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Onderzoeksvragen: 

 Hoe doen fraudeurs het? 

 Waarom doe ze dat?  

 Handvatten voor bestrijding! 
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Fraudevormen: 

 Beleggingsfraude  

 Faillissementsfraude  

 Bankfraude 
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41 opsporingsonderzoeken: 

 Strafdossiers 
 Bevraging rechercheurs en OvJ’s 
  Rechterlijke uitspraken 
 Strafrechtelijk verleden 
 Reclasseringsrapporten 
 Interne onderzoeken banken 
 Faillissementsverslagen curator 
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Ik ben het zat om steeds heel goed te letten 
op hoe en hoeveel geld ik uitgeef. Ik wil niet 
(meer) bij mensen geld lenen. Ik wil een 
leuk leventje met Paula zonder me om geld 
zorgen te hoeven maken. … Veel geld 
hebben is goed. 

Hoe komt fraude tot stand? 
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De nodige ingrediënten voor fraude: 

 Geschikt doelwit 

 Kennis en mogelijkheden  

 Afwezigheid van een beschermer 

 Gemotiveerde dader  
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Motivatie van de dader: 

 Materiële doelen 

 Geld, levensonderhoud, onderneming en 
 verslaving en/of vermaak  

 Immateriële doelen 

 Aanzien en status, 
 dreiging verlies werk en positie 
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Vijf categorieën fraudeurs: 

Gelegenheidspakkers 

Crisisgedrevenen  

Gelegenheidszoekers 

Typische criminelen 

Zonnekoningen  

Toezicht, ogen en oren open 

Toezicht, bespreekbaarheid  

Fraude niet-lonend en strafrecht 

Behandeling, aanpak vorige groep 

Sociale schandpaal en strafrecht  
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Ogen en oren kunnen: 

 Open 

 Dicht  
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Lessen: 

Straffen alleen is niet toereikend voor 
een effectieve bestrijding van fraude; 

Strafrechtketen, bedrijven, banken, 
verzekeraars, politiek, bestuurlijke en 
private betrokkenen etc. 

Ogen en oren openhouden! 
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Ouderen als kwetsbaar en 
makkelijk doelwit: 

Misbruik ouderen door fraudeurs 

Rol van beschermende ‘organisaties’ en 
‘individuen’ 

Uitbuiting van ouderen:  
Presentatie Trees van Schalkwijk 
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Trees van Schalkwijk  
Rabobank Almere      22 januari 2015 

Voorlichting Ouderenmishandeling / Financiële Uitbuiting  
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PROGRAMMA 
 
• Welkom en kennismaking 
 
• Doel van de voorlichting 
 
• Speerpunten vanuit projectteam 
 
• Casuïstiek  
 
• Vooruitblik op vervolgstappen 
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DOEL VAN DE VOORLICHTING 

 

 

Bankieren met hulp van 

anderen 
 

Vindt u het lastig om uw bankzaken helemaal alleen te regelen? Dan denkt de Rabobank graag met u mee. 

Vaak is bankieren met behulp van iemand anders een prima oplossing. Wij informeren en adviseren u 
graag over de mogelijkheden. En we betrekken hierbij ook uw partner, familielid of iemand anders die u 
hierbij kan helpen. Ook geven we informatie en advies over het voorkomen van misbruik door anderen. 

 

Wilt u uw bankzaken door iemand anders laten regelen? Of denkt u dat u binnenkort uw bankzaken niet 
meer – volledig – zelf kunt regelen? Neem contact op met de Rabobank. Brochure: Samen bankieren ook 
als u extra hulp nodig heeft bij uw eigen bankzaken. 

http://www.google.nl/url?url=http://www.dutchcowboys.nl/technology/rabo-scanner-vervangt-random-reader&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QL28VIHaI4KrPP-HgdgM&ved=0CDAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNFK1daUCFHvbFtsh8xDAui0gA78RA


SPEERPUNTEN VANUIT HET PROJECT 
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• Stappenplan wilsonbekwaamheid 

• Voorlichting zorgverleners, grote behoefte      
(wat kan de bank hierin doen) 

• Regelmatig contact met overige lokale partijen 

• Voorlichting geven doelgroep, zorginstellingen                    
(bijeenkomsten, foldermateriaal) 

• Opleiding medewerkers 
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SPEERPUNTEN VANUIT PROJECTTEAM 

 

     

 
Regel je zaken vroegtijdig 

Nienke Boomsma, jurist bij Rabobank Nederland: "Financieel misbruik van ouderen kan het beste 
worden bestreden wanneer partijen samenwerken. Hoe ga je om met het spanningsveld tussen 
privacy van de klant, en zorgplicht van de bank? Wat kun je doen wanneer je ongeregeldheden 
signaleert, bijvoorbeeld een neef die met een volmacht van zijn tante forse bedragen van haar 
spaarrekening naar zijn eigen rekening overmaakt? Mag een bank dat melden bij een Steunpunt 
Huiselijk Geweld? Voor ouderen, hun familie en hulpverleners is het goed om te weten wat 
mogelijk is om bij het vermoeden van misbruik de risico’s te beperken, want dat is best veel. Zo 
kun je de limiet van een bankpas verlagen, een zakgeldrekening instellen of de volmacht 
beperken tot de betaalrekening, zodat het spaargeld niet gebruikt kan worden.“ 

“Een ouder met verstand houdt de regie in eigen hand” 

 



CASUÏSTIEK    
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VOORUITBLIK OP VERVOLGSTAPPEN  
 
 
• Vroeg signalering 

 
• Betere aansluiting bij Zorg instellingen  

 

• Privacy Bescherming Klant  

 

• Landelijke voorlichting 



VRAGEN? 
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