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Over metrologie en EURAMET
 Metrologie is de leer van maten en gewichten en de toepassing daarvan. Een fundamentele 

bijdrage van de metrologische organisaties bestaat in de traceerbaarheidsketen die zich 
uitstrekt tot de strengste meetnormen, waarmee het vertrouwen in alle meetresultaten 
wordt gegarandeerd.

 Wereldwijd onderhouden vijf regionale metrologische organisaties (RMO's) de 
traceerbaarheidsketen tot standaardeenheden met behulp van permanente vergelijkingen, 
die al in 1875 zijn overeengekomen! 

 Nationale metrologische instellingen en gespecialiseerde instituten uit 37 Europese landen 
hebben in 2007 EURAMET e.V. opgericht, dat het eerste Europese programma voor 
metrologisch onderzoek heeft ontwikkeld.

Het lopende Europese programma voor metrologisch onderzoek (EMRP)

 Tijdens de looptijd van zeven jaar zullen in het kader van het EMRP meer dan 120 
onderzoeksprojecten worden gefinancierd (340 miljoen EUR) en ongeveer 330 
onderzoekers subsidies ontvangen, bijv. voor:

 metrologie voor de gezondheid: verbetering van de gezondheidszorg (bijv. vroeger 
opsporen van ziekten) en de patiëntenbescherming (bijv. tegen straling) en versterking van 
het concurrentievermogen van Europese bedrijven en dienstverleners op dit gebied; 

 metrologie voor energie: ondersteuning van de succesvolle aanleg van een slim stroomnet 
in Europa of efficiëntieverbetering in traditionele centrales, waardoor energieverbruik en 
emissies aanzienlijk worden verminderd;

 metrologie voor het milieu: omvat metingen in de ruimte die vergelijking met gegevens 
uit andere bronnen mogelijk maken. Door meting van het zoutgehalte krijgen 
wetenschappers meer inzicht in de circulatiepatronen van de oceanen. 

Het nieuwe Europese metrologische programma voor innovatie en onderzoek (EMPIR)
 Dankzij de onderzoeksprogramma's is de samenwerking tussen Europese landen steeds 

hechter geworden. Aan EMPIR zullen 28 landen deelnemen, waaronder 23 EU-lidstaten 
en 5 niet-EU-landen. 

 EMPIR richt zich op thema's als fundamenteel onderzoek, grote uitdagingen op energie-, 
milieu- en gezondheidsgebied, industrie en innovatie, normalisatie en capaciteitsopbouw. 

 EMPIR heeft tot doel de industrie sterker van de resultaten te laten profiteren en de 
normalisatie te verbeteren. Het programma vormt de basis voor een duurzaam en 
geïntegreerd Europees metrologieveld. 

 Het beoogde budget voor EMPIR bedraagt 600 miljoen EUR. Van de totale bijdrage van 
de EC is 30% (90 miljoen EUR) bestemd voor niet-metrologische instellingen. De 
lidstaten financieren en dragen zorg voor de uitvoering van het programma (met een 
rechtstreekse betaling van 30 miljoen EUR). 



Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van EURAMET, dr. 
Kamal Hossain, National Physical Laboratory (NPL), Verenigd Koninkrijk, tel. +44 20 8943 
6024 of e-mail: chairperson@euramet.org, of de website van EURAMET bezoeken 
(www.euramet.org).


