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Interview

‘Het is niet
mijn intentie
laks te zijn’
Een stormachtige maar gesmaakte entree maakte
de nieuwe minister van Financiën Koen Geens (CD&V).
In het dik jaar dat hem rest, is hij van plan het vertrouwen in de politiek
én de overheidsfinanciën te herstellen. De lat ligt hoog, maar daar heeft hij ze graag.
‘Ik ben niet van plan me te laten opjagen
door elke quote die wordt uitvergroot in de media.’
INTERVIEW
INE RENSON
EN PIETER BLOMME

D

at het raar kan lopen in het
leven. Het ene moment
ben je professor vennootschapsrecht en vennoot in
het grootste zakenadvocatenkantoor van het land.
Het volgende moment voer je kennismakingsgesprekken met journalisten als de
nieuwe minister van Financiën. Hij lacht.
Vaak en minzaam. En laat zich door de ober
van zijn kabinet een glas wijn inschenken.
Had hij zichzelf niet op een rantsoen van
water gezet? Hij lacht, alweer. ‘Ik drink met
grote mate, zoals u merkt. Dat moet. Ik wil
fris blijven in het hoofd. U kunt zich niet
voorstellen wat dat hoofd dezer dagen allemaal moet verwerken.’
Een rollercoaster was het, waar Geens de
voorbije twee weken op zat. Verleden, heden
en toekomst lopen wat door elkaar, preciseert hij. Hij moet wat afstand nemen van de
universiteit van Leuven, waar hij al zijn hele
carrière doceert. Hij moest afstand nemen
van Eubelius, het zakenadvocatenkantoor
dat hij in 1994 mee oprichtte en dat tot voor
kort het ACW adviseerde in de zaak van de
winstbewijzen en de overheidswaarborgen
voor de Arco-coöperanten.
En nu zit hij daar dus te lunchen met enkele journalisten, op zijn kabinet, in het statige Hôtel des Finances, waar het bladgoud
van de muren spat. Hij lijkt nog niet helemaal te beseffen wat hem is overkomen. Dat
de politiek niets voor hem was, had hij vier
jaar geleden nog geponeerd. Hij was twee
jaar kabinetschef geweest van de Vlaamse
minister-president Kris Peeters (CD&V),
maar gaf die baan op om zich in de race voor
het Leuvense rectorschap te gooien.
‘Als je zo aan je vrijheid gehecht bent als
ik, moet je je afvragen of het de moeite loont
die vrijheid op te geven voor de politiek’, zei
hij toen. Ook zijn misprijzen voor het door
ruzies en tegengestelde visies verlamde federale niveau stak hij niet onder stoelen of
banken. ‘Op het federale niveau is het moeilijk tot dezelfde efficiëntie te komen’, stelde
hij onomwonden nadat hij als kabinetschef
van Peeters de redding van KBC had begeleid. Waarbij hij België steevast ‘het moeilijkste politieke land dat er bestaat’ noemde.
Hij grijnst. ‘Voor deze functie was het dus
de moeite mijn vrijheid op te geven. Laat ons
eerlijk zijn: dit ligt in het verlengde van wat
ik tot nog toe heb gedaan. An offer you can’t
refuse. Bovendien ben ik een positief mens.
Als ik een keuze heb tussen ja of nee, neig ik
nogal snel naar ja.’
En toch. Volgens zijn eigen logica begeeft
hij zich op glad ijs. ‘Een professor wordt altijd geloofd, een advocaat al veel minder en
een politicus nauwelijks’, heeft hij vroeger
ook gezegd. Vreemd dat een man van zijn
kaliber wil afdalen op de ladder van het vertrouwen. Maar Geens lijkt vast van plan het

vertrouwen in de politiek te herstellen. Het
valt op hoe snel hij zich in dit aartsmoeilijke
departement inwerkt. Hoe zelfverzekerd hij
overkomt, ook in de media. Een man die
niet met zich laat dollen: dat imago heeft hij
alvast mee.
Ook het zuiden van het land is verrast
over die onbekende Vlaming in de regering.
Zijn Frans is nagenoeg impeccable. Bovendien spreekt Geens met een natuurlijke autoriteit over financiële en begrotingskwesties, alsof hij dit departement al jaren bestiert. Maar tegelijk lost hij heel weinig. Ook
dát heeft hij in een goede week tijd onder de
knie: dat je als politicus soms beter zwijgt.
Hij kende het spel met de media wel,
maar het heeft hem toch verrast. ‘In een
krant noemde een ondernemer me deze
ochtend een gevaarlijk man, omdat ik de begroting op koers zou willen houden met
eenmalige maatregelen. Terwijl ik dat helemaal niet heb gezegd! Ik heb alleen toegegeven dat we er met structurele maatregelen
alleen wellicht niet geraken, en dat er dus
wel wat ruimte was voor eenmaligheid. Zo
werkt dat nu eenmaal. Maar die nuance
wordt niet opgepikt. Daar heb ik het moeilijk mee.’ Nadat een Belgische journalist zijn
‘halve’ uitspraak had doorgebeld naar de
Europese commissaris Olli Rehn, werd
Geens terstond op de vingers getikt. Hij
zwijgt even. En dan ferm: ‘Maar dit is wat ik
zal blijven doen: hameren op wat ik echt
heb gezegd, en me niet op sleeptouw laten
nemen door halve quotes die worden uitvergroot in de media.’
U werd niet alleen ingewijd in het spel
met de media, u hebt ook verrassend
snel de finesses van het politieke spel
in de vingers. U noemde uw collega en
oudgediende op Financiën Didier Reynders deze week een ‘uiterst intelligent
man, die veel meer van Financiën weet
dan uzelf’. Slim toch, om een onruststoker te neutraliseren door hem te
erkennen in zijn rol?
Koen Geens: ‘Het helpt niet om iemand tegen de schenen te schoppen met wie je samen een begrotingsakkoord moet maken.
Maar ik meen het als ik zeg dat hij een buitengewoon getalenteerd man is. Anders was
hij voor zijn dertigste geen voorzitter geweest van de NMBS.’
U bent op een stormachtig moment begonnen. De regeringsploeg waar u nu
deel van uitmaakt, rolt vechtend over de
straat. De uithalen tussen uw partij en
de liberalen zijn niet bij te houden.
Geens: ‘Wees gerust, binnenskamers gaat
het er veel aangenamer aan toe dan buiten.
Ik begrijp die dynamiek ook nog niet goed.
Maar voor mij is duidelijk: deze regering is
níét op sterven na dood. Aan tafel zitten
mensen die elkaar respecteren en proberen
te begrijpen, wat ze voor de camera’s ook
roepen. Dat telt voor mij. En we kunnen ons

Ons land snakt
naar een eenvoudigere
belastingstructuur.
We doen al te lang aan
symptoombestrijding.

dat geruzie ook niet permitteren, want er
ligt ontzettend veel werk op de plank.’
Laat er geen twijfel over bestaan: Koen
Geens is een ambitieus man. ‘Ik ga daar niet
schijnheilig over doen.’ Hij zit daar niet om
als een boekhouder de zaken te beheren. Hij
wil iets kunnen voorleggen, ook al is de rit
van deze regering over 15 maanden uit. Vier
belangrijke zaken, om precies te zijn: ‘De begroting structureel gezond maken, de Europese regels over bancair toezicht uitvoeren,
een blauwdruk maken voor fiscale vereenvoudiging en de financieringswet tijdig
door het parlement helpen te krijgen.’
Wilt u de geschiedenis ingaan als
de minister die het kluwen op onze
belastingbrief heeft opgehelderd?
Geens: ‘De grote fiscale hervorming lijkt me
in dit tijdsbestek niet realistisch. Maar ik wil
wel een blauwdruk voorleggen waar de volgende regering mee voort kan. De laatste
echt grote hervorming dateert van 1962, ons
land snakt naar een eenvoudigere belastingstructuur. Maar ik besef dat het niet vanzelfsprekend zal zijn. Er zullen altijd mensen
getroffen worden door een hervorming, en
die roepen het hardst. Als je belastingen verlaagt maar tegelijk ook aftrekken afschaft,
ga je een storm van protest oogsten.’
Bent u sterk genoeg om daarmee
om te gaan?
Geens: (minzaam) ‘Ik heb toch wel wat ervaring met de materie, ja. En ik ben niet bang
van kritiek.’

BIO
KOEN
GEENS
Geboren in 1958 in Brasschaat.
Studeerde rechten en doctoreerde
aan de KU Leuven, waar hij vennootschapsrecht en deontologie doceert.
Richtte in 1994 het advocatenkantoor Eubelius op. Geens was er
betrokken bij zowat alle grote fusies
en overnames, zoals het ontstaan van
KBC of ArcelorMittal. Tot vorige week
adviseerde Eubelius ook het ACW
in de Belﬁus-zaak.
Ging in 2007 aan de slag als kabinetschef van Vlaams minister-president
Kris Peeters (CD&V). Hij volgde er
de bankenreddingen en Opel
Antwerpen op. Daarna werd hij
voorzitter van Vlaanderen in Actie.
Was in 2009 kandidaat-rector van
de KU Leuven. Hij verloor de strijd
van Marc Waer.
Is sinds vorige week minister van
Financiën, nadat de ACW’er Steven
Vanackere is opgestapt door de
storm van protest rond ACW en
Belﬁus.

Wat zijn de grootste fiscale knelpunten?
Geens: ‘Dat kan ik echt niet zeggen. Als ik
zeg dat ik het tarief van belasting X zou verhogen of verlagen, open ik meteen een
nieuw front in de media. Na mijn uitspraken
over de begroting heb ik mijn lesje wel geleerd.’
Wat die begroting betreft: sommige
economen pleiten ervoor de teugels
te vieren en de Europese norm te laten
varen. Uw ex-KU Leuven-collega Paul De
Grauwe noemde het zelfs dom om vast
te houden aan de begrotingsdoelstelling van 2,15 procent.
Geens: ‘In vergelijking met Paul De Grauwe
ben ik ook dom, hè. (grijnst) Ik voel me niet
geroepen om met Paul in debat te treden
over de vraag of we een keynesiaanse politiek moeten voeren of niet. Dat heeft geen
zin. Als minister van Financiën moet ik de
Europese spelregels respecteren. Mocht hij
op mijn stoel zitten, zou hij dat ook moeten
doen.’
‘En zonder pretentie, want ik ben geen
macro-econoom zoals hij, zou ik er toch aan
willen herinneren dat we in de jaren 90 uit
de ellende gekropen zijn dankzij de strakke
Europese norm van 3 procent. Ik heb de
jaren 70 meegemaakt, hij ook trouwens.
De staatsschuld was ontploft tot meer dan

100 procent, de rente stond op 14 procent.
Sorry, maar daar willen we niet meer naar
terug.’
Dan moet de regering wel 2,8 miljard
euro extra vinden, boven op de 18 miljard die al is bespaard. U lijkt daar vrij
optimistisch over.
Geens: ‘Dat is geen optimisme, het is een
kwestie van vertrouwen. Ik weet best dat het
heel moeilijk zal zijn. Maar het moet. Als we
er nu niet in slagen onze doelstellingen te
halen, wentelen we de schuld af op de volgende generaties. We weten wat er op ons
afkomt met de vergrijzing en de pensioenen. Elke euro die we nu vinden, maakt dat
probleem in de toekomst meer beheersbaar.
Ik volg de politiek actief sinds de jaren 70.
We zijn in het verleden niet altijd streng genoeg geweest voor onszelf.’
We zullen aan u geen lakse minister
van Financiën hebben.
Geens: ‘Het is in elk geval niet mijn intentie
laks te zijn. De toekomst zal uitwijzen of het
me ook lukt.’
Geens zit al jaren op het kruispunt tussen
politiek en financiën. De bankenwereld kent
hij goed: zijn kantoor begeleidde de geboorte van de fusiebank KBC, als kabinetschef
van Peeters hielp hij de bank van de ondergang te redden tijdens de bankencrisis. Hij
was tot voor kort nog bestuurder bij BNP Paribas Fortis. En als raadgever van het ACW
was ook Dexia geen onbekende. De bankencrisis noemt hij een traumatische ervaring.
‘Ik ben groot geworden met het idee dat een
bank niet failliet kon gaan. In de jaren 30
had mijn grootvader meegemaakt dat banken ten onder gingen. Hij kon daar uren
over vertellen. Maar mij leek het ondenkbaar dat zoiets nog een keer kon gebeuren.’
Nu erft hij als minister zelf het monsterdossier Dexia, dat als een strop om de nek
van onze staatsfinanciën hangt. Een bodemloze put waarin we miljarden overheidsgeld
blijven kieperen. Het valt op hoe vaag hij
blijft over het dossier. Hij begrijpt dat mensen verbolgen zijn, zegt hij. ‘Maar ik vind dat
de politiek er zo goed mogelijk mee is omgegaan. Er zijn geen spaarders of schuldeisers echt in de problemen gekomen. De situatie is onder controle op dit moment. Het
vertrouwen is gered.’
In het verleden waren er nog ministers,
van wie sommigen in bestuursraden
van banken zetelden, die dat opperden.
Even later viel het banksysteem om.
Geens: ‘Ik begrijp dat het moeilijk te geloven is. Het was ook erg pijnlijk hoe grote
banken die tot dan een groot rendement
hadden, aan relatief kleine staten zware
steun moesten vragen. We moeten er gewoon voor zorgen dat het nooit meer kan
gebeuren. Het bankentoezicht wordt hervormd. Het is minder juridisch en meer gericht op risico’s en het economische, op het
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businessmodel van de banken. Dat stemt
mij toch gerust.’

het verleden heb behandeld, echt niet opgeven.’

Hebt u al veel mails gekregen van
Arco-coöperanten?
Geens: (richt zich tot zijn woordvoerder) ‘Rik,
hebben wij al veel mails gekregen van
coöperanten?’ (glimlacht) ‘Kijk, ik wil over
dit hele dossier niet veel zeggen. Voorlopig
blijft de waarborgregeling voor Arco-coöperanten intact. De Raad van State heeft zich
er nog niet over uitgesproken. De Europese
Commissie evenmin. Maar het is delicate
materie. Dus we moeten goed nadenken
wat we ermee gaan doen.’

Er zullen dus nog potentiële zaken
van ‘belangenvermenging’ opduiken
vroeg of laat, als u met een of ander
dossier bezig bent?
Geens: ‘Dat valt niet uit te sluiten. Maar de
manier waarop men in de pers gesprongen
is op zaken waar Eubelius bij betrokken was
of is, bewijst dat men niet gewoon is met dit
soort situaties om te gaan.’

Zijn Arco-coöperanten voor u spaarders
of aandeelhouders?
Geens: (ontwijkend) ‘Ik heb op de RTBF verklaard dat volgens het fiscaal recht coöperanten van een erkende coöperatie behandeld worden als houders van een spaarboekje. Maar ik wens daar geen verdere
commentaar op te geven.’
Zou het niet beter zijn voor het ACW
om het verlies te slikken en er een streep
onder te trekken? Die hele zaak heeft
al zo veel schade berokkend, ook aan
het ACW en Belfius zelf.
Geens: ‘Ach. Kijk, als je de gang van zaken
sinds 2009 bekijkt, merk je dat de overheid
mensen die zich hadden laten verleiden om
in ‘veilige’ bank- of verzekeringsproducten
te stappen, telkens tegemoet is gekomen. En
het gaat over gewone mensen, die zonder
het te willen en te beseffen de dupe zijn geweest van een systemische crisis. Natuurlijk
is dat politiek en maatschappelijk een delicate kwestie. In het verleden is men consequent willen zijn en heeft men de lijn volgehouden die men als overheid eerder had uitgezet. Maar terwijl de zaak hangende is voor
de Raad van State, kan ik daar geen commentaar op geven.’

Ik ben ambitieus.
Ik ga daar niet
schijnheilig
over doen.

Paul De Grauwe mag
het dom vinden om
vast te houden aan
de Europese begrotingsnorm, maar als
minister van Financiën
moet ik die spelregels
gewoon respecteren.

‘Men’, dat zijn ook de mensen van de
Bijzondere Belastinginspectie en de
Douane. Zij hebben serieuze vragen
bij uw persoon. Eubelius is het kantoor
dat vaak optreedt in grote fraudezaken,
om voor klanten een dading te sluiten
met de fiscus. De vroegere tegenstander
is nu hun baas.
Geens: ‘Ik weet niet wie ‘men’ is. Ik kan alleen maar tegen die mensen zeggen dat ze
van mij geen schrik moeten hebben.’
Om elke zweem van belangenvermenging
te vermijden, knipte Geens eind vorige week
de banden door met het kantoor dat hij zelf
mee had opgericht. ‘Emotioneel heel moeilijk’, zegt hij. ‘Maar mijn vennoten begrepen
ook dat ik niet anders kon.’ Om te bekomen
van die scheiding en van de helse week, ging
hij daarna met zijn vrouw dineren in Brussel. Dat viel tegen. Niet het eten, maar het
feit dat ze door iedereen herkend werden.
Het is wennen om nu plots een publieke figuur te zijn. Zeker voor iemand die zich altijd goed kon vinden in de rol van de sterke
man achter de schermen.
Wat vindt u eigenlijk van het beeld
dat in enkele dagen tijd van u is
opgetrokken? Bevalt het portret u?
Geens: ‘Pff... ik heb het er moeilijk mee dat
een imago zo belangrijk is. En dat het vaak
niet fair tot stand komt. Maar eerlijk: ik weet
niet echt welk imago ze van mij ophangen. Ik
heb gewoon de tijd niet gehad dat te volgen.’
Om u te helpen: op de radio noemde
iemand de nieuwe paus ‘de Koen Geens
van het pontificaat’. Voor sommigen
bent u nu al een heilige.
Geens: (lacht) ‘Juist, ja. Onvoorstelbaar
lovend. Maar ook geweldig oneerbiedig
voor de paus. Dit gezegd: ik ben blij dat iedereen op de hype van de nieuwe paus is gesprongen. Zo kunnen wij misschien even in
de luwte werken.’
Bent u een technocraat die een dik jaar
de zaak recht komt houden op Financiën? Of denkt u dat er een politieke
toekomst voor u is weggelegd?
Geens: ‘Op het moment dat men mij vroeg,
heb ik daar niet over nagedacht. Er zitten
geen politieke beloftes in het pakket.’
Moeten we dat echt geloven, dat u daar
niet over nagedacht hebt?
Geens: ‘Ja, dat moet u echt geloven.’

Gelooft u dat u in die delicate kwestie
geloofwaardig zal kunnen trancheren,
gezien Eubelius het ACW adviseerde
over de Arco-overheidswaarborg?
Geens: ‘Dat denk ik wel. Ik ben een onafhankelijk man. En je geloofwaardigheid blijkt
uit je daden.’
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Uw vermeende partijdigheid blijft niettemin een open doel voor tegenstanders
die u verdacht willen maken.
Geens: (zucht) ‘Wat ik doe, is in België niet
zo gangbaar: een overstap van de privé naar
de politiek. Zeker als je geen 25 en dus geen
onbeschreven blad meer bent. In landen
waar dat meer de gewoonte is, gaan ze daar
toch anders mee om. Wat ik zou willen, is
dat iemand als ik - en eigenlijk elk regeringslid - de kans krijgt om door een parlementaire commissie gescreend én gecleard te
worden, nog voor je bij de koning de eed
gaat afleggen. Ze werkt het bij de Europese
Commissie en in de Verenigde Staten. Dan
zouden artsen, advocaten of bankiers die
overstappen achter gesloten deuren in bepaalde dossiers hun beroepsgeheim kunnen opheffen en vrij kunnen spreken. Dat
had ik graag gedaan.’
Zou u dan niet beter voor de vlucht
vooruit kiezen, en uzelf clearen door
open kaart te spelen?
Geens: ‘Ik heb alles gedaan wat kon en
mocht. Maar zolang daar geen specifieke
regels en procedures over bestaan, kan ik
mijn beroepsgeheim over zaken die ik in

U hebt meteen toegehapt?
Geens: ‘Dat zeg ik niet! Maar ik heb gewoon
niet nagedacht over mijn mid term objectives.
Ik neem beslissingen altijd op basis van wat
ik chance et coincidence noem. Achter elke
grote beslissing in mijn loopbaan zit hetzelfde patroon: het is nooit wat ik verwachtte. Het waren kansen, waarop ik ja zei.’
‘Ik werd gevraagd te doctoreren en prof
te worden. Ik werd gevraagd advies te geven
in de overnamezaak van Wagons-Lits door
Accor. Daarna werd ik gevraagd om samen
met Xavier Dieux een advocatenkantoor te
beginnen. Om kabinetschef te worden van
Kris Peeters.’
‘Dingen van dat soort kaliber streef je niet
na. Die overkomen je. Zoals ook nu weer. Als
iemand met mijn profiel de kans krijgt
15 maanden minister van Financiën te zijn,
is dat niet minder dan een grote eer. Voor de
rest heb ik geen plan.’
Maar kunt u het zich voorstellen dat
u zich over een dik jaar presenteert
aan de kiezer? Dat is toch nog iets
anders dan, laat ons zeggen, een rectorverkiezing.
Geens: ‘Euh, dat weet ik echt niet. Maar ik
heb al wat politieke campagnes van nabij
gevolgd. Ik weet ongeveer hoe het werkt.’
Mensen die u goed kennen, menen dat
dit de politieke fase uit uw carrière is.
Geens: (geamuseerd) ‘Ah bon? De toekomst
zal het uitwijzen. Ik ben als outsider binnengekomen in een politieke partij op een
moeilijk moment. Ik depanneer met veel
plezier. Maar ik wil geen plaats innemen die
mij niet toekomt.’

