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Schriftelijke vragen Financiële mishandeling ouderen 
 

De Senioren Partij Drechterland maakt zich grote zorgen naar aanleiding van recente 

berichtgeving in verschillende landelijke media over financiële uitbuiting van ouderen. 

Ter inleiding op onze vragen over dit onderwerp volgt hier een korte samenvatting. 

Financieel misbruik 

Veel ouderen hebben hulp nodig; voor huishoudelijke taken, maar ook voor hun financiële 
administratie. Doordat veel geldzaken tegenwoordig via internet gaan, is het voor ouderen 
vaak nog lastiger geworden om hun eigen financiën bij te houden.  

Dit maakt ouderen afhankelijk van anderen. Helaas zijn er mensen die deze afhankelijkheid 
misbruiken. Bijvoorbeeld bij het pinnen of internetbankieren. De pleger is meestal een 
bekende van de oudere, een (klein)kind, een buur, een mantelzorger of een professionele 
zorgverlener. 

Uitzending Zembla (BNN/Vara) Azen op de erfenis  uitzending 21 februari 2021  

De perfecte misdaad: zo noemen deskundigen het financieel uitbuiten van ouderen. 
Bankrekeningen leegtrekken, boodschappen betalen met de pinpas van moeder en 
mantelzorgers die plotseling in testamenten opduiken. Wat begint als mantelzorg, ontaardt 
geregeld in het misbruiken van vertrouwen. Vaak komt de oplichting pas na het overlijden 
aan het licht, als de erfenis opgesoupeerd blijkt. Jaarlijks overkomt het duizenden ouderen. 
Maar ze doen zelden aangifte. Ze schamen zich, het is nog steeds een taboe. Dus de daders, 
vaak familie, komen er vrijwel altijd mee weg. De overheid heeft financiële 
ouderenmishandeling al sinds 2011 op de agenda staan. Zo moeten verschillende instanties 
als Veilig Thuis en gemeenten het financieel uitbuiten van ouderen voorkomen, signaleren 
en stoppen. Toch neemt het aantal meldingen van ouderenuitbuiting nog steeds toe. 

Lokale Allianties financieel misbruik ouderen  

In 2015 is de Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden opgericht, met als doel een 
integrale aanpak tot stand te brengen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Daarbij wordt 
ingezet op het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik. Leden 
van de Brede Alliantie zijn landelijke organisaties en instanties die vanuit hun eigen expertise 
betrokken zijn bij financieel misbruik van ouderen. Eind 2017 heeft de VNG een rapport 
gepubliceerd “ Lokale allianties een onderzoek naar veilig ouder worden”. 



Wat is een lokale alliantie financieel misbruik ouderen 

Verschillende (beroeps)groepen kunnen te maken krijgen met financiële uitbuiting van 

ouderen. Wanneer deze groepen elkaar leren kennen en gaan samenwerken, ontstaat een keten 

ter bescherming van kwetsbare ouderen. Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële 

en niet-commerciële) private en publieke deelnemers die hun kennis van financieel misbruik 

van ouderen delen en bundelen. Deelnemers aan allianties zijn bijvoorbeeld Veilig Thuis, 

politie, notarissen, wijkverpleegkundigen, banken, ouderenbonden, thuiszorg, 

bewindvoerders, gemeenten, (thuis-)zorginstellingen, etc. Binnen een lokale alliantie ontstaan 

zogenoemde ‘korte lijntjes’: de diverse disciplines leren elkaar kennen en trekken gezamenlijk 

op.  

Vragen 

Bent u bekend met de landelijke aandacht voor dit onderwerp o.a. de uitzending van het 

programma Zembla van 21 februari 2021? 

1.  Heeft u kennisgenomen van het rapport uit 2017? 

2. Op de website van de gemeente Drechterland is geen informatie te vinden over dit 

onderwerp en uit de het rapport van de VNG blijkt dat er geen lokale alliantie in onze 

regio is opgezet kunt u hierop aangeven wat het (voorgenomen) beleid van de 

gemeenste is in deze? 

3. Wat is uw reactie op signalen uit deze uitzending dat ouderen nog te weinig 

beschermd worden tegen financiële mishandeling? 

4. Erkent u dat te veel senioren kwetsbaar zijn, waardoor zij een te gemakkelijk doelwit 

worden van financieel misbruik? 

5. Welke signalen heeft u de laatste jaren ontvangen over dit onderwerp van 

maatschappelijk werk, ouderenzorginstellingen, huishoudelijke zorginstellingen en 

andere professionele partijen? 

6. Bent u bereid op korte termijn een lokale alliantie financieel misbruik op te zetten? 

7. In hoeverre bent u bereid samen te werken met andere gemeenten, zodat kennis met 

betrekking tot techniek, werkmethode en activiteiten met elkaar gedeeld kunnen 

worden om zo de effectiviteit van dit initiatief te vergroten? 

8. Ben u bereid preventieve publicaties met tips en adviezen te verspreiden onder de 

inwoners van onze gemeente? 

9. Bent u voornemens om ook andere initiatieven te ondernemen om financiële 

ouderenmishandeling tegen te gaan? 

10. Dit onderwerp is al actueel sinds 2017. Kunt u uitleggen waarom de gemeente 

Drechterland hier tot nu toe niets mee heeft gedaan. 

Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk een antwoord op onze vragen. 

Met vriendelijke groet, 

Marcel ten Have 

Fractie Senioren Partij Drechterland 


