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M
aar liefst dehelft vanalle
volwassenNederlanders
doet vrijwilligerswerk.
Miljoenenmensendie
belangeloos, elk ophunei-
gen vlak, dewereldmooier

willenmaken.Die inzet vindt plaats inde
tienduizendenmaatschappelijke stich-
tingen, verenigingen, kerkgenootschap-
penen sportclubsdieNederland rijk is en
waarvandemeeste geheel door vrijwilli-
gerswordengedragen.

Vrijwilligerswillenhun tijd zoveelmo-
gelijk bestedenaanhet doel dat hunaan
hethart gaat. Iedereen snaptdat er ook
tijdmoetwordenbesteed aanorganisa-
tiezaken.De stichtingof verenigingmoet
natuurlijk goedwordenbestuurd, admi-
nistratief oporde zijn en voldoende trans-
parant.Maardie verhouding is helemaal
zoek.

Vrijwillige bestuurders zijnmeer tijd
kwijt aanhet implementeren en volgen
vanwetten en regels danaanhetmaat-
schappelijkedoel.Dat kanniet debe-
doeling zijn.Demaatschappij looptheel
veel vrijwilligersurenmisdie opgaanaan
bureaucratie.Nog erger: steedsmeer
vrijwilligershakenaf.Wiewil zijn spaar-
zame vrije uren inzetten als onbetaalde
papierschuiver?

Eenkleine selectie vanwetgevingdie re-
centelijk over ons is uitgestort: privacywet-
ten en -regels (volgenduit deAVG), deWet
ophetfinancieel toezicht (Wft) deWet ter
voorkoming vanwitwassen enfinancieren
van terrorisme (Wwft), hetUBO-register
(waarin alle ‘UltimateBeneficialOwners’
of ‘uiteindelijk begunstigden’ van een
juridische entiteit geregistreerdmoeten
staan), deWetbestuur en toezicht rechts-
personen (Wbtr) en allerhande registraties
en verklaringen voordeBelastingdienst
door aanscherping vandeAnbi-regels (fis-
cale regels voor een ‘algemeennutbeogen-
de instelling’).

Elkenieuwewet of regel heeft een eigen
taal en eisen, endie lijkennooit opde
reedsbestaandewetten en regels te zijn
afgestemd.Gadatmaar eens allemaal uit-

voerenals vrijwilligersorganisatie.
Natuurlijk is er niemand tegendebe-

strijding van terrorismeenwitwassen,
tegengoedbestuur of tegen transparantie.
Maarhet lijktwel of deoverheid slechts
éénmiddel heeft omrisico’s tegen te gaan:
meerwetten en regels.Het is beleid op
basis vanwantrouwen. Iedereen is eenpo-
tentiële verdachte, zelfsmensendie zich
vrijwillig voordemaatschappij inzetten.

Degrote vraag is:werkt die aanpak?Het
antwoord isnatuurlijk: nee!Meer papier-
winkel zorgt juist voorminder transparan-
tie enhet stoptmensenmet kwade inten-
ties echtniet.

Eenpraktijkvoorbeeld: door opwan-
trouwengebaseerdewetgevingwordt
het voor vrijwilligersorganisaties steeds
lastiger geldover temakennaarhun in-
ternationale samenwerkingspartners.
Banken ziendoor allewettelijke regels
al snel te veel risico’s in eenoverboeking
naar, bijvoorbeeld, eenproject inGhana.
Als bankennietmeerwillenmeewerken,
blijft alleenhet informele circuit over.Dan
moetengoedwillende vrijwilligersorgani-
saties cryptovaluta’s en informalbanking
gebruiken, net alswitwassers en terro-
rismefinanciers.Met als eindresultaat
precieshet tegenovergestelde vanwatde
overheidbeoogt.

Dekosten vanal diewet- en regelgeving
kunnennauwelijkswordenonderschat.
Een snelle berekening, alleen voorde
Wbtr: er zijnhonderdduizendenmaat-
schappelijke stichtingenen verenigingen,
die elk tientallenwerkurenmoetenbeste-
denomhunstatutenaan tepassenaan
dezewet.Naast de tijdsbesteding zijn er de
kosten van juridisch advies ennotariskos-
ten.Dat zijnmiljoenen vrijwilligersurenen
miljoeneneuro’s diehet goeddoel, endus
de samenleving,misloopt.

Wathelptwel indebestrijding van ter-
rorismeenwitwassen?Risicogericht toe-
zicht, opmaat. Instanties zoals AIVD, Fiod
endeBelastingdienst zijndaar behoorlijk
goed in. Zij kunnenwelwat extramens-
kracht gebruiken.Dat is een veel betere
investering voordemaatschappij als ge-

heel danal die verspilde vrijwilligersuren.
Enwathelptwel bij de versterking van

goedbestuur en transparantie?Vertrou-
wenopde eigen verantwoordelijkheid,
wantdaar is voldoendeaanleiding voor. In
debrancheverenigingen versterken vrij-
willigersorganisaties elkaar door kennis
enkunde tedelen enelkaar aan te spreken
opgewenst enongewenst gedrag.Debran-
cheverenigingen faciliterenook zelfregu-
leringomgoedbestuur en transparantie te
waarborgen.

ADEMPAUZE
Vrijwilligersorganisatieswillen vanzelf-
sprekendaandewet voldoen,maardan
moeten zij daarwel de gelegenheid voor
krijgen.Daaromdoenwij eenklemmend
beroepopdeoverheid: voegdekomende
vijf jaarnueens geennieuwewet- en regel-
geving toe aandeadministratieve last van
vrijwilligersorganisaties.Geef de vrijwilli-
gers vijf jaar adempauzeomalle lopende
wetgeving te implementeren. Enneem
intussenals overheid zelf eensde tijd om
dedoelmatigheid vandebestaandewetge-
ving te verbeteren, ende controle daarop.
Bij zo’n adempauzewinnenweallemaal:
de vrijwilligersorganisaties levende regels
beter na endediensten sporen fraude en
criminaliteit gerichter op. Enonze samen-
levingprofiteert optimaal vande inzet van
miljoenen vrijwilligers.
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S A M E N L E V I N G

Vrijwillige bestuurders verdrinken in regelgeving
$ Beleid vanuit
wantrouwen
leidt tot
stortvloed aan
regels

$ Dat gaat ten
koste van geld,
tijd enmotivatie
bij organisaties

$ Beter is
risicogericht
toezicht op
maat doormeer
menskracht bij
Belastingdienst

Het lijkt wel of
de overheid
slechts één
middel heeft
om risico’s te
bestrijden:
meer wetten
en regels
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