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Financiële uitbuiting  

 

Lindy kwam in actie en besprak haar zorgen met mensen die haar schoonmoeder ook kennen  

“Mijn schoonmoeder is pas 67 jaar, maar een enorme digibeet. Mijn schoonzusje hielp haar daarom 

met internetbankieren. Ik vermoedde dat ze dan ook weleens stiekem geld naar zichzelf overmaakte. 

Ze was werkloos, zat in de schuldsanering en had toch geld voor een verhuizing en vakanties. Dat 

klopt toch niet? Ik besprak mijn zorgen met mensen die mijn schoonmoeder ook kenden. Door deze 

gesprekken durfde ik erover te beginnen bij mijn schoonmoeder. Mijn vermoedens bleken terecht. 

Inmiddels zijn haar rekeningen omgezet en regelt mijn schoonmoeder haar bankzaken zelf. Ik ben blij 

dat ik in actie ben gekomen en het financiële misbruik heb kunnen stoppen.” 

Lindy kwam in actie en besprak haar vermoedens met haar schoonmoeder 

“Ik vermoedde dat mijn schoonzusje mijn schoonmoeder financieel uitbuitte. Maar hoe weet je 

zoiets zeker? En hoe maak je het bespreekbaar? Ik wilde niet overkomen als een bemoeial. Toen mijn 

schoonmoeder heel summier haar geldzorgen uitte tijdens een etentje, wist ik het zeker; er was 

meer aan de hand. Omdat mijn kinderen erbij waren, besloot ik er toen niet verder op in te gaan. De 

week erop raapte ik al mijn moed bijeen en kwam terug op het gesprek. Mijn schoonmoeder vond 

het heel fijn dat ik erover begon, want ook zij vond het lastig er écht over te beginnen. Ze vertelde 

dat ze had ontdekt dat ze rood stond, maar dat dat helemaal niet kon. Ik heb mijn schoonmoeder 

toen geholpen om alles uit te zoeken en ging in gesprek met de bank. Het bleek dat mijn schoonzusje 

geld van haar lopende rekening had overgeboekt en haar spaarrekening had leeggehaald. In totaal 

ging het om zeker 10.000 euro. Haar rekeningen zijn inmiddels omgezet, zodat mijn schoonzusje er 

niet meer bij kan. Ook heb ik mijn schoonmoeder geleerd hoe ze moet internetbankieren. Had ik 

haar maar eerder de vraag gesteld of het allemaal lukte met de financiën. Dan had ze die nieuwe 

auto waar ze zo hard voor had gespaard wel kunnen kopen.” 

 


