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‘België komt voor ons niet
langer op de eerste plaats’

mper achtmaanden
geledenwerdhij uit
het nietsminister
vanFinanciën.
Vandaag isGeens
(55) nietmeerweg te
denkenuit de
Wetstraat enCD&V.
Net voor het partij-
congreswerd de
gewezen advocaat en
hoogleraar gebom-
bardeerd tot lijsttrek-
ker voor deKamer in
Vlaams-Brabant.
Tussendoor verkocht

hij het resterende overheidsbelang van 25 procent in Fortis
aanBNPParibas. “Ik ben in het verleden als advocaat bij veel
grote transacties betrokken geweest.Maar ditwas anders. Nu
moest ik zelf beslissenwaar de lat lag.”
Oppremier ElioDiRupo (PS) na - “die zwijgt als het graf” -

was niemand in de regering opdehoogte vanhet dossier. “Niet
eenvoudig. Ik heb geen reden ommijn collega’s tewantrou-
wen enomgekeerd ookniet.Maar als er ophet einde vande rit
een collega is die niet akkoord gaat, dan zit jewelmet een pro-
bleem.”

De verkoopwerd niet overal even enthousiast onthaald.
“In zulke omstandigheden is er altijd kritiek. In Frankrijk zal
men zeggendat er te veel is betaald en inBelgië vindtmenhet
teweinig.”

EconoomPaul DeGrauwe noemde het een slechte zaak
voor de Belgische staat.
“Toen ikministerwerd, heb ikme voorgenomenmij niet te
veel aan te trekken vanwiewat zegt. Anders hou je dit vak niet
vol.”

En lukt dat?
“Steeds beter. Niet dat ik niet constructiefmet kritiekwil
omgaan,maar als politicus kan je nooit iedereen behagen.”

U stoort zich niet aan kritiek in de pers?
“Och, ik evolueer. U zalmij heel zelden een journalistweten
opbellen. Als je zietmetwelke kritiek een jonge topsporter
moet leven, danhebbenwij een gemakkelijk vak. Neembij-

voorbeeld voetballerMaximeLestienne die zijn vriendin in de
hotelkamer had toegelaten.Wat die over zichheenheeft gekre-
gen.
“Maar ik heb ook een gevoelige kant.Het is niet leuk om

zaken te lezen die helemaal niet kloppen.”

Wat heeft u geraakt?
“Het dossier over bonussen voor bepaalde bankiers vond ik
heel vreemd.Daaruit heb ik geleerd dat je op een gegeven
moment niet op kan tegen de perceptie.Wehadden opdat
moment tijdens de gesprekken tussen de regeringspartijen een
goede oplossing voorgesteld. Datwerd vervolgens naar de pers
gelekt. En tenzij ikmijn kabinetwilde afvallen,wat ik nooit zal
doen, heb ik het verhaal in al zijn nuances proberenuit te leg-
gen.Maar dat passeerde niet. In dit dossierwas ik te goeder
trouw, echtwaar. Tochmoest dat absoluutmet de grond
gelijkgemaaktworden.Menkonblijkbaar niet ommet de
oprechtheidwaarmee ik dat heb aangepakt. De volgende keer
zal ik dat dus andersmoeten doen.”

Slaapt u daar slecht van?
“Nee. Ik slaap altijd goed.Maar toenheb ik twee dagen geen
kranten gelezen. Ikwilde gewoonnietmeerwetenwat jullie
schreven.”

Vindt u het echt vreemddat veelmensen problemen heb-
benmet het toekennen van bonussen in banken die door
de belastingbetaler overeind zijn gehouden?
“Ik begrijp datmensendaar heel veelmoeitemeehebben. En
ik ben ookniet voor bonussen. Inmijn vroeger advocatenkan-
toor zijn er nooit uitgedeeld omdat ik er gewoonwegniet in
geloof.
“Maar soms krijg jemet eenheel specifiek geval temaken.

NeemnuKarelDeBoeck. Die doet het als CEObij Dexia uitste-
kend.Maarwat als die zouwegvallen?Wat alswe geen opvol-
ger vinden? Ik kanhet tochmoeilijk zelf gaandoen? In zo’n
geval zou ik alles doen om iemand zonder bonus aan te
nemen.Maar diewereld zitwel nog op eenbepaaldemanier in
mekaar. Nu veroorzaakte het feit dat, in situaties die de EU toe-
staat, uitzonderlijk ietsmogelijk zou zijn, een enorme storm.
Er komtwellicht eenmomentwaaropmen zal geloven dat dit
niet kwaadbedoeldwas. Datmen eerstmoet luisteren voor-
aleer inwoede of toorn te ontsteken.
“Degenendie een logica zoeken in eendebat overwatmen-

sen verdienen, zullen altijd falen. Er is geen enkele reden
waaromeenminister zoveelmeer verdient dan een onderwij-

N-VA-voorzitterBartDeWeveromschrijfthij als een ‘man
vancompromissen’.Maarde toegevoegdewaardevaneen
onafhankelijkVlaanderenzietKoenGeens (CD&V)niet.
‘AlkomtvooronshetBelgischeniveauniet langeropde
eersteplaats.Vlaanderen isvoorveel zakenhetepicentrum.
Dat is eenrealiteit.’ StevenSamynenTinePeeters

zer. Ik ben inmijn leven een keer geopereerd. Een goede nacht-
verpleegster op de spoedafdeling is voor veelmensenbelang-
rijker dan eenminister.”

Udoet dit wel graag?
“Ja, ik doe dit heel graag. Alle jobs die ik al gedaanheb, deed ik
graag.”

Op tv glundert u na elke zin die u uitspreekt.
“Ik heb ooit les gekregen van een filosoof, een jezuïet, dieme
geleerd heeft dat er viermomenten zijnwaarop je één bent
met jezelf. Dat klinkt heel filisofisch,maar inmensentaal gaat
het over ogenblikkenwaarop je jezelf vergeet. Diemomenten
zijn het spel, de esthetische ervaring, het geluksmoment – bij-
voorbeeld als jemet je vrouwnaar eenprachtige zonsonder-
gang kijkt – en ten slotte de religieuze ervaring. Die laatste
heeft niet iedereen, de drie anderewel.
“Het spel is er dus een van. Spreken is voormij een deel van

het spel. Er is geenmomentwaarop ikmezelf zo vergeet als
wanneer ik spreek. Niet voelen dat jemoebent, dat het pijn
doet, dat je nog veelmoet lezen, dat je nog drie voordrachten
hebt. Al heeft jezelf vergeten tijdens een tv-interviewook
gevaarlijke kantjes (lacht hartelijk).”

Is politiek voor u een spel?
“Spel is geen verkeerdwoord. Een spel ernstig nemen is een
vandemooiste dingendie eenmens kandoen.Het is een
hogere vormvanbezigheid. Onderhandelen is een spel dat
heelmooi is als hetmet elegantie gepaard gaat. Het is de bil-
jartbal over enweer spelen, soms over de band, somsdrieban-
den. Urenmet een tegenspeler vanhoogniveau dollen enhij
met u. Als je dan resultaten boekt, is dat gewoonwegprachtig.”

Is dat het aantrekkelijkste aspect van uw job?
“Spreken, onderhandelen en leiding gevendeed ik ook inmijn
vorige jobs.Watmij nuhetmeest aantrekt, is op een relatief
onafhankelijkemanier bezig zijnmet het algemeenbelang. Ik
kanmij helemaal geven omdewereld een klein beetje beter te
maken.”

Hebt u echt het gevoel dat u dewereld betermaakt?
“Moest ik dat gevoel niet hebben, dan zou ikmeheel ongeluk-
kig voelen. Demachteloosheid van eenminister bestaat. Toch
kan je in een regering heel veel kleine,maar nuttige dingen
doen. En af en toe iets grotere.”

Bijvoorbeeld naar pensenkermissen gaan?
“Dat heet niet pensenkermis,maar eetfestijn. Ik heb geen
moeite omdat leuk te vinden,want dan kan ikmetmensen
praten.Mensen zijn interessant.”

Ook als ze u een knoeier noemen?
“Dan ga ik zitten en sprekenwe erover. Danprobeer ik uit te
leggen datwij nietmet éénmening rekeningmoetenhouden,
maarmet veelmeningen.Dat hunonvrede, die vaak terecht is,
ook relatief is.
“Eenpoliticus is zoals een scheidsrechter op een voetbal-

veld.Hij katalyseert veel ongenoegen en kritiek.Menweet dat
de arbiter aan veel zakenniets kandoen,maar het is goed dat
hij er is.”

Ubent toch liever de scorende spits dan de arbiter?
“Ik doe graagmee. Zeker voor de goede zaak.”

Bent u daarom lijsttrekker geworden?
“Ik hebmij geëngageerd in de politiek enwil dat verder doen.
Ik voelmij ookniet te goed omals parlementslid oppositie te
voeren.Misschien dat ik daar niet goed in zou zijn. Alhoewel, u
zoudaar nog van kunnen schrikken. Ik duid graag aanwat er
misloopt.”

Denkt u soms na over hoe uwpolitieke carrière zal eindi-
gen? Voor demeeste politici stopt het abrupt na een ver-
kiezingsnederlaag.
“Het komt erop aan gracieus afscheid te nemen. Jemagniet te
lang opde bühne blijven, jemoet de dans inleiden.
“Wie dat goed gedaanheeft, is Jean-LucDehaene.Hij heeft

na de dioxineverkiezingen van 1999 zelf beslist te vertrekken.
Place aux jeunes, besliste hij. Dehaene is iemanddie zichzelf
enormgoed kan relativeren endie zijn vervulling ook in
andere zaken kan vinden. Ik voel bij hemgeen enkele bitter-
heid. Als je niet op tijd vertrekt, krijg je problemen.”

Na zijn premierschap is zijn carrièrewel niet zomooi
gebleven.
“Hij heeft zijn verantwoordelijkheid opgenomen, inmoeilijke
omstandigheden. Bij de Europese conventie, in het bedrijfsle-
ven. Daar kreeg hij alle lof, besturen is nu eenmaal ietswat hij
goed kan. Ja, hij heeft kritiek gekregen omwille van zijn verlo-
ning.Maar in zijn parcours is dat een detail.”

Misschienwas dat gewoon de echte aard van het beestje?
“Hij is een vande verstandigstemensendie ik ooit ben tegenge-
komen.Hij heeft Dexiawillen runnen. Hijwel. Niet uit ijdel-
heid,maarmet heel zijn scoutshart, zoals hij altijd zegt.
Misschienheeft hij zaken gedaandie niet perfect zijn...Maar
niemand is perfect.”

Koen
Geens

A Uit het dossier
over bonussen
voor bepaalde
bankiers heb ik
geleerd dat je
op een gegeven
moment niet op
kan tegen de
perceptie. Ik was
in dat dossier te
goeder trouw,
maar de
volgende keer
zal ik dat dus
anders moeten
aanpakken
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Ubentwel heelmild.
“Ja. Ik hoop ookdat anderenniet te hard overmij oordelen. Ik
heb gewoon veel begrip voor iemanddie in een stressituatie de
bal naast de goal trapt.”

Zou u graag premier worden?
“Ikwil over elke ernstige vraag nadenken,maar jullie vraag is
niet ernstig.Minstens is ze louter theoretisch.”

Zo theoretisch is die vraag niet. CD&V trekt voor het eerst
in de geschiedenis zonder kandidaat-premier naar de ver-
kiezingen.
“In 1999hebbenwenade dioxineverkiezingenDehaene opge-
offerd. In 2003 StefaanDeClerck. In 2007Yves Leterme.Die is
er bijna echt aan gestorven. In 2010 hebbenweMarianne
Thyssen ingezet en die is ook opgeofferd. Dat is niet leuk, hè.

“Ik voel inmijn partij datweheel veel gegevenhebben.Met
de omvangdie CD&Vvandaagheeft, is het niet aan ons omnu
weer die verantwoordelijkheid absoluut tewillen nemen.Al
solfertmenons die rol heel graag op.”

Met Kris Peeters hebben jullie tochwel een kandidaat
minister-president?
“Het is niet omdat CD&Vniet vanplan is omnog eens een
boegbeeld te laten afslachten, datwenietmet een leider naar
de verkiezingen trekken.Die leider is Kris en die is vandaag
minister-president. Het Belgische niveau komtniet langer op
de eerste plaats voor ons. Vlaanderen is voor heel veel zaken
het epicentrum.Dat is een realiteit.”

Bent u een confederalist?
“Ik ben iemanddie vindt dat je de zaken ophet laagstemoge-
lijke niveaumoet brengen.”

Kan de sociale zekerheid gesplitst worden en naar een
lager niveauworden overgeheveld?
“Daar is niet zomakkelijkmet ja of nee op te antwoorden.
Kinderbijslag en volksgezondheid zijn algemene, persoonsge-
bonden risico’s die niet onmiddellijk aan eenwerknemers-
werkgeversrelatie gebonden zijn. Dat kan je dus vrijmakkelijk
splitsen.Maar bij alleswatmet arbeidsrecht temakenheeft,
zoals dewerkloosheid, is dat veelmoeilijker omdat het recht
opuitkering ontstaat in de plaatswaarmen gewerkt heeft. Dat
geldt niet alleen inBelgië,maar is Europees geregeld.”

“Endanheb je noghet probleemhoe je in Brusselmet twee
systemenmoetwerken. Brussel is een geweldige stad die
enormbelangrijk is voor ons land en voorVlaanderen.We
moeten opletten dat Brussel niet van één vande kanten vanhet
land vervreemdt. De toegevoegdewaarde van onafhankelijk-
heid zie ik alvast niet.”

Wat vindt u van het confederalisme dat deN-VAonlangs
heeft voorgesteld als tussenmodel?
“Ikmoet dat nog eens gedetailleerd bestuderen,maar ik denk

dat ‘tussenmodel’ een eufemisme zal zijn voor iets anders.”

Gelooft u niet in het splitsen van alle bevoegdheden en
vervolgens kijkenwat op Belgisch niveau kanworden
samen gedaan?
“Het is altijdmakkelijk omeen eenvoudigmodel naar voren te
schuiven als je het nietmoet realiseren.Maarwehebbende
luxe nietmeer van een eenvoudigmodel omdatwe een aantal
mogelijkheden zijn verloren die eenvoud toelieten: het protec-
tionisme, oorlog voeren, een egocentrischemilieupolitiek...

“Wemoeten in de economie, inmilieu, inmigratie, in alles
rekening houdenmet anderen. Vroeger kon eenpoliticus zeg-
gen: de oplossing van al onze problemen ligt in het nationa-
lismeofwe trekken ten oorlog. Dat gaat gewoonnietmeer.”

DeVlaams-nationalisten zijn wel de grootste partij van
Vlaanderen.
“In eenEuropamet 28 staten is er nietsmismet een sterke
identiteit. Precies die identiteitmoet verhinderen dat je angst
hebt voor anderen.Maar je komt toch altijd terecht in een
wereldwaar jemet anderenmoet samenwerken.Of je dat nu
doet als België of als Vlaanderen.”

Wat vindt u eigenlijk vanN-VA-voorzitter Bart DeWever?
“We zijn allebeiAntwerpenaren.Hij is vanDeurne, ik ben van
Merksem, alwoon ik al dertig jaar inVlaams-Brabant.Wij

kunnen zelfs een behoorlijk potje dialectmet elkaar spreken.
Hij is een groot intellectueel en voor zover ik hemken een aan-
genameman. Politiek is eenheel vreemdbedrijf. Nu torst hij
weer eenhele last: hij leidtAntwerpen en zijn partij.”

Zou umet hem kunnen samenwerken?
“Zeker. Ik heb tussen 2007 en 2009 als kabinetschef van
Peeters regelmatigmet hemsamengewerkt. Hij is eenman van
dialoog. Iemanddie zeker bereid is tot compromissen. Dat hij
bereid is tot dialoog, blijkt in deVlaamse regering.”

Uwpartij houdt dit weekend haar Innesto-congres. In de
aanloop daarvanwerden enkele verrassend duidelijke
ideeën gelanceerd. Is dat een goede zaak?
(diepe zucht) “Ik denk datwij niet altijd ontzettend duidelijk
zijn,maar demeeste zaken, en dat zal u erg CD&V-achtig lij-
ken, zijn ookniet eenvoudig. Als het profiel vanmijn partij
genuanceerd enwijs kan zijn, dan teken ikmetmijn tweehan-
den.Want dat is dewerkelijkheid. Die is niet zwart-wit,maar
grijs voor de pessimisten en turkoois voor de optimisten.Wij
zijn de partij vanhetmoedigemidden, zoals CD&V-voorzitter
Wouter Bekemooi geschrevenheeft.”

Wint umet een grijs-turkoois programmaook verkiezin-
gen?
“Allemensenweten, uit hunpersoonlijk leven, dat dewerke-
lijkheid nietwit of zwart is. Allemensenweten datwanneer ze
thuismoeten beslissenwaar ze op vakantie gaan,waar ze een
huis gaanbouwenofwelke auto ze zullen kopen, het antwoord
nietwit of zwart zal zijn. Bijwie datwel zo is, zal de relatie niet
lang duren of is er een vande partners die zwaar overheerst.

“Als je zoekt naar een oplossing die de samenleving verder
helpt,moet jemet ieders belangen rekeninghouden. Als je
kiest voor één bevolkingsgroep, dan kun je een stuk zwart-wit-
ter zijn. Zo zijnwij niet.”

De klemtoon ligt toch ook op de hardwerkende Vlaming?
“CD&V is er ook voor de hardwerkendeVlaming.Wij zeggen:
werk vooral hard,we gaanudaarin steunen,we gaanu laten
ondernemen!Maarwees blij, een klein beetje toch, dat u kan
delenmetmensendie dat niet kunnen. Want ook eenhardwer-
kendeVlaming kan ziekworden of een gehandicapt kind krij-
gen. InVlaanderen zijn de uitgaven voorwelzijn,mede dankzij
onze partij,met 30 procent gestegen.

“Als umij vraagt of die hardwerkendeVlaming dewelvaart
mogelijkmaakt, dan zeg ik voluit ‘ja’. Ik hebheelmijn leven
niet liever gedaandandewelvaartmogelijk gemaakt. Wat zou
eenmens anders doen?”

Naar Zwitserland verhuizen en op een berg van zijn spaar-
geld genieten?
“Als dat niet frauduleus gebeurt, ga ik dat niemand verhinde-
ren. Maar het is toch veelmooier omhet te investeren in je
eigenmensen?”

KoenGeens
l Geboren op 22 januari 1958
in Brasschaat.

l Studeert aan de UFSIA,
de KU Leuven en aan Harvard.

lWordt in 1986 docent en
in 1992 hoogleraar aan de KU Leuven.

l Medeoprichter van advocatenkantoor
Dieux Geens, dat zou uitgroeien
tot een van de grootste in het land.

l Kabinetschef van Vlaams
minister-president Kris Peeters
van 2007 tot 2009.

l Bezieler van het project
Vlaanderen in Actie (VIA).

l Vervangt begin 2013
Steven Vanackere als minister van
Financiën in de regering-Di Rupo.

In 1999 hebben
we Dehaene
opgeofferd. In
2003 Stefaan De
Clerck. In 2007
Yves Leterme en
in 2010 hebben
we Marianne
Thyssen ingezet
en die is ook
opgeofferd. Dat
is niet leuk, hè.
Ik voel in mijn
partij dat we heel
veel gegeven
hebben. We gaan
niet weer een
boegbeeld
laten afslachten

‘Als je zietmetwelke kri-
tiek een jonge topsporter
moet leven, dan hebbenwij
een gemakkelijk vak.’
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