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Wat u ook kiest als ontbijt ...
bij Colruyt altijd de laagste prijzen!

€ -3

Geldig in de Belgische Colruyt-winkels waar het product gewoonlijk te koop wordt
aangeboden van 23/6 t.e.m. 27/6/2011, zolang de voorraad strekt. Geef uw ‘Extra korting’-
kaart of deze bon af aan de kassa. 1 korting per klant en per kasticket. Niet cumuleerbaar.

Pur Natur
magere of volle
natuuryoghurt
750 g
op
2 verpakkingen

Minute Maid
100 % puur
sinaasappelsap
1 L
op 12 brikken

€ -0,50
Herta
kipfilet of
kalkoenfilet
5 sneden
100 g
op 2 verpakkingen

€ -0,75

Geldig in de Belgische Colruyt-winkels waar het product gewoonlijk te koop wordt
aangeboden van 23/6 t.e.m. 27/6/2011, zolang de voorraad strekt. Geef uw ‘Extra korting’-
kaart of deze bon af aan de kassa. 1 korting per klant en per kasticket. Niet cumuleerbaar.

Geldig in de Belgische Colruyt-winkels waar het product gewoonlijk te koop wordt
aangeboden van 23/6 t.e.m. 27/6/2011, zolang de voorraad strekt. Geef uw ‘Extra korting’-
kaart of deze bon af aan de kassa. 1 korting per klant en per kasticket. Niet cumuleerbaar.48
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U hebt nog geen ‘Extra korting’-kaart?

Als houder van een ‘Extra korting’-kaart profiteert u automatisch van
deze korting. Geef gewoon uw ‘Extra korting’-kaart af aan de kassa.

Vraag ze vandaag nog aan via www.colruyt.be of in uw Colruyt-winkel.
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BRUSSELBRUSSEL ● NergNergens tens ter werer wereldeld
fifinanciernancieren privébedrien privébedrijvjven zoven zoveeleel
wetewetenschnschappeliappelijk onderzoek als injk onderzoek als in
VlaandereVlaanderen. De KU Ln. De KU Leuveuven sten staataat
daarin aan de werdaarin aan de wereldteldtop biop bij het tej het te
ggelde makelde maken van die ren van die researcesearch. ‘Deh. ‘De
industindustrie beïnvloedt op grie beïnvloedt op geeneen
enkenkele wiele wijze de onafhankjze de onafhankelielijkejke
wetewetenschnschapappelipelijkjke opdrache opdracht van det van de
univuniverersitsiteiteiten.’en.’

DOOR REMY AMKREUTZ

André Oosterlinck (64), ererector en asso-
ciatievoorzitter van de KU Leuven, staat
bekend als de godfather van het hoger
onderwijs. Zijn stem beïnvloedt ministers
van Onderwijs en Innovatie, terwijl ook de
rectoren vandeVlaamseuniversiteiten zijn
woord in acht nemen. Dat het onderzoeks-
budget van de instellingen nergens anders
terwereld zo sterkgefinancierdwordtdoor
bedrijven, verrasthemniet.

VlaandereVlaanderen als tn als topkopkennisrennisregio. Megio. Meereer
dan een markedan een marketingslogtingslogan dus?an dus?
“Perceptie is een taai beest. (lacht) Niet

iedereen isdaarvandoordrongen,maarhet
is mij al langer duidelijk dat wij beter pres-
terendandeandereOESO-landen. Liefst 15,3
procent van het totale onderzoeksbudget
van de Vlaamse universiteiten is afkomstig
van bedrijven. Dat is meer dan twee keer
zoveel als het Europees gemiddelde. In
Vlaanderen wordt excellentie genegeerd,
wij dragendatniet inhethart.”

WWaaraarom kiesom kiest de industt de industrie massaalrie massaal
vvoor Vlaamse univoor Vlaamse univerersitsiteiteiten?en?
“Al sindsde jarenzeventig, toeniknogeen

jonge professor was, hebben de Vlaamse
universiteiten gekozen om samen te wer-
kenmetbedrijven.Wijwordenookdoorde
Vlaamse overheid aangemoedigd om het
goed te doen. Door het Industrieel Onder-
zoeksfonds (16,7miljoen euro in 2011 om er
onder meer voor te zorgen dat universitei-
ten inspelen op de industriële vraag, RA)

is eenaanzwengeleffect ontstaan.”

UUit de ciit de cijfjferers blijs blijkt duidelikt duidelijk dat inves-jk dat inves-
tteringeeringen in Wn in Walloniëallonië acachthterblierblijvjven.en.
“Vlaanderenpresteert stukkenbeterdan
België in zijngeheel. Ikgeloof danookniet
ineeneconomische recovery vanWallonië.
Datblijktnietuitdeze cijfers. InWallonië
ligthet aandeel vande industrie inde
onderzoeksgeldenonderde 10procent.”

HHoe is dat verscoe is dat verschil ontshil ontstaan?taan?
“Erheeft daar altijd eengevoel geleefddat

ze onafhankelijkermoeten zijn ten opzich-
te van bedrijven. Vlaanderen is in de laatste
jaren veel sneller gestegen, terwijl het in
Wallonië, ondanks marshallplannen, veel
mindergaat.”

AAlsls

VlaandereVlaanderen aan de tn aan de top stop staat,aat, wil datwil dat
tochtoch zeggzeggen dat nergen dat nergens andersens anders hethet
univuniverersitair onderzoek zo stsitair onderzoek zo sterk in han-erk in han-
den is van de industden is van de industrie. Brie. Bedredreigt dateigt dat
het onafhankhet onafhankelielijkjke aspect ervan?e aspect ervan?
“Nietnoodzakelijk. Ikbegrijpzulkekritiek

somsniet.Deuniversiteit iseenbedrijf ener
staat in onze opdrachtverklaring dat we
contact moeten zoeken met de industrie.
Het Vlaams Parlement en de regering ver-
langen ook dat wij aan valorisatie doen.
Sterker nog, alswe er niet aan voldoen, ont-
vangenweminder subsidies.”

EEmeritus prmeritus profofessor Aessor Albert Mlbert Marteartens (KUns (KU
LLeuveuven)en) zei gisterezei gisteren in deze krn in deze krant datant dat
de industde industrie onderzoekrie onderzoekerers prs probeerobeert tet te

latelaten ontslaan als rn ontslaan als researcesearchrhresultatesultatenen
andersanders uitdruitdraaien dan geweaaien dan gewensnst.t.
“Laat ik een zaak vooropstellen: de over-

heid probeert het sociaal-maatschappelijk
onderzoek vaak sterker te beïnvloeden dan
debedrijven.”

BBedriedrijvjven betalen niet zomaaren betalen niet zomaar
miljoenen aan univmiljoenen aan univerersitsiteiteiten. Zijen. Zij eiseneisen
tochtoch minsteminstens enigns enige inspre inspraak?aak?
“Dat is waar. De industrie heeft indirect

invloedophetonderzoeksdomein.”

CConcroncreet betekeeet betekent dat dat zeldzament dat dat zeldzame
ziektziektes als mucoes als mucoviscidose minderviscidose minder
onderzoconderzocht woht worden dan birden dan bijvjvoorbeeldoorbeeld
borsborstkanktkanker?er? De afzetmarkt is vDe afzetmarkt is vooroor
bedrijvebedrijven dan immers grn dan immers grototer.er.
“Inderdaad, maar kun je dat de industrie

kwalijk nemen? Zij hebben net als wij een
opdracht: winst maken. En de bedrijven
bepalen dan wellicht gedeeltelijk onze
onderzoeksfocus, zij beïnvloeden op geen
enkelewijzedeonafhankelijkewetenschap-
pelijkeopdracht vandeuniversiteiten.”

HHoe kunt u daar zo zekoe kunt u daar zo zeker van zier van zijn?jn?
“Omdat er veiligheidsmaatregelen

bestaan. Professoren kunnen niet, zoals
vroeger het geval was en in andere landen
nog gebeurt, zelf contracten sluiten met
bedrijven.Datdoetdeuniversiteitvoorhen.
Omdat verteerbaar temaken, gaat eendeel
van de onderzoekswinsten terug naar de
onderzoeksgroep.Deprofessorenzijnassis-
tent krijgendan eenhoger loon, een bonus
als het ware. (lacht) Voor wat hoort wat,
niet?”

Door alle industDoor alle industriëriële contactle contacten eindigten eindigt
de KU Lde KU Leuveuven als acen als achtsthtste te ter werer wereld qeld quaua
opbreopbrengstngsten uit pateen uit patentnten. Oen. Opvallend,pvallend,
niet?niet?
“Dat is weer zo’n verkeerd beeld. Dat Yale,

Oxford enCambridge niet boven ons eindi-
gen weten we. Zij ontvangen eerder grote
giften, terwijlonderzoekinopdrachtvande
industrie, de zogeheten contract research,

daar veelminder voorkomt.
“Wij nemen weinig patenten op waarbij

vooraf onduidelijk is of het geld gaat ople-
veren.Wezijnzovoorzichtigomdathetook
geld kost om een patent aan te vragen.
Nogal wat buitenlandse universiteiten vra-
gen voor elke uitvinding een patent aan,
omdat ze zoondermeerhoger eindigenop
universitaire rankings. Wij doen dat dus
niet. We zoeken direct een firma die het
patent kan exploiteren. Endat levert op. Als
je het goed doet, komen de bedrijven van-
zelf.”

Ererector aanKULeuvenANDRÉOOSTERLINCKverdedigt grote impact vanprivébedrijven inVlaamse research

‘De industriemoetnetalswijwinstmaken’

BRUSSELBRUSSEL ● Metaforum Leuven, de inter-
disciplinaire denktank van de KU Leuven,
start komend najaar een debat over aca-
demische vrijheid, vrijheid van menings-
uiting, burgerlijke ongehoorzaamheid en
neutraliteit van onderzoek. Aanleiding is
de heisa over het feit dat de Leuvense
universiteit onderzoekster Barbara Van
Dyck op staande voet ontsloeg wegens
deelname aan de vernieling van een
wetenschappelijk proefveld met gene-
tisch gewijzigde organismen (ggo’s) in
Wetteren.
“Net zoals we nu doen over de ‘K’ van

de KU Leuven, moet er ook in alle open-
heid nagedacht en gediscussieerd wor-
den over vragen rond de neutraliteit van
wetenschap, de betrouwbaarheid van
onderzoek gefinancierd door private
ondernemingen, de grenzen van de vrij-
heid van meningsuiting en burgerlijke
ongehoorzaamheid en de verhouding tot
de vrijheid van onderzoek”, zegt profes-
sor Erik Schokkaert, voorzitter van de
stuurgroep van Metaforum Leuven, in het
Leuvense blad Campuskrant.

(BELGA)

KU Leuven bezint
zich over
academische vrijheidDeoverheidprobeert

het sociaal-
maatschappelijk
onderzoekvaak
sterker te
beïnvloedendan
debedrijven

■ André Oosterlinck: ‘De universiteit
moét contact zoeken met de industrie.’
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