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VIC VAN AELST DOET HET OPNIEUW

NA HET VERTREK VAN DE VS

Afghaanse vrouwen
vrezen terugkeer
van taliban

‘Mensenwillengeen
meliggelulmeer’

>Buitenland, 17
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Toots krijgt een straat en wordt al wat onsterfelijk

MINISTER VAN STAAT
HERMAN DE CROO

‘Een tv-station
plantte een zender
onder mijn wagen’ >4-5, 23
Verwevenheid nergens ter wereld groter

Vlaamse uniefs
massaal betaald
door industrie
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■ Jazzmonument Toots Thielemans (89) heeft voortaan
een naar hem genoemde straat. Het gaat om een nieuw
aangelegde weg in Vorst. 239 gezinnen zullen hun intrek

N-VA zonder CD&V naar lokale verkiezingen

Werkgroep Hoge Raad
voor Justitie
wil assisen afschaffen
BRUSSEL ● Nadat de Hoge Raad voor

Justitie (HRJ) zich in 2009 al uitsprak
voor een ‘afschaffing, zoniet strenge hervorming’ van het assisenhof, gaat één
van haar werkgroepen nu voluit voor de
afschaffing ervan. “Zelfs met de hervormde assisenwet moeten we vaststellen dat de procedure niet loopt zoals ze
zou moeten”, zegt Nico Snelders, magistraat van het Antwerpse hof van beroep
en lid van de werkgroep assisen van de
Hoge Raad voor Justitie. Assisenzaken
zijn te lang, te duur, te omslachtig en het
is problematisch dat er geen echt
beroep mogelijk is. Dat laatste is ook een
doorn in het oog van Europa.
In Brussel draait de werking van het
assisenhof ondertussen vierkant omdat
er vijf magistraten te kort zijn. Tot midden 2013 staat de rol vol met 35 zaken die
zullen worden behandeld, er kan niets
meer bij. Sinds begin dit jaar moesten
minstens drie beschuldigden al worden
vrijgelaten omdat ze te lang in voorhechtenis zaten in afwachting van hun
proces. (SS)
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nemen in ‘zijn’ straat. Normaal gezien worden straten enkel
vernoemd naar wie het tijdelijke al voor het eeuwige verruild heeft. Dit is dus een uitzonderlijk eerbetoon. (KH)

BRUSSEL ● De Vlaams-nationalisten willen
in zoveel mogelijk gemeenten zelfstandig
deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. “Dat is geen bevel, maar een
oproep. Een kartelformule houdt de groei
immers tegen”, klinkt het op het partijhoofdkwartier. Ondanks de breuk met
CD&Vblevendetweepartijeninheelwatsteden en gemeenten in kartel opereren.
“Een sterke lokale verankering is cruciaal
voor de verdere uitbouw van de partij”, zegt

N-VA-woordvoerder Jeroen Overmeer. Bij de
federale verkiezingen van 2010 werd N-VA de
grootste partij van Vlaanderen. “Op lokaal
vlak ook de grootste worden zal niet in één
gemeenteraadsverkiezing lukken, maar het
is wel de ambitie van N-VA om in 2012 voor
een serieuze doorbraak te zorgen.”
Kartels worden echter niet verboden. Een
afdeling kan een aanvraag indienen om de
bestaande samenwerking voort te zetten of
een kartel te sluiten. (STS)
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CAMPS

Duel
De crisis in Griekenland heeft een prettige
bijkomstigheid: we maken kennis met het
curiosum van een intellectueel duel. Guy
Verhofstadt en Frank Vandenbroucke ontpoppen zich steeds driftiger tot Europese
opiniebobo’s. Geharnaste frontlijnstaten
van elkaar. De liberaal verschijnt in zijn
dooie eentje complexloos als icoon van
supranationale crisisbezwering. De socialist slaat terug met een Europees investeringspact dat al even autoritair van signatuur is.
Je hoort ze ronken in wederzijds opbod
van hersenspinsels, de heren van het diepere denken.
Dit is geen land van intellectueel debat.
Juist daarom is het zo fascinerend dat twee
elder statesmen, met de furie van schriftgeleerden, hun Bijbelse gelijk willen halen

over Europa. Wat ze gemeen hebben: afkeer
voor het geklungel van Barroso cs. En bij
uitbreiding: een hekel aan institutionele
clichés.
Verhofstadt-Vandenbroucke = StandardAnderlecht.
Passie versus ratio. Voluntarisme versus
technocratie. Het is een fascinerend duel.
Doodjammer dat het over Griekenland en
Europa gaat en niet over onze nationale
misère. Tot een rechtstreekse confrontatie
tussen de twee intellectuele drilboren is het
nog niet gekomen, maar ik kijk verlangend
uit naar een avondvullende voorstelling.
Slagen en verwondingen toegestaan.
Nee, niet per sms, natuurlijk. Sofisme
mag altijd. Bloed aan de paal als noblesse
van casuïstiek: heerlijk!
Hugo Camps

DOOR KIM HERBOTS EN REMY AMKREUTZ

Met 15,3 procent van het onderzoek dat
gefinancierd wordt door bedrijven staat
Vlaanderen procentueel gezien aan de
absolute wereldtop. Landen als
Nederland of Japan doen het met respectievelijk 6,8 en 2,9 procent stukken slechter. Enkel Duitsland komt met een percentage van nipt 14 procent in de buurt. Zelfs
de Verenigde Staten lopen met nog niet
eens vijf procent mijlenver achter. Al is
daar een kanttekening: Amerikaanse universiteiten krijgen los van dit geld ook
nog eens veel giften van de industrie.
Al dat door de industrie gefinancierd
onderzoek levert inkomsten op.
Universiteiten nemen immers patenten
op wat ze ontwikkelen voor de industrie.
De KU Leuven is wat dat betreft de koploper in Vlaanderen en speelt ook internationaal mee met de grote jongens.
Wereldwijd doen – in absolute cijfers –
slechts zeven universiteiten het beter. In
2009 leverden patenten de KU Leuven 44
miljoen euro op. Het toonaangevende
Massachusetts Institute of Technology
(MIT) staat op gelijke hoogte. In 2010 stegen de inkomsten zelfs tot bijna 52 miljoen euro. André Oosterlinck, associatievoorzitter KU Leuven en ererector: “Wij
nemen enkel patenten op uitvindingen
waarvan we denken dat ze meteen vermarkt kunnen worden.”

De nauwe band met de industrie is historisch gegroeid, zegt de Leuvense rector
Mark Waer, maar er zijn ook redenen
waarom de verwevenheid steeds meer
toeneemt. “Wij krijgen in vergelijking
met andere landen minder geld van de
overheid”, zegt Paul Van Cauwenberge
van de UGent. “We moeten ons dus meer
tot de privésector wenden.” Maar ook
omgekeerd stijgt de vraag. “De contracten
met de industrie situeren zich vooral in
de ingenieurswetenschappen, de medische sector en de biotechnologie”, zegt
Van Cauwenberge. “Veel van die bedrijven
sluiten hun eigen labo’s omdat dat te
duur geworden is. Ze hebben zelf de infrastructuur niet meer en dus moeten ze wel
een beroep doen op de universiteiten om
hun onderzoek te laten uitvoeren.”

Opdracht: winst maken
Meteen dringt de vraag over onafhankelijkheid zich op. “Als we het niet zouden
doen dan zouden we het verwijt krijgen
dat we in een ivoren toren zitten”, zegt
Waer gepikeerd. “Het getuigt van een
trieste mentaliteit om dit als iets negatief
te zien. Onze economie en werkgelegenheid hangen hier voor een groot deel
vanaf. En wat objectiviteit betreft: wij zijn
de meest gecontroleerde instellingen van
het land. Elk onderzoek wordt gescreend
door een speciale dienst. We moeten álles
melden en elke universiteit heeft ter plekke een regeringscommissaris die elke
euro controleert.”
Toch heeft de industrie wel degelijk
invloed. “Niet op de wetenschappelijke
opdracht van de universiteit”, meent
Oosterlinck, “wel indirect op de focus van
het onderzoek.” Een medicijn voor een
zeldzame ziekte levert bedrijven bijvoorbeeld minder op dan één voor borstkanker. Oosterlinck: “Maar dat kun je de industrie toch niet kwalijk nemen? Zij hebben
ook een opdracht: winst maken.” >2, 9

134 uur langs Noorse fjorden
Langste documentaire ooit
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WIN EEN DUOTICKET
kijk verder in uw krant
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