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DE WANDELING

Gewapend met paraplu (voor de zekerheid) 
wandelen we op een nietttemin zonnige 
 maandagmiddag vanuit het fraai verbouwde 
 ministerie van Financiën richting het Plein en 
het Binnenhof. “Lekker eigenlijk, ik zou wat 
 vaker al wandelend moeten overleggen, even 
wat frisse lucht” roept Weekers enthousiast. 
 Nadat de foto’s gemaakt zijn, wandelen we 
 verder en praten we over de balans tussen werk 
en privé, over Den Haag en Weert en de fiscale 
agenda van dit kabinet.

Een wandeling door het centrum van Den 
Haag. Wat heeft hij met wandelen en met 

Den Haag?
“Ik ben niet zo’n loper, al helemaal geen hardlo-
per. Ik heb wel mijn racefiets hier op mijn flatje 
in Den Haag staan. Het lukt niet vaak, maar ik 
vind het heerlijk om de fiets te pakken en via de 
duinen, Huis Ten Bosch naar Wassenaar te fiet-
sen en dan weer door de duinen terug. Den Haag 
is natuurlijk een prachtige stad, gezellig, maar 
ook dynamisch. Ik vind het mooi om doorde-
weeks in het hart van de democratie te zijn. Hier 
gebeurt het, hier worden beslissingen genomen 
voor de publieke zaak. Het bruist.” En dan in de 

weekeinden naar zijn ‘roots’, zijn leven in Weert. 
“Ja zeker, meestal rijd ik op vrijdagavond terug 
naar Weert.” Hoe zit het met de balans werk-pri-
vé? Lachend: “Die is natuurlijk niet ideaal. Door-
deweeks heb ik geen privéleven, maar de week-
einden probeer ik echt vrij te houden. Ik heb drie 
dochters en een partner, die dan terecht aan-
dacht willen. De meisjes hockeyen fanatiek, dus 
daar besteed ik dan ook tijd aan. En als het even 
kan, probeer ik mijn vrienden in Weert nog wel 
eens op vrijdagavond in de kroeg te zien. Als ik 
teveel werk, heb ik in elk geval vijf dames die me 
corrigeren: mijn dochters, mijn vriendin en mijn 
moeder.” 

Agenda
Hij is nu bijna een jaar staatssecretaris. Waar is 
hij vooral druk mee geweest? “Allereerst heb ik 
de fiscale paragraaf uit het regeerakkoord omge-
zet in beleid en actiepunten. In april jl. heb ik 
namens het kabinet de Fiscale agenda naar de 
Tweede Kamer gestuurd en vervolgens ook door 
de Eerste Kamer heen geloodst. Ik ben een ‘blau-
we’ staatssecretaris. Ik moet ervoor zorgen dat 
de schatkist gevuld is ten behoeve van het doen 
van overheidsuitgaven. Het fiscaal stelsel in Ne-
derland moet eenvoudiger, robuuster en fraude-
bestendiger. Werken en ondernemen moeten lo-
nender worden.” Hij spreekt bevlogen en 
overtuigd over de doelstelling van zijn functie en 
zijn invulling ervan. Hoe is dat voor de ambtena-
ren op het ministerie om nu weer een ander ka-
binet te dienen? “Er werken ontzettend veel des-
kundige, goede en inhoudelijk gedreven 

Een wandeling met 

   Frans Weekers, 
staatssecretaris van Financiën

FRANS WEEKERS

Frans Weekers (1967) studeerde Financiële Economie en Recht in Amsterdam. Hij 
werkte tot 1994 als persoonlijk medewerker in de Tweede Kamer. In 1994 werd hij 
advocaat en procureur in Weert, totdat hij in 1998 lid van de Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal voor de VVD werd. Na zijn eerste periode als Kamerlid pakt hij zijn loop-
baan in de advocatuur weer op (2002) totdat hij in 2003 opnieuw Tweede Kamerlid 
voor de VVD werd. Van 1994 tot 2003 en van 2008 tot 2010 was hij tevens lid van 
de gemeenteraad van Weert. Sinds 14 oktober 2010 is Frans Weekers staatssecretaris 
van Financiën in het kabinet Rutte-Verhagen. Frans Weekers woont in Weert. Hij heeft 
drie dochters.
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De Wandeling is een rubriek waarin Monique de Vos in de buitenlucht een 
verfrissende ontmoeting heeft met smaakmakers uit de financiële dienst-
verlening, om zo meer te weten te komen over ‘de vent achter de tent’.  
Monique de Vos is directeur van Chasse Executive Search in Den Haag. ambtenaren die gewend zijn dat zij periodiek 

een ander kabinet met soms een andere kleur 
moeten dienen. Dat gaat dus eigenlijk heel goed.” 
Hij is als een vis in het water, dat is duidelijk. Is 
er een rode draad in zijn loopbaan en leven te 
herkennen?

Rode draad
“Ik heb eigenlijk in elke functie de belangen van 
anderen gediend, van specifieke belangen van 
mensen en bedrijven − in de advocatuur − tot 
het algemeen belang als volksvertegenwoordi-
ger. De lokale politiek zat bij ons in de familie. 
Mijn grootvader, ook Frans Weekers genaamd, 
was enige tijd wethouder in Weert en mijn vader 
zat in de gemeenteraad. Toen mijn vader op zeer 
jonge leeftijd, hij was 53 jaar, overleed, werd ik 
gevraagd, ook ten behoeve van zijn achterban, 
om op de lijst voor de gemeenteraad te komen. Ik 
kreeg zoveel voorkeursstemmen, dat ik onver-
wacht in de gemeenteraad kwam. Ook toen ik 
Kamerlid werd in 1998 ben ik nog lang actief ge-
bleven als gemeenteraadslid.” Heeft hij een voor-
beeld, iemand aan wie hij zich ‘optrekt’? Zonder 
aarzeling: “Dat is wel mijn grootvader. Op zijn 
14e waren zijn beide ouders al overleden en 
moest hij de handen uit de mouwen steken, hup, 
werken met de kruiwagen. Hij heeft zich hele-
maal opgewerkt, was ook nog actief naast zijn 
werk om anderen ten dienste te zijn, zoals bij het 
Rode Kruis. Hij is 89 jaar geworden en stierf een 
half jaar nadat zijn jongste zoon, mijn vader, 

overleed. Toen ik in de gemeenteraad werd geïn-
stalleerd, startten we de vergadering met een 
minuut stilte ter nagedachtenis aan mijn groot-
vader. Mooi was dat, hoe alles bij elkaar kwam. 
Van hem heb ik geleerd om alles uit het leven te 
halen en om de handen uit de mouwen te steken. 
Ik houd van hard werken en dat heb ik beslist 
van hem.” Hoe wil hij dat zijn drie dochters later 
over hem praten? “Ik wil en hoop dat zij dan vin-
den dat ik er in de mij beperkt beschikbare tijd 
altijd voor hen ben geweest en hen, natuurlijk 
samen met hun moeder, heb gestimuleerd om al-
les uit zichzelf te halen. En dat zij investeren in 
een rijk sociaal leven, met veel positieve contac-
ten.”

Verzekeringsbranche
Hij werkte ooit bij een assurantietussenpersoon, 
niet direct in de verzekeringen maar als juri-
disch medewerker. Hoe kijkt hij nu naar de ont-
wikkelingen in de branche? “Als staatssecretaris 
van Financiën kan ik geen uitspraken buiten 
mijn beleidsterrein doen. Maar ik vind wel dat 
door misstanden in een deel van de sector, waar-
bij het belang van de klant niet altijd voorop 
werd gesteld, het imago is geschaad. Inmiddels 
zie ik wel dat er veel gebeurt om het vertrouwen 
te herstellen en ook regelgeving aan te scherpen. 
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Dat is goed. Ik geloof dat de klant het begin- en 
eindpunt van het handelen van (financieel) advi-
seurs moet zijn. En niet persoonlijk gewin. 
We kennen allemaal de voorbeelden van de men-

sen die in de problemen zijn gekomen omdat ze 
soms net te snel hun handtekening hebben gezet 
onder contracten waarvan ze de reikwijdte niet 
overzagen. 

Bourgondiër
Stel dat ik een avond voor hem ga koken, wat 
hoopt hij dan het liefst op en naast zijn bord te 
krijgen? “Haha, ik vermoed dat dan niet jij maar 
Ton − jouw man en mijn fractiegenoot in de 

‘De klant moet het begin- en 
eindpunt van het handelen 
van financieel adviseurs zijn. 
En niet persoonlijk gewin’

Tweede Kamer − voor me kookt. Maar goed. Ik 
houd van puur. Een mooi stukje vis, zonder al te 
veel toeters en bellen er om heen, verse groenten 
en een goed glas beendroge witte wijn erbij.” Hij 
neemt nog een slok cappuccino. Een toetje? “Tja, 
ik ben dol op toetjes maar ik moét gediscipli-
neerd zijn en daar dan nee tegen zeggen, anders 
gaat het mis. Dus geen toetje.” Eet hij in Den 
Haag altijd buiten de deur? Frans Weekers: “Ik 
probeer een avond per week op mijn apparte-
mentje te koken. Zo mager mogelijk. Op donder-
dag eten we altijd hetzij op het Catshuis hetzij 
bij Algemene Zaken tijdens het Bewindspersonen 
Overleg. En dan heb ik natuurlijk nog wel eens 
een dinerafspraak. In de weekeinden kook ik sa-
men met mijn partner Pieternel en met de meis-
jes, die dat ook steeds leuker vinden.” De plicht 
roept weer. We sluiten op het Plein af met toch 
nog een laatste vraag. Met wie zou hij een dag 
willen ruilen? “O, als hij nog had geleefd zou ik 
dolgraag een dag Alfred Hitchcock willen zijn. 
Het lijkt me fantastisch om een spannende film 
te regisseren.” Enfin, de functie van staatssecre-
taris van Financiën anno 2011 is ook bepaald 
spannend. 

Met HBO werk- en denkniveau
Met de juiste “drive”, enthousiast, 
communicatief sterk, commercieel gedreven
Met de bereidheid om 4 avonden in de week
klanten te adviseren

Wij bieden
Opleidingen en trainingen op hoog niveau
Een uitstekende beloningsregeling en 
secundaire arbeidsvoorwaarden
Een eventuele opstap naar 
zelfstandig ondernemerschap

Motivatie en CV: Vacature@academica.nl
André Bezemer 078-6481420

20 accountmanagers
die excelleren

U neemt uw vak als 
financieel adviseur serieus?


