zoals effectbeoordeling (zie punt 2.1) en 

regelgeving. 

Als gevolg van de specifieke werkzaamheden in JRC Geel vormen energieverbruik, radioactief afval en 

overig gevaarlijk afval de belangrijkste aspecten voor de locatie. 

D3.2 Belanghebbenden 

JRC Geel heeft de voornaamste belanghebbenden in kaart gebracht en die op de volgende wijze 

onderverdeeld in "externe" en "interne" belanghebbenden: 

Externe belanghebbenden 

Onze voornaamste belanghebbenden zijn de landelijke autoriteiten op nucleair gebied, zoals het Federaal 

agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en zijn technische filiaal BEL V, en lokale niet-nucleaire (bijv. 

milieu)autoriteiten, zoals LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie), VMM (Vlaamse Milieu 

Maatschappij) en OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij). Deze autoriteiten verwachten 

volledige naleving van alle relevante wetgeving, voorschriften en vereisten, evenals geheel transparante 

communicatie en volledige samenwerking. Ze oefenen grote invloed uit op onze werkzaamheden. 

Andere belangrijke externe belanghebbenden zijn verzekeringsmaatschappijen, die voor ons de risico's met 

betrekking tot brand, werkzaamheden, ongevallen, vervoer, enz. dekken; contractanten (interne en externe); 

en klanten (zoals bedrijven en afnemers van onze referentiematerialen). Deze belanghebbenden rekenen op 

heldere en transparante communicatie en goede samenwerking wat betreft de wederzijdse rechten en plichten 

die in de met hen afgesloten contracten zijn vastgelegd. 

Net zo belangrijk zijn de andere DG's en EU-instellingen en -organen. Ook zij rekenen op goede 

communicatie en samenwerking. 

Ten slotte behoren onze buren (particulieren en bedrijven) en EU-burgers tot de voorname externe 

belanghebbenden, zowel nabij als verder weg. Zij verwachten van ons dat wij het goede voorbeeld geven en 

hun kwaliteit van leven verbeteren door duurzaamheid centraal te stellen in onze werkzaamheden en 

aanwezigheid. 

Interne belanghebbenden 

De voornaamste interne belanghebbenden zijn onze medewerkers, die in sommige aangelegenheden worden 

vertegenwoordigd door het personeelscomité. In hun hoedanigheid als individu op de werkplek verwachten 

zij in de eerste plaats een motiverende, stimulerende, behulpzame en veilige arbeidsomgeving; en een 

werkgever die een voorbeeld is wat betreft welzijn en duurzaamheid als onderdeel van onze visie op het 

milieu en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. In de tweede plaats verwachten onze 

medewerkers, tegen de achtergrond van hun professionele werkzaamheden en relaties, transparantie, 

                                                 

(2)  Hiertoe behoren mogelijk schade aan de biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen en emissies bij bouw-/ontwikkelingsprojecten, enz. 

(3) Bijvoorbeeld: vervoer, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, levenscyclus van het product, recycling, afvalbeheer, enz. 
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duidelijke communicatie, toewijding, de bereidheid om goede praktijken uit te wisselen en een 

voorbeeldfunctie. 

D4 Efficiënter gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

D4.1 Energieverbruik 

De gegevens over het energieverbruik in gebouwen moeten tegen de achtergrond van de 

weersomstandigheden worden bekeken. De analyse van de temperatuurgegevens(
4
) hieronder wijst uit dat de 

weersomstandigheden in 2016 mogelijk extremer waren dan in 2014 of 2015 en er daarom wellicht meer 

verwarming en koeling nodig was. Inkrimping van het personeelsbestand (ook van intern personeel) was van 

invloed op het verbruik per persoon; niettemin was, zoals figuur D4 laat zien, het gebruik van hulpbronnen in 

2016 doelmatiger dan in het basisjaar 2014. 

Figuur D4: Totaal aantal graaddagen per jaar in JRC Geel, 2012-2016  

 

a) Gebouwen  

In figuur D5 is het verloop van het totale jaarlijkse energieverbruik weergegeven. Het verbruik per persoon 

en per vierkante meter is te zien in de figuren D7 en D8. 

Figuur D5: Jaarlijks energieverbruik gebouwen (MWh) voor JRC Geel (indicator 1a) 

 

Zes gebouwen waren goed voor ruim 80 % van het totale energieverbruik in 2016. Figuur D6 laat zien dat 

het Linac-gebouw – B050 (waar de lineaire versneller staat) – goed is voor bijna 30 %. In tabel D4 staan de 

zes grootste verbruikers. 
 

                                                 

(4) Maandelijkse gegevens van het Kleine Brogel-station (referentietemperatuur van 15,5 °C), www.degreedays.net; op basis van gegevens over het 

energieverbruik van gebouwen in JRC Geel. 

2012 2013 2014 2015 2016

Totaal graaddagen 2 713 2 873 2 209 2 473 2 659

Koelingsgraaddagen (CDD), koeling nodig 395 412 407 414 452

Verwarmingsgraaddagen (HDD), verwarming nodig 2 318 2 461 1 802 2 059 2 207

kWh/persoon/graaddag 22,78 19,11 23,17 20,02 19,99

  500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Totaal 20 034 19 901 18 720 17 713 16 241 15 735

warm water 5 700 5 799 5 747 4 153 3 837 2 937

diesel 416 455 455 73 24 25

leidinggas 1 759 1 902 2 108 1 673 1 963 1 860

elektriciteit 12 158 11 745 10 411 11 730 10 343 10 833

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

http://www.degreedays.net/


BIJLAGE D: JRC GEEL 

Pagina D11 van D32 
BIJLAGE D: JRC GEEL 

Milieuverklaring EC; verslag voor 2016 
Definitieve versie 

 

Tabel D4: De zes gebouwen in JRC Geel met het hoogste energieverbruik 

Gebouw B 050 Linac B 040 MS B 130 BCR  B 200 RMPB B 10 

Hoofdgebouw  

B 110 Chemie 

% van totale 

energieverbruik 
25,2 15,1 11,1 10,8 9,9 9,8 

 
 

 

Figuur D6: Uitsplitsing energieverbruik naar gebouwen in 2016 (MWh) 

 

 

Figuren D7 en D8: De ontwikkeling van het totale jaarlijkse energieverbruik voor gebouwen in JRC Geel 

 

De algehele daling in energieverbruik is grotendeels toe te schrijven aan het verminderde verbruik van warm 

water (stadsverwarming). In 2016 is gebouw 060 geïsoleerd en is de regeling van de warmwatervoorziening 

(pompen, kleppen, enz.) door het centraal gebouwenbeheersysteem (BMS) verbeterd. Hoewel die 

maatregelen vruchten hebben afgeworpen, kunnen ze de trend niet geheel verklaren. 

Het elektriciteitsverbruik nam toe in 2016. Het grootste verbruik kwam voor rekening van: 

 de versnellers; 

 het koelen van de versnellers; en 

 andere koelinstallaties. 

Een groot deel van het totale energieverbruik van de gebouwen op de locatie JRC Geel komt voor rekening 

van het verbruik van elektriciteit. JRC Geel werk momenteel aan het verbeteren van zijn 

montoringcapaciteit, waardoor wij deze kwestie beter het hoofd kunnen bieden.  

Er zijn zeven acties in het jaarlijkse actieplan die het terugdringen van het energieverbruik (indicator 1a) als 

prioriteit hebben. De tien belangrijkste lopende acties zijn samengevat in de tabellen D5 en D8. 

1 529
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3 904
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178

1 484

89

1 719

719

1 671

126
311

Hoofdgebouw

Van De Graaff-gebouw

Gebouw voor massaspectometrie

Linac-gebouw

Technische diensten

Opslaggebouw voor gevaarlijke producten, chemische producten en chemisch afval & pompstation

Cafetaria

Generatoren en hoogspanningsgebouw

Conferentiegebouw

Chemiegebouw

Garages

BCR-gebouw

Opslaggebouw referentiematerialen

Reference Material Processing building

Administratief gebouw

Toegangsgebouw



BIJLAGE D: JRC GEEL 

Pagina D12 van D32 
BIJLAGE D: JRC GEEL 

Milieuverklaring EC; verslag voor 2016 
Definitieve versie 

 

Opvallend is, tot slot, dat hoewel het energieverbruik per vierkante meter is gedaald, het verbruik per 

persoon niet is afgenomen. Dit is het gevolg van een substantiële inkrimping van het personeelsbestand 

(inclusief intern personeel). 
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Tabel D5: De tien belangrijkste acties gericht op indicator 1a (energieverbruik gebouwen) 

JIRA #(1) Dienst  Actiebereik Datum in 

jaarlijks 

actieplan 

Beschrijving van de actie Soort 

actie 

Beschrijving van de meest recente stappen  

37 R.5 
Alle JRC Geel-

gebouwen 
2015 Installatie energiemonitoring per gebouw (elektriciteit) Eenmalig 

2016 – Voltooid – Stroommeters aangesloten op het 

gebouwenbeheersysteem (Honeywell). Sinds 01.06.2015 
zijn alle gebouwen aangesloten op het 

gebouwenbeheersysteem. 

39 R.5 
1 JRC Geel-

gebouw 
2015 Isolatie gebouw 060. Eenmalig 

2016 – Voltooid. Isolatie van de muren en het dak van 
gebouw 060, voltooid per november 2016. 

77 R.5 
Alle JRC Geel-

gebouwen 
2016 

Identificatie/inventarisatie van elektrische panelen die relevant zijn voor 

HVAC voor de analyse van de elektriciteit die wordt verbruikt door de 
koelinstallatie en aansluiting van stroommeters op het 

gebouwenbeheersysteem. 

Continu 

2017 – Aansluiting van B050-meters + nog uit te voeren 

inventarisatie van gebouwen 010, 020, 081, 100, 110, 130, 

190, 200. 

2016 – B060, B210 en B222 HVAC-stroommeters + B010, 

B040 en B110 stroommeters koeling aangesloten; 

Inventarisatie B050 voltooid.   

78 R.5 
Alle JRC Geel-

gebouwen 
2016 

Installatie monitoring verbruik heet water (verwarming) in elk gebouw; 

aansluiting op gebouwenbeheersysteem van Honeywell en levering van 

maandelijkse verslagen. 

Eenmalig 

2016 – Voltooid – Alle verwarmingscircuits worden 

gemonitord met warmtemeters die zijn verbonden met het 

gebouwenbeheersysteem van JRC Geel. 

79 R.5 
1 JRC Geel-

gebouw 
2016 

Optimalisering van energieverbruik (prototype) m.b.v. het bestaande 

gebouwenbeheersysteem/de energiemanager, om verschillende oplossingen 
voor optimalisering van de bedrijfsomstandigheden van technische 

apparatuur in B060 te implementeren. 

meertraps 

2017 – Voltooiing van 20 % van de resterende acties (ketels 

en compressors die door het gebouwenbeheersysteem 
worden beheerd) en uitbreiding naar andere gebouwen van 

JRC Geel;  

2016 – Van de 20 geplande acties voortvloeiend uit een 

uitvoerige analyse van de technische installaties zijn er 16 

(80 %) uitgevoerd/voltooid. 

286 R.5 
Gehele JRC 

Geel-locatie 
2017 

Vernieuwing straatverlichting: vervanging van bestaande straatverlichting 

door ledverlichting. 
eenmalig 

2017 – De technische specificaties en aanbesteding moeten 

eind 2017 gereed zijn; de uitvoering is gepland voor 2018. 

287 R.5 
2 JRC Geel-
gebouwen 

2017 

Optimalisering van de bedrijfsomstandigheden van technische apparatuur 

m.b.v. het bestaande gebouwenbeheersysteem (BMS)/de energiemanager 

(EM) in gebouwen 010 en 100. 

meertraps 
2017 – Uit te voeren analyse (eerste helft 2017); uitvoering 
(voltooiing eind 2017). 

(1): JIRA is een door het EMAS-coördinatieteam ingevoerde werkstroom waarmee de reacties op de bevindingen in interne en verificatieaudits op EMAS-locaties kunnen worden geregistreerd en gevolgd. 
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b) Voertuigen 

Het wagenpark bestaat uit zeven voertuigen, waarvan drie conventionele met respectievelijk een Euro 

2-, Euro 3- en Euro 6-motor. De resterende voertuigen zijn: twee heftrucks, een brandweerwagen en 

een tractor. Het verbruik van brandstof en energie is weergeven in tabel D6. 

Tabel D6: Overzicht energieverbruik voertuigen (indicator 1b) 

  2014 2015 2016 

Totaal (MWh/jaar) 30,42 29,67 27,71 

Dieselverbruik (m
3
) 0,851 0,714 0,860 

Benzineverbruik 

(m
3
) 

2,032 2,111 1,734 

Propaanverbruik 

(kg) 

157,5 157,5 157,5 

De auto van de beveiligingsdienst waarmee de beveiligers hun inspectieronden maken en bezorgingen 

begeleiden, rijdt op benzine. De brandweerwagen van eenheid G2 en de heftruck en tractor van R.5 

rijden op diesel. De heftruck van eenheid G2 rijdt op propaan(
5
). 

Het totale jaarlijkse energieverbruik van voertuigen, zoals hierboven weergegeven, bedraagt ongeveer 

0,2 % van het energieverbruik van de gebouwen. 

c) Gebruik van hernieuwbare energie in gebouwen en voertuigen 

Tabel D7: Gebruik van hernieuwbare (en niet-hernieuwbare) energie in de gebouwen (indicator 1c) 

 

Momenteel komt slechts een fractie van de energie uit hernieuwbare bronnen. Het betreft de 

verwarming en koeling van gebouw 210 via een aardwarmtepomp. Volgens de leverancier is de 

herkomst van de elektriciteit als volgt: 

 Kernenergie: 78,39 %; 

 Fossiele brandstof: 18,23 %; 

 Warmtekrachtkoppeling: 1,20 %; en 

 Onbekend: 2,17 %. 

  

                                                 

(5) De cijfers voor propaan zijn gebaseerd op het gemiddelde aantal gasflessen dat jaarlijks wordt besteld. 

Energiebron 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Elektriciteit (MWh niet-hernieuwbaar)  12 158  11 745  10 411  11 730  10 343  10 833

(% elektriciteit uit niet-hernieuwbare bronnen) 100 100 100 100 100 100

Gas via leiding (MWh niet-hernieuwbaar)  1 759  1 902  2 108  1 673  1 963  1 860

(% gas via leiding uit niet-hernieuwbare bronnen) 100 100 100 100 100 100

Geleverde diesel (MWh niet-hernieuwbaar)   416   455   455   73   24   25

(% diesel uit niet-hernieuwbare bronnen) 100 100 100 100 100 100

Stadsverwarming en -koeling (MWh niet-hern.)  5 700  5 799  5 747  4 153  3 837  2 937

(% uit niet-hernieuwbare bronnen) 100 100 100 100 100 100

Aardwarmte op locatie (MWh hernieuwbaar) 83,84 74,95 79,4

 (% uit hernieuwbare bronnen) 100 100 100

Totaal hernieuwbaar (MWh) 83,84 74,95 79,4

 (% uit hernieuwbare bronnen) 0,47 0,46 0,50

Totaal verbruik niet-hern. energie (MWh/jr)  19 901  18 720  17 629  16 166  15 655

(% uit niet-hernieuwbare bronnen) 100 100 99,5 99,5 99,5
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D4.2 Waterverbruik  

Figuren D9 en D10 laten de ontwikkeling van het totale jaarlijkse waterverbruik voor JRC Geel zien 

(indicator 1d). 

 Figuur D9: Ontwikkeling per persoon  Figuur D10: Ontwikkeling per m
2 

 

Twee acties uit het jaarlijkse EMAS-actieplan die in 2016 zijn voltooid waren gericht op het 

terugdringen van het waterverbruik. In 2017 zal worden nagedacht over een aanvullende actie voor het 

nog verder terugdringen van dat verbruik (zie onderstaande tabel). 

Tabel D8: Acties om het waterverbruik in JRC Geel terug te dringen 

JIRA # Eenheid  Actiebereik Datum in 

jaarlijks 

actieplan 

Beschrijving van de actie Beschrijving van de meest recente 

stappen  

40 R.5 
Alle JRC 

Geel-

gebouwen 

2015 

Betere monitoring van het 

waterverbruik om verschillen tussen 

de metingen voor specifieke 
gebouwen en die van de locatie als 

geheel op te lossen door per gebouw 

een nieuw monitoringssysteem te 
installeren. 

2016 – Voltooid. Alle gebouwen zijn 
afzonderlijk uitgerust met eigen 

watermeters die zijn verbonden met het 

gebouwenbeheersysteem, en met 
regenwatercollectoren en watercircuits 

in koeltorens. 

124 R.5 
4 JRC Geel-

gebouwen 
2015 Verwijderen van koeltorens 

2016 – Voltooid – Verwijdering van acht 

natte koeltorens uit de gebouwen 010 
(x2), 040 (x3), 100 (x2) en 110 (x2). 

288 R.5 Gebouw 040 2017 Vervanging van koeltorens van B040 2017: Uit te voeren technische analyse. 

 

De hoofdreden voor de afname in waterverbruik is de vervanging van (koudwateraggregaten gekoeld 

door) oude natte koeltorens door droge koelers. Dit is de afgelopen jaren stapsgewijs gedaan en ging 

vergezeld van de vervanging van de koudwateraggregaten die het koelmiddel R22 bevatten. 

Door periodieke monitoring van het waterverbruik wordt het mogelijk om abnormale stijgingen op te 

sporen (die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door kapotte kleppen) en zo nodig direct in te grijpen. 

D4.3 Kantoor- en offsetpapier 

JRC Geel gebruikt geen offsetpapier. De ontwikkeling van het verbruik van kantoorpapier in totaal en 

per persoon is weergegeven in de figuren D11 en D12. De cijfers zijn gebaseerd op aankoopgegevens. 

Als tegen het einde van het jaar papier is aangekocht, is het dus mogelijk dat de cijfers een stijging 

laten zien terwijl het daadwerkelijke verbruik niet is toegenomen. De gegevens zouden over een groter 

tijdsbestek met elkaar vergeleken moeten worden.  
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Figuur D11: Ontwikkeling van het totale papierverbruik  Figuur D12: Verbruik per persoon 

op JRC Geel (ton/vellen) van kantoorpapier (ton/vellen per dag) 

 

 

Hieronder is de stand van zaken voor acties ter vermindering van het papierverbruik 

weergegeven. 

Tabel D9: Overzicht van acties ter vermindering van het papierverbruik in gebouwen 

JIRA # Dienst  Actiebereik Datum in 

jaarlijks 

actieplan 

Beschrijving van de 

actie 

Soort 

actie 

Beschrijving van de meest recente stappen  

22 HPS 

Alle JRC 

Geel-
gebouwen 

≤ 2014 

Monitoring van het 

papierverbruik van de 
verschillende 

eenheden. 

Eenmalig 

2016 – Voltooid. Het monitoringsysteem is en 

blijft operationeel. Geleverde pakken papier 
worden gemonitord. 

41 R.5 
Administratie 

JRC Geel 
2015 

Bevordering van 
papierloze financiële 

circuits in de 

procedures voor de 
financiële 

administratie en 

werving van 
personeel. 

Eenmalig 

2016: Voltooid – Voor de particuliere sector 
(contractinkomens) zijn dienstinstructies 

opgesteld om de traditionele handtekeningen op 

papieren documenten te vervangen door 
elektronische handtekeningen; wat 

aanbestedingen betreft, wordt ingezet op de 

overstap naar elektronische aanbestedingen ("e-
procurement"); bij meerjarige contracten met 

diverse betalingen verplicht JRC Geel de 

contractant contractueel tot het indienen van 
elektronische facturen ("e-invoicing"). 

158 HPS 

Al het 

personeel van 

JRC Geel 

2015 

Bewustzijn vergroten 

omtrent 

papierverbruik door 

middel van 

communicatie. 

Continu 

2016 – Voltooid – Informatie over de 

hoeveelheid per gebouw gedistribueerd papier en 
derhalve het verbruik van papier is aan het 

personeel verstrekt, zodat een 

gedragsverandering kan worden bewerkstelligd 
en mensen minder papier gebruiken. 

 

Voor 2017 staan geen nieuwe acties gepland. 

D5 Luchtemissies en de koolstofvoetafdruk verminderen 

D5.1 CO2-emissies van gebouwen 

a) Gebouwen (energieverbruik) 

In figuur D13 zijn de jaarlijkse CO2-emissies ten gevolge van het energieverbruik van gebouwen en 

het respectieve aandeel daarin van de verschillende energiebronnen weergegeven. 
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Figuur D13: CO2-emissies ten gevolge van het energieverbruik van gebouwen (indicator 2a) 

 

 

Het elektriciteitsverbruik is verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de emissies en is de afgelopen 

jaren licht gedaald. De elektriciteit van het net bevat geen energie uit hernieuwbare bronnen. De 

emissies door stadsverwarming en -koeling zijn met ruim 50 % verminderd. Vervolgacties zijn nodig 

omdat JRC- Geel in het verleden niet over de instrumenten beschikte om het verbruik nauwkeurig te 

monitoren. Niettemin heeft het aanbrengen van isolatie in de afgelopen jaren zonder twijfel bijdragen 

aan die vermindering. 

Figuren D14 en D15 laten de emissies per persoon en per m² ten gevolge van het energieverbruik van 

gebouwen zien. 

 

Zoals reeds gemeld, is de toename per persoon in 2016 terug te voeren op de inkrimping van het 

personeelsbestand. Het streefdoel om de CO2-emissies per vierkante meter te verminderen lijkt te zijn 

behaald. Nadere stappen zijn nodig om hier zekerheid over te verkrijgen. 

In tabel D10 staan de acties die specifiek zijn gericht op het verminderen van CO2-emissies. Ook tal 

van andere acties gericht op energiebesparing zullen bijdragen aan beperking van de CO2-emissies. 

Deze worden genoemd in deel D4.1. 
  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Totaal (ton) 5 453 5 401 5 049 4 809 4 375 4 254

stadsverwarming en -koeling 1 522 1 548 1 534 1 109 1 024 784

diesel 111 121 121 19 6 7

leidinggas 355 384 426 338 397 376

elektriciteit 3 465 3 347 2 967 3 343 2 948 3 087

 1 000

 2 000

 3 000

 4 000

 5 000

 6 000
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Tabel D10: Belangrijkste geplande acties voor de verdere vermindering van CO2-emissies 

JIRA # Dienst  Actiebereik Datum in 

jaarlijks 

actieplan 

Beschrijving van de 

actie 

Soort 

actie 

Beschrijving van de meest recente 

stappen  

190 R.5 
Gehele JRC 
Geel-locatie 

2016 
Nieuw 
elektriciteitscontract. 

eenmalig 

2017 – Afronding elektriciteitscontract 

en begin van aanbesteding;  

2016 – Opstellen van de specificaties 

van het nieuwe contract voor 

elektriciteitslevering, met als vereiste ten 
minste 50 % groene elektriciteit (vereiste 

voor groene overheidsopdrachten). 

301 R.5 

Alle JRC 

Geel-

gebouwen 

2017 

Verwarming met 
aardwarmte: 

ondertekening nieuw 

contract. 

eenmalig 
Ondertekening in het eerste kwartaal van 

2017. 

 

b) Gebouwen – andere broeikasgassen (koelmiddelen) 

Figuren D16 en D17 geven een overzicht van de ontwikkeling van geregistreerde gasverliezen uit 

koeleenheden (HFK's en in 2013 tevens R22). 

Figuur D16: Verliezen van koelmiddelen (kg) bij JRC Geel (indicator 2b) 

 

 

Totale
verliezen

R22 R410A R134A R404A  R407C R507A

2013 85 27,50 9,80 7,50 34,60 0,00 5,60

2014 56,40 0,00 2,60 8,00 45,80 0,00 0,00

2015 30,19 0,00 1,43 0,00 15,21 13,55 0,00

2016 23,99 0,00 2,02 13,66 8,31 0,00 0,00
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Figuur D17: Verliezen van koelmiddelen (ton CO2 e) bij JRC Geel (indicator 2b) 

 

Verliezen van koelmiddelen zijn goed voor ongeveer 2 % van de broeikasgasemissies door 

energieverbruik. De geleidelijke vermindering in verliezen van koelmiddelen kan worden 

toegeschreven aan de modernisering van installaties (hetgeen verband houdt met de ontmanteling van 

oude installaties die R22 bevatten), verbeterd onderhoud en gerichte vervolgacties. 

De komende jaren zal de vervanging van HFK's met een groot aardopwarmingsvermogen in 

ogenschouw moeten worden genomen. Dit geldt met name voor een koelcel met een temperatuur van -

40 °C die meer dan 40 ton CO2-equivalent genereert. 

De vermindering van het aantal koelgaslekken is te danken aan een verbetering van het 

onderhoudsplan van JRC Geel, zoals beschreven in JIRA#125 in het jaarlijkse actieplan 2015 

"Invoeren van een monitoringsysteem voor koeleenheden in het instituut". Dit systeem is in 2016 

volledig geïmplementeerd om het koelsysteem conform de wettelijke voorschriften stelselmatig te 

monitoren. 

  

Totale
verliezen

R22 R410A R134A R404A  R407C R507A

Totaal 
verlies   
tCO₂ 

e/persoon

2013 239,0 49,8 20,5 10,7 135,7 0,0 22,3 0,70

2014 196,5 0,0 5,4 11,4 179,6 0,0 0,0 0,57

2015 86,7 0,0 3,0 0,0 59,7 24,0 0,0 0,26

2016 56,3 0,0 4,2 19,5 32,6 0,0 0,0 0,19
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D5.2 CO2-emissies van voertuigen 

a) Wagenpark van de Commissie  

Tabel D11: Kenmerken wagenpark en CO2-uitlaatemissies 

 2014 2015 2016 

Totaal (MWh/jaar) 30,42 29,67 27,71 

MWh/persoon 0,085 0,087 0,094 

CO₂-emissies (ton) 

Uit diesel  2,21 1,86 2,30 

Uit benzine  4,67 4,85 3,95 

Uit propaan  0,47 0,47 0,47 

Uitlaatemissies 

(CO2) 

7,36 7,18 6,72 

Uitlaatemissies 

(CO2/persoon) 

0,021 0,022 0,023 

De emissies die betrekking hebben op het wagenpark van de Commissie vertegenwoordigen minder 

dan 1 % van de emissies ten gevolge van energieverbruik. 

b) Lokaal vervoer voor werk (met uitzondering van het wagenpark van de Commissie) 

JRC Geel stimuleert het gebruik van de fiets voor verplaatsingen tussen de gebouwen. Voor dat doel 

stelt JRC Geel 90 fietsen beschikbaar, waarvan er 29 wit zijn. De witte fietsen behoren niet toe aan 

iemand in het bijzonder en kunnen door iedereen worden gebruikt die zich op de locatie moet 

verplaatsen. 

c) Woon-werkverkeer 

In 2015 werd een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een shuttleverbinding tussen JRC 

Geel en de stations Mol/Geel. Het resultaat was helaas negatief. 

De oorzaak hiervan is de afgelegen locatie van JRC Geel. De mensen die in de directe nabijheid van 

de locatie wonen, lopen of fietsen liever naar hun werk. Degenen die in het centrum van Geel of Mol 

wonen, kunnen kiezen voor de bus naar de Europese school. Deze wordt door De Lijn geëxploiteerd 

en stopt in de buurt van JRC Geel. Mensen die verder weg wonen en gebruik willen maken van het 

openbaar vervoer, moeten echter tweemaal of vaker overstappen, wat betekent dat het openbaar 

vervoer qua tijdsbeslag een ongunstige optie is voor het personeel van JRC Geel. Daarnaast zetten 

mensen die op weg zijn naar het werk hun schoolgaande kinderen vaak af bij school. Dit geldt bovenal 

voor kinderen die de Europese school in Mol bezoeken. Deze school ligt in de buurt van JRC Geel, en 

dat de kinderen kunnen meerijden, betekent dat de auto een logische keuze voor woon-werkverkeer is. 

Er is geen financiële beloning voor personeel dat met het openbaar vervoer naar het werk komt. 

 

In 2016 werd een enquête gehouden om de koolstofvoetafdruk van het woon-werkverkeer van het 

personeel te schatten. De enquête werd ingevuld door 132 personeelsleden die in totaal dagelijks 5 366 

km reisden. De verdeling van de reistijd is weergegeven in figuur D18 hieronder. 
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Figuur D18: Verdeling van de dagelijkse afstanden voor woon-werkverkeer  

 

Met uitzondering van reizen per fiets, te voet 

of als passagier in een auto (inclusief 

carpooling) komt dit neer op 4 469 km/dag 

of 33,86 km per persoon per dag, 

grotendeels in de vorm van individuele 

autoritten. 

Uitgaande van gemiddeld 133 kgCO2/km(
6
), 

296 medewerkers en 211 werkdagen komen 

de jaarlijkse CO2-emissies door woon-

werkverkeer uit op 281 ton. Dit is ongeveer 

5 % van de gemeten koolstofvoetafdruk van 

de locatie. 

 

D5.3 Koolstofvoetafdruk 

Hieronder is de herkomst van de emissies weergegeven: 

Figuur D19: Elementen van de koolstofvoetafdruk (ton CO2) 

 

Figuur D20: Elementen van de koolstofvoetafdruk (ton CO2/persoon) 

 

                                                 

(6) https://www.statista.com/statistics/260028/average-co2-car-emission-levels-in-eu-27/, of gemiddelde over tien jaar 

https://www.smmt.co.uk/reports/co2-report/ 
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Als gevolg van de reorganisatie in 2016 zijn sommige eenheden over meerdere locaties verdeeld. 

Vervolgonderzoek is nodig om vast te stellen of deze reorganisatie grote invloed heeft gehad op de 

door emissies veroorzaakte koolstofvoetafdruk. 

D5.4 Totaal emissies van andere luchtvervuilende stoffen (SO2, NO2, PM) 

De emissies van andere luchtvervuilende stoffen zijn beperkt, enerzijds omdat de gebouwen met 

aardgas worden verwarmd, anderzijds omdat alleen de noodgeneratoren op diesel draaien en deze 

minder dan 100 dagen per jaar worden gebruikt. 

D6 Verbetering afvalbeheer en -scheiding 

D6.1 Niet-gevaarlijk afval 

De ontwikkeling van de verwijdering van niet-gevaarlijk afval van JRC Geel is weergegeven in figuur 

D21. 

Figuur D21: De ontwikkeling van de verwijdering van niet-gevaarlijk afval 

 

 

D6.2 Gevaarlijk afval 

De ontwikkeling van de verwijdering van gevaarlijk afval van JRC Geel is weergegeven in figuur 

D22. 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Totaal 88,3 88,7 61,5 165,8 115,0 107,7

Totaal (ton/persoon) 0,27 0,28 0,18 0,48 0,35 0,36

Plastic (200139) 0,05

Wijnmonsters (020304) 4,45

Spoeling (200108) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76

Verpakkingsmateriaal: PMD (150106) 0,00 0,00 0,00 1,16 0,54 0,69

Glas (2001102, 150107) 0,00 0,00 0,00 0,04 7,83 2,14

Hout (170201, 200138)) 4,20 12,0 8,54 16,3 11,9 15,5

Metaal (191202, 200140) 38,2 35,3 27,0 37,7 33,2 22,3

Papier en karton (200101) 2,72 2,62 1,62 32,7 14,6 14,8

Gebouw, (bak)steen (170102, 170301) 24,7 22,6 13,7 21,8 0,00 4,50

Rest; gemengd (070299, 080318, 191210, 191212,
200301, 200307

18,6 16,2 10,7 56,1 46,9 42,5
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Figuur D22: De ontwikkeling van de verwijdering van gevaarlijk afval 

 

 

D6.3 Afvalscheiding 

Tabel D12: Percentage gescheiden afval bij JRC Geel 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Percentage gescheiden afval 83,6 84,8 84,6 71,0 67,8 65,2 

Percentage niet-gescheiden afval 16,4 15,2 15,4 29,0 32,2 34,8 

De gegevens duiden erop dat, alle inspanningen ten spijt, het aandeel niet-gescheiden afval stijgt. De 

oorzaak is gelegen is opruimcampagnes op locatieniveau. De afgelopen jaren zijn verschillende 

initiatieven ondernomen (ook vanwege veiligheid en gezondheid) om kelders, oude magazijnen en 

voorraden op te ruimen. Niettemin verdient deze kwestie veel aandacht. 

Momenteel wacht JRC Geel op toestemming van de nucleaire instanties voor zijn 

goedkeuringsprocedure. Zodra deze is verkregen, zal bepaalde oude apparatuur uit gecontroleerde 

gebieden gemeten en – hoogstwaarschijnlijk – verwijderd worden. Dit zal de cijfers over 2017 

beïnvloeden. 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Totaal 24,74 17,34 8,12 27,44 30,39 23,97

Totaal (ton/persoon) 0,075 0,054 0,024 0,079 0,093 0,081

Fluorescentielampen en kwikhoudende voorwerpen (200121) 0,18 0,00 0,06 0,00 0,08 0,11

Afval uit mechanische processen (191211) 0,07 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00

Afval uit waterproductie voor industrieel gebruik (190905) 0,00 0,00 0,00 0,05 0,04 0,07

Batterijen en accu's (160601, 200133) 0,03 0,52 0,01 0,06 0,96 0,01

Persgassen en laboratoriumchemicaliën (160504, 160506,
200119)

0,00 0,34 0,00 1,41 1,03 5,57

Antivries, PCB (160114, 160209) 0,00 0,00 0,00 0,00 7,36 1,93

Verpakkingsafval, absorbens, schoonmaakdoekjes, filters
(150110, 150202)

1,00 0,92 1,09 1,31 1,12 3,43

Koelgassen (140601) 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,00

Afvalolie (130205, 130301, 130802) 0,43 1,87 0,08 1,27 1,29 0,03

Afval uit thermische processen (100804) 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Verf, inkt, lijm, hars bevattende gevaarlijke stoffen (080111,
080317, 200127)

0,92 0,00 0,08 0,09 1,36 0,03

Afval uit organische chemische processen (070101, 070103,
070104, 070701, 070704)

14,60 8,50 1,19 3,86 1,46 0,41

Afval uit inorganische chemische processen (060106, 060205,
060399)

0,87 1,58 1,15 1,14 1,32 0,26

Asbest (170605) 0,05 0,08 0,15 0,02 0,00 0,25

Elektrisch & elektronisch (160213, 160214, 200136) 1,23 0,00 0,00 7,34 9,34 5,92

Biologisch afval (180103) 3,29 2,68 4,30 6,36 3,60 4,46

Radioactief afval 1,04 0,00 0,00 4,48 1,37 1,50
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Tabel D13: Acties met betrekking tot afval 

JIRA # Dienst  Actiebereik Datum in 

jaarlijks 

actieplan 

Beschrijving van de actie Soort 

actie 

Beschrijving van 

de meest recente 

stappen  

166 HPS 
Gehele JRC 
Geel-locatie 

2016 Verwijdering van oude koelcontainers. eenmalig 

2016 – Voltooid – 12 

grote koelcontainers 
zijn bij opbod 

verkocht. 

305 HPS 
5 JRC Geel-

gebouwen 
2017 

Opstellen en uitvoeren van een nieuwe 
goedkeuringsprocedure voor in 

gecontroleerde gebieden geproduceerd 

afval (B10; 20; 40; 50 en 51). 

eenmalig 

2017 – Opstelling 

procedure en eerste 
uitvoering. 

 

In tabel D13 staat een overzicht van de acties gericht op verbetering van de afvalscheiding. 

 

D7 Bescherming biodiversiteit 

De bebouwde oppervlakte is in 2016 niet gewijzigd (71 286 m², ofwel 18,7 % van de totale 

oppervlakte). Door inkrimping van het personeelsbestand is de bebouwde oppervlakte per persoon 

toegenomen met 10,8 %. JRC Geel beschikt over een door de autoriteiten goedgekeurd bosbeheerplan. 

Het overkoepelende doel is de geleidelijke vervanging van pijnbomen door inheemse soorten. 

Figuur D23: Locatie van de bospercelen (bosbeheerplan) (schaal 1:7 500) 

 

In 2017 was het bosbeheer van JRC Geel (actie JIRA #309 uit het jaarlijkse actieplan 2017) gericht op 

herstel van het natuurlijke bos door de aanplant van 100 nieuwe bomen, bestaande uit Quercus robur 

(20 %), Sorbus aucuparia (20 %), Frangula alnus (20 %) en Ilex aquifolium (10 %) 

Figuur D24: Voorbeeld van het bosbeheerplan rond gebouw B210 
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D8 Groene overheidsopdrachten 

D8.1 Opnemen van groene overheidsopdrachten in aanbestedingen 

Het JRC-instrument voor aanbestedingen bevat een automatische controlemaatregel die is opgenomen 

in het PPMT-instrument (beheerinstrument voor openbare aanbestedingen) en is gebaseerd op CPV-

codes(
7
) (CPV staat voor Common Procurement Vocabulary, oftewel gemeenschappelijke 

woordenlijst overheidsopdrachten). Zodra criteria voor groene overheidsopdrachten aan de orde zijn, 

wordt de aanvraag als zodanig gemarkeerd. In 2016 was bij twee van de negen meest waardevolle 

contracten sprake van criteria voor groene overheidsopdrachten. 

In 2017 zal hetzelfde systeem worden gebruikt om criteria voor groene overheidsopdrachten toe te 

voegen waar en voor zover daar aanleiding toe is. In tabel D14 staat een overzicht van de belangrijkste 

acties met betrekking tot dit onderwerp. 

Tabel D14: Acties met betrekking tot aanbestedingen 

JIRA # Dienst  Actiebereik Datum 

in 

jaarlijks 

actieplan 

Beschrijving van 

de actie 

Soort 

actie 

Beschrijving van de meest recente 

stappen  

178 R.5 
Administratie 

JRC Geel 
< 2014 

Er via PPMT op 

toezien dat in 

aanbestedingen 
boven 60 000 EUR 

criteria voor groene 

overheidsopdrachten 
worden opgenomen. 

eenmalig 

2016 – Voltooid – Er wordt op toegezien of 

criteria voor groene overheidsopdrachten worden 
opgenomen in 20 % van de contracten met een 

waarde hoger dan 60 000 EUR. Het systeem is 

operationeel. 

180 R.5 
Administratie 

JRC Geel 
< 2014 

Begin monitoring 

van criteria voor 
groene 

overheidsopdrachten 

in aanbestedingen. 

eenmalig 
2016 – Voltooid – Het monitoringsysteem wordt 
sinds 2016 actief toegepast in het 

aanbestedingsproces. 

190 R.5 
Gehele JRC 

Geel-locatie 
2016 

Nieuw 

elektriciteitscontract. 
eenmalig 

2017 – Afronding elektriciteitscontract en begin 
van aanbesteding;  

2016 – Opstellen van de specificaties van het 

nieuwe contract voor elektriciteitslevering, met 

als vereiste ten minste 50 % groene elektriciteit 

(vereiste voor groene overheidsopdrachten). 

 

D9 Naleving van wetgeving aantonen en crisisparaatheid 

De follow-up van de naleving van de wettelijke eisen valt uiteen in follow-up voor nucleaire en 

follow-up voor niet-nucleaire gebieden. 

 Kwesties rondom nucleaire activiteiten en milieubescherming worden geregeld en gemonitord 

door de federale autoriteiten en het Federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC) en 

zijn technische filiaal BEL V; en 

                                                 

(7) CPV-codes zijn internationaal erkend. Zij vormen een geharmoniseerd indelingssysteem voor openbare aanbestedingen en zijn gericht op 

standaardisering van de referenties die aanbestedende diensten en entiteiten gebruiken voor het opstellen van aanbestedingscontracten. 
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 Niet-nucleaire activiteiten en milieubescherming vallen onder de verantwoordelijkheid van het 

Vlaamse Gewest. Belangrijke instanties zijn LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en 

Energie), OVAM (Openbare Afvalstoffen Maatschappij) en VMM (Vlaamse Milieu 

Maatschappij). Voor de follow-up van de naleving van de toepasselijke wetgeving moet een 

milieucoördinator worden aangesteld. JRC Geel heeft deze functie uitbesteed. 

In 2016 berustten periodieke vervolgacties inzake de naleving van wettelijke eisen voornamelijk op de 

regelmatige inbreng van de externe milieucoördinator of van externe controlerende instanties op 

nucleair gebied. 

In 2017 werd als volgt invulling gegeven aan de follow-up van de naleving van wettelijke eisen bij 

JRC Geel: 

 nucleaire wetgeving: follow-up door de Health Physics Service (HPS), die in administratief 

opzicht tot eenheid G2 behoort; en 

 niet-nucleaire milieuwetgeving: follow-up door eenheid R.5. 

Daarnaast werd met het oog op een beperkt gebruik van GGO's en ziekteverwekkers een medewerker 

van eenheid F.6 aangesteld als coördinator Bioveiligheid. Als gevolg van organisatorische 

veranderingen bij JRC Geel, de planning van een nieuw gebouw en wijzigingen in de wetgeving zal in 

2017 een groot aantal acties moeten worden uitgevoerd. 

In tabel D15 staat een overzicht van de belangrijkste acties met betrekking tot dit onderwerp. 
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Tabel D15: Belangrijke acties met betrekking tot de naleving van wetgeving 

JIRA # Dienst  Actiebereik Datum in 

jaarlijks 

actieplan 

Beschrijving van de 

actie 

Soort 

actie 

Beschrijving van de meest 

recente stappen  

259 R.5 
Alle JRC Geel-

gebouwen 
2016 

Energie-audits van 

verwarmings- en 

koelinstallaties 

vervolg 

2017 – Audit van nieuwe 

koelinstallaties overeenkomstig 
de nieuwe verordening uit 2016; 

2016 – Alle verplichte audits 

afgerond (in B10, 20, 40, 50, 60, 
100, 110, 130, 190, 200, 210 en 

222). 

322 R.5 
Alle JRC Geel-

gebouwen 
2017 

Inventarisatie van 
koelapparatuur die niet 

door de technische 

diensten wordt beheerd en 
onder Verordening (EU) 

nr. 517/2014 betreffende 

gefluoreerde 
broeikasgassen valt 

eenmalig 

2017 – Inventarisatie wordt 

momenteel uitgevoerd, R.5 
voorziet de wetenschappelijke 

eenheden van advies. 

323 en 324 G.2 / F 
6 JRC Geel-
gebouwen 

2017 

Opstellen en uitvoeren van 

een onderhoudsplan voor 
koelapparatuur die onder 

Verordening (EU) nr. 

517/2014 betreffende 
gefluoreerde 

broeikasgassen valt 

G2=(B10; 20; 40; 50; 51; 
222); F=(B10; 40; 110; 

130; 190; 200) 

vervolg 

2017 – Keuze van een 

gecertificeerde leverancier van 
onderhoudsdiensten; uitvoering 

van de activiteiten. 

325 R.5 
Alle JRC Geel-

gebouwen 
2017 

Vernieuwing van de 
milieuvergunning 

eenmalig 

2017 – Voor de bouw van 

gebouw 230 moet de vergunning 
worden vernieuwd. R.5 bereidt 

de aanvraag voor in 

samenwerking met HPS en de 
milieucoördinator. De 

vernieuwing omvat alle andere 

wijzigingen sinds de vorige 
vergunningaanvraag.  

In 2017 wordt een nieuw 
vergunningensysteem in gebruik 

genomen. In dit systeem zijn de 

bouwvergunning en de 
milieuvergunning samengevoegd 

tot één vergunning: de 

omgevingsvergunning. 

326 R.5 
Alle JRC Geel-

gebouwen 
2017 

Uitvoering van de 
wetgeving inzake 

koelapparatuur 

eenmalig 

2017 – Per 5 september 2016 
zijn de eisen inzake 

energieaudits aangescherpt. De 

installaties van R5 zullen in 2017 
overeenkomstig de nieuwe eisen 

verdere audits ondergaan. 

328 R.5 
Gehele JRC Geel-

locatie 
2017 

Verbetering follow-up van 

de naleving van wetgeving 
meertraps 

2017 – Plan voor opstellen 

procedure voor follow-up van 

naleving van milieuwetgeving; 

bijwerken asbestinventarisatie; 
bijwerken wettelijke 

milieuregister; bijwerken register 

significante milieuaspecten; 

329 R.5 
Alle JRC Geel-

gebouwen 
2017 

Inventarisatie opstellen 
van "vaste" gastanks 

eenmalig 

2017 – Uitvoering en voltooiing 

van laatste controle van de 
documenten/verslagen over de 

vaste gastanks. 

330 HPS 
Gehele JRC Geel-

locatie 
2017 

Ontwikkelen van een 
register voor naleving van 

nucleaire wetgeving 

eenmalig 

2017 – Opstellen van een 

document voor de opname van 

wettelijke eisen op nucleair 
gebied. Voorbereidingen treffen 

voor een auditronde van drie jaar 

alsook de follow-up tijdens die 
drie jaar. 

331 F 
Biotechnologische 

laboratoria van 

JRC Geel 

2017 

Ontwikkelen van een 

register voor naleving van 

wetgeving inzake 
bioveiligheid 

eenmalig 

2017 – Opstellen van een 

document voor de opname van 

de wettelijke eisen op het gebied 
van bioveiligheid. 
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JIRA # Dienst  Actiebereik Datum in 

jaarlijks 

actieplan 

Beschrijving van de 

actie 

Soort 

actie 

Beschrijving van de meest 

recente stappen  

Voorbereidingen treffen voor 

een auditronde van drie jaar 

alsook de follow-up tijdens die 
drie jaar. 

 

D10 Communicatie 

D10.1 Interne communicatie 

Bij JRC Geel worden voor het aankondigen van acties en de informatievoorziening aan het personeel 

overwegend flatscreens in de diverse gebouwen gebruikt, alsmede het intranet van het JRC 

("Connected"). In 2016 werden de volgende acties ondernomen: 

 via Connected werd "Earth Hour" (Het Uur der Aarde) gepromoot; 

Figuur D25: Communicatie via Connected over "Earth Hour" 

 

 EMAS-e-learning staat open voor alle medewerkers; 

Figuur D26: Communicatie over de EMAS-e-learningopleiding via Connected 

 

 tijdens de EMAS-workshop (14 en 15 april 2016): presentatie van de methode voor het tellen 

van contracten met groene overheidsopdrachten bij JRC Geel en van het voorstel voor het 

opnemen van groene overheidsopdrachten in PPMT (medewerker aanbestedingen via 

videoconferentie); 
 interinstitutionele groene week (23 tot 27 mei 2016): bijdrage aan het debat over groene 

overheidsopdrachten en presentatie van het nieuwe cafetariacontract als goed voorbeeld van 

groene overheidsopdrachten (medewerkers aanbestedingen); 
 Groene week (30 mei tot 3 juni 2016): de dochter van een medewerker wint de tekenwedstijd 

voor kinderen; 
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Figuur D27: Winnende tekening in de groene week 

 

 publicatie van de milieuverklaring met gegevens over 2015 plus bijgewerkte grafieken over 

milieuprestaties; 
 mobiliteitsonderzoek van 2016 in JRC Geel: verzoek aan alle medewerkers om de enquête in 

te leveren; 
 mobiliteitsonderzoek van 2016 in JRC Geel: resultaten; 
 aparte inzameling van spoeling, een nieuw project rond afvalvermindering bij JRC Geel dat 

via Connected is gecommuniceerd; 
 bijdrage over de inzameling van spoeling bij JRC Geel voor een artikel over EMAS in 

Commission en direct; 
 infographics via Connected over de ontwikkeling van de milieuprestaties van JRC-locatie 

Geel; 

Figuur D28: Communicatie over milieuprestaties via Connected 

 

 actualisering van de pagina over CO2-reductie door carpooling. 

Na de reorganisatie van JRC Geel zijn nieuwe EMAS-locatiecoördinatoren en -correspondenten 

benoemd. Om die reden moet het communicatieproces worden herzien. 

D12.2 Externe communicatie en relatiebeheer 

De verplichte jaarlijkse verslagen aan LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) en VMM 

(Vlaamse Milieu Maatschappij) werden voor de deadline (15 maart 2016) opgesteld en verstuurd. 

Indien nodig vond informeel overleg plaats met LNE. Er is met name overleg gevoerd over de 

voorbereidingen voor de vernieuwing van de milieuvergunning, in aanwezigheid van de 

milieucoördinator van JRC Geel. 
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Er wordt regelmatiger gecommuniceerd met FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en 

Bel V (filiaal van FANC dat is belast met controles in nucleaire installaties). FANC en Bel V behoren 

in dit verband tot de voornaamste belanghebbenden (zie het vorige hoofdstuk over belanghebbenden). 

De onderwerpen die ter sprake kwamen, hadden betrekking op de milieueffecten van wijzigingen bij 

JRC Geel. Met name de volgende punten kwamen aan de orde: 

 de reorganisatie van JRC Geel; en 

 de nieuwe Monnet-versneller 

D11 Opleiding 

D11.1 Interne opleiding 

Wat milieubescherming betreft, werden de volgende opleidingsprogramma's georganiseerd: 

 Introductiecursus voor nieuwkomers 

 Bioveiligheid 

De cursussen Bioveiligheid en Stralingsbescherming zijn beschikbaar voor zowel Commissiepersoneel 

als medewerkers van externe bedrijven (verplicht en jaarlijks terugkerend). De introductiecursus is 

speciaal voor Commissiepersoneel ontwikkeld en werd door 11 mensen bijgewoond. De cursus 

Bioveiligheid werd door 27 mensen (van wie 5 personeelsleden van de Commissie) gevolgd. 

Voor het onderhavige verslag worden cursussen over stralingsbescherming geacht te vallen onder 

Gezondheid en veiligheid. Daarom zijn ze niet in dit verslag opgenomen. 

D11.2 Externe opleiding 

Twaalf mensen woonden in februari 2016 een cursus over ISO-14001:2015 bij. Figuur D29 geeft een 

overzicht van de opleiding op JRC Geel: 

Figuur D29: Ontwikkeling van opleiding op locatie 
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D12 Kosten en besparingen van EMAS 

Tabel D16: EMAS-beheer- en energiekosten voor gebouwen in de EMAS-perimeter 

 

Kosten   
Verandering 

in het 
afgelopen 

jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Totale directe EMAS-kosten (EUR) 0 0 66 000 66 000 67 000 67 000 0 

Totale directe kosten per werknemer 0 0 194 191 204 226 22 

Totale energiekosten gebouwen 

(EUR) 
1 692 845 1 662 250 

1 337 

322 
1 334 107 1 199 105 1 191 927 – 7 178 

Totale energiekosten gebouwen 
(EUR/persoon) 

5 114 5 162 3 922 3 856 3 656 4 027 371 

Totale waterkosten (EUR) 27 807 25 607 19 005 13 491 11 706 9 905 – 1 801 

Water (EUR/persoon) 84 80 56 39 36 33 – 2 

Totale papierkosten (EUR) 
   

7 419 3 793 6 462 2 669 

Totale papierkosten (EUR/persoon) 
   

21 11 19 8 

Afvalverwijdering (algemeen) – 
eenheidskosten/ton     

210 290 80 

Afvalverwijdering (algemeen) – 

EUR/persoon     
70 103 32 

 

D13 Voor JRC Geel gebruikte omrekeningsfactoren 

Tabel D17: Omrekeningsfactoren 

 

Opmerking: Zie voor referenties over omrekeningsfactoren het deel over de Commissie. 

Parameter en eenheden 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

KWh energie geleverd door één l i ter diesel 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89

kWh energie geleverd door één l i ter benzine 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42 9,42

KWh energie geleverd door één l i ter propaan 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78 12,78

Papierdichtheid (g/m²) 80 80 80 80 80 80

Kg CO₂ ui t 1 kWh elektrici tei t (indien net-gemiddelde) 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285 0,285

Kg CO₂ ui t 1 kWh aardgas 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202

Kg CO₂ ui t 1 kWh diesel 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267 0,267

Aardopwarmingsvermogen van R22  1 810  1 810  1 810  1 810  1 810  1 810  1 810

Aardopwarmingsvermogen van R410A  2 088  2 088  2 088  2 088  2 088  2 088  2 088

Aardopwarmingsvermogen van R134A  1 430  1 430  1 430  1 430  1 430  1 430  1 430

Aardopwarmingsvermogen van R404A  3 922  3 922  3 922  3 922  3 922  3 922  3 922

Aardopwarmingsvermogen van R407C  1 774  1 774  1 774  1 774  1 774  1 774  1 774

Aardopwarmingsvermogen van R507A  3 985  3 985  3 985  3 985  3 985

Kg CO₂ ui t één l i ter diesel 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67

Kg CO₂ ui t één l i ter benzine 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28

Jaarl i jkse kosten voor één FTE  132 000  132 000  134 000  134 000
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D14 Prestaties voor geselecteerde parameters, uitgesplitst naar locatie 

Tabel D18: Uitsplitsing naar locatie 
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1) Kerngegevens voor de gebouwen 2016: 2) Gebouwgebruik 2016 3) Energiebronnen en -hoeveelheid (MWh voor 2016) 4) Waterverbruik en afval
10 Hoofdgebouw F.4, G.2  8 327 X X X   817 712  1 529 475
20 Van De Graaff-gebouw G.2  3 351 X X   666 247   913 81

40
Gebouw voor 

massaspectometrie
G.2  6 791 X X X  1 633 705  2 338 1712

50 en 

FP51)
Linac-gebouw G.2  8 276 X X X X  3 493 411  3 904 1659

60 Technische diensten R.5  2 764 X X X X   157 133   290 253

70-71-

72&170

Opslaggebouw voor 

gevaarlijke producten, 

chemische producten en 

chemisch afval & 

pompstation

  181

X   
81 Cafetaria   665 X X   122   122 454

90-91
Generatoren en 

hoogspanningsgebouw   912 X   89 25 2   116
100 Conferentiegebouw   779   70 108   178 49
110 Chemiegebouw F.5  1 940 X X   636 848  1 484 329
120 Garages R.5 X X 89   89
130 BCR-gebouw E.5; F.4, F.5  2 599 X X   892 827  1 719 1339

190
Opslaggebouw 

referentiematerialen
F.6  3 276 X X   719   719 492

200
Reference Material 

Processing building
F.6  5 880 X X X  1 070 601  1 671 680

210 Administratief gebouw F, R.5, R.10  3 074 X   126   126 297
222 Toegangsgebouw G.2  1 723 X X X   199 112   311 276


