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F4E industrial policy 

In de loop van 2013 kwam de nieuwe Industry Policy uit van F4E, onder meer gebaseerd 

op de vele contacten en discussies die hierover de voorbije jaren plaatsvonden tussen 

F4E en het ILO-netwerk. Dit dossier werd van industriezijde gedurende al die jaren 

trouwens gecoördineerd door Iterbelgium (tijdens het Iterbelgium ILO-chairmanship 

van 2007 tot 2012).  

Het belang van het “industry policy” dossier mag niet onderschat worden omdat een 

aantal (vooral administratief-juridische) hindernissen gedurende jaren hebben gewogen 

op de faire competitie tussen Europese bedrijven bij ITER aanbestedingen:  

voordien gebeurde het te vaak dat belangrijke firma’s -met de nodige competenties om 

in te schrijven op aanbestedingen - toch afknapten, niet op de technische inhoud van de 

dossiers, maar op overmatige contractuele, juridische of administratieve modaliteiten en 

vereisten.  

Oorzaak was enerzijds dat F4E zich tegen elke denkbare tegenslag wou indekken door 

de contractuele verantwoordelijkheid voor al wat mis kon gaan telkens volledig aan de 

kant van de industrie te schuiven en anderzijds dat de standaard contractmodaliteiten 

voor Europese aanbestedingen  niet geschikt waren voor een investering met een be-

langrijke experimentele inslag als ITER . 

Er is echter goede hoop dat dit soort moeilijkheden nu afneemt in de mate waarin de 

nieuwe industry policy ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd  

(vb. “liabilities” nu standaard maximaal 1x de contractwaarde ipv “illimited”).  

Meer info: 

http://fusionforenergy.europa.eu/downloads/mediacorner/publications/reports/F4E_t

rifold_0809_light.pdf 

Onderzoek 

In de zomer van 2013 werd een belangrijk contract toegekend aan het SCK-CEN in Mol. 

Het betreft 2013/S 136-236799 “Research and development services and related con-

sultancy services”.  

LOT 1 van dit contract gaat over “irradiation testing services requiring the use of nuclear 

fission reactors, post-irradiation examination (hot-cells) and nuclear transport capabil-

ity” (5M€, samen met Studsvik (S) en Petten (NL)). 

http://fusionforenergy.europa.eu/downloads/mediacorner/publications/reports/F4E_trifold_0809_light.pdf
http://fusionforenergy.europa.eu/downloads/mediacorner/publications/reports/F4E_trifold_0809_light.pdf


LOT 2 van dit contract gaat over “irradiation testing services requiring the use of gamma 

irradiation facilities” (1,5 M€ SCK-CIEMAT (E), Synergy Health (UK),UJV Rez (CZ))  

industrie 
 
Er waren gedurende 2013 diverse domeinen waarin Belgische ondernemingen actief 

contacten aanknoopten met andere bedrijven of een kandidatuur indienden:  

- een Iterbelgium meeting werd in Brussel opgezet tussen een spin-off van de KU-

Leuven inzake robotica, en de Franse (en enkele weken later ook de Duitse) tak 

van Astrium, in het bijzonder betreffende unieke software voor robotaansturing 

in een veranderende omgeving. 

- een Mechels bedrijf actief  in speciale metaalafdichtingen prospecteerde voor de 

toelevering van speciale afdichtingen voor grote componenten die door Russi-

sche en Indische partners in ITER zullen moeten geleverd worden; in het bijzon-

der gaat het hier om afdichtingen die qua afmetingen extreem afwijken van de 

normale afmetingen die het bedrijf meestal levert, waardoor deze firma als ge-

volg van zijn ITER-interesse de eigen grenzen substantieel verlegt; dit soort van 

flexibiliteit is één van de redenen waarom deze firma stilaan marktaandeel wint 

tov de meest gekende concurrent in Europa voor metaaldichtingen. In 2014 kent 

deze prospectie een vervolg met levering van prototypes… 

- ook is het nog wachten op de toekenning van het (Indische) contract voor de le-

vering van de zgn. “cryo-lines” (in de scope van ITER India), waarbij de montage 

ter plekke in Frankrijk mogelijk zou kunnen gebeuren via een Belgisch bedrijf, 

wordt nog vervolgd… 

- Iterbelgium katalyseerde de vorming van een consortium van bedrijven voor  een 

Belgische kandidatuur (CFI)  voor de bouw van het “In Vessel Viewing System”, in 

een procedure die in de loop van 2014 wordt voortgezet; het “In Vessel Viewing 

System” combineert competenties voor de bouw van grote mechanische con-

structies met gesofisticeerde robotica en diagnostische apparatuur, en vormt één 

van de vier grote “Remote Handling” aanbestedingen.  

- De bouw van de Tokamak building (TB04) werd toegekend aan een Frans-Duits 

consortium met onder meer GDF Suez, waarbij mogelijk ook een niet-

verwaarloosbare opdracht zou kunnen gaan naar het Belgische Tractebel engi-

neering, meer info: 

http://fusionforenergy.europa.eu/mediacorner/newsview.aspx?content=727 

- Een Belgisch filiaal van een internationale groep krijgt mogelijk een belangrijke 

rol als onderaannemer bij de bouw van de cryo-plant, maar informatie hierover 

kan pas in 2014 worden vrijgegeven  

IBF in Toulon 

Iterbelgium nam met een 16-koppige Belgische industriedelegatie en een collectieve 

industriestand deel aan het ITER Business Forum in Toulon. IBF Toulon telde voor de 

editie 2013 meer dan 700 geregistreerde deelnemers…. 

http://fusionforenergy.europa.eu/mediacorner/newsview.aspx?content=727


 

Foto: de Belgische collectieve stand op IBF Toulon 

Uit België waren er o.m. de firma’s Magyics Research Group (Jens Verbeek (KUL) , Sarens 

(Hendrik Sarens), Iemants (Rob Godden), HTMS (Louis Serneels), CMI Nuon (Mss Fon-

taine, Gressani en Masereel),  Aertssen (Emmanuel Aertsen), Centre Spatiale de Liège 

(Pierre Jamotton, Jean Hervé Lacat), Elan Languages (Katelijne Sarens, Peter Vaes), Spa-

ce Applications Services (Michel Ilzkovitz), het Von Karman Institute (Jean Baptiste Gou-

riet), Iterbelgium (Chris Dierick) en de EC Commissie (Johannes De Haas).  

 

 

Foto vlnr : Rob Godden (Iemants), Emmanuel Aertsen (Aertssen), J Hervé Lecat (Centre Spatiale de Liège), 

Pierre Jamotton (Centre Spatiale de Liège) 

De formule “IBF” kent een behoorlijk succes bij Europese ITER-geïnteresseerde techno-

logiebedrijven, omdat het een uitstekende gelegenheid is om op twee dagen tijd een 

groot aantal B2B-meetings te hebben met mogelijke partners uit diverse EU-landen. 



 

Niet alléén zijn bedrijven uit op de samenwerkingsmogelijkheden binnen ITER, maar 

een gelegenheid als IBF leent zich ook perfect tot een bredere netwerking tussen com-

plementaire Europese competenties. Weinig industriële forums in Europa bieden de-

zelfde kwalitatieve mogelijkheden voor contacten tussen hightechbedrijven. 

 

 

Foto: IBF 2013: B2B meetings (by courtesy Fusion For Energy) 

 

Tijdens deze editie van 2013 werden ook promo-clips opgenomen met de verschillende 

nationale ILO’s over het belang voor de bedrijven om deel te nemen aan ITER. 

Het Iterbelgium getuigenis kan worden bekeken op youtube op volgende link: 

http://www.youtube.com/watch?v=DjXF_k_CP-Y&list=UUZxPX2lqWAlriIGMx9u3uDQ 

(Iterbelgium : clip gedeelte van 4’:57’’tot 5’:29’’) 

MIIFED Monaco 

Op deze tweede tweejaarlijkse bijeenkomst, waaraan ook de niet-Europese Domestic 

Agencies deelnemen, had Iterbelgium een gezamenlijke stand samen met de Europese 

Commissie en beide waren als sponsor aanwezig in de MIIFED catalogus.  

http://www.youtube.com/watch?v=DjXF_k_CP-Y&list=UUZxPX2lqWAlriIGMx9u3uDQ
http://f4e.europa.eu/Downloads/News/03_IBF_3_WEB-300920131200-Large.jpg


Kosten van deze stand werden gedeeld onder Iterbelgium en de Europese Commissie, 

en er werden videoclips getoond over enkele interessante Europese spin-offs (op tijdstip 

1’:53’’ van de clip hierna komt de stand even in beeld) 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=S_TPEYNgJMM#t=113 

Didactisch initiatief “fusieshow” 

In het najaar van 2013 vond voor de vierde keer de fusie-show plaats voor de voorlaat-

ste en laatstejaarse studenten humaniora, op de Campus Drie Eyken in Antwerpen, ge-

organiseerd door de Universiteit Antwerpen, Centrum Nascholing Onderwijs (CNO).  

Op 21, 22 en 26 november 2013 ontving de Universiteit Antwerpen meer dan 

3000 scholieren en leerkrachten, van 63 scholen van gans Vlaanderen en Zeeland, in 

6 sessies van de fusieshow “Plasma’s. Fusie! Energie? Aansluitend aan de shows van 21 

en 22 november konden de jongeren de sessie “Het bredere pallet van energietechnolo-

gieën” volgen,  gegeven door Christian Dierick (Agoria, Iterbelgium coordinator). Ze 

konden ook kiezen voor een ITER-verdiepings-sessie “Vraag het de expert” met dr. Jef 

Ongena, werkzaam o.m. bij JET in het Engelse Culham.  

Naast een bescheiden sponsoring door Iterbelgium en aanwezigheid van een Iterbel-

gium banner en een groot videoscherm met clips van 3 Europese “spin-off succes sto-

ries”, leverde Iterbelgium dus dit jaar ook een inhoudelijke inbreng in het programma, in 

de vorm van een presentatie in de Grote Aula aansluitend op de fusieshow. Bedoeling is 

om in een volgende stap (editie 2015) de Belgische industriële inbreng nog sterker te 

verwerken en te visualiseren in het concept van de “fusion show” en in de informatie-

bundel naar de scholen.  

Dat de tweejaarlijkse fusieshow opnieuw een succes was, bleek uit de reacties van het 

begeleidende lerarencorps: op de vraag “Ben je geïnteresseerd in een eventuele toe-

komstige herhaling van de show”, gaven 96 % van de respondenten een positief ant-

woord. En 98 % van de ingevulde evaluatieformulieren quoteert het globale aanbod als 

“zeer goed tot goed”. Andere punten van de evaluatie waren onder meer: 

- Inhoudelijke waarde en didactische aanpak van de show:  

96 % : “zeer goed tot goed”: 

- Bruikbaarheid (dus zinvol, leerzaam en goed aansluitend bij de lessen): 

97 %: “zeer goed tot goed”, met een grote nadruk op “zeer goed” 

- Overeenkomst met de verwachtingen (van de aanwezige leraren): 

93 %: “zeer goed tot goed”, met een grote nadruk op “zeer goed” 

(PS: In de vorige editie van 2011 gaf 73 % van de respondenten deze quotatie) 

Meer info: http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.FUSIESHOW 

Bezoek ULG en bureau Greisch aan ITER Cadarache 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=S_TPEYNgJMM#t=113
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.FUSIESHOW


Iterbelgium hielp in de zomer van 2013 bij het organiseren van een bezoek aan de 

ITER-site in Cadarache, voor een groep van een 20-tal  bezoekers, voornamelijk studen-

ten en enkele professoren van de ULG, alsook enkele mensen van SPW, SOFICO, SEMACO 

en van Bureau Greisch. Dit kadert in een initiatief van het Bureau Greisch om jaarlijks 

met een aantal (architectuur/bouwkunde) studenten enkele grote infrastructuurwerken 

te bezoeken tijdens de zomervakantie. Dit jaar stond de ITER-site op het verlanglijstje.  

Varia 

Iterbelgium activiteiten: overzicht van voornaamste acties 2007-2012 

De brochure van Iterbelgium met een beknopt overzicht van de meest in het oog sprin-

gende acties van 2007 tot 2012 (inclusief een gedeelte van de acties 2012) staan online 

op de website van de FOD op volgende link: 

http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Nucleaire/Onderzoek_ontwikkeling_k

ernenergie/Kernfusie/ 

Deze brochure werd in de loop van 2012 gemaakt met het oog op publicatie in septem-

ber ter gelegenheid van het Prinselijk bezoek aan de stand van Iterbelgium op SOFT 

2012.  

 

Interessante clips op internet voor geïnteresseerde bezoekers zonder voorkennis 

- Volgende clip geeft een mooi overzicht en een actuele status anno 2013 van de we-

reldwijde industriële productie van ITER componenten: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mljue26AJ0g 

- Een korte maar interessante compilatie van de ITER-historiek tot op vandaag wordt 

gegeven op volgende link: 

http://www.youtube.com/watch?v=igw2vaAnbK0&feature=player_detailpage 

Programma 2014 

http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Nucleaire/Onderzoek_ontwikkeling_kernenergie/Kernfusie/
http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Nucleaire/Onderzoek_ontwikkeling_kernenergie/Kernfusie/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mljue26AJ0g
http://www.youtube.com/watch?v=igw2vaAnbK0&feature=player_detailpage


 

In 2014 staan een heleboel recurrente acties op het getouw:  

één van de belangrijkste is de permanente samenwerking met de Europese Domestic 

Agency F4E en in het bijzonder met de Business Intelligence Group van F4E.  

Hier worden, tijdens regelmatige meetings met F4E en de verschillende ILO’s, allerlei 

acties besproken en wordt overleg gepleegd om Europese aanbestedingen beter op te 

volgen of om de organisatie door F4E ervan te optimaliseren vb. door bepaalde loten op 

te splitsen indien dit functioneel tot een efficiëntere aanpak kan leiden, door tijdig tech-

nologie-mappings uit te werken als voorbereidende faze op een aanbesteding etc. 

Men kan stellen dat de samenwerking tussen het ILO-netwerk en F4E zeer positief ver-

loopt, ondanks het feit dat de industrie zich regelmatig laat horen om de industriële rea-

liteit te laten respecteren (realistische timings voor offertevoorbereidingen, oplossingen 

voor tijdverlies en kosten voor firma’s bij gewijzigde planningen van F4E etc.) in een 

zeer complexe organisatorische context voor alle partijen.  

Anderzijds wordt permanent verder gewerkt aan de koppeling van diverse Belgische 

bedrijven met elkaar en tussen Belgische en buitenlandse bedrijven.  

In het voorjaar van 2014 wordt normaal gezien een IBF-uitgave in Culham op het ge-

touw gezet, maar het zal niet eenvoudig zijn voor de Britse collega’s om de Franse orga-

nisatie van dit internationale ITER industrie–event te evenaren. 

Voorts wordt getracht om de nodige vernieuwingen van de website www.iterbelgium.be 

door te voeren, die in 2013 niet hebben kunnen plaatsvinden. 

Zuid-Korea heeft eind 2013 in Monaco aangekondigd dat ze een hightech IBF-like busi-

ness event willen opzetten met Zuid-Koreaanse en Aziatische bedrijven en Europese 

toptechnologiebedrijven. 

Ook vindt de editie SOFT 2014 plaats, waar de industrie intussen een vaste waarde is 

geworden, om het wetenschappelijke luik van de fusiewereld zo dicht mogelijk te bren-

gen bij de industriële mogelijkheden, competenties en benchmarks.  

Tenslotte wordt het hoogtijd om ook de nodige aandacht te geven aan een Iterbelgium 

sociaal event waarbij de volledige Iterbelgium community bij elkaar wordt gebracht en 

waarbij aan de hand van diverse bedrijfspresentaties een stand van zaken wordt opge-

maakt van de Belgische contracten in ITER. 

    
In naam van het stuurcomité van Iterbelgium 

Christian Dierick 

Iterbelgium coordinator 

http://www.iterbelgium.be/

