
KOEN GEENS (55), de minzame minister van Financiën

Ik kan in een
heilige colère

schieten
Zie hem bewegen en hoor
hem praten, de nieuwe
minister van Financiën, en
je zou zweren dat Herman
VanRompuy (65) nog een
tweede broer heeft,
een nakomertje. Twee
druppels water lijken
ze: scherpzinnigmaar
bedachtzaam, houterig
van lijf maar lenig van
geest, zelfverzekerdheid
verzachtmet zelfspot.
Maak kennismet de
minzamemens Koen
Geens (55), de opvolger
van Steven Vanackere. «U
zou hetmij niet nageven,
maar ik kan in een heilige
colère schieten.»

JAN SEGERS

untu—zonderdewoorden‘verantwoor-
delijkheidszin’en‘plichtbewustzijn’te
gebruiken—uitleggenwaaromuop

uw leeftijd alsnog in de toppolitiek stapt,
professorGeens?
«Jazeker. Omdat ikdaar zin inheb. Zo simpel is dat.
Doenwat je graag doet, vind ik eenmooie leidraad
in het leven. Dat raad ik ook mijn studenten aan.
Speelt er naast die goesting ook enig nuttigheids-
besef? Allicht. Zo zit ik in elkaar. Ik kan moeilijk
neen zeggen, en dus heb ik altijd veel ge-
combineerd:mijnhoogleraarschap,deadvocatuur,
mijn functiealskabinetschef vanKrisPeeters,mijn
voorzitterschap vanVlaanderen inActie, klassieke
muziek, fietsen, lopen en ga zo maar door. Als
minister van Financiën moet ik daar zwaar in
schrappen.Dat isnietaangenaam.Tochhoopikdat
ik straks nog tijd overhoud voor mijn vrienden. Ik
leef sterkvandevriendschap.»

Minister van Financiënworden is geen evidente
keuze. ’t Is eenwankele job en naar uw normen
wordthetnogslechtbetaaldook.
«Hetfinanciëlespeelt indezebijmijgeenenkelerol.
Ikben55jaar. Jonggenoegomintegaanopeeneer-
vol enuitdagendaanbodals dit. Enoudgenoegom
ernietvanwakkerte liggendatditgeenstabiele job
is. Ikbengeen35meer.Mijncarrièrehangthierniet
vanaf.»

’t Is ookeen jobwaarin je zeldenbeloondwordt.
Kijk naar Mario Monti: wie een moedig
besparingsbeleidvoert,krijgtvandekiezerstank
voordank.
«De man heeft a hell of a job gedaan, maar politici
wordenniet afgerekendopwat ze gedaanhebben,
wel op wat ze beloven te doen, en meestal is dat:
change! ObamaenDeWeverbelovenverandering,
maar 40 jaar geleden was het ook al zo. ‘Met deze
man wordt het anders’, beloofde de CVP van Leo
Tindemans. Het is de paradox van onze tijd: ieder-
een heeft tegenwoordig de mond vol over duur-
zaamheidentochmoetallesaltijdweeranders. Dat
iskortzichtig. Standvastigheid levertvaakmooiere
resultatenop.»

Fan van de rustige vastheid van Herman Van
Rompuy?
«Ofhetnu ineengezin is, indepolitiek, ineenbank
of een ander bedrijf: stabiliteit is wat de meeste
mensen nodig hebben om goed te gedijen,
menselijkenprofessioneel.Vooreenlandisdatniet
anders.»

België is de jongste vijf jaar geen model van
stabiliteit. Het systeem loopt op zijn laatste
benen,hoor jesteedsvaker.
«Ach, jekangrommenenduizendenéénverwijten
maken aan Elio Di Rupo. Maar Di Rupo is eenman
met een groot verstand en onvoorstelbaar veel
geduld, twee kwaliteiten die dit land hard nodig
heeft. IsBelgiëonstabiel?Datvaltnogwelmee,vind
ik. Die zesde staatshervorming, splitsing van BHV
inbegrepen, hieldenwedrie jaar geleden toch niet
voormogelijk?Wijzienvooralhethalflegeglas,niet
het halfvolle. Ik denk positief. En ik zeg u:met drie
sterke deelstaten heeft België een ernstige toe-
komst.Maardatvergteenbetereverstandhouding
dannu.»

Steven Vanackere heette briljanter te zijn in de
coulissendanophetpolitiekepodium.Enu?Bent
ubeteralsacteurdanalssouffleur,denktu?
«IkvondVanackereookophetpodiumbriljant,hoor.
Ikzelf ben geen podiumkunstenaar, maar is dat
nodig? In de politiek wordt veel meer belang
gehecht aan presentatie en communicatie dan aan
inhoud.Datiskortzichtig,wantgahetna:depolitici
diedegeschiedenisboekenhebbengehaald,zijnvaak
mensen die niet presentabel waren op een podium
ofvooreencamera,alsdietoenalhadbestaan.»

Bentueenijdelman?
«Weetunaarwelke foto’smensenhet langstkijken
als ze door een fotoboek bladeren? Naar foto’s van
zichzelf,zoblijkt.Dieijdelheidisdesmensen. Ikben
daargeenuitzonderingop. ’tValtooknietmee,hier
in dat prachtige gebouw van Financiën in deWet-
straat 12, om beide voeten op de grond te houden.
Thuishebikéénspiegeltjehangenwaarinikmezelf
kan scheren.Maar hier zie ikmezelf overal levens-
grootweerspiegeld. En eenminister heeft sowieso
almeermachtdaneenstervelingdragenkan.»

Intelligentie,humor,charme,autoriteit: ‘Wateen
leuke man’, hoorde ik vrouwen zeggen na uw
optredensin‘Terzake’.Béntudat?Ofdoetualsof?
«Dat moet u niet aan mij vragen, maar aan mijn
echtgenote. Ik vrees dat het niet zo fijn is ommet
mij getrouwd te zijn. Ik ben erg gefocust op mijn
werk. Er zijnveel leukeremannendan ik.»

Udoet er nuwat lacherig over,maar uweet hoe
belangrijkdieeerste indrukalspoliticus is.
«Veelbelangrijker is:heeft iemandinhoudendiep-
gang, los van hoe hij oogt of klinkt op de televisie?
Ik heb mensen gekend die een tafel urenlang
konden amuseren,maar die op tv overkwamenals
een strijkijzer. Ik kenmensen die prachtig kunnen
schrijven,maarhethelaasnietgezegdkrijgen.Daar
moet je doorheen kijken. Ik geef les aan de univer-
siteit. Stel dat alleen de charismatische praters
professor kondenworden, hoeveel genieën zou de
werelddan inaldieeeuwenniet zijnmisgelopen?»

Voor u komen de studenten op vrijdagmorgen
nochtanshunnestuit, schijnthet.
«Overschat mijn verdienste daarin niet. De
studentenvannuzijngewoonplichtsbewusterdan
dievanuwenmijngeneratie.»

StevenVanackereheettebovenalBelgtezijn.Uw
etiket isVlaams.
«Ik ga vooral uit van efficiëntie: doe samen waar-
over je het eens bent en doe apart, deelstaat per
deelstaat, waarover je vanmening verschilt. Dat is
niet zo zeer een kwestie vanVlaamsgezindheid als
vangezondverstand.OnzeBelgischeperikelenzijn
niet abnormaal of dramatisch. Maar in tijden van
polarisatie klinkt de roep naar zogenaamd zuivere
oplossingensteedsluider.Alleenmoetjemetzoveel
zuiverheid opletten als je in een land als het onze
duurzaamenvreedzaamwil samenleven.»

Over vreedzaam samenleven gesproken: hoe
wasuweerstecontactmetDidierReynders?
«Zeergoed.»

Hartelijk?
«Ja.»

Reyndersblijftweldemandieuwvoorgangerhet
bloed van onder de nagels heeft gepest — ik
citeeruweigenkabinet.Hoekijktuzo’nmandan
indeogen?
«Zonder vooroordelen. Zoals ik mensen altijd
benader.Oké,derelatietussenStevenVanackereen
Didier Reynders was wellicht niet zo goed. Steven
heefterzwaaraangetilddatReyndershemaanviel
opde fiscale inkomsten.Datwas...»

Natrappen?
«Dat zeg ik niet, maar het heeft pijn gedaan, dat
zeker. Iksladiebladzijdeom. Ikgaopzoeknaarwat
Reynders met ons, CD&V’ers, verbindt: dat we
allebeidat gat indebegrotingwillendichtrijden.»

Watubetreftvertrekthijmeteenpropere lei?
«Absoluut.Hij iseenhardewerker.Eenschitterende
minister, die, zoalshetCD&V’erspast...»

IkhadhetoverReynders.
(Schaterlach) «Ahbon? IkoverVanackere.»

U lacht graag en u laat een minzame indruk.
Maaktuzichnooiteenskwaad?
«Zou het kunnen dat ik welopgevoed ben? Ik raak
zeldenontstemd. Alleenals ikthuis ietsnietmeteen
terugvind. Of als ik iemands stugge houding niet
begrijp.Dankan ik ineenheilige colère schieten.»

Als Laurette Onkelinx tijdens het begrotings-
conclaaf begint te tieren dat ze geen zin heeft in
besparingen,schreeuwtudusnogharderterug?
«Roepen is toegestaan, maar ik zal het niet gauw
doen. Al kan ik niet voorspellen hoe ik om 6 uur
’s morgens zal reageren na een nachtelijke onder-
handelingsmarathon. Ik heb mijn zes uur slaap
nodig om optimaal te renderen. (Fijntjes) Zo, dat
weetje kunnenmijn tafelgenoten straks à volonté
misbruiken.»

Moet het tekort absoluut tot 2,15% herleid
worden?Of ishetgeenrampalsdatniet lukt?
«2,15% isonzeafspraakmetEuropaen ikhebdege-
woonteommijaanmijnafsprakentehouden. ’tZou
goedzijnvoordemoral, zoalswielrennerszeggen.»

Ubenteenfiscalespitstechnoloog,iemanddietot
tweeweken geleden topmanagers en bedrijven
hielp om zo weinig mogelijk belastingen te
betalen.Begrijptudeachterdochtalsiemandmet
uwprofielplotsbevoegdwordtvoordeinningvan
belastingen?
«Ik weet dat ik me zal moeten bewijzen tegen die
perceptie. Men verdenkt mij ervan dat ik grote
bedrijven fiscaal te gunstig gezind ben. Dat klopt
niet.Maar ikzalerwelopwijzendathetnietsimpel
is omplots velemiljarden extra te innen. Dat heeft
nietsmeteengebrekaangoedewil temaken,maar
alles met de vaststelling dat kapitaal vluchtig en
mobiel is. Ik betreur dat,maar ik kan erweinig aan
doen.»

Aan de rechtvaardigheid van ons belasting-
systeemkanuwél ietsdoen.
«Ja. Ik vind dat we onze hoge belasting op arbeid
zachtjes moeten verschuiven naar belastingen op
vermogen.Wemoetendatdoenopeenrealistische
manier, goedbeseffend—nogmaals—dat kapitaal
zich sneller en makkelijker verplaatst dan arbeid.
Hetzoudomzijnomhetkindmethetbadwaterweg
tegooien.»

Heeftupolitiekehelden?
«Ik heb grote bewondering voor Helmut Kohl.
Onbeschrijflijk wat die voor Europa heeft gedaan.
En voor Jean-Luc Dehaene. Onbeschrijflijk wat die
voorBelgiëheeft gedaan.»

Ja, maar hun beider imago is na hun carrière
besmeurd.
«Het zijn allebei zeer grote politici en zeer grote
mensen.Maarhetblijvenmensen.»
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IJdelheid ligt op de loer.
Thuis heb ik één spiegeltje

om me te scheren. Hier
op Financiën zie ik me overal

levensgroot weerspiegeld

Het is niet zo fijn om met
mij getrouwd te zijn. Er zijn
veel leukere mannen dan ik 2,15% halen is de afspraak.

’t Zou goed zijn voor de moral,
zoals wielrenners zeggen
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