Geachte consorors en confraters,
Dames en Heren, geachte aanwezigen,
Namens het bestuur van de KVAB heet ik u van harte welkom op de voorstelling van en het
aansluitend debat over het zopas verschenen nieuw standpunt van de Academie gewijd aan het
thema van de Genetisch Gemanipuleerde Organismen-technologie. Zoals u weet bereiden leden van
de verschillende klassen ieder jaar, samen met experten, een zestal standpunten voor over
uiteenlopende relevante onderwerpen. Ik bespaar u alle details. De volledige lijst van de reeds
eerder verschenen standpunten alsook de elektronische versies van de 53 reeds verschenen
nummers vindt u op onze website.
Met deze publicatiereeks verschaft de Academie – en ik citeer even uit de beheersovereenkomst die
met de Vlaamse overheid werd afgesloten – “wetenschappelijk gefundeerde informatie over
ontwikkelingen die op langere termijn de samenleving beïnvloeden, waarbij zij [de Academie dus]
tijdig kan wijzen op tegenstrijdigheden en te verwachten knelpunten, probleemstellingen kan
formuleren en beleidsalternatieven kan aangeven” [einde citaat]. Aan de keuze van de onderwerpen
en de inhoudelijke en vormelijke realisatie van deze standpuntenreeks wordt de grootste zorg
besteed en het bestuur van de Academie stelt met veel genoegen vast hoe groot de expertise, het
enthousiasme en betrokkenheid zijn van initiatiefnemers, redacteurs, leden van werkgroepen en
stafmedewerkers die er telkens opnieuw in slagen om een in menig opzicht kwaliteitsvol product af
te leveren dat ook door het publiek, stakeholders, kabinetsmedewerkers e.a. groepen gesmaakt
wordt. De rode draad door al deze standpunten kan als volgt samengevat worden:
-

Ten eerste, een actuele stand van zaken of synthese brengen van de vaak complexe
problematiek (zeg maar het beschrijven, analyseren en evalueren);
Ten tweede, relevante nieuwe inzichten aanbrengen (bv. op basis van vergelijkend
onderzoek, het onderzoek van nieuwe casussen, vertrekkend vanuit de actualiteit);
en last but not least concrete aanbevelingen formuleren waarmee de overheid of andere
actoren verder mee aan de slag kunnen gaan. De standpunten hebben dus ook een direct
praktisch nut en stimuleren het maatschappelijk debat.

Alhoewel voor KVAB de maatschappelijke relevantie van de onderwerpen, die in de reeks
standpunten aan bod komen, en de beleidsmatige dimensie belangrijk zijn, zijn communicatie en
impact minstens even noodzakelijk en het is precies die impact die wij mede dank zij uw
aanwezigheid nastreven en indien het even kan ook willen realiseren.
Alvorens het woord te verlenen aan collega Godelieve Gheysen wil ik het bestuur en de leden van de
klasse van de natuurwetenschappen feliciteren voor de realisatie van het voorliggend werkstuk en
uiteraard ook de vier eindredacteuren. Onze gemeende dank gaat verder uit naar de leden van KTW
en andere leden van de werkgroep en naar de sprekers en panelleden die later deze namiddag aan
het woord zullen komen. Mijn bijzondere dank gaat tenslotte uit naar dr. Jan Albert, stafmedewerker
van dit huis en steunpilaar van de klasse, en naar Greet Riebbels die het debat in goede banen zal
leiden.
Dames en heren, Ik dank u voor uw aanwezigheid en wens u een aangename en vruchtbare
namiddag toe.

