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Begeleidingsgroep “BREPLA” 

Reglement van orde  

 

1. | Context 

BREPLA is een project goedgekeurd door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) binnen het 

gereserveerd budget van COOCK. Dit project wil de transitie naar biogebaseerde composieten versnellen. Dit 

doen we door onze kennis omtrent biocomposieten verder uit te bouwen en de industriële implementatie te 

stimuleren en activeren. Samenwerking tussen deze bedrijven is hierbij de sleutel tot een succesvolle transitie.  

Het project richt zich op 3 sectoren met het grootste potentieel: de meubelindustrie, de transportsector en 

consumentengoederen.  Concrete doelstellingen zijn: 

• Collectieve acties en brede, laagdrempelige sensibilisatie betrekken de hele waardeketen bij de 

transitie, aan de hand van 3 technologische opleidingen voor voorlopers, 5 hands-on workshops voor 

innovatievolgers, 3 composietdemonstratoren, een projectwebsite, blogs, etc. 

• Eindgebruikers kennen de economische en technologische uitdagingen van biogebaseerde 

composieten. Bestaande tools, materiaal- en proceskennis zijn in een vertaalonderzoek afgestemd op 

producteisen van de 3 sectoren. Het projectvoorstel richt op diverse types thermohardende en 

thermoplastische biocomposieten: zelfversterkte composieten, natuurvezel versterkte composieten, 

glas of basalt versterkte composieten. Niet alleen de aanmaak en het inzetten van het biocomposiet 

wordt geviseerd maar ook de aanmaak van de benodigde componenten; vezels, filamenten weefsels, 

naaldvilt, formulaties en prepregs. Daarnaast zal er ook oog zijn voor aspecten van productontwerp, 

kostprijs, de recyclagemogelijkheden van deze materialen en hun milieu-impact.   

• Textielbedrijven en composietverwerkers kennen de aandachtpunten voor het werken met 

biocomposieten. Bestaande kennis wordt verdiept en uitgebreid met aandacht voor nieuwe 

biogebaseerde materialen (bijvoorbeeld bioPP en bioPA) en nieuwe formulaties. Daarnaast wordt waar 

nodig bijkomende kennis opgebouwd die specifiek van toepassing is voor de 3 doelsectoren.  

Centexbel-VKC en Sirris zijn contractueel gebonden door VLAIO om een Begeleidingsgroep te installeren. 

Bedrijven die deelnemen aan BREPLA zijn lid van de Begeleidingsgroep en worden gevraagd dit reglement van 

orde te aanvaarden dat beschrijft hoe deze Begeleidingsgroep is samengesteld, haar rol en haar werking. 
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2. | Reglement van orde van de Begeleidingsgroep 

2.1 | Verantwoordelijkheden van de Begeleidingsgroep 

De Begeleidingsgroep ziet toe op de globale uitvoering van het project. De leden ondersteunen, naar best 

vermogen, Centexbel-VKC en Sirris in de globale planning van het project. Hun bijdrage en input is gericht op 

het maximaliseren van de valorisatie en exploitatie van de projectresultaten. 

De taken van de Begeleidingsgroep omvatten:  

• toezicht houden op de voortgang van het project met oog op de realisatie van de doelstellingen, 

• begeleiden, voorstellen van nieuwe invalshoeken, bespreken van de resultaten, … zodat de exploitatie 

van de resultaten gemaximaliseerd wordt alsook het aankaarten van algemene en belangrijke 

industriële problemen in het kader van het project, 

• assisteren en voorstellen doen voor maximale implementatie van de projectresultaten in de industrie 

en in het bijzonder in KMO’s, 

• feedback geven bij contacteren door VLAIO omtrent de evaluatie van het project. 

2.2 | Samenstelling van de Begeleidingsgroep 

De Begeleidingsgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijven die actief betrokken zijn in het thema 

van het project. In principe is het mandaat van de leden van de Begeleidingsgroep geldig tot het einde van het 

project.  

De Begeleidingsgroep is zodanig samengesteld dat hij zo representatief mogelijk is voor de totale doelgroep, met 

bijzondere aandacht voor de behartiging van de belangen van KMO’s. 

Elk bedrijf, lid van de Begeleidingsgroep, is vrij in het afvaardigen van personeelsleden voor de Begeleidingsgroep. 

Elk bedrijf gevestigd in Europa kan lid worden van de Begeleidingsgroep. 

VLAIO heeft één waarnemer in het projectconsortium, deze wordt door VLAIO aangeduid. 

2.3 | Werking van de Begeleidingsgroep  

In principe komt de Begeleidingsgroep tweemaal per jaar samen. 

De projectmanager (Centexbel-VKC) stuurt ten laatste één week voor de vergadering de voorlopige agenda aan 

de leden van de Begeleidingsgroep. Deze agenda bevat minimaal de bespreking van de verrichte activiteiten van 
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de voorbije periode en de bespreking van de planning voor de komende periode. Elk lid van de Begeleidingsgroep 

kan agendapunten laten toevoegen. 

Tijdens de vergadering informeren Centexbel-VKC en Sirris de leden van de Begeleidingsgroep nauwgezet over 

de voortgang van het project. De begeleidingsgroep kan hierop adviezen en aanbevelingen formuleren 

betreffende de voortgang en het project in het algemeen. Hierbij streeft de Begeleidingsgroep naar een consensus. 

Bij ontstentenis van een akkoord heeft de projectmanager een doorslaggevende stem. 

Het verslag van de vergadering alsook de documenten besproken tijdens de vergadering van de 

Begeleidingsgroep wordt ten laatste één maand na de vergadering aan de leden van de begeleidingsgroep 

gestuurd. 

2.4 | Deontologie 

De leden van de begeleidingsgroep vertegenwoordigen de doelgroep en dus niet enkel de belangen van hun 

eigen onderneming of instelling. 

De projectuitvoerders geven aan welke informatie confidentieel dient gehouden worden door de leden van de 

Begeleidingsgroep. Deze geheimhoudingsplicht is niet geldig als kan aangetoond worden dat de gegeven 

informatie publiek beschikbaar is, legaal bekomen werd door het lid via een derde partij, of dat ze gegenereerd 

werd door het lid zelf buiten het dossier en niet gebaseerd is op activiteiten binnen het kader van het project. De 

leden van de Begeleidingsgroep dienen deze confidentialiteit te behouden tot twee jaar na het beëindigen van 

het project. 

Indien vereist omwille van confidentiële (bedrijfseigen) data van een bepaald bedrijf, lid van de Begeleidingsgroep, 

kunnen de leden van de Begeleidingsgroep hiervoor een bijkomende specifieke geheimhoudingsovereenkomst 

sluiten.  

De implementatie en/of het gebruik van de projectresultaten door de leden van de Begeleidingsgroep tijdens en 

na de uitvoering van het project gebeurt in overeenstemming met geldende eigendomsrechten en na 

voorafgaandelijke toestemming van Centexbel-VKC en Sirris. 

De leden van de Begeleidingsgroep erkennen dat de eigendomsrechten van de resultaten die voortvloeien uit de 

projectactiviteiten volledig toekomen aan Centexbel-VKC en Sirris . 

De leden van het projectconsortium behouden de volledige eigendomsrechten van de door hen in het project 

ingebrachte voorgrondkennis. Zij kunnen voor het gebruik van deze kennis en de eventueel nodige kennis van 

derden tijdens en/of na het project, specifieke regelingen overeenkomen.  
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