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‘Hetisniet
mijnintentie

lakstezijn’

INTERVIEW
INE RENSON
EN PIETER BLOMME

D athet raarkan lopen inhet
leven. Het ene moment
ben je professor vennoot-
schapsrecht en vennoot in
het grootste zakenadvoca-
tenkantoor van het land.

Het volgende moment voer je kennis-
makingsgesprekkenmet journalistenalsde
nieuwe minister van Financiën. Hij lacht.
Vaakenminzaam.En laat zichdoordeober
van zijn kabinet een glas wijn inschenken.
Had hij zichzelf niet op een rantsoen van
water gezet?Hij lacht, alweer. ‘Ik drinkmet
grotemate, zoals umerkt. Datmoet. Ik wil
fris blijven in het hoofd. U kunt zich niet
voorstellenwatdathoofddezerdagenalle-
maalmoet verwerken.’
Een rollercoasterwashet,waarGeensde

voorbije tweewekenopzat.Verleden,heden
en toekomst lopenwat door elkaar, preci-
seerthij.Hijmoetwatafstandnemenvande
universiteit vanLeuven,waarhij al zijnhele
carrière doceert. Hijmoest afstand nemen
van Eubelius, het zakenadvocatenkantoor
dathij in 1994meeoprichtteendat tot voor
kort het ACWadviseerde in de zaak van de
winstbewijzenendeoverheidswaarborgen
voor deArco-coöperanten.
Ennuzithij daardus te lunchenmet en-

kele journalisten,opzijnkabinet, inhet sta-
tigeHôtel des Finances,waar het bladgoud
van demuren spat. Hij lijkt nog niet hele-
maal tebeseffenwathemisoverkomen.Dat
de politiek niets voor hemwas, hadhij vier
jaar geleden nog geponeerd. Hij was twee
jaar kabinetschef geweest van de Vlaamse
minister-president Kris Peeters (CD&V),
maargafdiebaanopomzichinderacevoor
het Leuvense rectorschap te gooien.
‘Als je zo aan je vrijheid gehecht bent als

ik,moet je jeafvragenofhetdemoeite loont
dievrijheidoptegevenvoordepolitiek’, zei
hij toen. Ook zijnmisprijzen voor het door
ruzies en tegengestelde visies verlamde fe-
derale niveau stak hij niet onder stoelen of
banken. ‘Ophet federaleniveau ishetmoei-
lijk totdezelfdeefficiëntie tekomen’, stelde
hijonomwondennadathij alskabinetschef
van Peeters de redding van KBC had bege-
leid.WaarbijhijBelgiësteevast ‘hetmoeilijk-
ste politieke landdat er bestaat’ noemde.
Hijgrijnst. ‘Voordeze functiewashetdus

demoeitemijnvrijheidoptegeven.Laatons
eerlijk zijn: dit ligt inhet verlengde vanwat
ik tot nog toe heb gedaan.An offer you can’t
refuse. Bovendien ben ik een positiefmens.
Als ikeenkeuzehebtussen jaof nee,neig ik
nogal snel naar ja.’
Entoch.Volgenszijneigen logicabegeeft

hij zich op glad ijs. ‘Een professorwordt al-
tijdgeloofd, eenadvocaatal veelminderen
een politicus nauwelijks’, heeft hij vroeger
ook gezegd. Vreemd dat eenman van zijn
kaliberwil afdalenopde laddervanhetver-
trouwen.MaarGeens lijkt vast vanplanhet

vertrouwen in de politiek te herstellen. Het
valtophoesnelhij zich inditaartsmoeilijke
departement inwerkt.Hoezelfverzekerdhij
overkomt, ook in de media. Een man die
nietmetzich laatdollen:dat imagoheefthij
alvastmee.
Ook het zuiden van het land is verrast

overdieonbekendeVlaming inderegering.
Zijn Frans is nagenoeg impeccable. Boven-
dien spreektGeensmet eennatuurlijke au-
toriteit over financiële en begrotingskwes-
ties, alsof hij dit departement al jaren be-
stiert.Maar tegelijk losthijheelweinig.Ook
dátheefthij ineengoedeweektijdonderde
knie: dat je als politicus somsbeter zwijgt.
Hij kende het spel met de media wel,

maar het heeft hem toch verrast. ‘In een
krant noemde een ondernemer me deze
ochtendeengevaarlijkman,omdat ikdebe-
groting op koers zou willen houden met
eenmaligemaatregelen. Terwijl ikdathele-
maal niet heb gezegd! Ik heb alleen toege-
gevendatweermetstructurelemaatregelen
alleen wellicht niet geraken, en dat er dus
wel wat ruimtewas voor eenmaligheid. Zo
werkt dat nu eenmaal. Maar die nuance
wordt niet opgepikt. Daar heb ik hetmoei-
lijkmee.’NadateenBelgische journalist zijn
‘halve’ uitspraak had doorgebeld naar de
Europese commissaris Olli Rehn, werd
Geens terstond op de vingers getikt. Hij
zwijgt even. Endan ferm: ‘Maar dit iswat ik
zal blijven doen: hameren op wat ik echt
heb gezegd, enmeniet op sleeptouw laten
nemen door halve quotes die worden uit-
vergroot in demedia.’

Uwerdniet alleen ingewijd inhet spel
met demedia, uhebt ook verrassend
snel de finesses vanhet politieke spel
inde vingers. Unoemdeuwcollega en
oudgediendeop FinanciënDidier Reyn-
ders dezeweek een ‘uiterst intelligent
man, die veelmeer van Financiënweet
danuzelf’. Slim toch, omeenonrust-
stoker te neutraliserendoorhem te
erkennen in zijn rol?
KoenGeens: ‘Het helpt niet om iemand te-
gen de schenen te schoppenmetwie je sa-
men een begrotingsakkoordmoetmaken.
Maar ikmeenhet als ik zeg dat hij een bui-
tengewoongetalenteerdmanis.Anderswas
hij voor zijn dertigste geen voorzitter ge-
weest vandeNMBS.’

Ubent op een stormachtigmoment be-
gonnen.De regeringsploegwaarunu
deel vanuitmaakt, rolt vechtendover de
straat. Deuithalen tussenuwpartij en
de liberalen zijnniet bij te houden.
Geens: ‘Wees gerust, binnenskamers gaat
het er veel aangenamer aan toedanbuiten.
Ik begrijpdiedynamiekooknogniet goed.
Maar voormij is duidelijk: deze regering is
níét op sterven na dood. Aan tafel zitten
mensendieelkaar respecterenenproberen
te begrijpen, wat ze voor de camera’s ook
roepen.Dat telt voormij. Enwekunnenons

dat geruzie ook niet permitteren, want er
ligt ontzettend veelwerk opdeplank.’

Laat er geen twijfel over bestaan: Koen
Geens is eenambitieusman. ‘Ikgadaarniet
schijnheilig over doen.’ Hij zit daar niet om
alseenboekhouderdezakentebeheren.Hij
wil iets kunnen voorleggen, ook al is de rit
vandeze regeringover 15maandenuit.Vier
belangrijkezaken,omprecies tezijn: ‘Debe-
grotingstructureelgezondmaken,deEuro-
pese regelsoverbancair toezichtuitvoeren,
een blauwdrukmaken voor fiscale vereen-
voudiging en de financieringswet tijdig
door het parlement helpen te krijgen.’

Wilt ude geschiedenis ingaan als
deminister die het kluwenoponze
belastingbrief heeft opgehelderd?
Geens: ‘Degrote fiscalehervorming lijktme
indit tijdsbestekniet realistisch.Maar ikwil
weleenblauwdrukvoorleggenwaardevol-
gende regering mee voort kan. De laatste
echtgrotehervormingdateert van1962,ons
land snakt naar een eenvoudigere belas-
tingstructuur.Maar ikbesefdathetnietvan-
zelfsprekendzalzijn.Erzullenaltijdmensen
getroffenwordendoor eenhervorming, en
dieroepenhethardst.Als jebelastingenver-
laagtmaar tegelijk ook aftrekken afschaft,
ga je een stormvanprotest oogsten.’

Bent u sterk genoegomdaarmee
omte gaan?
Geens: (minzaam) ‘Ikheb tochwelwaterva-
ringmet dematerie, ja. En ik benniet bang
van kritiek.’

Wat zijn de grootste fiscale knelpunten?
Geens: ‘Dat kan ik echt niet zeggen. Als ik
zegdat ikhet tarief vanbelastingXzouver-
hogen of verlagen, open ik meteen een
nieuwfront indemedia.Namijnuitspraken
over de begroting heb ikmijn lesje wel ge-
leerd.’

Watdie begrotingbetreft: sommige
economenpleiten ervoorde teugels
te vieren ende Europesenorm te laten
varen.Uwex-KULeuven-collega PaulDe
Grauwenoemdehet zelfs domomvast
te houdenaandebegrotingsdoelstel-
ling van 2,15 procent.
Geens: ‘In vergelijkingmetPaulDeGrauwe
ben ik ookdom, hè. (grijnst) Ik voelmeniet
geroepen ommet Paul in debat te treden
over de vraag of we een keynesiaanse poli-
tiekmoeten voeren of niet. Dat heeft geen
zin. Alsminister van Financiënmoet ik de
Europese spelregels respecteren.Mocht hij
opmijnstoel zitten, zouhijdatookmoeten
doen.’
‘En zonder pretentie, want ik ben geen

macro-econoomzoalshij, zou iker tochaan
willen herinneren datwe in de jaren 90uit
deellendegekropenzijndankzijde strakke
Europese norm van 3 procent. Ik heb de
jaren 70 meegemaakt, hij ook trouwens.
De staatsschuldwas ontploft totmeer dan

100 procent, de rente stond op 14 procent.
Sorry, maar daar willen we nietmeer naar
terug.’

Danmoet de regeringwel 2,8miljard
euro extra vinden, bovenopde 18mil-
jarddie al is bespaard.U lijkt daar vrij
optimistischover.
Geens: ‘Dat is geen optimisme, het is een
kwestievanvertrouwen. Ikweetbestdathet
heelmoeilijk zal zijn.Maarhetmoet.Alswe
er nu niet in slagen onze doelstellingen te
halen, wentelenwe de schuld af op de vol-
gende generaties.Wewetenwat er op ons
afkomt met de vergrijzing en de pensioe-
nen. Elke eurodiewenu vinden,maakt dat
probleemindetoekomstmeerbeheersbaar.
Ik volg de politiek actief sinds de jaren 70.
Wezijn inhetverledennietaltijd strengge-
noeg geweest voor onszelf.’

Wezullen aanugeen lakseminister
van Financiënhebben.
Geens: ‘Het is in elkgevalnietmijn intentie
laks tezijn.De toekomstzaluitwijzenofhet
meook lukt.’

Geens zit al jaren op het kruispunt tussen
politiekenfinanciën.Debankenwereldkent
hijgoed:zijnkantoorbegeleiddedegeboor-
te van de fusiebank KBC, als kabinetschef
van Peeters hielp hij de bank vande onder-
gang te redden tijdens de bankencrisis. Hij
was totvoorkortnogbestuurderbijBNPPa-
ribas Fortis. En als raadgever van het ACW
wasookDexiageenonbekende.Debanken-
crisis noemt hij een traumatische ervaring.
‘Ikbengrootgewordenmethet ideedateen
bank niet failliet kon gaan. In de jaren 30
hadmijngrootvadermeegemaaktdatban-
ken ten onder gingen. Hij kon daar uren
over vertellen. Maar mij leek het ondenk-
baardat zoietsnogeenkeerkongebeuren.’
Nu erft hij alsminister zelf hetmonster-

dossier Dexia, dat als een strop omde nek
vanonzestaatsfinanciënhangt.Eenbodem-
lozeputwaarinwemiljardenoverheidsgeld
blijven kieperen. Het valt op hoe vaag hij
blijft overhetdossier.Hij begrijptdatmen-
senverbolgenzijn, zegthij. ‘Maar ikvinddat
de politiek er zo goedmogelijkmee is om-
gegaan. Er zijn geen spaarders of schuld-
eisersecht indeproblemengekomen.Desi-
tuatie isondercontroleopditmoment.Het
vertrouwen is gered.’

In het verledenwaren ernogministers,
vanwie sommigen inbestuursraden
vanbanken zetelden, die dat opperden.
Even later viel het banksysteemom.
Geens: ‘Ik begrijp dat hetmoeilijk te gelo-
ven 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 ge-
woon voor zorgen dat het nooitmeer kan
gebeuren. Het bankentoezicht wordt her-
vormd.Het isminder juridischenmeerge-
richtop risico’s enhet economische, ophet

Een stormachtigemaargesmaakte entreemaakte
denieuweminister vanFinanciënKoenGeens (CD&V).

Inhetdik jaardathemrest, is hij vanplanhet vertrouwen indepolitiek
éndeoverheidsfinanciën teherstellen.De lat ligthoog,maardaarheeft hij zegraag.

‘Ikbenniet vanplanme te latenopjagen
door elkequotediewordtuitvergroot indemedia.’

BIO
KOEN
GEENS
Geboren in 1958 in Brasschaat.
Studeerde rechten en doctoreerde
aan de KU Leuven, waar hij vennoot-
schapsrecht en deontologie doceert.
Richtte in 1994 het advocaten-
kantoor 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 kabinets-
chef 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.

Ons landsnakt
naareeneenvoudigere
belastingstructuur.
Wedoenal te langaan
symptoombestrijding.
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businessmodel van de banken. Dat stemt
mij toch gerust.’

Hebtu al veelmails gekregen van
Arco-coöperanten?
Geens: (richt zich tot zijnwoordvoerder) ‘Rik,
hebben wij al veel mails gekregen van
coöperanten?’ (glimlacht) ‘Kijk, ik wil over
dit hele dossier niet veel zeggen. Voorlopig
blijftdewaarborgregelingvoorArco-coöpe-
ranten intact. De Raad van State heeft zich
ernogniet overuitgesproken.DeEuropese
Commissie evenmin. Maar het is delicate
materie. Dus we moeten goed nadenken
watwe ermee gaandoen.’

ZijnArco-coöperanten vooru spaarders
of aandeelhouders?
Geens: (ontwijkend) ‘Ik heb opde RTBF ver-
klaard dat volgens het fiscaal recht coöpe-
ranten van een erkende coöperatie behan-
deld worden als houders van een spaar-
boekje. Maar ik wens daar geen verdere
commentaar op te geven.’

Zouhet niet beter zijn voorhet ACW
omhet verlies te slikken en er een streep
onder te trekken?Diehele zaakheeft
al zo veel schadeberokkend, ook aan
het ACWenBelfius zelf.
Geens: ‘Ach. Kijk, als je de gang van zaken
sinds 2009bekijkt,merk jedat deoverheid
mensendiezichhadden latenverleidenom
in ‘veilige’ bank- of verzekeringsproducten
testappen, telkens tegemoet isgekomen.En
het gaat over gewonemensen, die zonder
het tewillen en tebeseffendedupe zijn ge-
weest vaneensystemischecrisis.Natuurlijk
is dat politiek enmaatschappelijk eendeli-
cate kwestie. In het verleden ismen conse-
quentwillenzijnenheeftmende lijnvolge-
houdendiemenalsoverheideerderhaduit-
gezet.Maar terwijldezaakhangende isvoor
de Raad van State, kan ik daar geen com-
mentaar op geven.’

Gelooft udat u indie delicate kwestie
geloofwaardig zal kunnen trancheren,
gezien Eubelius het ACWadviseerde
over deArco-overheidswaarborg?
Geens: ‘Datdenkikwel. Ikbeneenonafhan-
kelijkman. En je geloofwaardigheid blijkt
uit je daden.’

Uwvermeendepartijdigheidblijft niet-
temin eenopendoel voor tegenstanders
die u verdachtwillenmaken.
Geens: (zucht) ‘Wat ik doe, is in België niet
zogangbaar: eenoverstapvandeprivénaar
depolitiek. Zeker als je geen25 endusgeen
onbeschreven blad meer bent. In landen
waardatmeerdegewoonte is, gaanzedaar
toch anders mee om.Wat ik zou willen, is
dat iemandals ik -eneigenlijkelkregerings-
lid - de kans krijgt omdoor een parlemen-
taire commissie gescreend én gecleard te
worden, nog voor je bij de koning de eed
gaat afleggen. Zewerkt het bij de Europese
Commissie en in de Verenigde Staten. Dan
zouden artsen, advocaten of bankiers die
overstappen achter gesloten deuren in be-
paalde dossiers hun beroepsgeheim kun-
nen opheffen en vrij kunnen spreken. Dat
had ik graag gedaan.’

Zouudanniet beter voorde vlucht
vooruit kiezen, enuzelf clearendoor
openkaart 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

het verleden heb behandeld, echt niet op-
geven.’

Er zullendusnogpotentiële zaken
van ‘belangenvermenging’ opduiken
vroegof laat, als umet eenof ander
dossier bezig bent?
Geens: ‘Dat valt niet uit te sluiten.Maar de
manierwaaropmen indepersgesprongen
isopzakenwaarEubeliusbijbetrokkenwas
of is,bewijstdatmennietgewoonismetdit
soort situaties om te gaan.’

‘Men’, dat zijn ookdemensen vande
BijzondereBelastinginspectie ende
Douane. Zij hebben serieuze vragen
bij uwpersoon. Eubelius is het kantoor
dat vaakoptreedt in grote fraudezaken,
omvoorklanten eendading te sluiten
met de fiscus. De vroegere tegenstander
is nuhunbaas.
Geens: ‘Ik weet niet wie ‘men’ is. Ik kan al-
leenmaar tegen diemensen zeggen dat ze
vanmij geen schrikmoetenhebben.’

Omelke zweem van belangenvermenging
tevermijden,knipteGeenseindvorigeweek
debandendoormethetkantoordathij zelf
meehadopgericht. ‘Emotioneelheelmoei-
lijk’, zegthij. ‘Maarmijnvennotenbegrepen
ookdat iknietanderskon.’Omtebekomen
vandiescheidingenvandehelseweek,ging
hij daarnamet zijn vrouwdineren in Brus-
sel. Dat viel tegen. Niet het eten, maar het
feit dat ze door iedereen herkendwerden.
Het iswennenomnuplots eenpublieke fi-
guur te zijn. Zeker voor iemanddie zich al-
tijdgoedkonvinden inde rol vande sterke
man achter de schermen.

Wat vindt u eigenlijk vanhet beeld
dat in enkele dagen tijd vanu is
opgetrokken?Bevalt het portret u?
Geens: ‘Pff... ik heb het ermoeilijkmee dat
een imago zo belangrijk is. En dat het vaak
niet fair tot standkomt.Maareerlijk: ikweet
nietechtwelkimagozevanmijophangen. Ik
hebgewoondetijdnietgehaddattevolgen.’

Omu tehelpen: opde radionoemde
iemanddenieuwepaus ‘deKoenGeens
vanhet pontificaat’. Voor sommigen
bent unual eenheilige.
Geens: (lacht) ‘Juist, ja. Onvoorstelbaar
lovend. Maar ook geweldig oneerbiedig
voor de paus. Dit gezegd: ik ben blij dat ie-
dereenopdehypevandenieuwepaus isge-
sprongen.Zokunnenwijmisschieneven in
de luwtewerken.’

Bent u een technocraat die eendik jaar
de zaak recht komthoudenop Finan-
ciën?Of denkt udat er eenpolitieke
toekomst vooru isweggelegd?
Geens: ‘Ophetmomentdatmenmij vroeg,
heb ik daar niet over nagedacht. Er zitten
geenpolitieke beloftes in het pakket.’

Moetenwedat echt geloven, dat udaar
niet over nagedacht hebt?
Geens: ‘Ja, datmoet u echt geloven.’

Uhebtmeteen toegehapt?
Geens: ‘Datzeg ikniet!Maar ikhebgewoon
nietnagedachtovermijnmidtermobjectives.
Ikneembeslissingenaltijdopbasis vanwat
ik chance et coincidence noem. Achter elke
grote beslissing in mijn loopbaan zit het-
zelfdepatroon:het isnooitwat ikverwacht-
te. Hetwaren kansen,waarop ik ja zei.’

‘Ikwerd gevraagd te doctoreren en prof
teworden. Ikwerdgevraagdadvies tegeven
in de overnamezaak vanWagons-Lits door
Accor. Daarnawerd ik gevraagdomsamen
metXavier Dieux een advocatenkantoor te
beginnen. Omkabinetschef teworden van
Kris Peeters.’

‘Dingenvandatsoortkaliberstreef jeniet
na.Dieoverkomenje.Zoalsooknuweer.Als
iemand met mijn profiel de kans krijgt
15maandenminister van Financiën te zijn,
isdatnietminderdaneengroteeer.Voorde
rest heb ik geenplan.’

Maarkuntuhet zich voorstellendat
u zichover eendik jaar presenteert
aandekiezer?Dat is tochnog iets
anders dan, laat ons zeggen, een rector-
verkiezing.
Geens: ‘Euh, dat weet ik echt niet. Maar ik
heb al wat politieke campagnes van nabij
gevolgd. Ikweet ongeveer hoe hetwerkt.’

Mensendie ugoedkennen,menendat
dit de politieke fase uit uw carrière is.
Geens: (geamuseerd) ‘Ahbon?De toekomst
zalhetuitwijzen. Ikbenalsoutsiderbinnen-
gekomen in een politieke partij op een
moeilijk moment. Ik depanneer met veel
plezier.Maar ikwilgeenplaats innemendie
mij niet toekomt.’

PaulDeGrauwemag
hetdomvindenom
vast tehoudenaan
deEuropesebegro-
tingsnorm,maarals
minister vanFinanciën
moet ikdie spelregels
gewoonrespecteren.
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Ik ben ambitieus.
Ik ga daar niet
schijnheilig
over doen.
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