
Jaarrapport Iterbelgium 2015 

 

Inleiding 

 

In de loop van het werkjaar 2015 werden voor de verschillende Iterbelgium doelgroepen 

opnieuw een aantal specifieke activiteiten opgezet.  

 

Eerst was er een Iterbelgium netwerk event met de Belgische bedrijven, vervolgens de 

organisatie van de Belgische deelname aan IBF 2015 in Marseille en tenslotte, iets later op 

het jaar, en in het kader van het tweejaarlijkse initiatief met de Universiteit Antwerpen, het 

educatief event rond “ITER en kernfusie” met de onderwijswereld.  

Daarnaast bleven natuurlijk een aantal individuele dossiers van Belgische bedrijven in de 

aandacht bij hun kandidatuur voor F4E-contracten en startte België in naam van de 

Europese ILO-groep een industrievertegenwoordiging op in de opvolging van de FIIF 

activiteiten (Fusion Industry Innovation Forum) van de Europese Commissie. 

 

Belgisch netwerk event 

 

In het begin van het jaar, op 4 maart 2015, werd in het Diamant Conference Centre een 

netwerk event opgezet, met als doel om Belgische bedrijven warm te maken voor deelname 

aan IBF, en 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. Hierop waren 

ongeveer 60 deelnemers aanwezig. De presentaties van de bedrijven die reeds binnen het 

ITER-project gecontracteerd zijn, werden na het event op de website van Iterbelgium 

toegevoegd.   

Info: http://www.iterbelgium.be/nl/documenten 

 
programma van het Iterbelgium netwerk event 



IBF 2015 in Marseille  

 

In het kader van IBF 2015 in Marseille viel alweer een belangrijke opkomst te noteren van 

de industrie, om er te komen netwerken, de laatste stand van zaken in het project te kennen 

en partners te zoeken bij de uitbesteding van deeltaken aan subcontractors, of gewoon voor 

de prospectie en ter aanvulling van een portfolio van partners en mogelijke toeleveranciers 

voor specifieke producten of diensten. 

 

 
 

Netwerking en B2B tussen bedrijven op IBF 2015 

 

Onder de vele honderden bedrijven (413 in totaal), met in totaal méér dan dubbel zoveel 

vertegenwoordigers van die bedrijven (875, dus per bedrijf gemiddeld een tweetal mensen), 

was ook een delegatie uit België (18 Belgische deelnemers) aanwezig , met name van de 

firma’s Anglo-Belgian Corporation, Etacom, HTMS, Icarus, Ingenium, Mayekawa Europe, 

Monnaie, Technord, UDY computational engineering, CMI, alsook enkele 

vertegenwoordigers van AWEX en Agoria. 

 

Ten einde de banden te versterken tussen de Belgische regionale exportagentschappen en 

Iterbelgium, werd dit jaar in Marseille een ontvangst voorzien, door Mr. David Thonon 

(diplomaat en Economisch en Commercieel raadgever bij AWEX Frankrijk), samen met 

Philippe Delcourt en Katja Low (allen van AWEX), voor de Belgische firma’s die daags ervóór 

in het kader van een AWEX-missie een bezoek brachten aan het CERN in Geneve.  

De Consul Generaal van België in Marseille, Luc De Lobel, bood een cocktail aan voor alle 

Belgische deelnemers op IBF 2015. 

  
enkele van de Belgische deelnemers aan IBF samen met de Consul Generaal in Marseille, Luc De 

Lobel (foto in het midden, achteraan) en, onder meer, David Thonon (uiterst rechts) van Awex 

Frankrijk)    



De gecombineerde formule CERN-ITER illustreert dat de combinatie van meerdere diverse 

hoogtechnologische projecten een interessante markt biedt voor hetzelfde type van 

technologiebedrijven. 

Van deze editie van IBF 2015 werd ook gebruikgemaakt om een journalist (Senne Starckx, 

free lance, werkend onder meer voor De Standaard) mee te nemen naar IBF om verslag uit 

te brengen over de vorderingen van ITER in De Standaard. Dit verslag verscheen in De 

Standaard van 4-5-6 April 2015. 

 

  

Fusion show met UAntwerpen 

 

In het kader van de tweejaarlijkse “Fusion show” in samenwerking met de Universiteit 

Antwerpen werd ook dit jaar een uitnodiging verstuurd naar de Vlaamse scholen met een 

richting “wetenschappen” of “techniek” in de derde graad van het secundair onderwijs. 

 

Bij de voorinschrijving waren al méér dan 2000 leerlingen geboekt en het totaal bedroeg 

3800 leerlingen voor de diverse sessies gespreid over drie dagen. Dat dit evenement 

intussen een succesnummer is, mag blijken uit het feit dat het aantal deelnemende scholen 

en hun leerlingen nog steeds in stijgende lijn zit.  

De inbreng van Iterbelgium bestond voor de tweede keer uit een sponsoring voor de 

organisatie van het evenement alsook uit een specifieke informatiesessie over de bredere 

context van de energie-uitdagingen en technologieën. 

 

info: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/faculteit-wetenschappen/wetenschap-voor-

iedereen/fusieshow/ 



 

 

 
 

Typische klasfoto’s met leerlingen tegen de achtergrond van de JET-reactor in het kader van de 

Fusion show Antwerpen 

 

   
 

Toelichting over energie-uitdagingen en rol van kernfusie daarin  

 

Nuc Tec Bel App 

 

In de loop van 2015 werden ook acties ondernomen voor een ad hoc verspreiding van de 

Belgische Nuc Tec Bel  App met informatie voor de diverse  ITER-actoren.  Dit moet een 

handig instrument worden om competenties van België te promoten in de context van het 

specifieke project ITER, en bij uitbreiding voor de bredere nucleaire technologieën die ons 

land aan klanten wereldwijd kunnen bieden.    

Info: https://itunes.apple.com/us/app/nuc-tec-bel/id975148250?mt=8 

 

 

 

 



 

Jaarlijkse TEC meeting 

 
In december 2015 werd de Trilateral Euregio Cluster meeting georganiseerd op de site van het 

SCK•CEN. Het discussie-onderwerp was “Radiation effects and plasma wall interaction in advanced 

materials for ITER and DEMO”. Op de meeting waren meer dan vijftig wetenschappers aanwezig uit 

fusielaboratoria uit Nederland, Duitsland, het VK en België. Uit de discussies bleek dat de 

karakterisering van “plasma facing materials” onder neutronenbestraling momenteel de 

belangrijkste ontbrekende stap is in het ontwerp van de DEMO PHASE I (d.w.z. de beginconfiguratie). 

De samenwerking binnen de TEC groep zal zich daarom richten op de ontwikkeling en kwalificatie 

van procedures om DEMO-relevante hoge-temperatuur bestralingsomstandigheden te creëren aan 

het SCK•CEN en het uitvoeren van hoge-flux testen in “hot cells” aan het FZJ (Duitsland).  

De gepresenteerde onderwerpen en een samenvatting van de meeting zijn verzameld in het 

jaarlijkse fusierapport van het SCK•CEN.  

 

 

 
 
Jaarlijkse TEC meeting, Mol, december 2015. 

 

Educatieve events 
 

“Fusion Technology challenges” werd ook gepresenteerd, zoals elk jaar, op UCL Louvain-la-Neuve 

tijdens een seminarie voor de studenten “Master in Engineering”, en georganiseerd door “Unité 

Therm”. In december 2015 werd ook een uiteenzetting gegeven over de toekomst van fusie aan de 

werkgroep “Nucleaire Thematiek” van het STORA platform. Tenslotte werden in 2015 ook twee 



conferenties "Connaissance et Vie" over fusie gegeven (titel: "L'énergie de fusion, ou comment 

mettre le soleil en boite") . 

Planning 2016 

 

Promotie voor de Belgische industrie 

 

Voor het werkjaar 2016 is vanuit de industrie (Iterbelgium) een deelname gepland aan het 

tweejaarlijkse, intussen gecombineerde IBF-MIIFED event in Monaco, alsook aan de 

tweejaarlijkse SOFT Conference, die in Praag zal plaatsvinden. Op beide conferenties is een 

fysieke aanwezigheid van de Belgische ITER industrie gepland met een “Iterbelgium booth”.  

 

Ook is Iterbelgium opnieuw van de partij op de Agoria aankopersbeurs voor grote 

opdrachtgevers en toeleveranciers. Deze beurs is kostenloos voor de “aankopers” en 

Iterbelgium tracht via deze weg nieuwe interesses te vinden bij de Belgische bedrijven voor 

het Iter-project. Doorgaans nemen een tiental KMO’s bij die gelegenheid contact op met 

Iterbelgium als potentiële aanbieder van specifieke competenties. 

(http://www.aankopersbeurs.be/nl/profiles?field_profile_type_value_i18n=purchaser) 

 
Netwerking met Belgische industrie 

Een topical day in combinatie met een bezoek aan de testinfrastructuur van het SCK•CEN 

kan georganiseerd worden in de tweede helft van 2016 met het onderwerp "Neutron 

Irradiation Effects in Fusion (structural and functional) Materials”. 

Educatief luik 

Verder zal nog gesleuteld worden aan het luik “energie” van de Iterbelgium deelname aan 

het tweejaarlijkse initiatief met de Universiteit Antwerpen- de volgende editie is in 2017- en 

zal onder meer besproken worden op welke manier aan een vraag van UGent kan worden 

tegemoet gekomen voor een “fusion show” of gelijkaardig voor de UGent (bachelor niveau).  

 

Mogelijk wordt dit een aanvullend luik bij de huidige fusion show van UAntwerpen, 

aangezien het niet realistisch lijkt om op Vlaams niveau het initiatief van UAntwerpen in een 

andere stad te dupliceren. Ook van Waalse zijde is er intussen interesse voor dit initiatief.  

 

Het SCK•CEN plant deel te nemen aan publieke informatiesessies, en lessen en seminaries in 

Universiteiten en Hoge Scholen te geven, alsook verder te netwerken met industriële 

partners rond fusietechnologie en toekomstperspectieven. 

Platform management 

 

Intussen zijn nog enkele aanpassingen op de website noodzakelijk : 

-om de huidige lopende educatieve initiatieven beter kenbaar te maken (er is inderdaad 

nogal wat interesse vanwege leerlingen voor het Iter-project);  

- om de website nog beter te gebruiken voor tussentijdse (generieke) samenvattingen over 

het verloop van de verschillende aanbestedingen. Hierbij is het de bedoeling om de 

informatie vanuit de ILO-vergaderingen –voor zover niet onder embargo zo rechtstreeks 

mogelijk via de website ter beschikking te stellen van geïnteresseerde bedrijven; 

- ook wordt de App van “Nuc Tec Bel” nog wat aantrekkelijker gemaakt en zal er ter 

gelegenheid van SOFT 2016 een actieve publiciteit gevoerd worden voor de Belgische 

bedrijven via deze App. 



 

Tenslotte blijft ook specifieke aandacht voor de individuele begeleiding van bedrijven voor 

toekomstige contracten. Aangezien de heel grote contracten intussen verdeeld zijn, komt er 

de volgende jaren een fase waarin subcontracting van KMO’s voor de grotere consortia een 

toenemende rol kan spelen.  

 

 

Voor het Iterbelgium Steering Committee, 

 

 

Christian Dierick 

Iterbelgium coördinator  

 


