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VAN 3,6 TOT 6,7 L/100 KM VAN93 TOT 155GCO2/KM
Afgebeelde voertuigen: CITROËN C1 Seduction 5d. (optie: koetswerkkleur rood ’Scarlet’, accessoire: 14” lichtmetalen velgen ‘Spazz’), CITROËN C3 Exclusive (opties: kleur in optie en 17’’ aluminium velgen), CITROËN C3 Picasso Exclusive (opties: metaalkleur, Black Pack en panoramisch dak). (1) Reductie, alle premies zijn inbegrepen alsook
de kortingen, de recyclagepremies(2), de federale bijdragen(3) en de stockpremies(4). (2) Citroën neemt uw oud voertuig over bij aankoop van een nieuwe Citroën. Dit voertuig moet volledig zijn en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op naam van de koper van het nieuwe voertuig. (3) Voorwaarden toekenning federale bijdrage op citroen.be
of in uw deelnemend Citroën verkooppunt. (4) Aanbieding geldig zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen niet cumuleerbaar met andere lopende promoties en geldig op nieuwe Citroën modellen, in de deelnemende Citroën verkooppunten in juni 2011 en enkel op stockwagens.

AANBIEDING GELDIG T.E.M. 30 JUNI IN DE DEELNEMENDE VERKOOPPUNTEN

CITROËN C1
1.0i SEDUCTION 3d.

CITROËN C3
1.4 HDi 70 SEDUCTION

CITROËN C3 PICASSO
1.6 HDi 90 EXCLUSIVE

LAST MINUTE VAKANTIEACTIE

-42%
(1) -40%

(1) -34%
(1)

citroen.be

BRUSSELBRUSSEL ● De Duitse cDe Duitse chemierhemiereuseus
BASBASF pomF pomptpte meer dan 1 miljarde meer dan 1 miljard
euro in onderzoek naar geeuro in onderzoek naar genetischnetisch
gegemanipuleerde gemanipuleerde gewassen. Hetwassen. Het
dochtdochterbedrierbedrijf Crjf CropDesign isopDesign is
betrbetrokkeokken bin bij de aardappelvj de aardappelveld-eld-
prproef in Weoef in Wettttereren, die leidde toten, die leidde tot
vverhitteerhitte debattdebatten oven overer
academiscacademische vrihe vrijheid en hetjheid en het
ontslag van de Lontslag van de Leuveuvenseense
onderzoekstonderzoekster Ber Barbararbara Va Van Dyck.an Dyck.

DOOR REMY AMKREUTZ EN KIM VAN DE PERRE

WaWas u verrs u verrasast door de polemiek na det door de polemiek na de
actie biactie bij het aardappelvj het aardappelveld?eld?
Johan Cardoen: “Zeker, het debat is nog

nooit zo levendig geweest. Tochwil ik bena-
drukken dat de proef bestaat om de risico’s
in te schatten.Wij hebben inWetteren geen
commerciëledoelstellingvoorogen.”

GrGreeneenpeace stpeace stelt dat BASelt dat BASF pateF patentntenen
vvoor ogoor ogen heefen heeft. Die brt. Die brengeengen vn veel geel geldeld
op.op.
“Patentenkomenvoor inelketechnologie.

Door onze kennis te beschermen, kunnen
we onze investering terugverdienen. Ook
voor de Fortuna-aardappel (de BASF-aardap-
pel in Wetteren, RA/KVDP) loopt er een
patentaanvraag, ja.”

Dus uw doelstDus uw doelstelling in Weelling in Wettttereren is welen is wel
commercommercieel?cieel?
“Minderdan10procentvanonzepatenten

komt daadwerkelijk op demarkt.Wewillen
de Fortuna-aardappel commercialiseren,
maardat isniethetdoelvandezeveldproef.”

PPhilippe Bhilippe Bararet van de Bet van de Biovioveiligheids-eiligheids-
rraad spraad spreekt van een markeeekt van een marketingtrtingtruc.uc.
“Natuurlijk verlenen de universiteiten

geloofwaardigheidaanonsonderzoek. Toch
hebben juist zij ons benaderd om een aard-
appelrasmee te nemen in de proef. U denkt
toch niet dat BASF zulke proeven niet zelf
kan uitvoeren?Wij voeren jaarlijks honder-
den testsuit.”

De nauweDe nauwe banden met de industbanden met de industrierie
kunnen de onafhankkunnen de onafhankelielijkheid van uni-jkheid van uni-
verversitair onderzoek in gesitair onderzoek in gevaar brvaar brengeengen.n.
“Ik las in uw krant dat 15 procent van de

onderzoeksgelden van de industrie afkom-
stig is. 85 procent komt dus van andere
bronnen, zoals de overheid. Dat plaatst de
zaak tochenigszins inperspectief.”

U wU weet ook dat bieet ook dat bij biotj biotecechnologischnologischehe
fafacultculteiteiten ven veel meer geel meer geld uit de pri-eld uit de pri-
vévésectsector koor komt, totmt, tot 5050 prprocent.ocent.
“Dat zou goed kunnen. Maar in planten-

biotechnologie staat Vlaanderen ook in
de top 2 van de wereld. We moeten juist
trots zijn op de samenwerking met de
kenniscentra.”

EEn de academiscn de academische vrihe vrijheid dan?jheid dan?
“Waarom zouden wij de resultaten willen

beïnvloeden? Dan kunnen we onze testen

beter zelf doen. Buitenlandse collega’s vra-
gen mij vaak waarom CropDesign nog in
Vlaanderen zit, in zo’n vijandige omgeving.
Nu, wij blijven hier vanwege de aanwezige
kenniscentra, zoals het Vlaams Instituut
voorBiotechnologie endeuniversiteiten.”

KKan er wan er wel gel gespresprokoken woen worden van eenrden van een
““vivijandigejandige omgeomgeving”ving” als Vlaams minis-als Vlaams minis-
terter-pr-president Kesident Kris Pris Peeteeters (ers (CD&V)CD&V) de ver-de ver-
nielingenielingen hard vern hard veroordeelt en het voordeelt en het veldeld
zelfs bezoekt?zelfs bezoekt?
“Hij heeft een belangrijk signaal willen

geven.Zijnaanwezigheidtoontdeblijvende
steunvandeoverheidvooronze industrie.”

Critici sprCritici sprekeken van een dichte verwe-en van een dichte verwe-
vevenheid tussen de univnheid tussen de univerersitsiteiteiten en heten en het
VIBVIB en BASen BASF.F.
“Het is pertinent onjuist dat er ondoor-

breekbare banden bestaan. De vrijheid van
publicatie staat contractueel vastgelegd.”

UU investinvesteereert miljoenen, maar heeftt miljoenen, maar heeft
ggeen invloed?een invloed? André OAndré Oostosterlinckerlinck, er, ere-e-
rrectector van de KU Lor van de KU Leuveuven, gen, gaf in dezeaf in deze
krkrantant (DM 23/06)(DM 23/06) nog tnog toe dat de indu-oe dat de indu-
ststrie de onderzoekrie de onderzoeksfsfocus mee bepaalt.ocus mee bepaalt.
“Wij beïnvloeden op geen enkele manier

het onderzoek. Eerlijk waar. Alleen bij puur
contract research, waar de universiteit voor

ons onderzoek doet, bepalen we gezamen-
lijkwatweonderde loepnemen."

BBAASSF zou hebben geF zou hebben gedrdreigd om lucreigd om lucratie-atie-
veve contrcontracteacten in ten in te trtrekkeekken bin bij de KUj de KU
LLeuveuven als het gen als het geen maatreen maatregegelen onder-elen onder-
nam tegenam tegen onderzoekstn onderzoekster Ber Barbararbara Vana Van
Dyck.Dyck.
“Dat is fundamenteel onjuist. BASF heeft

geen enkele invloed op de besluiten van de
Leuvenseuniversiteit.”

ViVindt u Vndt u Van Dyckan Dycks ontslag terecht?s ontslag terecht?
“Het laat mij niet onberoerd, maar die

meningga iknietmetudelen.”

UU of BASof BASF hebben gF hebben geen contact opgeen contact opgeno-eno-
men met de univmen met de univerersitsiteiteiten na deen na de
demonsdemonstrtratie?atie?
“De industrie legt zijn wil niet op aan aca-

demici. Iedereen heeft vrijheid van
meningsuiting,maar umoet zich afvragen:
is mevrouw Van Dyck ontslagen vanwege
haar mening of omdat ze vernielingen
goedkeurde en opriep tot vernietiging van
de veldproef? Dat laatste is toch iets heel
anders.”

JOHANCARDOENwas als CEOvanCropDesignnauwbetrokkenbij de ‘aardappelveldslag’ inWetteren

‘Buitenlandsecollega’s vragenwaarom
wij inhet vijandigeVlaanderenblijven’

NNeerrggens tens ter werer wereld is deeld is de
sponsoring van univsponsoring van univerersitairsitair
onderzoek door industonderzoek door industrie grrie grototer.er.
EEn dat brn dat brengt ook risico’s met zichengt ook risico’s met zich
mee.mee.

Ongunstige resultaten
verzwijgen of censureren
“Internationaal onderzoek toont een

reëel risico op geheimhoudings- en cen-
suurclausules in contracten van univer-
siteiten met sponsorende bedrijven”,
zegt professor bio-ethiek Sigrid Sterckx
(UGent en VUB). “Daardoor kan de indu-
strie publicatie van ongunstige onder-
zoeksresultaten vertragen of stukken
uit het artikel deleten. Bijvoorbeeld als
het hunmarktpositie zou kunnen bena-
delen. Bij klinische studies naar potenti-
ële medicijnen is er ook een sterke ten-
dens om negatieve resultaten niet te
publiceren. Daardoor kunnen over-
zichtsartikelen bedoeld om artsen te
overtuigen van een bepaald geneesmid-
del, ten onrechte de indruk wekken dat
demeeste studies positief waren.”
“Toen een Amerikaanse onderzoekster

wou publiceren dat een zogenaamd
innovatief medicijn geen enkele meer-
waarde bood tegenover bestaande pro-
ducten, mocht ze dat niet vanwege zo’n
clausule. Het bedrijf bedreigde de uni-
versiteit met een rechtszaak, die daarop
zelf de onderzoekster bedreigde. Jaren
later is die studie toch verschenen,maar
intussenhaddenal veel patiënten te veel
betaald voor een medicijn dat geen
meerwaarde bood.”

Winst primeert op
algemeen belang
“Patenten of licenties op onderzoeks-

resultaten kunnen zo agressief afge-

dwongen worden dat ze niet langer het
algemeen belang dienen, maar vooral
de winstcijfers”, vervolgt Sterckx. “Neem
het patent op borstkankergenen door
het Amerikaanse bedrijf Myriad, een
spin-off van de universiteit vanUtah, dat
de genen ontdekte. Myriad bepaalde dat
alle diagnostische testen exclusief in
hun labo moesten worden uitgevoerd
tegen forse betaling. Dat maakte scree-
ning van patiënten in families met
borstkanker in de hele wereld peper-
duur. Het Europees patentbureau heeft
het patent na hevig verzet aangepast,
maar in de VS loopt de rechtszaak nog
steeds. Wetenschappers kunnen wel het
algemeen belang beogen met hun
onderzoek, bij die contractuele onder-
handelingen worden ze doorgaans niet
betrokken. Er zijn af en toe positieve uit-
zonderingen: een Leuvens aidsmedicijn
datwél beschikbaar zal zijn voor ontwik-
kelingslanden omdat de wetenschap-
pers die garantie hebben geëist in het
patent. Maar dat is zeldzaam.”

Vooral geld in
lucratieve ziektes
Sterckx: “De industrie investeert enkel

in onderzoek waar een duidelijke markt
voor bestaat. Zeldzame ziektes zijn niet
interessant.” Jean-Jacques Cassiman
wijst erop dat die tendens stilaan wordt
omgebogen. “Omdat er te weinig inte-
resse was van de industrie besliste
Europa in 2000 meer inspanningen te
leveren voor behandeling van weesziek-
tes en werden bewust voordelen gecreë-
erd voor de industrie. Zo kregen ze
marktexclusiviteit gedurende tien jaar.
In 2000 waren er weinig of geen genees-
middelen. Vandaag zijn er al zestig opde
markt en zitten er achthonderd in de
pijplijn. (NC)

Band tussen industrie en
unief is niet zonder risico’s

JOHAN CARDOEN:

Waaromzoudenwijderesultatenwillen
beïnvloeden?Dankunnenweonzetesten
beterzelf doen

De Gedachte
Jean Paul Van Bendegem
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