
 

 

FINANCIEEL VEILIG OUDER WORDEN 
 
Zonder zorgen oud worden wil eigenlijk iedereen. Het is daarom verstandig om u tijdig voor te be-
reiden op de jaren die komen. Onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport is een informatiebox samengesteld met folders om u te helpen om de finan-
ciële huishouding op een veilige manier te regelen. Het is belangrijk dat u hierover nadenkt, praat 
en goede afspraken maakt, samen met een familielid, mantelzorger of andere naaste in uw omge-
ving. 
De informatiebox bevat een aantal folders, waarvan u een kopietje bij de ouderenadviseurs kunt 
opvragen of die u kunt terugvinden op de hieronder aangegeven sites. 
 
De inhoud van de folders treft u bovendien samenvattend onderstaand aan. 
De onderwerpen die aan de orde komen: 
 

- 1. Curatele, bewind en mentorschap 

- 2. Met Mentorschap in veilige handen 

- 3. Babbeltrucs, trap er niet in 

- 4. Checklist voor ouderen ten behoeve van het voorkomen van financiële uitbuiting 

- 5. Veilig financieel ouder worden 

- 6. Het Nationaal Ouderenfonds en de OuderenOmbudsman 

- 7. Nalatenschap en (levens-)testament 
 
 
 

- 1. Curatele, bewind en mentorschap 
uitgave van het ministerie van Justitie en Veiligheid  
nadere informatie op: www.rechtspraak.nl 
In het kort: 
Vanaf 18 jaar bent u meerderjarig; u bent dan handelingsbekwaam en u bent zélf verantwoorde-
lijk voor alles wat u doet. Soms is iemand niet meer in staat om zijn belangen te behartigen of 
voor zichzelf te zorgen. De wet voorziet dan in andere mogelijkheden. In dit informatieblad kunt 
u lezen wat curatele, bewind en mentorschap betekenen en wanneer dergelijke maatregelen 
kunnen worden genomen. 

http://www.rechtspraak.nl/


 

 

 

De maatregelen kort samengevat: 

- 2. Met Mentorschap in veilige handen 
uitgave van Mentorschap Nederland 
nadere informatie op: www.mentorschap.nl 
In het kort: 
In deze folder leest u meer over wat een mentor kan betekenen om kwetsbare mensen tegen 
allerlei vormen van mishandeling te beschermen. Een mentor behartigt de belangen van iemand 
die de regie over zijn leven kwijt is, niet voor zichzelf kan opkomen en niemand heeft die dat 
voor hem of haar doet. Een mentor steunt zijn of haar client, ziet toe op zijn welbevinden en ver-
tegenwoordigt hem bij artsen, verzorgers en anderen. 
Iemand kan voor zichzelf een mentor aanvragen, maar een familielid of zorgaanbieder kan dat 
ook. Het verzoek moet worden gericht aan de kantonrechter. 
 

- 3. Babbeltrucs, trap er niet in 
uitgave van de politie 
nadere informatie op: www.politie.nl 
In het kort: 
In deze folder 8 eenvoudige tips om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc 

http://www.mentorschap.nl/
http://www.politie.nl/


 

 

aan de voordeur. 
 
 

- 4. Checklist voor ouderen ten behoeve van het voorkomen van financiële uitbuiting 
uitgave van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
nadere informatie op: www.rijksoverheid.nl 
In het kort: 
De folder bevat een vragenlijst die bedoeld is om financiële zaken zo te regelen dat de kans op 
financiële uitbuiting zo klein mogelijk is. De antwoorden laten zien wat u al geregeld heeft en 
welke zaken u nog aanvullend kunt regelen. 
 
De vragen gaan in op 3 onderwerpen: 
A. Zicht op inkomsten en uitgaven, bezittingen en schulden; 
B. Betrokkenheid van anderen: pinnen, (internet)bankieren en belastingaangiften; 

http://www.rijksoverheid.nl/


 

 

C. Levenstestament en nalatenschap 
 



 

 

 

- 5. Veilig financieel ouder worden 
uitgave van de Nederlandse Vereniging van Banken 
nadere informatie op: www.nvb.nl, of neem contact op met uw bank 
In het kort: 
Deze folder bevat een aantal maatregelen en tips met als doel om financieel misbruik van oude-
ren te voorkomen. Aan de orde komen onder meer: volmacht, levenstestament, verlagen pasli-
miet, meldpunt financieel misbruik. 
Een notaris kan u helpen bij het opstellen van een notariële volmacht. 
Vraag aan een notaris om advies hierover of kijk op: www.notaris.nl/wilsbekwaam-en-levenstes-
tament 
Lees meer over veilig bankieren op www.veiligbankieren.nl of de site van uw eigen bank. 

 
 

- 6. Het Nationaal Ouderenfonds en de OuderenOmbudsman 
uitgave van het Nationaal Ouderenfonds 
nadere informatie op: www.ouderenfonds.nl 
In het kort: 
In deze zeer beknopte folder: wat doet het Nationaal Ouderenfonds en wat doet de Ouderen-
Ombudsman. 
 
Bekijk alle activiteiten van het Nationaal Ouderenfonds op www.ouderenfonds.nl 
 
De OuderenOmbudsman helpt ouderen en hun naasten op weg met vragen op het gebied van 
wonen, zorg, welzijn, vervoer en geldzaken. Bel 088-3442000 of stuur een mailtje naar ouderen-
ombudsman@ouderenfonds.nl 
 
 
7. En ten slotte zijn er 4 folders van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie over nalaten-
schap en (levens-)testament: 

- Hoe regel ik mijn nalatenschap? 

- Wie geeft u het vertrouwen? 

- Waar zeg ik JA tegen? 

- Checklist levenstestament 
uitgaven van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 
nadere informatie op: www.notaris.nl/levenstestament 
In het kort: 
In een levenstestament legt u keuzes en wensen vast voor uw eigen toekomst. Wat er moet ge-
beuren als u zelf niet meer kunt handelen. Dat kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld door een zieken-
huisopname, maar ook permanent, bijvoorbeeld door dementie. 
U bepaalt wie namens u beslissingen mag nemen en waarover. Over geld en bezittingen, maar 
ook over medische en persoonlijke zaken. Het levenstestament blijft gelden als u niet meer in 
staat bent de beslissingen waar u voor staat voldoende te overzien. Zo houdt u de regie over uw 
leven, juist als u zelf niet (meer) kunt beslissen. 
 

http://www.nvb.nl/
http://www.notaris.nl/wilsbekwaam-en-levenstestament
http://www.notaris.nl/wilsbekwaam-en-levenstestament
http://www.veiligbankieren.nl/
http://www.ouderenfonds.nl/
http://www.ouderenfonds.nl/
mailto:ouderenombudsman@ouderenfonds.nl
mailto:ouderenombudsman@ouderenfonds.nl
http://www.notaris.nl/levenstestament


 

 

Voor de volledigheid treft u onderstaand de complete checklist levenstestament aan. Wanneer u 

behoefte heeft aan een papieren exemplaar, vraag dat dan aan een van de ouderenadviseurs. 



 

 

 



 

 
 



 

 

 
  



 

 

  



 

  


