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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2021Z03922
Vragen van het lid Bergkamp (D66) aan de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over de aanpak van financiële ouderenmishandeling
(ingezonden 26 februari 2021).
Vraag 1
Bent u bekend met de Zembla-uitzending «Azen op de erfenis»?1
Vraag 2
Wat is uw reactie op signalen uit deze uitzending dat ouderen nog te weinig
beschermd worden tegen financiële mishandeling, ondanks de in het leven
geroepen lokale allianties?
Vraag 3
Kunt u reflecteren op de vraag of deze lokale allianties voldoende van de
grond zijn gekomen?
Vraag 4
Bent u van mening dat te veel senioren nog te kwetsbaar zijn, waardoor zij
een te gemakkelijk doelwit worden van financieel misbruik?
Vraag 5
Zijn met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afspraken
gemaakt over de duur van het opzetten van een lokale alliantie? Zo nee, bent
u bereid deze op te stellen? Zo ja, welke consequenties hangen aan het niet
naleven van deze duur en zijn deze consequenties ook daadwerkelijk
genomen in de gemeenten zonder alliantie?
Vraag 6
Welke acties bent u voornemens te ondernemen tegen gemeenten die zich
onvoldoende inzetten om een alliantie tot stand te brengen?
Vraag 7
Wat vindt u ervan dat lokale allianties voor een groot gedeelte bestaan uit
vrijwilligers? En denkt u dat dit een goede basis is om financiële ouderenmishandeling aan te pakken, aangezien de overheid per jaar van minimaal 30.000
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gevallen van financieel misbruik uitgaat, terwijl deskundigen menen dat dit
getal in werkelijkheid veel hoger ligt?
Vraag 8
In hoeverre werken gemeenten samen en wordt samenwerking tussen
gemeenten gestimuleerd, zodat kennis met betrekking tot techniek, werkmethode en activiteiten met elkaar gedeeld kan worden om zo de effectiviteit
van verschillende initiatieven te vergroten?
Vraag 9
Bent u bereid om in gesprek te gaan met de Nederlandse Vereniging van
Banken (NVB) om te kijken hoe preventie van financiële ouderenmishandeling
beter voorkomen en aangepakt kan worden, nu blijkt dat banken vaak niet in
staat zijn om financieel misbruik van ouderen te detecteren?
Vraag 10
Bent u voornemens om, naast het werk van lokale allianties, ook andere
initiatieven te ondernemen om financiële ouderenmishandeling tegen te
gaan? Zo nee, waarom niet?
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