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O1
Europese  
begrotingseisen 
voldaan
➜ Bij zijn aantreden ver-
kondigt Koen Geens dat 
hij zich op 3 parameters 
zal focussen. Hij haalt zijn 
slag effectief 3 keer thuis. 
De staatsschuld wordt in 
2013 onder de symbolische 
grens van 100% geduwd. 
Het begrotingstekort be-
draagt minder dan 3% en 
er wordt 0,8% structureel 
bespaard in 2013. België 
verlaat de europese straf-
bank. De financiële markten 
uiten opnieuw vertrouwen. 

O2 
Bankenwet 
➜ Ruim 5 jaar na het 
uitbreken van de financi-
ele crisis heeft België een 
nieuw wettelijk kader voor 
de banken. De nieuwe ban-
kenwet maakt banken ster-
ker om toekomstige crises 
te vermijden. Risicovolle 
activiteiten van banken 
worden aan banden gelegd 
zodat het spaargeld veilig 
is. Bonussen voor bankiers  
van staatssteunbanken 
worden verboden.  

 O3
Concurrentiepact 
➜ Minister-President Kris 
Peeters roept in het najaar 
van 2013 op tot verdere 
lastenverlagingen. Hij bijt 

m i n i s t e r  va n  f i n a n c i ë n

14 maanden  
14 werken

zich vast in het dossier 
en laat het niet los. Met 
succes. Hij slaagt er samen 
met Koen Geens in een 
wettelijk pad voor verdere 
loonlastenverlagingen vast 
te leggen om de loonkloof 
met de voornaamste buur-
landen te dichten tegen 
2018.  
 

O4
Geen Europese blaam  
➜ In het voorjaar van 2013 
hangt België een europese 
boete van 750 miljoen euro 
boven het hoofd. Geduren-
de weken onderhandelt  
Geens in alle discretie met 
de europese Commissie om 

dit te vermijden. Hij haalt 
het op basis van inhoude-
lijke argumenten en over-
tuigingskracht. 

O5
Vlottere financiering  
voor de KMO 
➜ 80% van de kredieten 
gaat in ons land via de 
bank. De KMo is dus aan-
gewezen op de bank voor 
financiering. Koen Geens 
beperkt de wederbeleg-
gingsvergoeding voor 
nieuwe kredieten tot 6 
maanden interest. Hij be-
dingt gedragsregels die de 
bank moet respecteren, 
zoals de schriftelijke moti-

fiscaal aan te moedigen. 
Hij brengt het BTW-tarief 
voor bouw en verkoop van 
nieuwe gehandicaptenwo-
ningen op 6%. 
 

O8 
Minder administra–
tieve lasten voor  
bedrijven en  
verenigingen 
➜ Bedrijven met een om-
zet tot 2,5 miljoen euro 
worden verlost van de 
maandelijkse BTW-
aangifte. enkel nog kwar-

vering van weigering van 
krediet. 

 O6 
Donaties  
voedselbanken 
➜ Tot vorig jaar was het 
voor een grootwarenhuis 
voordeliger om voed-
sel weg te gooien dan te 
schenken aan een voedsel-
bank. Deze absurde situatie 
wil Geens niet zo laten. Hij 
schaft de BTW op de dona-
ties af. De voedselbanken 
reageren enthousiast. In 
februari blijkt dat reeds 
28% meer schenkingen zijn 
gedaan. 

 O7
Lagere BTW  
gehandicapten- 
woningen 
➜ De noden in de zorgsec-
tor zijn groot. De overheid 
kan niet alles aan. Geens 
bekijkt wat hij kan doen 
om het privé-initiatief 

taalaangifte. 8 keer minder 
beslommeringen dus voor 
30.000 bedrijven. Lang 
aangekondigd, Geens doet 
het. Verenigingen tot 
15.000 euro zijn niet meer 
BTW-plichtig. een pak 
beslommeringen minder 
voor ruim 12.000 vereni-
gingen. 

O9 
Volksleningen 
➜ Geens lanceert de the-
matische volksleningen. 
Bij de lancering heerst 
twijfel, maar Koen Geens 
gelooft erin. een verlaag-
de roerende voorheffing 
en een aantrekkelijk 
netto-rendement kan 
de spaarder overtuigen. 
De middelen zullen wor-
den aangewend voor 
investeringen in onder 
meer scholen, zieken-
huizen, rusthuizen en 
voor KMo-projecten. De 
komende jaren zal dit de 
economie verder aan-
zwengelen. na 2 maanden 
werd 788 miljoen euro op-
gehaald.

 1O
Spaarfiscaliteit  
➜ Koen Geens komt in 
een mediastorm terecht 
wanneer hij bekend maakt 
de spaarfiscaliteit te wil-
len aanpakken. nochtans 

verandert er voor het 
klassieke spaarboekje niks. 
Het fiscaal voordeel blijft 
bestaan, maar moet ook 
kunnen voor andere spaar-
producten, zoals kasbons 
en aandelen, vindt Geens. 
Brede maatschappelijke 
consensus groeit rond zijn 
ideeën, van beleggers tot 
consumentenorganisaties. 
Alles staat in de steigers 
voor een beslissing in de 
toekomst. Het succes van 
de volksleningen toont de 
behoefte aan een moder-
nere spaarfiscaliteit. 
 

11
Zelfstandige  
kinderdagverblijven 
➜ In overleg met de sector 
bereikt Geens een oplos-
sing voor het kostenforfait 
voor de grotere zelfstandi-
ge kinderdagverblijven. er 
komt een flexibele regeling 
waarbij de kinderdagver-
blijven kunnen kiezen tus-
sen 2 systemen, ongeacht 
het aantal kinderen waar 
ze voor zorgen. De crèches 
kunnen weer ademen. 

12
Verlost van die 
rosse muntjes  
➜ De kleinste euromuntjes 
van 1 en 2 cent: een last 
voor winkelier en con-
sument. een grote kost 

voor de overheid. Koen 
Geens neemt het initiatief 
voor afrondingsregels op 
het kasticket. Zo zullen 
de muntjes progressief 
uitdoven. Met de absolute 
garantie dat er geen prijs-
stijgingen komen.  

13 
Tax shelter  
➜ Koen Geens verzoent 
water en vuur wanneer 
hij filmproducenten en in-
vesteerders op 1 lijn krijgt 
rond een gerichte hervor-
ming van de tax shelter. 
Dit  instrument, dat in-
vesteren in filmproducties 
aanmoedigt, wordt effi-
ciënter en transparanter. 
De middelen die worden 
geïnvesteerd, zullen beter 
naar de filmproducties zelf 
terugvloeien. De verdere 
gestage opmars van de 
Belgische filmproducties is 
verzekerd. 

14 
Crowdfunding  
➜ Crowdfunding komt in 
België nog te traag van de 
grond. Koen Geens voorziet 
een wettelijk kader, dat 
soepel is voor de onderne-
mer en tegelijk de consu-
ment beschermt. Zo zullen 
vele kleine investerinkjes 
kunnen samenvloeien tot 
creatieve projecten. .

o3
Kris Peeters bleef pleiten voor een competitiviteitspact en haalde samen met Koen Geens zijn slag thuis.  
Samen zetten ze hun inzet voor de economie verder.

Vlottere financiering voor KMO’ s.  
Stokpaardje van Koen.

Opnieuw zuurstof voor kindercrèches door hervorm-
ing kostenforfait.

Schenkingen aan voedselbanken met 28%  
gestegen sinds BTW-vrijstelling.

Peter Van Rompuy duwde vanuit het Parlement 
mee aan de kar voor de crowdfunding.

Toekomst Belgische film veilig gesteld met hervorming tax 
shelter. Koen hier op filmpremière.o5

o6
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D e  v r o u w e n  r o n D  g e e n s

• LUT (dochter)

“op aanraden van mijn
vader liep ik de marathon”
Hoe ben je maatschappelijk  
werker geworden? Was dat je  
jeugdige ambitie?
oh nee, zoals alle meisjes wilde ik 
ooit wel prinses of zo worden. Maar 
naarmate ik ouder werd, dacht ik: 
ik wil iets betekenisvol doen, en dat 
concreet maken door maatschappe-
lijk werker te worden. In het laatste 
jaar middelbaar was ik tot de conclu-
sie gekomen dat ik iets wilde stude-
ren waarmee ik (ja, het is een cliché) 
op een constructieve manier mensen  
vooruit kon helpen, en waarmee ik te-
gelijk ook snel zou kunnen beginnen 
werken. In combinatie met mijn kin-
deren is dit ook een haalbare job. 

Is er iets veranderd in de  
familie sinds je vader minister is?
nee, bij eubelius en als professor  
werkte hij ook keihard. Dat maakt wei-
nig verschil.

Ga je campagne voeren voor hem?
Dat zal wel zijn. Mijn man, vrienden, 
collega’s en iedereen die wil, gaan 
meehelpen. Wij willen keihard voor 
hem gaan. We gaan op de fiets heel de 
regio Leuven bussen! 

Kun je tegen kritiek op je vader?
Vroeger las of hoorde ik dat wel en re-
ageerde ik als Bruno s. uit Bever of zo. 
sommige mensen kunnen giftig rea-

“Achter elke sterke man staat een sterke vrouw” luidt het spreekwoord. In 
het geval van Koen Geens geldt dat in het viervoud. We gingen in gesprek 
met zijn 83-jarige moeder Renilde, zijn echtgenote Griet en zijn twee vol-
wassen dochters, Rein en Lut. Zijn steunpilaren, door dik en dun. Wie zijn 
deze vrouwen? Wat drijft hen in het leven? Wat vinden ze ervan dat Koen 
“opeens” in de politiek ging? en wat is zijn kleinste kantje? Vier frappante 
dames, elk op hun manier... 

geren en dan is het toch moeilijk om 
dat zo te laten. Maar ik ben er vrij snel 
mee gestopt. ook met het lezen van 
die kritieken. Het slaat meestal toch 
nergens op. Al valt het voor een onpo-
pulair ambt als Financiën nog wel mee.

Heb je altijd een goede verstand-
houding gehad met je ouders?
nu is die geweldig, maar vroeger was 
ik geen gemakkelijke. Mijn vader was 
soms aandoenlijk verstrooid, vaak on-
gelooflijk grappig, hij had veel zelfdis-
cipline en was desondanks toch af en 
toe te laat, met een aangepaste dosis 
(zelf)relativeringsvermogen, maar 
vooral met heel veel liefde: zo heeft 
hij ons ook opgevoed. Het was de beste 
leerschool die ik me nu kan voorstel-
len. Hij was de man die de vijs soms wat 
aanschroefde en voor mij was dat geen 
overbodige luxe. Hij heeft me geleerd 
om keihard op de tanden te bijten en 
altijd vol te houden. Die zelfdiscipline 
heeft me er in 2007 toe gebracht om 
in Antwerpen een marathon te lopen. 
op zijn aanraden schreef ik me in. en 
ik heb die in een mooie tijd gelopen: 3 
uur 59 minuten. Dankzij hem!
ons vader heeft ons met een soort 
vanzelfsprekend vertrouwen in het 
leven grootgebracht. Zijn optimisme 
heeft me echt al geholpen.

• REIN (dochter)

“Ik bouwde de olifanten-
tempel van Planckendael”
Hoe ben je architect geworden?

Ik twijfelde tussen kinesitherapie en 
architectuur. Ik doe heel graag sport 
maar ik ben nooit in een bepaalde 
discipline verder gegaan.  Ik ben wat 
gaan meehelpen met een kinesist in 
Pellenberg. Mensen die zich na een 
ongeval met schijnbaar onuitputte-
lijke energie inzetten om terug te 
kunnen stappen, vond ik prachtig 
om te mogen meemaken. Maar ik had 
duidelijk het geduld niet om mensen 
tijdens lange genezingsprocessen te 
blijven motiveren. 
Ik ben in die tijd een paar dagen bij 
een bevriende architect van mijn 
grootouders op bezoek geweest. Ik 
mocht daar tegelpatronen van grote 
gebouwen intekenen. Ik weet niet of 
dat mij over de streep heeft getrok-
ken, maar uiteindelijk koos ik voor 
architect. en ik heb er geen spijt van.

Heb je als architect een bepaalde 
discipline gekozen?
We bouwen geen privé-woningen. eén 
uitzondering: het huis van mijn ou-
ders. ons kantoor specialiseert zich in 
winkels, appartementen en kantoren. 
een bekend project is het olifantenge-
bouw in Planckendael. Het voordeel 
van professionele klanten tegenover 
particulieren is dat ik ’s avonds min-
der buitenshuis moet werken. Dat is 
fijn voor mijn kinderen, dan zien ze 
hun mama meer.

Is er iets veranderd sinds je vader 
minister is?
Hij heeft nog minder tijd! ook in het 



weekend zijn er nu allerhande bijeen-
komsten waar hij naartoe moet. soms 
is hij er dan even, maar dan moet hij 
snel weer weg. en ook anders dan 
vroeger: tijdens politieke familiede-
batten is hij nog feller dan vroeger. 

Reageert je omgeving anders, sinds 
hij minister is?
Dat valt heel erg goed mee. er zijn 
weinig mensen die me daar nu nog 
extra over aanspreken. Er wordt zeer 
normaal over gedaan.  Het nieuwe is 
er ook gauw af. 

Altijd een goede verstandhouding 
gehad met je ouders?
Ja, dat valt goed mee. Ik was een rede-
lijk brave. Ik kreeg dikwijls van mijn 
zus het verwijt dat ik niet baanbre-
kend genoeg was als oudste zus! Ik 
had heel weinig discussies met mijn 
ouders. Ik was geen moeilijke puber.

Waarvoor ben je je ouders het 
meest dankbaar?
Ze hebben ons heel veel van de we-
reld laten zien. en daarmee misschien  
samenhangend: een open blik naar de 
maatschappij. Weinig vooroordelen, 
geen vaste stramienen. We werden 
niet gepoeierd en dat vond ik heel 
goed want dat gaf ons de nodige zelf-
standigheid en weerbaarheid.

Wat bewonder je het meest bij 
je ouders?
De goesting en het doorzettingsver-
mogen waarmee ze van jongs af door 
het leven zijn gegaan. Ze hebben er 
met de middelen die er waren, het 
beste van gemaakt. en professioneel 
heeft mijn vader toch een aantal ri-
sico’s genomen. Ik weet niet of ik het 
hem zou nadoen…

Ga je meehelpen in de campagne?
Ja natuurlijk. Binnenkort is het cam-
pagnevergadering! Als ik een gaatje 
vind in onze drukke agenda zal ik ze-
ker meedoen.

• GRIET (echtgenote)

“Ik kan niet tegen  
macho’s” 
Hoe heb je Koen ontmoet?

men hadden we allerhande plannen. 
Ik droomde van een groot gezin met 
veel kindjes en wilde niet onmiddel-
lijk gaan werken. Maar toen we een 
jaar of twee terug in Leuven woon-
den ben ik toch gaan uitkijken voor 
werk. Drie maanden na de geboorte 
van onze tweede dochter ben ik gaan 
werken. Ik werd humeurig van thuis 
te blijven. 

Vond je gemakkelijk werk?
In mijn herinnering was het voor een 
aantal jongeren in de jaren tachtig 
echt niet zo gemakkelijk om werk te 
vinden. Ik ben begonnen als stagiair 
op de juridische dienst van de AsLK. 
Na een examen mocht ik aan de slag 
op de juridische dienst van Krediet aan 
de nijverheid. Ik heb daar uiteindelijk  

Wij zaten in het zelfde jaar en alfa-
betisch (Geens en Dupré) zeer kort 
bij mekaar om examens af te leggen. 
We deden onze kandidaturen aan de 
UFsIA en de licenties in Leuven.

Waren jullie vanaf het eerste jaar 
een koppel?
Het is begonnen in het tweede jaar. 
eerst kwam hij mij vragen. Ik heb 
toen niet direct toegehapt maar wat 
later dan toch. Ik zat op kot in Ant-
werpen en hij pendelde. Dan gingen 
we samen naar Leuven. We zijn ge-
trouwd  voor we naar Harvard ver-
trokken met ons eerste kindje. Dat 
was dankzij de beurs die mijn man 
gekregen had omdat hij zo’n goede 
student was. Dat was een heel mooi 
jaar voor mij. Toen we terugkwa-

13 jaar heel graag gewerkt. 

Ondertussen groeiden je 
kinderen op? Bleef je werken?
De combinatie van werken en een 
gezin met drie tieners was belastend 
geworden. Ik wilde er een tijdje uit. Ik 
was fier op wat ik bereikt had, maar 
ik wilde toch iets anders doen met 
de rest van mijn actieve leven. In die 
periode is er trouwens veel beginnen 
te bewegen in de bankenwereld, de 
ene bank die de andere overnam, enz. 
Heel snel na het nemen van loopbaan-
onderbreking ben ik palliatief vrijwil-
liger geworden in de thuiszorg. Dat 
heb ik 15 jaar gedaan. even snel heb 
ik mij op de Kunstacademie in Leuven 
ingeschreven. Mijn nieuwe leven was 
zo boeiend dat ik mijn ontslag gege-
ven heb. Inmiddels heb ik mee de zorg 
opgenomen voor een school buitenge-
woon onderwijs in de Kempen die mijn 
ouders destijds hebben gesticht.

Welke muziek hoor jij graag?
eigenlijk ben ik in eerste instantie een  
liefhebber van moderne dans: Alain 
Platel, Vandekeybus… en wat de mu-
ziek betreft hou ik het meest van de 
heel eenvoudige stukken, heel kleine 
bezettingen, bijna meditatieve mu-
ziek, een hobo-solostuk of een cello-
solo of muziek van Jacqueline du Pré.

En lees je graag?
oh ja, dat blijf ik wel doen. Ik ben 
nu “oorlog en terpentijn” aan 
het lezen van Hertmans. Ik lees 
graag romans en ben een grote fan 
van Bernard Dewulf. Ik koop ook  
poëzie. Ik ging heel graag naar saint 
Amour. en wie hier in Leuven indruk 
op mij maakte was Benoîte Groult van 
“Zout op mijn huid”.

Vind je jezelf een feministe?
een beetje wel. Mensen zullen dat 
niet verstaan, want ik ben een vrouw 
die zogezegd ‘thuis’ blijft. Maar dat is 
heel relatief. Ik leid een intens en ac-
tief leven. Ik ben heel gevoelig voor 
het man/vrouw thema. en laat ik het 
maar zeggen: ik kan niet tegen ma-
cho’s. sommigen zeggen dat Koen een 
macho is, tja, dat is dan maar zo! Ik 
weet wel beter...

In het begin van Koens 
ministerschap wilde je niet toe-
geven dat er iets zou veranderen, 
uiteindelijk toch wel?
Ik heb inderdaad een techniek moe-
ten vinden om met Koen af te spre-
ken, want het was niet meer leefbaar. 
Vroeger was het heel simpel: de week 
was voor hem en het weekend orga-
niseerde ik. Het grote verschil nu hij 
in de politiek zit, is dat zijn agenda 7 
dagen op 7 niet meer door hemzelf 
wordt bepaald. Maar ik heb de truuk 
gevonden: we maken tot drie maan-
den op voorhand afspraken voor één 
avond in de week, weekend inbegre-
pen. Als het niet lukt staat het toch in 
zijn agenda en dan moet hij met mij 
onderhandelen over een alternatief. 
en dat lukt wel.

Hoe zie je de campagne op je  
afkomen?
Het belangrijkste stuk van de campag-
ne ligt achter de rug, dat is mijn over-
tuiging. Al het werk dat hij het voor-
bije jaar met zijn team verzet heeft en 
hoe dat in de media is verschenen, is 
de beste ‘reclame’. Maar we gaan er 
echt invliegen, om de mensen bij te 
houden en om ze enthousiast te ma-
ken!

• RENILDE (moeder)
“Dat ik met 83 nog altijd 
zelfstandig kan leven, daar 
ben ik fier op!”

U was heel vroeg een alleenstaan-
de moeder, ik kan mij voorstellen, 
moeilijk in die tijd?
Ja een jonge weduwe, dat was toen 
geen evidentie. Gelukkig kreeg ik veel 
steun van mijn ouders én van Koen. 
Professioneel was ik heel gelukkig en 
ik heb me altijd voluit kunnen inzet-
ten als lerares. ook nog na mijn pensi-
oen, dan gaf ik Duits aan mensen van 
de derde leeftijd. 

Was Koen een moeilijk kind? 
Hij was heel lang de kleinste van de 
klas. en dus erg onder zich uit, een 
beetje rebels en heel kritisch, een 
haantje de voorste. 

Was u een overbezorgde moeder?
Ja maar ik heb altijd op mijn tanden 
gebeten. ook toen Koen als 15-jarige 
een jeugdherbergentocht met de fiets 
door nederland aankondigde of wan-
neer hij ’s nachts laat thuis kwam van 
een scoutsvergadering.

Zijn uw toekomstdromen of 
uw ambities met uw zoon 
uitgekomen?
De dromen van een moeder zijn die 
van haar kinderen. en ik heb de in-
druk dat hij zich professioneel heeft 
kunnen waarmaken. Ik ben wel erg 
fier op wat hij doet. 

Wist hij snel wat hij wilde?
soms moest hij lang piekeren, zo-
als over zijn studiekeuze: rechten of 
germaanse, zoals zijn ouders. Maar 
hij koos rechten en werd er gelukkig 
mee. Al voelde je bij zijn elsschotle-
zing dat hij ontzettend veel van lite-
ratuur houdt. Maar een moeder ziet 
natuurlijk altijd de kwaliteiten in haar 
zoon. 

Maar is er één puntje waarvan u 
zegt: dat kan toch beter?
Als hij erg moe is, of aan veel span-
ning bloot staat, kan hij soms erg  
kortaf  reageren, maar alleen tegen-
over wie hem nabij is. 

Dus ook zijn moeder? 
Reken maar. 
           
Had u er problemen mee dat hij uit-
eindelijk toch in de politiek terecht 
kwam?
nee, want hij zet zich in voor het al-
gemeen belang. Ik ben soms wel een 
beetje bang, als er een mediastormpje 
is of als de mensen me kritisch aan-
spreken. Maar ik verdedig hem, altijd! 
Meestal zijn de opmerkingen die ik 
krijg trouwens lovend. 

Waar bent u het meest fier op?
op mijn kleinkinderen en achterklein-
kinderen. en dat ik op 83 nog altijd 
zelfstandig kan leven, denken en ge-
nieten van mooie dingen. Je hebt daar 
zelf niet veel verdienste aan, maar het 
vergt toch wat geloof en discipline. .
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KEyMolEn
1972°
St-P-Leeuw

05
WaltEr  
DE DonDEr
1961°
Affligem

15
MiEKE 
abbEloos
1962°
Merchtem

14
Jo VanDEr 
MEylEn
1971°
Beersel

05
DirK  
DE roEcK
1966°
Ternat

11
JEroEn 
EEnEns
1977°
Opwijk

02
sonJa 
bEcq
1957°  
Meise

06
VEErlE 
lanGbEEn
1971°
Londerzeel

12
tracy 
bibo-tansia
1990°
Liedekerke

KaMEr (effectieven) 

KaMEr (opvolgers)

VlaaMs ParlEMEnt (effectieven)

VlaaMs ParlEMEnt (opvolgers)

16
MichElinE 
DE Mol
1954°
Asse

13
GEErtJE 
Van cuycK
1961°
Halle

18
Karina 
roMbauts
1963°
Machelen

07
anDy 
VanDEVElDE 
1979°  
Linter

05
stEVEn 
oMblEts 
1973° 
Aarschot

10
laura 
nEVEns 
1990°
Kampenhout

08
nElE 
PElGriMs
1983°
Aarschot

02
Karin 
brouWErs
1964°
Leuven

09
WiM 
bErGé 
1974°
Tienen

09
MaartEn 
forcEVillE
1985°
Herent

15
MoniquE 
sWinnEn 
1954°
Aarschot

08
lorE 
fouriE 
1989°
Landen

06
annita 
VanDEbroEcK
1958°
Kortenaken

01
Els Van 
hoof 
1969° 
Leuven 

12
Marc 
Morris 
1953° 
Bertem

01
KoEn 
GEEns 
1958° 
Huldenberg

10
hilDa 
VanDEVElDE
1947°
Zoutleeuw

01
JEllE 
WoutErs
1985°
Rotselaar

08
KatriJn 
KinnaEr
1990°
Landen

13
liEsbEth 
claEsEn
1968°
Keerbergen

09
bErt  
KElchtErMans
1977°
Bierbeek

14
Mia 
cloEtEns
1956°
Haacht

11
MariJKE 
GiDts
1981°
Lubbeek

12
hErMan 
arnauts 
1958°
Glabbeek

19
DirK 
claEs
1959° 
Rotselaar 

20
Jan  
laurys
1952°
Diest

04  
KatriEn 
VErMiJlEn
1970°
Holsbeek

15
bErt 
DE Wit 
1981°
Tremelo

16
chris 
taEs
1955°
Kortenberg

05
annEliEs 
DE cuPErE 
1979°
Boutersem 

08
hans 
VanDEnbErG 
1964° 
Bekkevoort  

04
KatriEn 
PartyKa
1973°
Tienen

17
stEfan 
iMbrEchts
1970°
Kampenhout

01
PEtEr Van 
roMPuy
1980°
Leuven 



D a g b o e k  va n  e e n  m i n i s t e r

Schoenen knopen en naar Brussel.

Dossiers voorbereiden met  kabinetschef Vincent.

Pers briefen.

Beleid met vuur verdedigen in het Parlement.

Met chauffeur Rudi Brussel binnenrijden.

Ministerraad.

Gesprek met Marianne en Wouter over de EVP.

Agenda overlopen met medewerkster Trees.

Aan het werk op kantoor in het statige ‘Hotel des Finances’ waar sinds jaar en dag de ministers van Financiën hun kabinet hebben.

Koen bij zijn jongste fans.

Vertrek op kabinet, richting lokale CD&V-afdeling.

Dossiers afwerken op kantoor.

Horen wat leeft bij de mensen... en dan naar huis.



z e l f p o r t r e t

Mijn helden

Ik heb grote bewondering voor 

Helmut Kohl. Wat die man heeft 

gepresteerd voor europa, zijn we 

helaas nu al een beetje vergeten. 

en hetzelfde geldt voor Jean-Luc 

Dehaene: onbeschrijflijk wat 

die voor België heeft gedaan. 

op sportief vlak zijn dat Kevin 

De Bruyne en Rik Van Looy, de 

keizer van Herentals. Mourinho 

heeft zich vergist door De Bruy-

ne te laten gaan bij Chelsea. 

Als ik iets aan mezelf kon  

veranderen

Ik kan niet goed tegen gezeur of 

tegen een gebrek aan snelheid 

en discipline. Ik ben nogal onge-

duldig.

Hoe ik me ontspan

De weinige vrije tijd die er rest 

probeer ik zoveel mogelijk door 

te brengen bij familie. op zon-

dag is dat samen met de kinde-

ren en de kleinkinderen, soms 

bij mijn moeder of schoonmoe-

der. Tijdens de vakanties trek ik 

met mijn vrouw de wijde wereld 

in. We reizen om te leren. Deze 

zomer gaan we met alle kinde-

ren en kleinkinderen op stap. 

Mijn grootste angst

Mijn gezin breidt gestaag uit. 

We verwelkomden pas nog een 

zesde kleinkind. een van mijn 

grootste angsten is dat er iets 

gebeurt met iemand ‘van ons’. .

1958 Geboren in Brasschaat als 
zoon van leraars-germanisten.

1976  Gaat rechten  
studeren in Antwerpen en Leuven.

1977 Wordt verliefd op Griet en 
gaat in Leuven studeren

1980 studeert af met grootste  
onderscheiding en trekt richting 
Harvard met een studiebeurs

1986 Verdedigt zijn doctoraat  
in de rechten en wordt professor in 
Leuven

1994 Richt advocatenkantoor  
eubelius mee op en laat het groeien 
tot een kantoor met 120 advocaten

2007-2009 Wordt kabinetschef 
van Kris Peeters

2013 Wordt minister van Financiën 
en verwelkomt zijn zesde kleinkind

2014 Wordt lijsttrekker Kamer 
Vlaams-Brabant

WAAR. . .

eeT
Ik ga heel graag uit eten, 
liefst samen met mijn vrouw. 
of met vrienden. Maar ik eet 
nergens beter dan thuis, in 
Huldenberg. Mijn favoriet ge-
recht is worst met rode kool.

LeKKeR  
VLAAMs-BRABAnT
In de buurt waar ik woon en 
werk ga ik graag Italiaans 
eten. Enkele stekjes: Amalfi in 
Jezus-eik, Parma en La stan-
za in Leuven. Belgisch eet ik 
liefst in het Leuvense 
d’Artagnan. In heel de pro-
vincie kan je trouwens lekker 
eten en drinken. 

onTsPAnT
oPeRA
niet dat ik mezelf een opera-
kenner mag noemen, maar ik 
ga er wel heel graag naartoe. 
Wij hebben in Brussel een 
wereld-opera, De Munt. Altijd 
topkwaliteit! Clemenza di 
Tito van Mozart was de laat-
ste opera die ik zag. Heerlijke 
muziek met een mooie les, 
mildheid en vergeving.

LITeRATUUR
Ik lees graag. en veel. er lig-
gen altijd meerdere boeken 
op het nachtkastje, op mijn 
bureau en in de auto. Het is 
niet gemakkelijk met mijn 
zeer gevulde agenda maar 
mensen die graag lezen, zul-
len dit begrijpen: er is altijd 
wel ergens een gaatje te vin-
den om te kunnen lezen…

sPoRTen
Ik fiets en zwem graag voor 
het plezier. Fietsend ging ik 
eens tot in Compostella. Lo-
pen doe ik voor de conditie, 
nog een keertje per week nu. 

o v e r  k o e n

u i t  D e  p e r s

TOON BREëS (76) 
MERKSEM, 
OUD-LERAAR
Ik heb een paar duizend leer-
lingen begeleid. Van slechts 
een handvol van hen – Koen 
was er een van – dacht ik dat 
hun talent nog beter zou ren-
deren als ik ze naar huis had 
mogen sturen met leerstof, 
waarover ze later examen 
zouden afleggen. Maar de 
nadelen waren groter: het 
wegvallen van de open maar 
rustige confrontatie met 
uiteenlopende levensvisies 
en het sociaal leven met zijn 
klasgroep. Daar was hij – toen 
al – prominent aanwezig..

WAfA EL AICH (27)  
TIENEN, 
Ex-STUDENTE
Koen Geens was geen pro-
fessor zoals al de anderen. 
Hij doceerde niet zomaar 
zijn leerstof. Hij ‘deelde’ zijn 
kennis met ons, in een bijna 
familiale sfeer. Hij leerde 
zijn studenten dat het niet 
voldoende was om alles van 
buiten te leren, maar dat we 
vooral konden leren van an-
deren, van gebeurtenissen en 
van opgedane ervaringen. We 
kregen geen lessen van hem, 
maar levenslessen..  

fRANK HELLEMANS (44) 
HOfSTADE, VROEGERE  
COLLEGA-ADVOCAAT
Koen is, bondig uitgedrukt, 
‘gene gewone’. Ik ken hem in-
tussen bijna 25 jaar. Reeds als 
professor aan de universiteit 
viel hij op tussen de andere 
proffen. We hebben samen 
heel hard gewerkt, maar ook 
veel plezier beleefd. en na-
tuurlijk af en toe een pittige 
discussie. Maar steeds was er 
één constante: ook al verschil 
je van mening met Koen, hij 
zal altijd naar een construc-
tieve oplossing zoeken..

INGE VERVOTTE (36) 
MECHELEN, 
VOORZITTER VZW EMMAüS
De beslissing om Koen Geens 
aan te stellen als minister van 
Financiën was een schot in 
de roos. Koen was geen on-
bekende, hij was al jaren als 
kabinetschef  een sterkhou-
der achter de schermen voor 
de partij. Zoals een politiek 
commentator het in 1 woord 
samenvatte in een opiniestuk: 
‘een klasbak’. Zijn intelligen-
tie, welbespraaktheid en visie 
maken dat hij in staat is om 
antwoorden te formuleren 
voor de vele uitdagingen 
waar we als samenleving voor 
staan. .

Die Geens, Koen 
Geens, die moet je 
volgen… slogans 
zullen de Vlamin-
gen niet verande-
ren. Wel hande-
lingen, daden, 
verwezenlijkingen. 
Geens lijkt deze 
wijsheid te hebben; 
de wijsheid om te 
werken en daarna 
te communiceren. 
➜ LA LIBRE  
BELGIqUE 03.04.13

na 100 dagen blijkt 
wat al na dag 1 
duidelijk was: Koen 
Geens is een succes. 
➜ CARL DEVOS L 
politoloog, 22.06.13

Hij heeft de voor-
bije maanden een 
bijzondere appetijt 
voor de media 
ontwikkeld, maar 
als het er echt op 
aankomt, gaat er 
niets boven discre-
tie. Anderen voor 
het plezier tackelen 
is zijn stijl niet.
➜ PORTRET  
DE MORGEN 22.06.13

Geen chauffeur 
voor #cdenv mi-
nister Koen Geens 
vandaag. Komt in 
z’n eigen mini-ci-
troën. #begroting. 
➜ VTM L 25.06.13

Bij sommige politici 
moet je een ambe-
tante vraag soms  
3 of 4 keer herha-
len. Bij hem niet. 
Geens antwoordt 
op de vraag. 
➜ VRT 09.10.13

Het geheim van 
Geens? Hij heeft 
het allemaal: 
dossierkennis, een 
scheutje ironie en 
de gave van het 
woord. Maar zijn 
grote troef is dat 
hij betrouwbaar 
overkomt.
➜ DE TIjD 28.12.13

Wat Geens gisteren 

half geïmprovi-
seerd ten tonele 
bracht, was reto-
risch en inhoude-
lijk weinig minder 
dan briljant.
➜ HET LAATSTE 
NIEUWS 24.01.14

Het was ronduit 
een opluchting, en 
een evenement, 
om nog eens ie-
mand met zoveel 
verbale kracht in 
het parlement te 
zien staan. 
➜ DE STANDAARD 
01.02.14

Koen Geens is 
nog geen vol 

jaar minister van 
Financiën en toch 
heeft de voormali-
ge zakenadvocaat 
zich al opgewerkt 
tot een van de 
sterkhouders van 
de federale rege-
ring. 
➜ KNACK 05.02.14

Het is gewoon een 
fantastisch aange-
name man die zijn 
vriendschappen 
heel erg koestert. 
➜ STEfAAN 
DE CLERCK, CD&V.

Volg mij op twitter en facebook. www.koengeens.beLC



“europa is niet 
sexy, maar 

noodzakelijk” 

We merken het vaak niet 
op, maar europa is overal 
in ons leven. Vaak zijn de 
thema’s erg technisch: che-
mische stoffen, visquota, 
kwaliteitsnormen voor ons 
zwemwater of het mestac-
tieplan. Niet bepaald sexy, 
maar noodzakelijk. europa 
is belangrijk, het doet din-
gen die de 28 lidstaten elk 
afzonderlijk niet kunnen.  
Zoals de aanpak van de 
financiële crisis. De afgelo-
pen jaren is hier gigantisch 
veel vooruitgang geboekt. 
Marianne heeft zich hier-
voor keihard ingezet in het 
europees Parlement, Koen 
Geens binnen de Raad van 
eU-Ministers.  
 
Vanaf november van dit 
jaar verandert er iets cru-
ciaals. Voor de 130 grootste 
europese banken blijft er 
dan nog één toezicht-
houder over: de europese 
Centrale Bank. Die zal 
zich een stuk makkelijker 
kunnen laten gelden tegen  
grote banken. eengemaakt 
toezicht betekent beter 
toezicht. en beter toezicht 

maakt een financiële crisis 
zoals we die gekend heb-
ben, minder waarschijnlijk.
 
samenwerken is de sleutel 
tot succes. Die gedachte 
is vandaag nog razend ac-
tueel. Wat we zestig jaar 
geleden deden met kolen 
en staal, deden we 15 jaar 
geleden met de euro. Wat 
we met de euro deden, 
doen we vandaag met onze 
banksector. Die samen-
werking tussen ooit zo 
verdeelde volkeren in een 
tijdperk van globalisering 
is meer dan ooit de weg 
vooruit. ons wegsteken in 
onze nationale cocon heeft 
geen zin. een beter europa 
uitbouwen des te meer.
 
Hiervoor moeten we blij-
ven gaan. Marianne is de 
sterke vrouw die we nodig 
hebben in europa. samen 
met An, Geertrui, Marie, 
Marilyn en Peter en vele 
anderen maakt ze europa 
waar. .

Marilyn nEVEn, 
lanaKEn 
(Limburg)
1979°
2de oPVolGEr            

MariannE thyssEn,  
1956°
ouD hEVErlEE 
(Vlaams-Brabant) 
1ste Plaats 
(lijsttrekker)

MariE DE clErcK, 
WEVElGEM 
(West-Vlaanderen)
1975°
4de Plaats

an hErMans, 
lEuVEn 
(Vlaams-Brabant)  
1944°
10de Plaats

PEtEr Van KEMsEKE, 
VilVoorDE 
(Vlaams-Brabant) 
1971°
2de oPVolGEr KaMErliJst 
(als adviseur van Europees  
Voorzitter Herman Van Rompuy is 
hij een Europees expert)
 

e u r o p a

GEErtrui Van roMPuy-WinDEls
sint-GEnEsius-roDE
(Vlaams-Brabant)
1953°
12de Plaats 
(lijstduwer)

w i s t  j e  D a t . . .

Le Concert Olympique 
Koen is één van de drijvende krach-
ten achter “Le Concert olympique”, 
een orkest opgericht door Jan Cae-
yers. Het orkest is één van de meest 
gerenommeerde Beethoven-orkes-
ten in europa. Tot hij minister werd 
was hij voorzitter van de Raad van 
Bestuur van het orkest. 

Twittertegel
Koen kreeg van het grappige “De 
ideale wereld” een twittertegel 
voor de zin: “Vrede is de kalmte 
en de rust die de wijsheid aan-
reikt, oorlog de prijs die onschul-
digen betalen voor de woede of 
de kille berekening van een lei-
der.” De tegel staat op de schouw 
in het kabinet. 

1O
elie soens, de man die Koen elke 
dag de lekkerste koffie inschenkt, 
dient al jaren trouw in de 
Wetstraat. Koen Geens is “zijn” 
10de minister. De voorgangers 
waren Leo Tindemans, Paul Van-
den Boeynants, Wilfried Martens, 
Marc eyskens, Jean-Luc Dehaene, 
Guy Verhofstadt, Yves Leterme, 
Herman Van Rompuy en steven 
Vanackere.

oRAnJe
Koen draagt soms een oranje das, 
gewoon omdat zijn vrouw die kleur 
graag ziet. Dat komt goed uit want 
oranje is ook de kleur van CD&V en 
van het Chinese Jaar van het Paard. 
en ook nog eens de favoriete kleur 
van alle fashionista’ s voor de ko-
mende zomer!

oHL
na enkele troostende woor-
den voor Louis Tobback om-
dat  voetbalploeg oHL ver-
loren had, werd Koen door 
de burgemeester uitgebreid 
gecondoleerd met de teloor-
gang van zijn eerste voetbal-
liefde: den Beerschot…

17
Koen blijft een familieman, ook nu er minder tijd 
dan vroeger is. Hij geniet van de momenten waarop 
iedereen samen is: vrouw Griet, de 3 kinderen en 
hun partners, de 6 kleinkinderen, de moeder van 
Koen en de ouders van Griet. op die momenten zijn 
ze met 17 rond de tafel. Puur genieten. 

Keramiek 
Koens echtgenote, Griet, is 
een beeldende kunstenares. 
Ze maakt prachtige werken in 
keramiek. Voor haar is het een 
passie. ook al is hij zelf bijzon-
der onhandig, Koen weet haar 
werken wel te appreciëren. 

Aart
De minister heeft ook een zoon 
Aart. Die studeerde geschiedenis 
en diplomatie. Aart fietste een 
tijdje bij de juniors en houdt 
van een stevige Mont Ventoux 
beklimming. 



Ik droom van morgen dat beter is dan van-
daag, en waaraan we vandaag samen be-
ginnen bouwen. Ik droom van vooruitgang, 
niet van revolutie, ik heb immers alles wat 
ik mijn leven gerealiseerd heb, bereikt langs 
de weg van de geleidelijkheid. Voetje voor 
voetje, stukje bij beetje, zonder zichtbaar 
te forceren, maar door steeds de druk hoog 
te houden. Het is een wonder wat mensen 
samen kunnen bereiken als ze hetzelfde 
doel delen, en als ze mekaar verstaan bij 
het kiezen van de middelen. Het is zo dat 
ik met mijn medewerkers en met de rege-
ring het voorbije jaar voor u heb gewerkt: 
met mijn ervaring, met mijn gedrevenheid, 
maar dankzij de liefde voor het vak, het ta-
lent en de energieke inzet van mijn ploeg. 
Het resultaat mag gezien worden. De Belgi-
sche financiën staan er eindelijk beter voor, 
de banken zijn weer veilig, en de economie 
van ons land groeit opnieuw sneller, zonder 
dat we aan sociale afbraak deden. Ik heb het 
voorbije jaar heel graag voor u gewerkt, en 
zou dus nog graag een droom met u delen. 
Liefst van al zou ik morgen verder doen, om 
er zelf, en samen met u en met mijn ploeg 
voor te kunnen zorgen dat morgen beter 
wordt dan vandaag, en overmorgen beter 
dan morgen. Ik blijf ervoor gaan, in uw be-
lang, het algemeen belang. Want elke mens 
heeft recht op volledige ontplooiing, in een 
regio en een land die veel troeven hebben. 
om dat mogelijk te maken bouwen we sa-
men, dag na dag. Ik weet het, er kan nog 
veel beter. en het zal tijd vragen. Maar ik 
geef niet op. U mag mij vertrouwen. . 
Koen Geens, 
lijsttrekker CD&V Kamer Vlaams-Brabant V
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