Financiële uitbuiting ouderen
Jaarlijks zijn ongeveer 30.000 ouderen het slachtoffer van financieel misbruik door familie of
verzorgenden. Dit was onlangs te lezen in een artikel in de Telegraaf van vrijdag 4 oktober jl.
Schokkend dat dit dagelijks gebeurt bij veel kwetsbare ouderen. Juist zij zijn afhankelijk van
de hulp door diegenen die zij vertrouwen.
Veelal begint het klein: boodschappen doen met het huishoudgeld van een bejaarde en dan
tevens de eigen boodschappen van dit geld betalen, even iets meer pinnen dan gevraagd
was. De kwetsbare ouderen die afhankelijk zijn van deze hulp controleren meestal niet wat
er gebeurt met het geld. Aanspreken van diegene waarvan zij afhankelijk zijn, vinden zij erg
lastig. Maar ook regelrechte diefstal, ongewenste bemoeienis met geldzaken of onder druk
het wijzigen van een testament komen steeds vaker voor.
Dit is de aanleiding geweest voor het ministerie van VWS om 10 actiepunten op te stellen in
het actieplan “ouderen in veilige handen”. Eén van deze actiepunten is het voorkomen,
terugdringen en bespreekbaar maken van financiële uitbuiting van ouderen. Een aantal
gemeenten zijn gestart met proefprojecten die tot juli 2014 lopen. Er is een samenwerking
met notarissen, steunpunten huiselijk geweld, banken en woningcoöperaties met als doel
meer bewustwording, eerder herkennen van de signalen, terugdringing en voorkoming van
de uitbuiting.
Wat kunt u zelf doen om te voorkomen dat dit u overkomt of wat kunt u doen als u iemand
kent die hier het slachtoffer van is?
Dat dit een onderwerp is dat vele senioren bezig houdt, blijkt wel uit de druk bezochte
bijeenkomsten die georganiseerd zijn in de regio door Rabobank Peelland Zuid met als
hoofdonderwerp “Schenken en Erven”. Met betrekking tot dit ondewerp werd door
plaatselijke notarissen veel informatie verstrekt. Tevens bleek dat er veel vragen gesteld
werden over het onderwerp financieel beheer op het moment dat men hier niet meer zelf toe
in staat is. Hoe kan dit dan op een vertrouwde en professionele manier uit handen gegeven
worden?
Bij velen is onbekend dat een bewindvoerder benaderd kan worden om het financieel beheer
in veilige handen over te geven. Via het vrijwillig beschermingsbewind, dat door de rechter
wordt uitgesproken, kan een professionele bewindvoerder de financiën beheren, zorgen voor
zakgeld, de jaarlijkse belastingaangifte doen en alle financiële regelingen toepassen.
Via de zakgeldrekening heeft men de mogelijkheid om zelfstandig geld uit te geven. De
bewindvoerder signaleert direct als er vreemde transacties zijn of opeens meer geld wordt
uitgegeven. De financiële post gaat rechtstreeks naar de bewindvoerder en deze is het
aanspreekpunt voor alle financiële en administratieve zaken.
Controle van de professionele bewindvoerder vindt plaats door de brancheorganisatie en
jaarlijks wordt een opgave van alle inkomsten en uitgaven aan de rechtbank gedaan ter
verantwoording.
Een andere mogelijkheid is dat via de notaris op eigen verzoek een notariële volmacht wordt
geregeld waarin een financieel beheerder wordt aangewezen. Deze gevolmachtigde
beheerder regelt, net als een bewindvoerder, alle financiële zaken, maar kan tevens het
aanspreekpunt zijn bij vragen die meer zorg gerelateerd zijn. Zoals: ik wil verhuizen naar
een kleinere woning maar hoe regel ik dit; stel ik ga dementeren of het lukt niet meer om
alles zelf te doen, wie regelt dan de zaken op een manier zoals ik belangrijk vind.
In een levenstestament kunnen al deze persoonlijke voorkeuren worden vastgelegd zodat de
regie toch in eigen handen blijft. Ook bij een notariële volmacht legt de gevolmachtigde

jaarlijks verantwoording af over het financieel beheer aan een onafhankelijke accountant.
Voor een integere en professionele gevolmachtigde kunt u terecht bij IDR Bewindvoering of
Koolen Bewindvoering & Budgetbeheer.
IDR Bewindvoering en Koolen Bewindvoering & Budgetbeheer zijn twee zelfstandige
professionele bewindvoerderskantoren in Deurne die hun dienstverlening ook met name op
de ouderen gericht hebben. Hun missie is het voorkomen van financiële uitbuiting bij
ouderen door een vertrouwd en professioneel financieel beheer. Zij hebben hun ervaring en
kennis gebundeld en werken samen met verschillende organisaties en notarissen in de regio
Zuidoost Brabant. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
IDR Bewindvoering: 06-50 42 52 32 / info@idrbewindvoering.nl / www.idrbewindvoering.nl
Koolen Bewindvoering & Budgetbeheer : 06-38 20 47 01 / info@koolenbewindvoering.nl
www.koolenbewindvoering.nl

