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‘Big Fella’ stapte als investeerder in

NES Invest, een financieringsvehikel voor

oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Dat ziet hij als een opstap naar andere

investeringen in ecologische technologie.

Hij is ook actief in Brits vastgoed.

Eerder investeerde hij in een boetiek

voor heren- en dameskledij aan de

Grasmarkt in Brussel, maar die sloot

twee jaar later de deuren.

Kompany lag mee aan de basis van

Bonka Circus (tv-productie), Elites

Limousines VIP (luxetransport),

Protection Rapprochée (beveiliging),

BX Brussels (voetbalclub) en een

platenlabelmet muziekmanager Klaas

Gaublomme. Hij volgt een cursus

business administration in Manchester.

Met SOS Kinderdorpen en VICA zet hij

zich in voor kansarme jongeren.

Witsel is met zijn vader actief in de bouw

en ontwikkeling van residentieel

vastgoed. Maar de vennootschap

TAWSS, waarin Witsel 81 procent van de

aandelen bezit, heeft een negatief eigen

vermogen en is virtueel failliet.

Begin dit jaar pompte Witsel ook

750.000 euro - voor een derde van de

aandelen - in het Antwerpse luchtvaart-

bedrijf Lindsky Aviation.

Courtois richtte in augustus 2013 mee

Newcom op, dat het e-commerceplat-

form voor gezondheidsproducten

Viata lanceerde. De vader van Courtois

omschrijft die zijstap als ‘een belegging’.

Maar volgens ingewijden heeft de jonge

doelman al langer interesse voor de

ondernemerswereld en het internet.

DeRodeDuivelswillenniet alleendebesteBelgische voetbalgeneratie ooit zijnophet EK,
zewillenook scoren in zaken.Maar zonder veel succes.Doorlichting vandebedrijvenach-
ter Fellaini,Witsel&Kompany. ‘Dedrangomrisico’s tenemen is sterkerdanhenzelf.’

Hetnietzogeslaagde
zakenparcoursvandeDuivels
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PIET DEPUYDT

S
coren op ennaast
het veld, dat is
blijkbaar geen ge-
makkelijke op-
dracht. Het meren-
deelvandeRodeDui-

velsdiezichdevoorbije jarenals
ondernemer ontpopten en met
eenzakelijk initiatief vanstartgin-
gen, kwamvaneenkale reis terug.
Ofwelwerddezaakvoortijdigstop-
gezet, ofwel bleef die in de rode cij-
fers steken. Projecten waarbij wel
winstwordtgeboekt, zijnopdevin-
gers van eenhand te tellen.
NeemnuMarouaneFellaini (28),

aanvallendemiddenvelderbijMan-
chester United. In 2012 investeerde
hij met zijn vader in een boetiek
voor heren- en dameskledij aan de
Grasmarkt in Brussel. Onder de
naam Privilège werd kleding ver-
kochtvanbekendemerkenalsDior,
Versace, Just Cavalli en Iceberg.
De lancering van Privilège -met

eenstartkapitaal van180.000euro -
gebeurde lowprofile.EnkelopFace-
bookwerd promotie gevoerdmet
devoetballerenzijnvriendinalsuit-
hangbord. Doelwas het imago van
de Belg uit te spelen als hefboom
voor de expansie vande zaak.Maar
in de zomer van 2014 kondigde de
boetiek onverwacht een ‘totale uit-
verkoop’ aan en sloot de deuren.

Oplaadpalen
De sterspeler uit de Premier League stapte
ook inNewEnergy Solutions Invest, een fi-
nancieringsvehikel voor de installatie van
oplaadpalen voor elektrische auto's in Bel-
gië. Hij stopte daarin 250.000 euro. Bedoe-
lingwasominvier jaar tijd zo'n2.500 laad-
palenteplaatsen indebuurtvanhotels, zie-
kenhuizen,parkingsensupermarkten.Drie
jaar later ismetslechts 105oplaadpalennog
niet veel vanhet project in huis gekomen.
‘We lopen inderdaad achter op schema’,

zegtAlexDeSwaef, voorzitter vanEV-Point,
het bedrijf dat instaat voor de installatie.
‘Maarhet isookbedroevendgesteldmetde
overschakeling naar elektrischewagens in
België.’ EV-Point heeft een overgedragen
verliesvan123.000euroenkonslechtsover-
eindblijvendoor de inbreng van vers kapi-
taal uit het investeringsvehikel vanFellaini.
‘Een nieuwe kapitaalronde wordt eerst-
daags afgerond’, zegt De Swaef. ‘Maar
Fellaini zal daaropnietmeer intekenen.’
In de omgeving van de Rode Duivel

wordt bevestigd dat de voetballer zijn risi-
co’swil spreiden. ‘Wewillennieuwe investe-
ringen rustig overwegen’, zegt Frans Cob-
baert, diede vader vanFellaini al jarenkent
en de belangen van diens zoon beheert.
‘Veel voetballerswillengraagzosnelmoge-
lijk zakenmannenworden.MaarMarouane
laat zichdaardoorniet vangen.Hij isdaarin
erg nuchter.’

Mode en gezondheid
Of de ene de andere op ideeën heeft ge-
bracht, is onduidelijk. Maar ook Nacer
Chadli (26), aanvaller van TottenhamHot-
spur, opendevier jaargeledeneenkleding-
winkel. Shaza is gevestigd in Neupré, een
kleine gemeente in buurt van Luik. ‘We ko-
zenvoordie locatieomdaternogaltijdgeen

winkel exclusief voormannen was’, zei de
voetballer bij de opening. ‘Ik ben zoals veel
vanmijn collega's geïnteresseerd inmode
enbekijk vaak nieuwe collecties online.'
Deuitbatingvandeboetiek,diehijover-

liet aanzijnoud-klasgenootAnthonySavo-
ca, is echter geen succes. Hoewel er in 2014
een tweedevestigingwerdgeopend inLuik
endiverseRodeDuivels zoalsAxelWitsel en
Michy Batshuayi er klant waren,maakt de
vennootschapaldiverse jarenverliesen isze
met een negatief eigen vermogen van
49.000 euro virtueel failliet.

Online-expertise
Ook Rode Duivel Thibaut Courtois (24),
doelmanvanChelsea,deeddrie jaargeleden
een commerciële zijstap. Hij zettemee zijn
schouders onder de vennootschap
Newcom,die in2014Viata lanceerde, eene-
commerceplatform voor gezondheidspro-
ducten. Achter de online-apotheek gaan
hoge opstartkosten schuil: circa 600.000
euro in2014alleenal.Hetbedrijf is voorals-
nog verlieslatend.
In2014 richttedevadervanCourtoisook

devastgoedvennootschapBFundopsamen
met spelersmakelaar ChristopheHenrotay,
die de sportieve carrière van de Chelsea-
doelmanbegeleidt. ‘Mijnzoonheeft amper
tijd om zich met zaken bezig te houden’,
zegtThierryCourtois. ‘Dusdoe ikhet inzijn
plaats. Na zijn carrière kan hij dan verdere
stappen zetten in het zakenleven, zonder
vannul temoetenbeginnen.’
OokBFund is echter verlieslatend, in die

mate dat het eigen vermogen al vanaf het
eerste boekjaar inhet rood staat. Dat is vol-
gensCourtoisnietabnormaal. ‘Als jeappar-
tementen koopt om te renoveren, zonder
daarbijdenodigeomzet teboeken,dankan
het resultaat niet positief zijn.Wewachten
nogop enkele vergunningen voor verkave-
lingen.Maar dit jaar zijn een aantal projec-

tenalgerealiseerd,dusde inkomstenzullen
snel volgen.’

Luchtvaart en vastgoed
AxelWitsel (27), demiddenvelder van het
Russische Zenit Sint-Petersburg, belegde
zijngelddanweer in luchtvaart.Hijpompte
onlangs 750.000 euro in LindSky Aviation,
eenbedrijf uit Antwerpendat vanaf 2017 in
Europa privévluchten wil uitvoeren met
eenmotorige vliegtuigen. De Rode Duivel
kwam in contactmet het Deurnese bedrijf
via Alain Goblet, een financieel expert die
diverse topsporters begeleidt bij niet-spor-
tieve zaken.
Met die investeringwilWitsel zijn leven

nadesportveiligstellen. ‘Ikwilhierbedrijfs-
leider worden’, zei hij begin dit jaar, toen
zijn instap in LindSky bekendwerd. ‘Ik heb
een stapel cursussengekregenompiloot te
worden.Namijncarrièrewil ikeenvliegbre-
vet halen.’
Al is dat een erg risicovol initiatief. Lind-

SkyAviationboektvooralsnoggeen inkom-
sten, de firma kost alleenmaar geld. In het
eerste boekjaar kreeg het bedrijf al af te re-
kenenmet een negatieve brutomarge. Het
enige positieve is dat het nu dankzij de in-
brengvanWitselovereenruimerekapitaal-
buffer beschikt.

Onhaalbaar
In2014richtteWitselmetRodeDuivelNacer
Chadli ook het Britse bedrijf Axel Nacer –
Another Ltd op, waarmee ze een kleding-
zaak wilden lanceren in Groot-Brittannië.
Spelersmakelaar JuanMartin-Zamorawerd
eralsbestuurderbenoemd,maarnamalna
enkele maanden ontslag. In zijn plaats
kwam Alain Goblet, de man die Witsel in
contactbrachtmetLindSky. Sindsdien isde
firma een slapende vennootschap.
Goblet, hierover gepolst, wil enkel kwijt

dat het concept datWitsel en Chadli voor

ogen hadden niet haalbaar was. ‘Er bleek
niemandaanboordmetde juiste expertise
omdewinkelformule te ontwikkelen.’ Dat
is eenprobleemdatwel vaker voorkomtbij
bekende sportatleten en artiesten, vindt de
Luxemburgse ex-vermogensbankier die
topsporters zoalsWitsel, Chadli enRomelu
Lukakubegeleidt inalleswathunniet-spor-
tieve carrière betreft. ‘Ze worden omringd
doormensendiemooiepraatjeshebbenen
diezichgraagvoordoenalshunzakenpart-
ner omdaarmeede eigen cv op te poetsen.’

Ook Thierry Courtois, de vader van Thi-
baut,bevestigtdathijomdehaverklapaan-
lokkelijkevoorstellen indebuskrijgt enge-
contacteerdwordtdoorzakenliedenenop-
portunisten. ‘Het is niet altijd gemakkelijk
omdaarinhetkaf vanhetkorentescheiden’,
zegthij. ‘We latenonsdaarinzogoedmoge-
lijk adviseren.’

Cafés en limousines
‘Het juiste advieskrijgenvande juiste raad-
gevers is wellicht het moeilijkste dat er is
voor topsporters’, zegt Stijn Francis, sport-
advocaat en zakelijkbegeleider vandiverse
RodeDuivels enzelf eengewezenprofvoet-
baller. ‘Vaak begrijpen ze ook niet de taal
van professionele experts en is hun entou-
ragenietcompetentgenoegomteoordelen
ofdatadvies correct is.Onderschatookniet
dat voetballers vaak eigenzinnigepersoon-

EDEN HAZARD
FISCALE
SLUIPWEG

Eden Hazard is met een weeksalaris

van 260.000 euro per weekwellicht

de best betaalde Rode Duivel. De

Chelsea-spits profileert zich echter

niet meteen als ondernemer of inves-

teerder. Hij laat zijn vermogen op

klassieke wijze beheren door tus-

senpersonen die het beleggen in aan-

delen en obligaties. Maar hij ontdekte

daarbij wel een fiscale sluipweg.

In 2012 richtte Hazard in Luxemburg

de vennootschap EH Group op.

Topfiscalist Gerdy Roose, actief bij het

accountants- en adviesbureau BDO,

werd er een jaar later aangesteld als

zaakvoerder. De portretrechten die

Hazard verdient met sponsoring voor

bedrijven zoals Nike of Nivea vloeien

naar die Luxemburgse firma. Dat het

om fiscale optimalisatie gaat, lijkt

zeer waarschijnlijk, omdat 80 procent

van de portretrechten in het

Groothertogdom zijn vrijgesteld van

belastingen. Hazard woont vandaag

in het Engelse Surrey. Het is dus de

Britse fiscus die de inkomsten derft.

Hazard heeft ook een Britse firma

voor portretrechten, Bellworld

Limited (waarin voor 1 miljoen euro

aan portretrechten zitten). Maar dat

is ook het geval bij de meeste andere

Rode Duivels die in de Premier

League spelen. De Britse fiscus heft

daarop slechts 20 procent inkom-

stenbelasting in plaats van 45 pro-

cent.

Het is niet omdat je uitblinkt
in voetbal dat je ook over
een geweldig ondernemers-
talent beschikt.

SPORTADVOCAAT

STIJN FRANCIS
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Mignolet richtte dit jaar richtte de
vennootschapManagement Twenty Two
op, waarmee in september een horeca-
zaak wordt geopend in Sint-Truiden. Zijn
broerWouter, die een schrijnwerkerij
heeft, zal de zaak inrichten en uitbaten.
Veel ruchtbaarheid willen de broers er
nog niet aan geven. Maar het wordt geen
‘sportcafé’ zoals Kompany een tijdje
geleden heeft geprobeerd.

Het Antwerpse stadsbestuur keurde in
mei de vergunning goed voor het pand
dat Dembélé en zijn zus Assita in 2013
kochten aan de Melkmarkt. Dit historisch
en archeologisch waardevolle gebouw
wordt omgevormd tot een hotel met
acht grote kamers. In de kelder komt een
wellnesscentrummet zwembad en
sauna. De datum van opening ligt nog
niet vast.
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Ondernemen

lijkheden zijn die niet altijd luisteren.’
Francis,die inseptembereenboekpubli-

ceertoverdeniet-sportievebegeleidingvan
topsporters, vindt dat voor hetmerendeel
van de Rode Duivels als vuistregel geldt:
word pas ondernemer na je carrière. ‘Hoe
succesvol en briljant je ook bent in je spor-
tievecarrière, als voetballermoet jebeseffen
dat je buiten je actieve loopbaanbeperkin-
gen hebt. Beperkingen in tijd, talent en er-
varing. En het is niet omdat je uitblinkt in
voetbaldat jeookovereengeweldigonder-
nemerstalent beschikt.’
Vincent Kompany (30), de geblesseerde

kapitein van de RodeDuivels, ismisschien
een van de uitzonderingen. Al waren de
sportcafés diehij twee jaar geledenopende
in Brussel en Antwerpen geen succes. Na
minderdaneen jaar slotendiealdedeuren.
OokdeBritsevervoerszaakEliteLimousines
VIP Protection Services, waarin de verdedi-
ger vanManchester City 51 procent van de
aandelen bezit, zit in slechte papieren. Die
heeft eenovergedragen verlies van435.000
euro in de boeken staan.

Hotel en wellness
Soms kan je geluk hebben, en is er een
familielid die de zaken goed opvolgt. Dat
is het geval voor Toby Alderweireld (27),
verdediger bij TottenhamHotspur. Hij
stapte in 2012 in de vastgoedvennoot-
schap Bevasto. Zijn vader zit ook in het
beheer en volgde een opleiding bij Syntra
om zich in dematerie bij te scholen. De
firma heeft vandaag voor ruim een half
miljoen euro aan immobiliën in de boe-
ken staan enmaakt winst.
Bij Simon Mignolet (28), doelman bij

Liverpool, is het zijn broerWouter die het
voortouwneemt.Dit jaar richttenzedeven-
nootschap Management Twenty Two op,
waarmee ze in september een horecazaak
willen openen in Sint-Truiden. ‘Ik ben

schrijnwerker van beroep en zal instaan
voorde inrichtingenuitbatingvandezaak’,
zegtWouterMignolet. Veel ruchtbaarheid
willendebroersernognietaangeven,maar
hetwordt ‘geen sportcafé’ zoals bij Vincent
Kompany.
OokMoussa Dembélé (28),middenvel-

derbijTottenhamHotspur,heeftplannenin
de horeca. Vorigemaand kreeg hij van het
stadsbestuur de vergunning voor de reno-
vatie van een historisch pand aan deMelk-
markt in Antwerpen, dat wordt omge-
bouwdtoteenhotelmetachtkamerseneen
wellness-centrum in de kelder. Zijn zus As-
sita zaldezaakrunnen.Deaankoopvanhet
panddateertechteral van2012endedatum
vanopening is nogniet duidelijk.
‘Ondernemenis risiconemen’, zegtFran-

cis. ‘En afhankelijk vande gewenste levens-
standaardna je sportieve carrière zal je een
grote danwel een heel grote buffer aan fi-
nanciële reservesophet spelmoetenzetten
omeen bedrijf succesvol te starten. Als het
meevalt, iseruiteraardgeenprobleem.Maar
in geval vanmislukking verlies je een groot
deel van de buffer die je nodig hebt omde
rest van je levenmet een gerust gemoed te
kunnen rentenieren.’
Daarom raadt hij aan om daarmee te

wachten tot na de carrière. Waarom slaan
veel Rode Duivels zijn advies dan in de
wind?Het antwoord is simpel. ‘Voetballers
vinden het cool en hip om ondernemer te
zijn. Het streelt hun ego. De drang om risi-
co’s te nemen is blijkbaar sterker dan hen-
zelf.’

Dat Bpost van de Belgische staat de
komende vier jaar een subsidie van
1,3miljard euro krijgt, is geen pro-
bleemvoordeEuropeseCommissie.
Ze geeft daarvoor groen licht.
Met dat geld houdt Bpost een

netwerk van postkantoren in heel
het landinstand,betaalthetdepen-
sioenenuit,biedthetbankdiensten
aan en verdeelt het verkiezings-
drukwerk, kranten en tijdschriften.
De steun bestaat al jaren, maar

moet geregeld worden goedge-
keurddoordeEuropeseCommissie.
Die onderzoekt dan of de steun re-
delijk is en demarkt niet verstoort.
Europees commissaris voor

Mededinging Margrethe Vestager
gaf gisteren haar fiat. Volgens de
Commissie is de verstoring van de
concurrentie minimaal en zijn er
voldoende garanties dat de publie-
kemiddelen efficiëntworden inge-
zet.

De zelfrijdende auto’s van Google
krijgen een algoritme waarmee ze
kunnen beslissen of er geclaxon-
neerdmoetworden.Desoftwarezal
even vaak toeteren als een ‘gedul-
dige en ervaren’ autobestuurder,
maaktehetAmerikaanse technolo-
giebedrijf gisteren bekend.
De zelfrijdende auto’s zullen

claxonneren als andere auto’s een
potentieel gevaarlijk manoeuvre
willenuitvoerenofalszezichopeen
kruispunt met slechte zichtbaar-
heid bevinden. Per situatie klinkt
een ander toetersignaal. Als een
auto langzaam achteruitbolt rich-
ting een Google-auto, zullen twee
korte lichtere tonen te horen zijn.
Voor dringender gevallen klinkt
langdurig, nadrukkelijk getoeter.

EUzietgeengraten
in1,3miljardeuro
voorBpost

Google leert
zelfrijdendeauto
claxonneren

STAATSSTEUN

Een op de zes geneesmiddelen die
Europa verlaten, komt uit België.
Ons land voert vooral vaccins uit.
België is eenvandegrootste vaccin-
leveranciers ter wereld. En dat is te
danken aan onder meer Janssen
Pharmaceutica, het Tropisch Insti-
tuut voor Geneeskunde en Glaxo-
SmithKline (GSK). Die laatste, een
bedrijf met als thuisbasis de Lon-

dense wijk Brentford, heeft zijn
hoofdzetel voor vaccins in Waver
gevestigd. Daar werken meer dan
5.000mensen.DeVerenigdeNaties,
met onder andere Unicef, zijn de
grootste klant vanGSK inBelgië. Ze
kopen vaccins voor de ontwikke-
lingslanden.
Ook de Belgische overheid is

klantvandefarmabedrijven.22pro-
cent van de fondsen van de Belgi-
scheOntwikkelingssamenwerking
gaat momenteel naar de aankoop
van geneesmiddelen.

Belgiëkoploper in
exportmedicijnen
buitenEuropa

OPMERKELIJK

FARMA DeDeense rederijMaersk Line
verhuist dezemaand eendeel
vanhaar trafiek vanhet Ant-
werpseDeurganckdokop Lin-
keroever naar deNoordzeeter-
minal van PSA op rechteroever.
Datmeldt het vakblad Flows.
Het containerverkeer vande
Deense rederij is nu geconcen-
treerd bij PSA aanhetDeur-
ganckdok, op de nieuweMSC
PSA European-terminal. De tra-
fiek die losstaat vande samen-
werking vanMaerskmetMSC
verhuist.Maersk Line is de
grootste containerrederij
terwereld.

HAVEN

SAAR SINNAEVE

Mensenproducerenzonderouders?
Ofmensenzoprogrammerendatze
supercijferaars zijn, doorwinterde
soldaten of immuun voor ziekten?
Hetkomtangstwekkenddichtbijnu
wetenschappers van plan zijn het
menselijk genoom te herschrijven.
Nadat zehet jarenlanghebbenont-
leed, willen ze het opnieuwopbou-
wenmet synthetischmateriaal. Het
idee volgt op het Human Genome
Project, datdeongeveerdriemiljard
‘onderdeeltjes’ vanonsDNAinkaart
bracht, waardoor we over een
blauwdruk vanonszelf beschikken.
‘Kunnen we het menselijke ge-

noomzelfmaken?Dat is een onge-
looflijkgoedevraagvooronderzoe-
kers.Dezakenevoluerenzosneldat
ernugenoeg informatie en techno-
logie is omdat te proberen. Zelfs al
zullen er gaandeweg fouten of hin-
dernissen opduiken, alleen al de
vraag stellen is buitengewoon
interessant’, vindt Jean-JacquesCas-
siman, de bekendste onderzoeker
enprofessor inmenselijke genetica
van ons land. Cassiman schreef in
2012eenboekwaarinhijuitlegtwat
de impact van DNA-kennis op ons
leven zal zijn. Nieuwe organenma-
ken, geneeskunde op maat,
langer leven ook. ‘Als de weten-
schappersnuzeggendat zedit alle-
maal kunnenwaarmakenmet syn-
thetische DNA, dan is dat toch een
beetje verkoopspraat. Voorlopig
toch.Maardatwegezondheidspro-
blemenefficiënterkunnenaanpak-
ken, is zeker’, vindt Cassiman.
De 25 wetenschappers, van wie

velenafkomstig zijnuit deVerenig-
de Staten of het Verenigd Konink-

rijk, zeggen dat het om ethische
redenen niet hun eerste bedoeling
is artificieel leven te creëren, maar
dat zewillen zien hoe organen syn-
thetisch kunnen worden nage-
bootstenvervolgens ingeplant.Ook
resistentie inbouwen in een
lichaam tegen virussen of tegen
ziektes, zoals kanker, zoumet syn-
thetischDNAmogelijkworden. ‘Er
is vooronsgeenurgentieomnieuw
leven temaken, wel ommensen te
helpen’, stellen ze.
Uit vrees voormalafide interesse

kwamendewetenschappers het af-
gelopen jaar in het geheim samen.
Uiteindelijkbeslistenzevorigeweek
naeenbijeenkomst inHarvardhun
plannen in een afgebakendproject
te gieten en ermee naar buiten te
treden. Ze doopten hun initiatief
‘theHumanGenomeProject-Write’,
wateenduidelijkeverwijzing isnaar
het eerste genoomproject, dat 25
jaargeledenhet levenzag.Zehopen
te kunnen startenmet 100miljoen
dollar aan financiering,maar gaan
ervanuitdat laterwellichtmeergeld
nodig zal zijn. Voor het ontrafelen
vanhetmenselijkgenoomwasruim
3miljard dollar nodig.
Binnentien jaarzoudendeeerste

resultaten er moeten liggen. Wel-
licht zullen dat puzzelstukjes zijn
van het menselijk genoom en nog
geenvolledigemens.Cassiman: ‘Dit
lijkt me haalbaar. Misschien is vijf
jaar zelfs ookdoenbaar. De techno-
logie omDNA te analyseren veran-
dert zo snel dat er steedsmeermo-
gelijk is. Maar het zal wel een
serieuze inspanning vragen. Het is
niet zeker dat het helemaal zal luk-
ken.Maarookdat zal al een interes-
sante bevinding an sich zijn.’
Een vandewetenschappers is de

Amerikaan Jef Boeke.Hij slaagde er
twee jaargeledeninhetderdeklein-
ste chromosoomna tebootsen.Dat
zal nu de bouwsteen zijn voor het
verdere onderzoek.

Nahet ontrafelen vanhetmen-
selijk genoom,willenweten-
schappers het nu ook zelf
samenstellen. Zo zullen ze artifi-
ciëlemensen kunnenmaken.

Wetenschappersgaanmens
makenmet synthetischDNA

SCIENCE-
FICTION MET
GEVAARLIJK
RANDJE

Een mens zomaar in elkaar
steken en die zo programme-
ren dat hij precies is zoals we
willen. Het is sciencefiction die
werkelijkheid wordt. Vanuit
wetenschappelijk oogpunt is
het ongelooflijk boeiend, maar
ethisch gezien? Moeten we
ons zorgen maken dat slech-
teriken een legertje aan iden-
tieke slechteriken zullen
bestellen? ‘Zolang dit onder-
zoek gebeurt in een omringd
kader, in een ziekenhuis of
een universiteit, is er geen
reden om ongerust te zijn’,
vindt Ignaas Devisch, profes-
sor ethiek aan de UGent. ‘Maar
als het buiten de reglementai-
re kaders gaat, dan is het
vreemd enmisschien toch risi-
covol.’ Hij geeft ook aan dat
het doel van het onderzoek
belangrijk is. ‘Een experiment

om een experiment te doen, is
oké, maar zijn er commerciële
doeleinden, dan komen we
misschien wel in een gevaren-
zone.’

Dit is het zesde en laatste deel
in een reeks over de business
van de Rode Duivels.
Herlees alle afleveringen op
tijd.be/duivels

Genetica evolueert zo
snel dat we genoeg
informatie en
technologie hebben
om dit te proberen.

PROFESSOR GENETICA KU LEUVEN

JEAN-JACQUES CASSIMAN

OLIE

3,3miljard
Met een geschat vermogen van
3,3 miljard dollar is Isabel dos
Santos (43) de rijkste vrouw van
Afrika. De oudste dochter van
de Angolese president wordt de
baas van het staatsoliebedrijf.
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