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Rechtsbijstandverlener
SRKzet eennieuwe juri-
dischedienst indemarkt.
Die is gericht opmensen

dieniet in aanmerkingkomen
voor gesubsidieerde rechtsbij-
stand,maar ookgeenadvocaat in
de armdurvennemenvanwegede
hoge enonvoorspelbare kosten.
Bij SRKkrijgen ze straks juridi-
schebijstand vaneenadvocaat
tegeneen vaste, betaalbareprijs.
Ookals ze geen rechtsbijstands-
verzekeringhebben.

Potentieel een innovatieve
aanpakdiede toegang tot het
recht voorNederlandseburgers
verbetert. Er is éénprobleem:het
magniet vande regels vandeNe-

derlandseOrde vanAdvocaten.
Die verbiedeneenpartij zoals SRK
hunadvocaten te latenwerken
voormensen zonder verzekering.

Hetniet-verzekerdedeel vande
markt is het exclusievedomein
vanadvocatenkantoren.Wat SRK
doet, is zich gedragenals een
advocatenkantoor, terwijl het dat
niet is.DeOrde is bangdat daar-
meeanderebelangendandie van
de cliënt—bijvoorbeeld commer-
ciële belangen—gaanprevaleren.
Alleenadvocaten indienst vaneen
advocatenkantoorwordengeacht
uitsluitendhet belang vanhun

Er zijn signalen dat
minister Dekker voor
Rechtsbescherming
sympathie heeft voor
het initiatief van SRK

cliënt te dienen.
Dat ismoeilijk te verdedigen.

Advocatenkantoren zijn immers
ook commerciële organisaties.
Departnerswillen aanhet einde
vanhet jaar liefst zoveelmogelijk
winst verdelen.Waaromkaneen
bedrijf, dat deonafhankelijkheid
van zijn advocatengoedgeregeld
heeft, dezemarktniet betreden?
Waaromzoudendeadvocaten van
SRKwel onafhankelijkwerken
voor verzekerden,maarniet voor
onverzekerden?

DeOrde laadtmet regels zoals
dezede verdenkingop zichdat
hij niet alleenopkomt voorde
kwaliteit endeonafhankelijkheid
vandeadvocatuur,maar zichook
gedraagt als gildeorganisatie die
concurrenten vandemarktweert.
Concurrentiebeperking is een sta-
in-de-weg voor innovatie, en indit
geval dusook voordebetaalbaar-
heid en toegankelijkheid vanhet
recht.

Er is een recenteparallelmet
de situatie rondSRK.Drie jaar
geledenprobeerdedeOrde een
deel vande zogenoemdekoppel-
sites—waar advocaten enklan-
ten elkaar digitaal vinden—te
verbieden.Ook zij overtradeneen
advocatenregel.Maar eind vorig
jaar floot de toezichthouderAuto-
riteit Consument enMarkt (ACM)
deOrde terug.

Er zijn signalendatminister
SanderDekker voorRechtsbe-
scherming sympathieheeft voor
het initiatief vanSRK.Mochtdat
niet helpen, dankanSRKaan-
kloppenbij deACM.Dieweegt de
beroepsregel af tegendeMede-
dingingswet.Dikkekansdat de
Ordedanweer inhet stof bijt.

Commentaar
Tornen aan het
advocatengilde
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Vierprovincies
zwichtennaacties
vanbozeboeren

Vasco van der Boon
Amsterdam

Vierprovincieszijngezwichtvoorhetboeren-
protest tegendenieuwestikstofregels.Depro-
vinciesDrenthe,OverijsselenGelderlandtrek-
ken zich terug uit het akkoord dat zij vorige
weekslotenmethetministerievanLandbouw
over de aanpak van de stikstofcrisis. Afgelo-
penvrijdagboogFrieslandalvoorhetprotest.
Verspreid over acht provincies demon-

streerden gisteren duizenden boeren met
tractorenvoordeprovinciehuizen.Nietover-
al kregen de boeren hun zin. In Groningen
verharddedesfeer toendeprovincienietaan
deeisenvandeboerentegemoetkwam.Enke-
le boeren braken vervolgens de deur van het
provinciehuisopen. Inhetgebouwwerdkort
gevochtenmetdepolitie,waarbijéénbetoger
gewond raakte.

TweedeKamerledenvanverschillendepar-
tijenreageerdenafkeurendophetgeëscaleer-
de protest. ‘Wat er nu inGroningen gebeurt
iszoontzettendfoutendom’,zeiVVD’erHel-
ma Lodders op Twitter. ‘Geweld tegen poli-
tie of dingen slopen is verwerpelijk en helpt
onsniet.’

D66-fractievoorzitterRob Jettensteldedat
‘geweldenintimidatieontoelaatbaarzijn’. ‘Dit
gaatveelenveel tever.’GroenLinks-leiderJes-
seKlaverzeidathet ‘binnenrammen’vaneen
provinciehuis ‘onacceptabel’ is.

Vorigeweekvrijdagwareneraldemonstra-
tiesvoordeprovinciehuizenvanFrieslanden
Noord-Brabant. De actie in Leeuwarden had
onmiddellijk effect. Nog tijdens de demon-
stratie trok de Friese gedeputeerde zijnme-
dewerking aan het landelijke stikstofbeleid
in. Gisteren volgden dusDrenthe, Overijssel
enGelderland.
Landbouwkoepel LTO Nederland stelde

vrijdag een ultimatum aan het ministerie
metdeeisdathet stikstofbeleidniet aan fos-
faat- of dierrechtenmagworden gekoppeld.
OokeistLTOdathetstikstofbeleidgeenonge-
bruikte ruimte uit vergunningen vanboeren
inneemt. LTOnoemt dat ‘twee cruciale pun-
ten’ die hetministerie uiterlijk 1 november
moet inwilligen.
In zijn voorstellen omhet stikstofdossier

vlot tetrekken,haddecommissie-Remkeswel
gesuggereerddatmilieuruimteuitvergunnin-
gen die niet is benut, zou kunnen vervallen.
Opprovinciaalniveauzoudateventueelkun-
nenwordenuitgewerkt ineengebiedsgerich-
te aanpak van de stikstofproblemen, was de
strekking van de kabinetsreactie op de voor-
stellenvanRemkes.Omdie redenrichtende
protesterendeboerennuhunpijlenopdepro-
vinciebesturen.

Voormorgenstondeenboerendemonstra-
tie gepland voor het hoofdkantoor van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid enMi-
lieu(RIVM)inBilthoven.Maarnaoverlegmet
de gemeente is die actie verplaatst naar een
sportpark aan de rand van het dorp. De boe-
ren zijn boos op het Rijksinstituut omdat zij
menendatRIVM-cijfersoverhetaandeelvan
de landbouw in deNederlandse uitstoot van
stikstofverbindingen niet kloppen. Volgens
diecijfers isbijnadehelftvandestikstofneer-
slag afkomstig vande landbouw.
De demonstrerende boeren zijn van plan

morgen vanuit Bilthoven door te rijden naar
DenHaagomdaarverderteprotesteren.Don-
derdag zou nog een demonstratief ontbijt
volgeneneenrit vandeboeren langsHaagse
overheidsinstellingenomoverbodig oudpa-
pier te dumpen.Dat laatste is danuit protest
tegen de bureaucratische rompslompwaar-
meedeoverheid agrariërs zouopzadelen.
Donderdag debatteert de Tweede Kamer

met landbouwministerCarolaSchoutenover
de stikstofproblemen.

$ Boerendemonstreerden
gisteren voor 8 provinciehuizen

$ Zeprotesteerden tegende
nieuwe stikstofregels

$ NaFriesland zijnOverijssel,
Drenthe enGelderlandgezwicht

Kamerleden van
verschillende
partijen reageerden
afkeurend op het
geëscaleerde protest

PENSIOENEN

Rekenrenteweer
inbrandpunt van
pensioendebat
‘Wewillendepolitiek latenweten
dat heel veelmensen zich zorgen
maken’, zegtDick Sluimers.De
oud-APG-topman is een vande
ruimveertig prominente onder-
tekenaars van eenbrief aande
TweedeKamer,waarin zij pleiten
voor aanpassing vande reken-
rente voorpensioenfondsen.De
oproepkomtaande vooravond
vande vergadering vande vaste
Kamercommissie voor Sociale
Zaken.Diepraatmorgenover
‘pensioenonderwerpen’.
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BUITENLAND

Mozambiquenog
altijd ingreepvan
schuldenschandaal
JarenlangnoteerdeMozambique
groeicijfers bovende7%,maar
sinds 2016 is dat voorbij. Toen
stortte een schandaal rondge-
heimemiljardenleningendiede
staat hadafgeslotenhet land in
eendiepe economische crisis.
Ondernemers zoals vastgoedont-
wikkelaarErikCharas voelendat.
‘Ik ben indrie jaar van750werk-
nemersnaar 100 teruggegaan.’
Desondanks steventde regerings-
partij Frelimoaf opwinst bij de
verkiezingen van vandaag.
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5,33%
Particuliere grondeigenaren zijnniet blijmet
de aanpassing vandebelastingop spaargeld en
beleggingendie staatssecretarisMennoSnel van
Financiënheeft aangekondigd.Deplannengaan
uit van een rendement van5,33%opbeleggingen,
waaronder grondbezit. Voor eigenaren van
landgoederen is dat onhaalbaar, zegt hun
belangenorganisatie.
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Nederland moet trotser zijn op haar
fietscultuur en –infrastructuur, vindt Lucas
Harms. Zijn Dutch Cycling Embassy creëert
wereldwijd kansen voor de fiets-sector.
Wat is er te verdienen?

Mede mogelijk gemaakt door:

DEZE WEEK:

BNR’S BIG FIVE

BNR’S BIG FIVE
MET ROELOF
HEMMEN ELKE
WERKDAG VAN
10:00 - 11:00

VAN DE FIETS

06:00
10:00

DE OCHTENDSPITS

#ikhoorbĳbnr

BNR’S BIG FIVE

Roelof Hemmen ontvangt wekelijks vijf
topstukken uit één sector die diep op de
business ingaan.

12:00

15:00

11:00

14:00

15:30
16:00
19:00
19:30

BNR ZAKENDOEN

BNR TECHNIEKTOUR

ASK ME ANYTHING

BNR PODCAST UUR

WERKVERKENNERS
SPITSUUR
THE GREEN QUEST
BOUWMEESTERS

FM | DAB+ | .NL | APP

We gaan dit keer langs in de haven,
waar hard wordt gewerkt aan een
digitale en duurzame toekomst. Hoe
blijf je als haven meetellen? En hoe
doe je dat binnen een energietran-
sitie?

Mede mogelijk gemaakt door:

DEZE WEEK:

DE BNR TECHNIEKTOUR

DE BNR TECHNIEKTOUR
MET THOMAS
SCHUURMAN
VANDAAG VAN
15:00 TOT 15:30

HAVENS

ADVERTENTIE

F I S C A A L

Eigenarenvan landgoederenvrezen
temoeten toeleggenophungrond

Laurens Berentsen
Veenendaal

Particuliere grondeigenaren zijn niet
blijmet de aanpassing vandebelasting
op spaargeld enbeleggingendie staats-
secretaris Menno Snel van Financiën
heeft aangekondigd. Verpachters en
eigenaren van landgoederen moeten
straksgeld toeleggenophungrond,die
volgens hun belangenorganisatie een
belangrijkemaatschappelijke functie
heeft.

StaatssecretarisSnelkondigdeinsep-
tember aan dat er vanaf 2022 twee ver-
onderstelde rendementen gaan gelden
voor de vermogensrendementsheffing
inbox3.Voorspaargeldkomtdefictieve
opbrengstuitop0,09%.Vooralleandere
beleggingenwordt het forfaitair rende-
ment5,33%.Hetbelastingtariefvoorbei-
de categorieën stijgt van30%naar 33%.

Gaermaaraanstaan,eenrendement
van5,33%opgronddielangjarigenstrikt
gereguleerd is verpacht. ‘Onmogelijk’,
zegt Roel Robbertsen, voorzitter van de
Federatie Particulier Grondbezit (FPG).
Demagische5,33%ligtvolgensRobbert-
sen, voormalig commissaris van de Ko-
ninginUtrecht,nogverderbuitenbereik
voor eigenaren van landgoederen die
zich onder deNatuurschoonwet (NSW)
hebben verplicht de natuur en de cul-
tuurhistorische waarde van hun bezit
te beherenenbehouden.

Eigenaren van cultureel erfgoed denken gedupeerd te worden door de aangepaste belasting. FOTO: HH

De gemiddelde bruto-opbrengst van
langjarigverpachtegrond—diedeover-
heid vaststelt— is €625 per hectare. De
fiscusheeft dewaardering van verpach-
te grond vorig jaar verhoogd, van 50%
naar 60% vandemarktwaarde.Met een
gemiddeldemarktprijs van€50.000per
hectare, een forfaitair rendement van
5,33%eneentarief van33%kunnenver-
pachters vanaf 2022 een aanslag van
€527 per hectare verwachten, rekent
Robbertsen voor.

‘Eenopbrengstvan€98,waardewater-
schapsbelasting ook nog afmoet’, zegt
devoormanvandeparticulieregrondbe-
zitters. ‘De pachtwordt op dezemanier
zwaar ontmoedigd, terwijl kringloop-
landbouwmaatschappelijk en politiek
gewenst is en vraagt ommaximale be-
schikbaarheid van grond, vooral voor
jongeboeren.Eigenarenzullenopzoek
gaannaar alternatievebestemmingen.’
De voorzitter lijkt de waardestijging

vandegrondoverhethoofdtezieninzijn
rekensom. ‘Datkrijg ik inDenHaagook
telkens te horen’, reageert Robbertsen.

‘Maarmijn leden gaan niet voor waar-
destijging.Zebeherenhunbezitendra-
gendatoveraandevolgendegeneratie.’

Continuïteit is ook de gedachte ach-
ter de landgoederen die onder deNSW
vallen.Dewetuit1928biedtparticuliere
eigenaren een fiscaal steuntje in de rug
bijbeheereninstandhoudingvannatuur
encultureelerfgoed.Eenlandgoedmoet
voor tenminste30%uitnatuurbestaan.

FrederikEveleinbetaaltmetdepacht-
opbrengst van landbouwgrond en ver-
huur van opstallen een deel van de
kosten van de bossen en parken op de
landgoederen die familiebezit zijn. Als
die inkomsten helemaal weg worden
belast, komt de exploitatie ernstig in
hetgedrangenzullenlandgoederenver-
dwijnen,waarschuwthij.
Ongeveer een derde van de 1600

FPG-ledenwordt geraakt door de voor-
gestelde verandering, zegt Robbertsen.
Waarom volgen zij niet het voorbeeld
van andere leden, die hun bezit niet in
box 3 hebben zittenmaar bijvoorbeeld
in eenbesloten vennootschap?

$ Snel kondigdeonlangs
herziening van spaartaks aan

$ Eigenaren landgoederen
vrezen degevolgen

$ ‘Verondersteld rendement
van 5,33%onhaalbaar’

‘Je wilt een landgoed bij elkaar hou-
den en doorgeven aan de volgende ge-
neratie’, zegt Evelein. ‘Opportunistisch
plannenenconstant inspelenopfiscale
veranderingen passen daar niet bij’, al-
dus de grondeigenaar, die in het dage-
lijks levenfiscalist is.
Evelein bestrijdt het beeld van rijke

lui die achter een hoog hekwonen: ‘Er
staannietveelhekkenmeer.Steedsmeer
mensengenietenvandenatuuropland-
goederen die zijn opengesteld voor het
publiek en waarvoor de eigenaren de
kostendragen.’

Robbertsenzietnogruimteomdepijn
teverzachten.Hijwildepolitiekovertui-
gen van de ‘grotemaatschappelijke be-
hoefte’waarinhetparticuliergrondbezit
voorziet. ‘Wijstellenvoorhetfictieveren-
dement gelijk te trekkenmet de 0,09%
voor spaargeld. Gebouwen op landgoe-
derendieniethetwoonhuiszijn,zouden
vrijgesteldmoetenworden.Hetkantoch
niet zo zijn dat spaarders profiteren en
beheerdersvanonscultureelerfgoeden
landschapkindvanderekeningworden.’

‘Hogere belasting
op pachtinkomsten
bedreigt het
voortbestaan van
landgoederen’
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