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Financieel misbruik van ouderen
Financieel misbruik is het ongepast
gebruik maken van de (financiële)
bezittingen van een ander. Dat kan op
verschillende manieren. Door het wegnemen van geld, sieraden en goederen.
Door het tegen de wil in verkopen van
eigendommen. Door extra pinnen met
de bankpas. Door gedwongen testamentwijziging of hypotheekopname
door familieleden of bekenden.
Financieel misbruik vindt in allerlei
gradaties plaats. Naar schatting zijn er
jaarlijks 30.000 ouderen het slachtoffer van financieel misbruik. De plegers
zijn vaak familieleden, mantelzorgers,
professionals of vrijwilligers uit de
directe omgeving.
Als oudere ben je voor je verzorging
vaak deels of volledig afhankelijk van
anderen. Het bankfiliaal om de hoek is
er niet meer en je bent onvoldoende
bekend met nieuwe betaalwijzen. Binnen je partnerrelatie is er een taakverdeling geweest, waarbij je partner de
geldzaken regelt. Na
overlijden van je partner blijft je in
onwetendheid of onbekendheid achter
en neemt bijvoorbeeld een familielid
deze taak op zich.
Ook de stap naar het digitale tijdperk
kan moeilijk zijn. Daarom laat je de
financiële en administratieve zaken

over aan iemand anders.
Als alleenwonende oudere ben je
extra kwetsbaar. Ook allerlei fysieke en
mentale beperkingen kunnen je extra
kwetsbaar maken voor allerlei vormen
van financieel misbruik. Je kan beïnvloed worden om financiële handelingen te verrichten waar je zelf niet
achter staat. Je wordt gedwongen om
geld en goederen af te staan. Je bent
niet in staat of durft geen tegenwicht
te bieden. Dit gaat vaak gepaard met
fysieke of psychische bedreigingen.

Financieel misbruik moet stoppen
Als oudere praat je er liever niet over uit
angst voor de gevolgen. Of je schaamt
je en vergoeilijkt het gedrag. Zeker als
je afhankelijk bent van degene die jou
niet goed behandelt. Misschien verlies
je het contact met je familie of moet je
naar een verzorgingstehuis. Of misschien ben je al te kwetsbaar om zelf
nog te merken wat jou overkomt.
Je bent niet altijd in staat om het financieel misbruik te stoppen. Je kent de
weg niet naar hulpverleners of bemiddelaars. Toch is het belangrijk dat er
hulp komt om het financieel misbruik te
stoppen.

Een kleinzoon: ‘Mijn oma heeft
geld genoeg, ze kan mij als
haar lievelingskleinkind best wat
geven vind ik.’

Tips om het risico op financieel
misbruik te verkleinen
•	Vraag advies of hulp aan
Veilig Thuis, een hulpverlener in
je gemeente, een ouderenadviseur of een medewerker van
de thuisadministratie.
•	Leg bijtijds vast hoe je financiële
zaken wilt regelen, bijvoorbeeld
in een levenstestament bij de
notaris.
•	Laat je financiële belangen door
twee personen behartigen, zodat
er extra controle is.
•	Geef contant geld mee als
iemand boodschappen voor je
doet in plaats van je pinpas.
•	Vraag je bank wat je verder nog
kunt doen om misbruik te
voorkomen als je niet meer zelf
naar de pinautomaat kunt.

Ook als familie of verzorger kun je
zorgen hebben over een oudere. Iedere
oudere heeft het recht op een goede en
veilige omgeving. En daar kan jij mede
voor zorgen. Als er sprake is van (een
vermoeden van) financieel misbruik is
het noodzakelijk dat er hulp komt.
Als professional of omstander is het
vaak moeilijk om in te schatten wat er
precies aan de hand is en of er sprake is
van financieel misbruik van een oudere.
Je wilt mensen niet zomaar beschuldigen. Als je twijfelt, kun je het beste wel
iets doen want anders gaat het financieel misbruik door. Maak je je zorgen

of herken je signalen van financieel
misbruik? Dan ben je vaak niet de enige
die iets heeft gemerkt. Praat erover met
iemand in je omgeving die de oudere
ook kent. Samen kun je bepalen of er
inderdaad iets aan de hand is en wat je
het beste kan doen. Bespreek je zorgen
ook met de oudere. Dit is niet makkelijk,
omdat jij of de oudere vaak niet weten
wat er precies aan de hand is. Daarnaast kan de oudere zich schamen en
het probleem verborgen willen houden.
Het kan ook zijn dat je vermoeden niet
klopt. Toch is het belangrijk om het gesprek aan te gaan. Zelf of met hulp van
een professional. Als er wel sprake is
van misbruik, kun je samen de volgende
stap bespreken of misschien zelf een
oplossing bedenken.

Veilig Thuis is er voor je
Veilig Thuis is er voor iedereen
die direct of indirect te maken
heeft met misbruik of mishandeling in welke vorm dan ook.
Veilig Thuis biedt informatie,
advies en hulp. We luisteren
naar je verhaal, geven advies of
we kijken wat er nodig is en wie
daar het beste bij kan helpen.
We brengen je in contact met
professionele hulpverleners bij
jou in de regio. Een eerste stap
voor een verbetering van de
thuissituatie.
Als je wilt weten wat we doen
als je contact met ons opneemt,
kijk dan op onze website.

Hoe kan ik een Veilig Thuis
organisatie vinden in mijn buurt?
Overal in Nederland zijn Veilig Thuis
organisaties. Veilig Thuis is te bereiken
via het landelijke telefoonnummer
0800 2000 (gratis). Na het inspreken
van gemeente/woonplaats word je
direct doorverbonden met Veilig Thuis
in je eigen regio.

Veilig Thuis is altijd bereikbaar
24 uur per dag, 7 dagen per week.

Wil je meer weten?
Kijk dan op onze website. Daar kan je
ook informatie vinden over klachten
en de vertrouwenspersoon.

Een dochter: ‘Soms betaalde
ik mijn eigen boodschappen met
de pinpas van mijn vader.’
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