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Inleiding 

In 2014 stonden vooral een aantal recurrente acties op het programma, zoals de 

samenwerking met de Europese Domestic Agency F4E, in het bijzonder met de Business 

Intelligence Group van F4E. De samenwerking tussen het ILO-netwerk en F4E verloopt 

nog steeds erg positief,  

- ondanks het feit dat de industrie zich via de ILO’s regelmatig moet laten horen om zijn 

bekommernissen te ventileren (vb. voor een meer realistische timing voor 

offertevoorbereidingen, oplossingen voor tijdverlies of kosten voor firma’s in het geval 

aanbestedingsprocedures van F4E worden gewijzigd, uitleg ingeval afwijzing etc.), en  

- ondanks het feit dat in een complexe organisatorische context wordt gewerkt, met een 

tijdshorizon van “jaren”, die enige creativiteit vergt om de aantrekkelijkheid van het 

project bij mogelijke technologieleveranciers te bewaren en stimuleren.  

ILO netwerk organiseert structureel overleg met ITER Organisatie 

Nieuw in de samenwerking met de ILO’s is het opzet in 2014 van een structureel overleg 

met IO (Iter Organisation, de overkoepelende organisatie voor het ITER project).  

Net als nu reeds het geval is met F4E, de Europese ITER Domestic Agency, heeft het ILO-

netwerk, waar Iterbelgium deel van uitmaakt, een afspraak om vanaf 2014 regelmatig 

met IO rechtstreeks te overleggen om informatie terug te koppelen nuttig voor 

bedrijven.  

Hierbij wordt gestreefd naar eenzelfde proactiviteit van IO qua industriële politiek, qua 

informatiekanalen en qua contractuele houding naar potentiële contractoren toe, die op 

dezelfde leest is geschoeid als de huidige samenwerking tussen de ILO’s en F4E.  

Individuele support aan Belgische bedrijven  

Uiteraard werd verder gewerkt aan individuele match-making tussen Belgische 

bedrijven onder elkaar, met F4E en met buitenlandse bedrijven, onder meer in het kader 

van de voorbereiding van een deelname aan aanbestedingen voor het IVVS (In Vessel 

Viewing System, F4E-OMF-383, met overleg met Photonics, Flexible Robotic Solutions, 

MagyICS, AMOS, CSL, SCK-CEN, AQL Inducom), voor het roboticagedeelte in de Neutral 

Beam injector (overleg met MagyICS), voor het Cask en Plug Remote Handling System 

(F4E-OMF-577, overleg nog lopend nà 2014 met een mogelijke Belgische partner in een 

internationaal consortium), voor uitvoering van betonkwaliteitsproeven voor de civiele 

bouwwerken (CFT OPE 439 for “independent concrete testing”, in overleg met het 

WTCB-BBRI), voor cryo-competenties (montage van cryolines uit de Indische scope of 

supply), voor cryo-compressoren, waar Mayekawa Zaventem een contract in de wacht 

sleepte in onderaanneming voor de cryo plant van Air Liquide), voor CVD 

diamantschijven in de Electron Cyclotron (overleg met Element6, voormalig De Beers 



Industrial Diamond via het Antwerpse Diamond Competence Centre, 

http://www.e6cvd.com/cvd), voor de noodstroomvoorzieningen (diesels) voor de back-

up stroom voor ITER (nog lopende na 2014), om er maar enkele te noemen.  

Iterbelgium in App formaat 

Als bijkomende ondersteuning voor de promotie van Belgische bedrijven, werd in 2014 

ook een mobiele App ontwikkeld, beschikbaar via het Internet, onder de naam “Nuc Tec 

Bel” (Nuclear Technology Belgium).  

 

De eerste versie van de App kwam in het najaar van 2014 tot stand en is intussen 

“downloadbaar”, maar vraagt nog enkele aanpassingen qua gebruiksvriendelijkheid. Pas 

daarna wordt een promotie van de App gelanceerd naar de diverse ITER-stakeholders, 

vermoedelijk medio 2015.  

 

Om licentiekosten te besparen werden ook andere Belgische nucleaire competenties in 

dezelfde App ondergebracht, maar in de algemene architectuur is een duidelijk 

onderscheid tussen de ITER domeinen en de andere competenties (het oranje deel 

verwijst naar fusie, het blauwe naar fissie).  

De cartografie waarmee Iterbelgium bedrijven op de App zijn ingedeeld, laat toe om vrij 

snel op basis van hoofdcompetentiedomeinen en specifieke sleutelwoorden een geschikt 

Belgische bedrijf terug te vinden. Eerst werden de al bestaande bedrijfsfiches, die 

vandaag alfabetisch gerangschikt staan op de website van Iterbelgium, ondergebracht in 

een nieuwe hoofdindeling, met name: 

 

- Engineering & Simulation 

- Mechanical Components 

- Electro-mechanical Assemblies 

- Electronic Systems 

- Support Services 

Daarna werd de core business van elk specifiek bedrijf samengevat als één slagzin in een 

lijst van competenties per hoofdrubriek.  

Op die manier vindt men bijvoorbeeld in de rubriek “Engineering & Simulation”: 

 

http://www.e6cvd.com/cvd


- advanced simulation technologies 

- software solutions for interactive robots 

- multiphysics CAE-CAD engineering software 

- engineering software for design and analysis 

etc.  

De bedoeling met deze architectuur is om gericht te kunnen vertrekken vanuit een 

concrete technologievraag, waarbij een externe gebruiker dan in twee stappen (de 

eerste voor de hoofdindeling, de tweede voor de specifieke competentie) naar een 

geschikt bedrijf wordt gekanaliseerd. 

IBF Korea 2014 

Wat een door de UK geplande IBF 2014-editie betreft, die voorzien was als “tussen-

event” tussen de tweejaarlijkse IBF-events van Iter France in de onpare jaren (met 

laatste editie in 2013 in Toulon en volgende editie in 2015 in Marseille), die heeft niet 

kunnen plaatsvinden, vermoedelijk door gebrek aan adequate resources om zulk een 

event te kunnen opzetten.  

Anderzijds had Zuid-Korea eind 2013 in Monaco op MIIFED aangekondigd dat het een 

hightech “IBF-like” business event wilden opzetten met Zuid-Koreaanse en Aziatische 

bedrijven, maar ook met Europese toptechnologiebedrijven. Dit event heeft dan ook 

effectief plaatsgevonden, in Seoul, en getuigde van de grote organisatorische slagkracht 

van de Koreaanse Domestic Agency, gezien de korte tijd van enkele maanden waarin dit 

allemaal op poten werd gezet.   

 

In dit verband is op te merken dat het Belgische Vinçotte, vanuit zijn rol als contractor 

voor de inspecties van alle componenten voor de fabricage van het ITER Vacuum Vessel, 

een permanentie heeft opgezet in Korea om onder meer het productieproces en de 

kwaliteitsborging van Hyundai Heavy Industries van nabij te kunnen opvolgen en te 

controleren voor de Koreaanse segmenten van het Vacuum Vessel.  

Een ander vermeldenswaardig aspect is de grote openheid waarmee de Koreaanse 

organisator zijn buitenlandse gasten tijdens een technisch bezoek in de marge van IBF 

2014 toegang verleende tot de K-STAR fusiereactor, waarbij duidelijk werd dat Korea 

een ambitieuze rol wil blijven spelen in het wereldwijde fusie-onderzoeksprogramma. 

 

Alle presentaties vanwege de industrie op IBF 2014 zijn beschikbaar bij Iterbelgium.  

 

meer info: 

http://www.iter.org/newsline/-/1968 

 deelname SOFT 2014  

De editie van SOFT 2014 vond plaats in San Sebastian in het Spaanse Baskenland.  

Op de SOFT conferences is de industrie intussen een vaste waarde geworden om het 

http://www.iter.org/newsline/-/1968


wetenschapsluik van de fusiewereld zo dicht mogelijk bij de industriële actoren en 

competenties te brengen.  

Iterbelgium nam er aan deel met een nationale stand, geflankeerd door een aparte 

bedrijfsstand van het Mechelse bedrijf HTMS. Dit bedrijf is als kleine KMO (35 man 

sterk) erg zichtbaar geworden bij F4E en diverse bedrijven in het ITER-circuit, door de 

mogelijkheden die ze bieden om metalen afdichtingsringen een lekdichtheid te 

verzekeren tussen componenten die men tot nu toe enkel dacht te kunnen bereiken via 

een gelaste constructie. HTMS heeft onder meer in opdracht van F4E gewerkt aan het 

opzetten van dichtheidskwalificatieproeven in samenwerking met het Russische 

Cryogenmash en bewijst dat er ook door KMO’s sterke niche producten of diensten 

kunnen worden aangeboden in ITER. 

 

 

Foto’s: stand van de firma HTMS en van Iterbelgium, aansluitend naast elkaar, op de SOFT 2015 

Conference in San Sebastian   



Aanpassingen website 

Voorts werden enkele kleine actualisaties op de website www.iterbelgium.be 

doorgevoerd, die in 2013 nog niet waren afgehandeld. Ook werd een bescheiden actie 

ondernomen, onder de vorm van een korte opleiding bij Connexion voor de Iterbelgium 

secretariaatsmedewerkster, om voortaan een aantal wijzigingen zelf te kunnen 

aanbrengen in de websitestructuur, waarvoor eerder steeds beroep moest gedaan 

worden op betalende diensten van de firma Connexion.  

Iterbelgium netwerking event 

Het werd hoog tijd om in 2014 ook de nodige aandacht te geven aan een Iterbelgium 

event waarbij de Iterbelgium community bij elkaar wordt gebracht en waarbij aan de 

hand van diverse presentaties een stand van zaken wordt opgemaakt van de Belgische 

contracten in ITER.  

Dit event, oorspronkelijk gepland in 2014, werd uiteindelijk verschoven naar begin 

2015, enerzijds om de editie IBF 2015 einde maart 2015 in Marseille voldoende kort 

hierop te laten sluiten, anderzijds om voldoende tijd te laten om ook FIT en AWEX als 

exportpromotie-organisaties in dit initiatief te betrekken.  

Over dit event wordt verslag opgemaakt in de Iterbelgium rapportering voor 2015. 

Fusion and Education 

 

In het kader van de acties van Iterbelgium om de betrokkenheid met het ITER project, en 

bij uitbreiding met de ITER industrie, te verhogen langs de kant van het onderwijs, zette 

Iterbelgium, in samenwerking met prof. Dirk Vanderschueren (UGent) een 

informatiesessie op voor studenten van de faculteit Materiaalkunde van de UGent en 

OCAS met AIB Vincotte.  

Dit initiatief kwam als een ad hoc alternatief voor de Fusion Show die in samenwerking 

met de UAntwerpen alternerend plaatsvindt in de onpare jaren, dus niet in 2014.  

Bij de sessie ten huize van AIB Vinçotte, met een 12 tal ingenieursstudenten 

Materiaalkunde, werd het specifieke belang toegelicht van ITER op het vlak van nieuwe 

materialen en van de bijzondere methodes om ITER-materialen te testen en 

kwalificeren: enerzijds kwam prof. Jef Ongena aan het woord vanuit zijn lange fusie-

ervaring in JET en Jülich, anderzijds gaf AIB Vincotte (André Weyn) toelichting bij hun 

rol in de kwaliteitscontroles op alle lasprocedures en componenten voor het gigantische 

ITER reactorvat, met 7 segmenten die door het Europees consortium Ansaldo-

Mangiarote-Walter Tosto worden geleverd, en 2 door het Zuid-Koreaanse Hyundai 

Heavy Industries. 

Sensibilisering KMO’s voor ITER 

In het kader van de sensibilisering van nuttige ITER-competenties nam Iterbelgium in 

2014 deel aan twee initiatieven om nieuwe competenties te “recruteren”. 

http://www.iterbelgium.be/


Enerzijds trad Iterbelgium op in de hoedanigheid van aankoper op een aankopersbeurs 

die jaarlijks door technologiefederatie Agoria wordt georganiseerd. Hierop kunnen 

geïnteresseerde bedrijven via speed dating hun competenties als toeleverancier 

verkopen aan een groep van aankopers. Er meldden zich bij deze editie in 2014 een 

tiental nieuwe potentiële Iterbelgium leden, maar niet alle onder hen hebben dit 

intussen vertaald naar een company fiche op de website. 

 

 

 

Het gaat hier om bedrijven Helaxa Waterjet Cutting, Exel composites, Vlassenroot, 

GDTech, Coor Service Management, Nallian, Trayco, TCS, Möckel en Thyssen Krupp 

Christon. 

 

meer info:  

http://www.aankopersbeurs.be/ 

Anderzijds trad Iterbelgium ook op als gastspreker op de Algemene Vergadering van de 

Agoria Business Community van Toeleveranciers, waarop een 60 tal deelnemers 

aanwezig waren. Onderwerp was ook hier het ITER project en de voorstelling van de 

mogelijkheden voor Belgische bedrijven om in tweede of derde lijn deel te nemen aan de 

internationale aanbestedingen voor technologische componenten en know-how.  

 

meer info:  

http://agoria.be/nl/Jaarvergadering-Agoria-Subcontracting-op-14-oktober-2014 

 

 

http://www.aankopersbeurs.be/
http://agoria.be/nl/Jaarvergadering-Agoria-Subcontracting-op-14-oktober-2014


Programma 2015  

Vooreerst zal het voorziene netwerking event worden opgezet dat tot doel heeft om 

voor Belgische bedrijven de volgende IBF editie van 2015 in te leiden en voor te 

bereiden.  

Bedoeling van het event is enerzijds om bedrijven die vandaag al actief zijn in ITER (en 

die dus een contract hebben lopen met F4E of IO) bij elkaar te brengen en in de 

schijnwerper te plaatsen en anderzijds om nieuwe bedrijven te ronselen .  

 

Bedoeling is om bij die gelegenheid ook de netwerken van FIT en AWEX te betrekken 

voor een contactname met bedrijven in hun database, om hen warm te maken voor een 

actieve Belgische deelname aan IBF 2015 in Marseille.  

Bovendien zal van IBF 2015 gebruik worden gemaakt om een journalistiek verslag over 

ITER en de Belgische industrie te laten verschijnen in één van de belangrijkste Belgische 

dagbladen.  

In de loop van 2015 zullen ook acties worden ondernomen voor een gericht 

verspreiding van de Belgische Iterbelgium App met informatie naar alle belangrijke 

ITER-actoren. Dit gebeurt zodra de wijzigingen voor meer gebruiksvriendelijkheid van 

de App zijn geïmplementeerd.  

Ook dit jaar zal Iterbelgium opnieuw actief deelnemen, als sponsor en als spreker, op de 

tweejaarlijkse fusieshow georganiseerd door de UAntwerpen, voor 3 à 4000 leerlingen 

van de derde graad secundair onderwijs in Vlaanderen.  

 
In naam van het stuurcomité van Iterbelgium  
Christian Dierick  
Iterbelgium coordinator 


