
Ook financiële uitbuiting is ouderenmishandeling 

De Unie KBO maakt zich zorgen over de naar schatting 

30.000 ouderen die jaarlijks financieel worden misbruikt. 

Dit is naar verwachting slechts het topje van de ijsberg. 

Gevreesd wordt dat het aantal alleen maar zal toenemen. 

Wij bepleiten meer aandacht voor dit probleem en 

organiseren voorlichtingsactiviteiten. 

 

Financieel misbruik gebeurt op verschillende manieren. Meestal begint het ‘klein’, met het 

pinnen van wat extra euro’s bij het boodschappen doen voor de dementerende moeder of 

buurman. Sluipenderwijs worden de bedragen groter en kan het zelfs leiden tot het 

leegroven van de bankrekening. Financiële uitbuiting vindt voor het grootste deel plaats in 

de eigen familie- of kennissenkring. Dat maakt het taboe alleen maar groter, want wie durft 

hier nu over te beginnen? 

 

De Unie KBO vindt het belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig bankiert. Dat 

maakt de kans op financiële uitbuiting kleiner. Om de drempels van het digitaal bankieren 

weg te nemen is de Unie KBO in gesprek met ABN Amro. Het doel is om een handleiding uit 

te brengen waarmee iedereen uit de voeten kan en leert om digitaal te bankieren.  

Als dat echt niet meer lukt en mensen de bankzaken toch gaan uitbesteden, voorzien de 

bank en wij de mensen graag van veiligheidstips. Zo kan de klant de limiet van de 

gevolmachtigde verlagen. Of de gevolmachtigde alleen toegang geven tot de betaalrekening 

en niet tot de spaarrekeningen. 

 

De Unie KBO pleit ervoor om de succesvolle campagne ‘Ouderen in veilige handen’ voort te 

zetten. De voorlichters zijn opgeleid om ouderen goed te informeren over de verschillende 

vormen van ouderenmishandeling, waaronder financiële uitbuiting. De Unie KBO heeft 

samen met andere ouderenorganisaties de afgelopen jaren meer dan 600 

voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over het thema ouderenmishandeling, waarbij zo’n 

20.000 mensen zijn bereikt. “Bewustwording en (h)erkenning van dit probleem was het 

doel”, aldus directeur Manon Vanderkaa. “Wij pleiten nu voor een vervolgstap waarbij de 

nadruk ligt op ontspoorde zorg en financiële uitbuiting.” 

 

Meer informatie 

 

• Eind maart bespreken de politici in de Kamer of de campagne een vervolg krijgt.  

• U kunt nog altijd een beroep doen op de voorlichters; zij komen graag de informatie 

overdragen en gaan met de aanwezigen in gesprek. 

 Lees ook de overige artikelen op deze website (www.kbogoes.nl 

• Directeur Manon Vanderkaa zat op 14 maart bij De Stamtafel van RTV discus. U kunt dit 

terugkijken op www.rtvdiscus.nl, onder ‘uitzending gemist’. 
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