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m i n i s t e r va n f i n a n c i ë n
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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 bedraagt minder dan 3% en
er wordt 0,8% structureel
bespaard in 2013. België
verlaat de Europese strafbank. De financiële markten
uiten opnieuw vertrouwen.

O2

Bankenwet

➜ Ruim 5 jaar na het

uitbreken van de financiële crisis heeft België een
nieuw wettelijk kader voor
de banken. De nieuwe bankenwet maakt banken sterker 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.
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Concurrentiepact

➜ Minister-President Kris

Peeters roept in het najaar
van 2013 op tot verdere
lastenverlagingen. Hij bijt
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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.

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 buurlanden 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. Gedurende weken onderhandelt
Geens in alle discretie met
de Europese Commissie om

dit te vermijden. Hij haalt
het op basis van inhoudelijke argumenten en overtuigingskracht.
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Vlottere financiering
voor de KMO
➜ 80% van de kredieten

gaat in ons land via de
bank. De KMO is dus aangewezen op de bank voor
financiering. Koen Geens
beperkt de wederbeleggingsvergoeding voor
nieuwe kredieten tot 6
maanden interest. Hij bedingt gedragsregels die de
bank moet respecteren,
zoals de schriftelijke moti-

14 maanden
14 werken
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Vlottere financiering voor KMO’ s.
Stokpaardje van Koen.

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

vering van weigering van
krediet.

➜ Tot vorig jaar was het
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Peter Van Rompuy duwde vanuit het Parlement
mee aan de kar voor de crowdfunding.

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

Minder administra–
tieve lasten voor
bedrijven en
verenigingen

tor zijn groot. De overheid
kan niet alles aan. Geens
bekijkt wat hij kan doen
om het privé-initiatief

zet tot 2,5 miljoen euro
worden verlost van de
maandelijkse BTWaangifte. Enkel nog kwar-

➜ De noden in de zorgsec-

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 verenigingen.
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➜ Geens lanceert de the-

Donaties
voedselbanken

O7

Opnieuw zuurstof voor kindercrèches door hervorming kostenforfait.

Volksleningen

O6

voor een grootwarenhuis
voordeliger om voedsel weg te gooien dan te
schenken aan een voedselbank. Deze absurde situatie
wil Geens niet zo laten. Hij
schaft de BTW op de donaties af. De voedselbanken
reageren enthousiast. In
februari blijkt dat reeds
28% meer schenkingen zijn
gedaan.
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➜ Bedrijven met een om-

matische volksleningen.
Bij de lancering heerst
twijfel, maar Koen Geens
gelooft erin. Een verlaagde roerende voorheffing
en een aantrekkelijk
netto-rendement kan
de spaarder overtuigen.
De middelen zullen worden aangewend voor
investeringen in onder
meer scholen, ziekenhuizen, rusthuizen en
voor KMO-projecten. De
komende jaren zal dit de
economie verder aanzwengelen. Na 2 maanden
werd 788 miljoen euro opgehaald.
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Spaarfiscaliteit

➜ Koen Geens komt in

een mediastorm terecht
wanneer hij bekend maakt
de spaarfiscaliteit te willen aanpakken. Nochtans
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Toekomst Belgische film veilig gesteld met hervorming tax
shelter. Koen hier op filmpremière.

verandert er voor het
klassieke spaarboekje niks.
Het fiscaal voordeel blijft
bestaan, maar moet ook
kunnen voor andere spaarproducten, 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 modernere spaarfiscaliteit.
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Zelfstandige
kinderdagverblijven

➜ In overleg met de sector

bereikt Geens een oplossing voor het kostenforfait
voor de grotere zelfstandige kinderdagverblijven. Er
komt een flexibele regeling
waarbij de kinderdagverblijven kunnen kiezen tussen 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 consument. 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 prijsstijgingen komen.
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Tax shelter

➜ Koen Geens verzoent

water en vuur wanneer
hij filmproducenten en investeerders op 1 lijn krijgt
rond een gerichte hervorming van de tax shelter.
Dit instrument, dat investeren in filmproducties
aanmoedigt, wordt efficiënter en transparanter.
De middelen die worden
geïnvesteerd, zullen beter
naar de filmproducties zelf
terugvloeien. De verdere
gestage opmars van de
Belgische filmproducties is
verzekerd.
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Crowdfunding

➜ Crowdfunding komt in

België nog te traag van de
grond. Koen Geens voorziet
een wettelijk kader, dat
soepel is voor de ondernemer en tegelijk de consument beschermt. Zo zullen
vele kleine investerinkjes
kunnen samenvloeien tot
creatieve projecten.

.

De vrouwen rond geens

“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 volwassen 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...
• 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 maatschappelijk werker te worden. In het laatste
jaar middelbaar was ik tot de conclusie gekomen dat ik iets wilde studeren waarmee ik (ja, het is een cliché)
op een constructieve manier mensen
vooruit kon helpen, en waarmee ik tegelijk ook snel zou kunnen beginnen
werken. In combinatie met mijn kinderen 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 weinig 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 reageerde ik als Bruno S. uit Bever of zo.
Sommige mensen kunnen giftig rea-

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 onpopulair ambt als Financiën nog wel mee.
Heb je altijd een goede verstandhouding gehad met je ouders?
Nu is die geweldig, maar vroeger was
ik geen gemakkelijke. Mijn vader was
soms aandoenlijk verstrooid, vaak ongelooflijk grappig, hij had veel zelfdiscipline 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 voorstellen. 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.

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 onuitputtelijke 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 getrokken, maar uiteindelijk koos ik voor
architect. En ik heb er geen spijt van.

• REIN (dochter)

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

Hoe ben je architect geworden?

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

“Ik bouwde de olifantentempel van Planckendael”

weekend zijn er nu allerhande bijeenkomsten waar hij naartoe moet. Soms
is hij er dan even, maar dan moet hij
snel weer weg. En ook anders dan
vroeger: tijdens politieke familiedebatten is hij nog feller dan vroeger.

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 loopbaanonderbreking ben ik palliatief vrijwilliger 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 gegeven heb. Inmiddels heb ik mee de zorg
opgenomen voor een school buitengewoon onderwijs in de Kempen die mijn
ouders destijds hebben gesticht.

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 redelijk brave. Ik kreeg dikwijls van mijn
zus het verwijt dat ik niet baanbrekend 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 wereld 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 zelfstandigheid en weerbaarheid.
Wat bewonder je het meest bij
je ouders?
De goesting en het doorzettingsvermogen 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 risico’s genomen. Ik weet niet of ik het
hem zou nadoen…
Ga je meehelpen in de campagne?
Ja natuurlijk. Binnenkort is het campagnevergadering! Als ik een gaatje
vind in onze drukke agenda zal ik zeker meedoen.

• GRIET (echtgenote)

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

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

Wij zaten in het zelfde jaar en alfabetisch (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 Antwerpen en hij pendelde. Dan gingen
we samen naar Leuven. We zijn getrouwd voor we naar Harvard vertrokken 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-

men hadden we allerhande plannen.
Ik droomde van een groot gezin met
veel kindjes en wilde niet onmiddellijk gaan werken. Maar toen we een
jaar of twee terug in Leuven woonden 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

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 actief leven. Ik ben heel gevoelig voor
het man/vrouw thema. En laat ik het
maar zeggen: ik kan niet tegen macho’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 toegeven dat er iets zou veranderen,
uiteindelijk toch wel?
Ik heb inderdaad een techniek moeten vinden om met Koen af te spreken, want het was niet meer leefbaar.
Vroeger was het heel simpel: de week
was voor hem en het weekend organiseerde 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 maanden op voorhand afspraken voor één
avond in de week, weekend inbegrepen. 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 campagne ligt achter de rug, dat is mijn overtuiging. Al het werk dat hij het voorbije 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 maken!

• RENILDE (moeder)

“Dat ik met 83 nog altijd
zelfstandig kan leven, daar
ben ik fier op!”
U was heel vroeg een alleenstaande 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 inzetten als lerares. Ook nog na mijn pensioen, 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 wanneer 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 indruk 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, zoals over zijn studiekeuze: rechten of
germaanse, zoals zijn ouders. Maar
hij koos rechten en werd er gelukkig
mee. Al voelde je bij zijn Elsschotlezing dat hij ontzettend veel van literatuur 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 spanning bloot staat, kan hij soms erg
kortaf reageren, maar alleen tegenover wie hem nabij is.
Dus ook zijn moeder?
Reken maar.
Had u er problemen mee dat hij uiteindelijk toch in de politiek terecht
kwam?
Nee, want hij zet zich in voor het algemeen belang. Ik ben soms wel een
beetje bang, als er een mediastormpje
is of als de mensen me kritisch aanspreken. 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 achterkleinkinderen. En dat ik op 83 nog altijd
zelfstandig kan leven, denken en genieten van mooie dingen. Je hebt daar
zelf niet veel verdienste aan, maar het
vergt toch wat geloof en discipline.

.
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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.

Met chauffeur Rudi Brussel binnenrijden.

Dossiers voorbereiden met kabinetschef Vincent.

Ministerraad.

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

Pers briefen.

Gesprek met Marianne en Wouter over de EVP.

Koen bij zijn jongste fans.

Dossiers afwerken op kantoor.

Beleid met vuur verdedigen in het Parlement.

Agenda overlopen met medewerkster Trees.

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

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

WAAR...

zelfportret

over koen

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 gerecht is worst met rode kool.

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

Lekker
vlaams-brabant

Als ik iets aan mezelf kon
veranderen

Ik kan niet goed tegen gezeur of
tegen een gebrek aan snelheid
en discipline. Ik ben nogal ongeduldig.
Hoe ik me ontspan

De weinige vrije tijd die er rest
probeer ik zoveel mogelijk door
dag is dat samen met de kinde-

Mijn helden

ren en de kleinkinderen, soms

Ik heb grote bewondering voor

bij mijn moeder of schoonmoe-

Helmut Kohl. Wat die man heeft

der. Tijdens de vakanties trek ik

gepresteerd voor Europa, zijn we

met mijn vrouw de wijde wereld

helaas nu al een beetje vergeten.

in. We reizen om te leren. Deze

En hetzelfde geldt voor Jean-Luc

zomer gaan we met alle kinde-

Dehaene:

ren en kleinkinderen op stap.

wat

ON T S P A N T
Opera

te brengen bij familie. Op zon-

onbeschrijflijk

In de buurt waar ik woon en
werk ga ik graag Italiaans
eten. Enkele stekjes: Amalfi in
Jezus-Eik, Parma en La Stanza in Leuven. Belgisch eet ik
liefst in het Leuvense
d’Artagnan. In heel de provincie kan je trouwens lekker
eten en drinken.

die voor België heeft gedaan.

Mijn grootste angst

Op sportief vlak zijn dat Kevin

Mijn gezin breidt gestaag uit.

De Bruyne en Rik Van Looy, de

We verwelkomden pas nog een

keizer van Herentals. Mourinho

zesde kleinkind. Een van mijn

heeft zich vergist door De Bruy-

grootste angsten is dat er iets

ne te laten gaan bij Chelsea.

gebeurt met iemand ‘van ons’.

.

Niet dat ik mezelf een operakenner 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 laatste 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, zullen dit begrijpen: er is altijd
wel ergens een gaatje te vinden om te kunnen lezen…

s p o rt e n

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

Toon Breës (76)

Wafa El Aich (27)

Frank Hellemans (44)

Ik heb een paar duizend leerlingen begeleid. Van slechts
een handvol van hen – Koen
was er een van – dacht ik dat
hun talent nog beter zou renderen 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.

Koen Geens was geen professor 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 anderen, van gebeurtenissen en
van opgedane ervaringen. We
kregen geen lessen van hem,
maar levenslessen.

Koen is, bondig uitgedrukt,
‘gene gewone’. Ik ken hem intussen 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 natuurlijk 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 constructieve oplossing zoeken.

Merksem,
oud-leraar

.

Tienen,
ex-studente

.

Hofstade, vroegere
collega-advocaat

.

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 onbekende, hij was al jaren als
kabinetschef een sterkhouder achter de schermen voor
de partij. Zoals een politiek
commentator het in 1 woord
samenvatte in een opiniestuk:
‘een klasbak’. Zijn intelligentie, welbespraaktheid en visie
maken dat hij in staat is om
antwoorden te formuleren
voor de vele uitdagingen
waar we als samenleving voor
staan.

.

UIT D E PERS
Die Geens, Koen
Geens, die moet je
volgen… Slogans
zullen de Vlamingen niet veranderen. Wel handelingen, 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 voorbije maanden een
bijzondere appetijt
voor de media
ontwikkeld, maar
als het er echt op
aankomt, gaat er
niets boven discretie. Anderen voor
het plezier tackelen
is zijn stijl niet.
➜ portret
De Morgen 22.06.13

Geen chauffeur
voor #cdenv minister Koen Geens
vandaag. Komt in
z’n eigen mini-citroën. #begroting.
➜ VTM L 25.06.13

Bij sommige politici
moet je een ambetante vraag soms
3 of 4 keer herhalen. Bij hem niet.
Geens antwoordt
op de vraag.

half geïmproviseerd ten tonele
bracht, was retorisch en inhoudelijk weinig minder
dan briljant.

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.

Het was ronduit
een opluchting, en
een evenement,
om nog eens iemand met zoveel
verbale kracht in
het parlement te
zien staan.

➜ VRT 09.10.13

➜ De Tijd 28.12.13

Wat Geens gisteren

LC Volg mij op twitter en facebook. www.koengeens.be

➜ Het Laatste
Nieuws 24.01.14

➜ De Standaard
01.02.14

Koen Geens is
nog geen vol

jaar minister van
Financiën en toch
heeft de voormalige zakenadvocaat
zich al opgewerkt
tot een van de
sterkhouders van
de federale regering.
➜ Knack 05.02.14

Het is gewoon een
fantastisch aangename man die zijn
vriendschappen
heel erg koestert.

.

➜ Stefaan
De Clerck, CD&V

EUROPA

W i s t j e dat. . .

“Europa is niet
sexy, maar
noodzakelijk”
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

We merken het vaak niet
op, maar Europa is overal
in ons leven. Vaak zijn de
thema’s erg technisch: chemische stoffen, visquota,
kwaliteitsnormen voor ons
zwemwater of het mestactieplan. Niet bepaald sexy,
maar noodzakelijk. Europa
is belangrijk, het doet dingen die de 28 lidstaten elk
afzonderlijk niet kunnen.
Zoals de aanpak van de
financiële crisis. De afgelopen jaren is hier gigantisch
veel vooruitgang geboekt.
Marianne heeft zich hiervoor keihard ingezet in het
Europees Parlement, Koen
Geens binnen de Raad van
EU-Ministers.
Vanaf november van dit
jaar verandert er iets cruciaals. Voor de 130 grootste
Europese banken blijft er
dan nog één toezichthouder 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 hebben, minder waarschijnlijk.
Samenwerken is de sleutel
tot succes. Die gedachte
is vandaag nog razend actueel. 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 samenwerking 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.

Marilyn Neven,
Lanaken
(Limburg)
1979°
2de opvolger

Peter Van Kemseke,
Vilvoorde
(Vlaams-Brabant)
1971°
2de opvolger Kamerlijst
(als adviseur van Europees
Voorzitter Herman Van Rompuy is
hij een Europees expert)

Le Concert Olympique
Koen is één van de drijvende krachten achter “Le Concert Olympique”,
een orkest opgericht door Jan Caeyers. Het orkest is één van de meest
gerenommeerde Beethoven-orkesten in Europa. Tot hij minister werd
was hij voorzitter van de Raad van
Bestuur van het orkest.

ORANJE

OHL

Na enkele troostende woorden voor Louis Tobback omdat voetbalploeg OHL verloren had, werd Koen door
de burgemeester uitgebreid
gecondoleerd met de teloorgang van zijn eerste voetballiefde: den Beerschot…

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.

Hiervoor moeten we blijven 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.

.

Geertrui Van Rompuy-Windels
Sint-genesius-rode
(Vlaams-Brabant)
1953°
12de plaats
(lijstduwer)

Koen kreeg van het grappige “De
ideale wereld” een twittertegel
voor de zin: “Vrede is de kalmte
en de rust die de wijsheid aanreikt, oorlog de prijs die onschuldigen betalen voor de woede of
de kille berekening van een leider.” De tegel staat op de schouw
in het kabinet.

1O

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 komende zomer!

17

Twittertegel

Aart

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 Vanden Boeynants, Wilfried Martens,
Marc Eyskens, Jean-Luc Dehaene,
Guy Verhofstadt, Yves Leterme,
Herman Van Rompuy en Steven
Vanackere.

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 bijzonder onhandig, Koen weet haar
werken wel te appreciëren.

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 vandaag, en waaraan we vandaag samen beginnen 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 regering het voorbije jaar voor u heb gewerkt:
met mijn ervaring, met mijn gedrevenheid,
maar dankzij de liefde voor het vak, het talent en de energieke inzet van mijn ploeg.
Het resultaat mag gezien worden. De Belgische 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 belang, 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 samen, 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
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