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BRUSSEL | ‘Kijk, ik kan tegen

veel, maar die tweets en quotes
over mijn voorstel zijn er vér
over. (windt zich op) Dit hoef ik
niet te pikken!’ Het is vrijdagmid
dag 13 december. De topministers
van de federale regering zitten
voor de vierde keer bijeen om het
bankenplan van minister van Fi
nanciën Koen Geens (CD&V) te
bespreken. Maar van rustig be
spreken komt niets in huis: Geens
is razend. De hele ochtend heeft
hij al op zijn lip gebeten, maar nu
moet het eruit. Een aanwezige:
‘Hij begon te roepen en te tieren,
en dat is nochtans niet zijn stijl.’
Geens noemt geen namen, maar
iedereen beseft maar al te goed
dat hij Open VLDvicepremier
Alexander De Croo en voorzitter
Gwendolyn Rutten viseert. De li
berale toppers maken al uren
brandhout van Geens’ voorstel om
de spaarfiscaliteit te hervormen,
dat uitgelekt is via deze krant. Nog
voor het ochtendgloren is de Twit
tergemeenschap op de hoogte van
de ‘tsjeventruc’ van Koen
Geens. ‘Ik vind dat straf ’, lezen de
17.862 volgers van Rutten, ‘een mi
nister die bij spaargeld eerst aan

“gefoefel” denkt in plaats van aan
hard werken. Verdiend, dus afblij
ven!’ De Croo doet er voor de ca
mera’s nog een schepje bovenop.
‘Het gaat over de uitbreiding van
de fiscale vrijstelling naar andere
beleggingsvormen dan het spaar
boekje, en niet over het aanpak
kenvan wat andere gefoefel ge
noemd hebben.’ Koen Geens baalt
van de manier waarop zijn voor
stel in de krant is verschenen – te
veel nadruk op het sluiten van het
achterpoortje, te weinig op de be
lastingvermindering – maar nog
meer van wat Open VLD ervan
probeert te maken.
‘Open VLD probeerde ons weg te
zetten in een hoek waar we niet
zaten, alsof wij aan de mensen
hun spaarboekjes zouden zitten’,
blikt CD&Vvoorzitter Wouter Be
ke terug. ‘Dat wilden en konden
we niet laten gebeuren. Ik heb met
Koen gebeld om af te spreken dat
hij vanaf dan een offensieve com
municatiestrategie zou voeren.’
Geens verscheen in de kranten, op
de radio en in de tvstudio’s. Met
als merkwaardig orgelpunt een
onverwachte ‘opening’ in Terzake,
maandagavond, waar hij een al
ternatief voorstel lanceerde om
tegemoet te komen aan de kritiek

van de liberalen. ‘Een bijzonder
vreemde bokkensprong’, analy
seert een regeringslid. ‘Niet ver
standig als je het mij vraagt.’ In de
Melsensstraat, waar de Open VLD
haar hoofdkwartier heeft, werd
korzelig gereageerd: ‘De minister
zegt een heel weekend dat wij het
niet begrepen hebben, en vervol
gens komt hij hiermee af.’
Wie de Wetstraat een beetje kent,
weet: een voorstel lanceren in de
media, is de beste garantie om het
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‘HIJ IS EEN
ECHTE
POLITICUS
GEWORDEN’

Na een vliegende start leerde
minister van Financiën Koen
Geens (CD&V) de voorbije
week een andere kant van de
politiek kennen: oorlog voeren
in de media. Hij deed er, tegen
zijn gewoonte in, volop aan
mee. Maar tevergeefs.
Vrijdagavond beet hij in het
zand. Zijn ambitieuze
hervorming van de
spaarfiscaliteit komt er niet.

Koen Geens heeft veel meer politieke kilometers op de teller dan velen beseffen.©Dieter Telemans
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er nooit door te krijgen. En dat is
gisteravond dan ook gebeurd.
Geens is een controlefreak. Als hij
de controle kwijtraakt wordt hij
kregelig. ‘Dat het voorstel vroeg of
laat verkeerd in de pers kon wor
den gezet, daar had ik wel reke
ning mee gehouden’, zegt hij don
derdagavond, een paar dagen na
het losbarsten van de heisa. ‘Maar
ik dacht niet dat het op dit mo
ment en op die manier zou gebeu
ren. Er zijn zaken die té belangrijk

zijn om moedwillig verkeerd te
lekken, maar toch vinden ze hun
weg naar de media en ben je op
achtervolgen aangewezen.’
Een mooi bewijs van de broodno
dige discretie is de manier waarop
de Belgische aandelen in BNP Pa
ribas Fortis midden november
aan BNP Paribas werden ver
kocht. Geens regelde en petit co
mité een deal die de Belgische
staatsschuld met 3,25 miljard eu
ro verminderde (DS 14 en 15 no
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vember). Het ‘lekgedrag’ is met
een ook de reden waarom hij ge
voelige dossiers zelden in werk
groepen laat behandelen en on
middellijk op de kern brengt.
Zijn demarche in Terzake was wel
overwogen, geeft hij toe, maar ook
noodgedwongen. ‘Ik had geen
keuze. Ik moest de beeldvorming
die Open VLD bewust had gecre
eerd absoluut omkeren, ik kon
niet anders dan een versnelling
hoger schakelen.’ Nee, zijn alter

natief voorstel was geen improvi
satie. ‘We hadden met het kabinet
bekeken hoe we de angel eruit
konden halen. Op het moment dat
ik de VRTstudio binnenging, wa
ren de teksten klaar.’
Het tekent de professor ten voeten
uit: immer voorbereid. Immer
minzaam ook – althans, zo kent
het publiek hem. Roepen doet hij
uiterst zelden. ‘Dat hij in de kern
zijn cool al eens verliest, dat moet
kunnen’, vindt een partijgenoot.

‘Onkelinx staat toch bekend om
haar colères? Maar Geens zal dat
nooit in het publiek doen, daar
voor is hij veel te slim.’
De welbespraakte minister culti
veert zijn imago van de minzame,
ietwat apolitieke professor, dat
werd gecreëerd tijdens zijn eerste
televisieinterview op 5 maart. De
korte antwoorden van de nieuw
bakken minister – op de vragen

>>> Lees verder op blz. 20

Koen Geens in een vrolijke bui met Alexander de Croo. Maar deze week maakte Geens zich bijzonder boos op Open VLD. © belga
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