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Gebyrer tynger foreningsdanmark
I Danmark findes der næsten ikke to mennesker og en fælles sag uden, at der
også findes en forening.
Uden alle disse foreninger ville mange opgaver aldrig blive udført. Mange
initiativer ville aldrig blive taget. Og uden dem ville meget fællesskab og folkelighed gå
fløjten. Derfor kalder vi os med stolthed for et foreningsland, hvor tusindvis af drevne,
ulønnede ildsjæle er med til at gøre en stor forskel i mange dele af vores samfund.
En af styrkerne ved den danske foreningstradition er, at der hele tiden dannes et hav af
foreninger – og vi har i dag mange tusinde foreninger i Danmark. Nogle vokser sig store,
mens andre forbliver små efter helt efter hensigten.
Men i den seneste tid er især de små foreninger kommet under et stort pres. Det
skyldes bl.a. hvidvaskloven, der stiller øgede krav til bankerne, der er blevet underlagt
krav om at indhente flere oplysninger om deres kunder. Det har resulteret i, at en
række banker kræver et gebyr på mindst 1.000 kr. årligt alene for at have en
foreningskonto - og det er vel at mærke uanset antallet af posteringer
eller indestående på kontoen. Det sker på baggrund af et stigende arbejdspres hos
bankerne med disse foreninger, som bl.a. udløber af hvidvasklovgivning og GDPR.
Men det har aldrig været meningen, at den regning, der er forbundet kampen mod
hvidvask, terror mv. skulle ende hos sagesløse små foreninger, der nu skal bruge store
dele af deres økonomi på ’bare’ at have en bankkonto. Her er grundlæggende tale om
god lovgivning, der rammer de forkerte.
Derfor har et flertal – bestående af de blå partier og De Radikale –
fremsat et beslutningsforslag i Folketinget. Forslagsstillerne finder, at små foreninger
med en begrænset økonomi bør fritages for de kontrolkrav bankerne stiller, i det
omfang det er muligt i henhold til hvidvaskningsloven. Og at det bør undersøges, hvad
en sådan bagatelgrænse for foreninger, hvornår foreninger kan undtages fra
hvidvaskningsreglerne, kan være. Det er svært at se, at det skulle være i de helt små
foreninger – med måske 20 posteringer på et år og et indestående på 5.000 kr. - at den
store millionsvindel vil ske.
Vi vil give større frihed til vores foreninger, og der bør ske noget inden, Danmark går fra
at være et foreningsland til at blive et foreningsgebyrlagt land.

