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Geacht bestuur, 

Bij  e-mail  d.d. 29 oktober 2018 hebt u mij gevraagd een juridische analyse te maken van het door 
de Staatssecretaris van Financiën op 26 oktober 2018 aangekondigde overgangsrecht inzake de 
voorgenomen verkorting van de gebruiksduur van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers. 
Dit in aanvulling op mijn eerdere juridische analyse van 12 oktober 2018 van hetzelfde voorstel 
maar dan zonder overgangsrecht (aangehecht als Annex A). 

Mijn aanvullende analyse is als volgt opgebouwd. In paragraaf 1 wordt samengevat welke wijzi-
gingen het Belastingplan 2019 beoogt door te voeren voor huidige gebruikers van de 30%-regeling 
en welk overgangsrecht thans door de Staatssecretaris is voorgesteld. Vervolgens komt in paragra-
fen 2, 3 en 4 aan de orde of dit overgangsrecht in lijn is met de beginselen van zorgvuldigheid, 
rechtszekerheid en evenredigheid. Daarna bespreek ik in paragraaf 5 het gelijkheidsbeginsel. Para-
graaf 6 sluit af. Eerst volgt een samenvatting van deze nadere juridische analyse. 

SAMENVATTING 

Het thans voorgestelde overgangsrecht behelst geen volledige eerbiedigende werking voor be-
staande gevallen 

Het aangekondigde overgangsrecht eerbiedigt de bestaande rechtspositie van slechts een klein deel 
van het totaal van de bestaande gebruikers van de 30%-regeling. Op 1januari 2021 wordt de maxi-
male looptijd van de 30%-regeling voor alle bestaande gebruikers - dus ook voor gebruikers waar-
van de beloofde acht- of tienjarige termijn nog niet is verstreken - met onmiddellijke werking vijf 
jaar. Dat betekent voor veel expats dat zij geconfronteerd worden met een verkorting van de loop-
tijd van de 30%-regeling met één, twee of drie jaren. Dat kan een (onvoorziene) daling van het net-
to inkomen van een expat betekenen van 25%. 
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Strijdigheid van het voorgestelde overgangsrecht met algemene rechtsbeginselen 

Het nu voorgestelde overgangsrecht is mijns inziens strijdig met algemene rechtsbeginselen als het 
zorgvuldigheids-, evenredigheids-, rechtszekerheids-, en gelijkheidsbeginsel. 

- zorgvuldigheids- en evenredigheidsbeginsel: De Staatssecretaris heeft geen onderzoek gedaan 
naar de gevolgen van de verkorting van de gebruiksduur van de 30%-regeling voor huidige gebrui-
kers. Hij kan daardoor hun belangen niet adequaat afwegen, terwijl de bekende feiten doen ver-
moeden dat de gevolgen zeer verstrekkend kunnen zijn (gedwongen verhuizingen, wisselingen van 
baan, vertrek uit Nederland). Tevens is het voorstel in strijd met het eigen gepubliceerde fiscale be-
leid van de Staatssecretaris. Dit alles wijst niet op consistent en betrouwbaar fiscaal beleid, terwijl 
het Nederlandse vestigingsklimaat daar wel bij gebaat is. 

- rechtszekerheidsbeginsel: Het nu voorliggende plan tast de gerechtvaardigde verwachtingen en 
de rechtszekerheid van een grote groep werknemers aan. Zij worden serieus getroffen in hun finan-
ciële huishouding, terwijl de Nederlandse Staat hen heeft toegezegd dat zij tien of acht jaar gebruik 
kunnen maken van de 30%-regeling. Een (overtuigende) rechtvaardiging is niet kenbaar gemaakt 
voor de verkorting van de gebruiksduur van deze regeling. Dat geldt te meer gelet op de aan de ex-
pats afgegeven 30%-beschikkingen, die een duidelijk vertrouwen scheppen dat de wetgever niet 
mag schenden behoudens zeer grote belangen. Van expats kan niet gevergd worden dat zij een an-
dere baan zoeken of zelfs Nederland verlaten om de negatieve gevolgen van de door de wetgever 
voorgestane versobering van deze regeling op te vangen. 

- gelijkheidsbeginsel: Het voorgenomen overgangsrecht is in strijd met het gelijkheidsbeginsel (de 
lasten worden evident ongelijk verdeeld over de verschillende groepen werknemers en gelijke ge-
vallen worden zonder redelijke rechtvaardiging ongelijk behandeld). Het is zonder meer willekeurig 
te noemen dat expats die in dezelfde situatie verkeren soms met één jaar, soms met twee jaren en 
soms met drie jaren verkorting van de looptijd van deze fiscale regeling worden geconfronteerd. 

Volledig overgangsrecht is noodzakelijk: het voorgestelde overgangsrecht volstaat niet 

Een aanpassing van het thans voorliggende overgangsrecht is naar mijn mening noodzakelijk. De 
hiervoor genoemde rechtsbeginselen vergen dat in overgangsrecht met volledige eerbiedigende 
werking wordt voorzien voor expats die voor 31 december 2018 een 30%-beschikking hebben ont-
vangen. Deze werknemers moeten kunnen vertrouwen op een met de Nederlandse Staat gemaakte 
afspraak. 

Verschillende verdragen gebieden eveneens dat wetgeving voldoet aan het zorgvuldigheids-, 
rechtszekerheids-, evenredigheids- en gelijkheidsbeginsel. De Nederlandse rechter kan het thans 
voorgestelde overgangsrecht alsook de algehele versobering van de 30%-regeling via deze weg aan 
deze rechtsbeginselen toetsen. De uitvoerbaarheid van de maatregel is om deze reden ook onzeker, 
hetgeen des te meer reden is voor het parlement om in te grijpen. 
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1. 	DE VERSOBERING VAN DE 30%-REGELING EN HET OVERGANGSRECHT 

(1) De 30%-regeling is een gerichte belastingvrijstelling op grond waarvan een werkgever 30% 
van het loon (inclusief vergoeding) van een ingekomen werknemer onbelast aan laatstge-
noemde mag verstrekken.' 

(2) Een voorwaarde voor toepassing van de 30%-regeling is dat de Belastinginspecteur een be-
schikking heeft afgegeven (een zogenoemde: "30%-Beschikking"). In deze beschikking 
specificeert de Belastinginspecteur de termijn waarbinnen de betreffende werknemer in 
aanmerking komt voor de 30%-regeling. Als de beschikking vóór 1januari 2012 is afgege-
ven, dan is de looptijd van de beschikking maximaal tien jaar. Als de beschikking na 1 ja-
nuari 2012 is afgegeven, dan is de looptijd van de beschikking maximaal acht jaar. Na af-
loop van de termijn kan de werknemer geen gebruik meer maken van de 30%-regeling. 

(3) Het oorspronkelijke Belastingplan 2019 behelsde een voorstel om deze periode met ingang 
van 1 januari 2019 met onmiddellijke werking te verkorten naar vijf jaar, ook voor huidige 
gebruikers (ingekomen werknemers) (het "Oorspronkelijke Voorstel"). 

(4) Het op 26 oktober 2018 door de Staatssecretaris voorgestelde overgangsrecht houdt in dat 
een ingekomen werknemer met een beschikking met een termijn van tien of acht jaar de 
30%-regeling tot en met 31 december 2020 kan toepassen, voor zover de op grond van de 
huidige wet- en regelgeving voor de betreffende werknemer geldende looptijd niet is ver-
streken (het "Huidige Voorstel") .2  Op 1januari 2021 wordt de maximale looptijd van de 
30%-regeling voor alle bestaande gebruikers - dus ook voor gebruikers wiens beloofde 
acht- of tienjarige termijn nog niet is verstreken - met onmiddellijke werking vijfjaar. Het 
Huidige Voorstel behelst dus geen volledige eerbiedigende werking voor bestaande geval-
len. In plaats daarvan wordt de verkorting naar een vij Ij aarstermijn voor bestaande gebrui-
kers in essentie opgeschort tot 1januari 2021 ("uitgestelde werking"). De letterlijke tekst 
van het Huidige Voorstel is als volgt:' 

"Voor de werknemer die uiterlijk op 31 december 2018 een vergoeding genoot 
waarop artikel 31a, tweede lid, onderdeel e, van de Wet op de loonbelasting 1964 
zoals dat op 31 december 2018 luidde of artikel 39e van de Wet op loonbelasting 
1964 zoals dat op 31 december 2018 luidde van toepassing was, blijft bij de toe-
passing van artikel 31a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 de in-
gevolge die bepalingen geldende termijn van ten hoogste achtjaar, onderschei-
denlijk ten hoogste tien jaar, van toepassing tot en met uiterlijk 31 december 
2020." 

Artikel 31 a, tweede lid, onderdeel e Wet  LB  1964. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 026, nr. 15 (aangehecht als Annex B). 

Ibid. 
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(5) 	Schematisch kan de uitwerking van dit overgangsrecht voor de huidige gebruikers als volgt 
worden weergegeven, geabstraheerd van bijzondere situaties zoals eerdere periode van te-
werkstelling of maand waarin iemand is begonnen (Tabel 1): 

Startdatum Termijn 	van Einddatum Einddatum Verschil 	tussen 
beschikking 10 	jaar 	of beschikking overgangsrecht einddatum 	be- 

termijn 	van schikking 	en 
achtjaar? einddatum over- 

gangsrecht 

31 december 2009 Tien jaar 31 december 2019 31 december 2019 Geen verschil 

31 december 2010 Tienjaar 31 december 2020 31 december 2020 Geen verschil 

31 december 2011 Tienjaar 31 december 2021 31 december 2020 Minus 1 jaar4  

31 december 2012 Acht jaar 31 december 2020 31 december 2020 Geen verschil 

31 december 2013 Acht jaar 31 december 2021 31 december 2020 Minus 1 jaar 

31 december 2014 Acht jaar 31 december 2022 31 december 2020 Minus 2 jaar 

31 december 2015 Achtjaar 31 december 2023 31 december 2020 Minus 3 jaar 

31 december 2016 Acht jaar 31 december 2024 31 december 2021 Minus 3 jaar 
(op 	grond 	van 
vij ij aartermijn) 

31 december 2017 Acht jaar 31 december 2025 31 december 2022 Minus 3 jaar 
(op 	grond 	van 
vij ij aartermijn) 

31 december 2018 Acht jaar 31 december 2026 31 december 2023 Minus 3 jaar 
(op 	grond 	van 
vij fj aartermijn) 

31 december 2019 Vijfjaar 31 december 2024 31 december 2024 Geen verschil 

Ten tijde van de versobering van de tienjaarstermijn naar acht jaar is overgangsrecht ingevoerd met 
volledige eerbiedigende werking, waardoor de werknemers die reeds een tienjarige beschikking 
hadden niet werden geraakt in hun rechtspositie (artikel 39e Wet  LB  1964). Dat overgangsrecht uit 
2012 wordt echter afgeschaft (artikel XIII, onderdeel G Belastingplan 2019). Dit is zowel het geval 
onder het Oorspronkelijke Voorstel als het Huidige Voorstel. 
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HOE VERHOUDT DE VOORGENOMEN MAATREGEL ZICH TOT HET 
ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL? 

(6) In mijn eerdere analyse heb ik opgemerkt dat, gelet op de waarschijnlijk zeer significante 
impact van het Oorspronkelijke Voorstel op huidige gebruikers, het in het licht van het 
zorgvuldigheidsbeginsel op de weg van de Staatssecretaris had gelegen om deze impact (in 
ieder geval) kenbaar te onderzoeken en af te wegen.5  Door de verkorting van de looptijd 
kan een werknemer geconfronteerd worden met een verlaging van zijn netto inkomen met 
25%.6 Daarbij komt dat expats vaak daadwerkelijk zijn uitgegaan van de veronderstelling 
dat de oorspronkelijke looptijd van hun beschikking (acht of tien jaar) gerespecteerd zou 
worden. 

(7) Zoals uit de voorgaande Tabel 1 blijkt, is het Huidige Voorstel ten opzichte van het Oor-
spronkelijke Voorstel voor een grote groep werknemers geen verbetering. Uit de schattin-
gen van UENL, gebaseerd op onder meer het rapport van  Dialogic,  begrijpen wij dat dit 
circa 40.000 werknemers zijn. Voor ingekomen werknemers die op of na 31 december 2015 
een 30%-Beschikking hebben ontvangen is het effect (nog steeds) dat de looptijd met drie 
jaar wordt verkort. Ook voor andere werknemers leidt het Huidige Voorstel veelal tot een 
forse inperking van de looptijd van hun beschikking. 

(8) Naar het zich laat aanzien heeft de Staatssecretaris de impact van het Huidige Voorstel op 
bestaande gebruikers niet onderzocht. Dat had wel op zijn weg gelegen naar mijn mening. 
Op grond van de door de Staat gewekte verwachting van een acht- of tienjarige termijn zijn 
werknemers langlopende financiële verplichtingen aangegaan, zoals hypotheek- of huur-
verplichtingen. Zij krijgen nu een grote financiële klap. Dat is ook zo onder het Huidige 
Voorstel, aangezien het daarin vervatte overgangsrecht maar voor een beperkte groep 
werknemers soelaas biedt. Het zorgvuldigheidsbeginsel vereist dat deze impact kenbaar 
wordt onderzocht en afgewogen. 

3. HOE VERHOUDT DE VOORGENOMEN MAATREGEL ZICH TOT HET 
RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL? 

(9) In mijn eerdere advies stelde ik vast dat vrijwel alle omstandigheden in de onderhavige 
zaak erop wijzen dat een groot gewicht aan het beginsel van rechtszekerheid moet worden 
toegekend.7  Als reden hiervoor gaf ik dat ingekomen werknemers vertrouwd hebben op de 
in hun beschikking vermelde termijn, dat consistente en voorspelbare belastingwetgeving 
van groot belang is en dat de 30%-regeling betrekking heeft op het gebied van langeter-
mijnplanning van particulieren. Tegen deze achtergrond achtte ik het Oorspronkelijke 
Voorstel in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Daarnaast concludeerde ik dat het Oor- 

Annex A, hoofdstuk 6.  

Dialogic,  Evaluatie 30%-regeling, P. 81 - 82.  Online  te raadplegen: 
https://www.dialogic.nl/file/20  17/06/Dialogic-Evaluatie-30-regeling-final-0 1-06-20 17.pdf. 

Annex A, alineanummer 78. 
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spronkeljke Voorstel in strijd was met het eigen beleid van de Staatssecretaris.8  

(10) Het Huidige Voorstel behelst voor bepaalde groepen ingekomen werknemers een verbete-
ring. Zo zal de achtjaarstermijn van een werknemer die op 31 december 2012 een 30%-
beschikking heeft verkregen volledig gerespecteerd worden. Anderzijds maakt het Huidige 
Voorstel voor een andere (grotere) groep werknemers geen of weinig verschil. De totale 
looptijd van hun beschikkingen wordt niet, althans onvolledig, gerespecteerd. Voor deze 
werknemers blijft mijn oordeel dat het rechtszekerheidsbeginsel wordt geschonden door 
niet te voorzien in eerbiedigende werking voor bestaande gevallen. 

(11) Een mogelijke tegenwerping op dit punt zou kunnen zijn dat alle bestaande gebruikers 
thans twee jaar (namelijk tot 11anuari 202 1) hebben om zich voor te bereiden op de signifi-
cante daling van hun netto inkomen. Een dergelijk argument ziet ten eerste over het hoofd 
dat deze voorbereidingstijd slechts één element is bij de afweging of in volledige eerbiedi-
gende werking moet worden voorzien, gelet op de eisen die het rechtszekerheidsbeginsel 
stelt. De overige factoren, die (vrij uitgebreid) zijn benoemd in mijn eerdere analyse, blij-
ven wijzen op de noodzaak tot het vaststellen van overgangsrecht met volledige eerbiedi-
gende werking.9  Daarnaast merk ik op dat een daling van het netto inkomen van een inge-
komen werknemer ook met een termijn van twee jaar niet altijd op te vangen is, althans niet 
zonder daarbij vergaand in te grijpen in het gezinsleven (denk aan: noodgedwongen verhui-
zingen, het tussentijd verwijderen van kinderen van een internationale school, afsluiten van 
aanvullende kredieten). De Staatssecretaris heeft - althans naar mijn weten - niet onder-
zocht of het mogelijk is voor huidige gebruikers van de 30%-regeling om zich binnen deze 
termijn te kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie binnen de grenzen van het redelijke. Dit 
terwijl er sterke aanwijzingen zijn dat deze gebruikers in grote financiële problemen kun-
nen komen.1°  

(12) Daarbij merk ik op dat het Huidige Voorstel ook voorziet in een versobering van de zoge-
noemde 'partiële buitenlandse belastingplicht'." Dat houdt in dat werknemers die in aan-
merking komen voor de 30%-regeling ervoor kunnen kiezen dat hun belastbare inkomen uit 
aanmerkelijk belang (box 2) of het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3) 
wordt bepaald volgens de regels die gelden voor een buitenlands belastingplichtige.  12  In de 
praktijk betekent dit dat er voor die boxen een lager bedrag is waarover belasting wordt ge-
heven. Door de verkorting van de 30%-regeling naar vijfjaar wordt ook de keuze voor par-
tiële buitenlandse belastingplicht beperkt tot vijfjaar. Dat is dus een aanvullende financiële 

Annex A, hoofdstuk 7.1.1. 

Annex A, hoofdstuk 7. 
10 	 Annex A, hoofdstuk 6.2. 
11 	Annex A, alineanummer 14. 
12 	 Artikel 2.6 van de Wet  LB  1964, in samenhang met artikel 11 eerste lid UBIB 2001. 

6 
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last voor deze groep expats.  13 

(13) Het Huidige Voorstel is vanuit het rechtszekerheidsbeginsel bezien ook inconsistent. Het 
Huidige Voorstel behelst namelijk dat werknemers wiens begindatum van de 30%-
Beschikking eerder in de tijd ligt beter beschermd worden dan werknemers waarvan de in-
gangsdatum van de beschikking op een later moment in de tijd ligt. Een persoon wiens be-
schikking gedateerd is op 31 december 2011 wordt met één jaar 'benadeeld' , terwijl dat drie 
jaar is voor een persoon wiens beschikking gedateerd is op 31 december 2017 (zie Tabel 1). 
Dat is willekeurig. Beide groepen hebben recht op een gelijkwaardige bescherming van hun 
rechtszekerheid. 

(14) Tegen deze achtergrond concludeer ik dat volledige eerbiedigende werking mijns inziens, 
gelet op het vertrouwen dat ingekomen werknemers hebben gesteld in hun beschikkingen 
en de zware financiële last, het aangewezen overgangsrecht is. Dat is ook in lijn met het ei-
gen beleid van de Staatssecretaris dat aan belastende regelingen "behoudens in uitzonderlij-
ke gevallen, geen terugwerkende kracht [wordt] toegekend ." 4  Van een dergelijk 'uitzonder-
lijk' geval, een grond om een maatregel terugwerkende kracht te verlenen, is hier geen 
sprake. Zo is er geen omvangrijk oneigenlijk gebruik of misbruik of enige vorm van belas-
tingontduiking die de Staatssecretaris (legitiem) met terugwerkende kracht zou mogen te-
gengaan. Het Huidige Voorstel is dus ook strijdig met het eigen fiscale wetgevingsbeleid 
van de Staatssecretaris. 15 

(15) In deze context (onder meer strijd met rechtszekerheidsbeginsel en het eigen fiscale wetge-
vingsbeleid, maar ook gelet op de hierna te noemen rechtsbeginselen), meen ik dat een con-
clusie van de Raad van State omtrent het Huidige Voorstel ook negatief zou moeten zijn. 
Dat geldt te meer gelet op de grote groep werknemers (circa 50.000 volgens UENL) die 
niet geholpen zijn met dit overgangsrecht. Van deze particulieren kan niet verwacht worden 
dat zij drastische en onredelijke maatregelen moeten nemen, waaronder mogelijke verhui-
zingen, enkel omdat de Nederlandse Staat niet wil voorzien in volledig eerbiedigende wer-
king. 

(16) In het verleden heeft de Staatssecretaris in vergelijkbare situaties ook - terecht - in eerbie-
digende werking voorzien. Een voorbeeld is het overgangsrecht in verband met de wijzi-
ging van het begrip eigenwoningschuld in relatie tot hypotheekrenteaftrek. Dat overgangs- 

13 	Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 026, nr. 3, p. 22: "De verkorting van de maximale loop-
tijd van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers werkt door naar de keuzeregeling voor parti-
ele buitenlandse belastingplicht in de heffing van inkomstenbelasting, omdat het keuzerecht alleen 
kan worden toegepast gedurende de looptijd van de 30%-regeling". Een keuze voor  partied  buiten-
landse belastingplicht geldt op grond van artikel 11 eerste lid UBIB ten hoogste voor de periode 
waarin de werknemer in dat kalenderjaar voor hoofdstuk 4A van het UBLB 1965 wordt beschouwd 
als ingekomen werknemer. 

14 	Artikel 5.62 lid 3 Aanwijzingen voor de regelgeving (geldend vanaf 1 januari 2018). 
15 Zie ook uitgebreid Annex A, hoofdstuk 7.1.1. 
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recht behelsde dat de wetswijziging in essentie alleen gevolgen had voor hypotheeklenin-
gen die waren afgesloten op of na 1januari 2013.16  Het overgangsrecht voorzag dus in eer-
biedigende werking. Het is niet te billijken dat in het kader van de versobering van de 30%-
regeling, welke een minstens even zware impact zal hebben op de financiële huishouding 
van individuen, voor een veel lichter overgangsregime is gekozen. 

(17) Ook de rechtspraak erkent het grote gewicht dat aan het rechtszekerheidsbeginsel moet 
worden toegekend, zeker in gevallen waarin particulieren (terecht) mochten vertrouwen op 
het handelen van de overheid en daar hun (financiële) leven op hebben ingericht.'7  ik ver-
wijs bijvoorbeeld naar de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake de zogenaam-
de Querido-regeling.  18  Op grond van deze regeling werd aan bepaalde groepen klinische en 
niet-klinische specialisten een toelage verstrekt. Voor de klinisch specialisten is deze rege-
ling in 1981 vervangen door een nieuwe regeling, terwijl de regeling voor niet-klinici in 
1987 werd afgeschaft. Voor de (meeste) niet-klinici werd in een afoouwperiode voorzien 
van twee jaar na 1 januari 1988. Tijdens die athouwperiode werd een aflopende toelage 
verstrekt van achtereenvolgens 100%, 75%, 50% en 25% van de laatstgenoten toelage. Als 
reden voor het vervallen van de Querido-toelage noemde de Minister (samengevat) dat de 
arbeidsmarktsituatie niet meer overeenkwam met die uit de jaren zestig (toen de Querido-
regeling was ingevoerd). 

(18) Twee niet-klinici kwamen in rechte op tegen deze gefaseerde beëindiging van hun toelage. 
In beroep voor de Centrale Raad van Beroep nam deze als uitgangspunt dat "de Querido-
regeling gedurende meer dan 25 jaren van toepassing is geweest en voorzag in een zodani-
ge toelage dat deze een wezenlijk bestanddeel uitmaakte van de totale bezoldiging van hel 
wetenschappelijk personeel dat daarvoor in aanmerking werd gebracht, en in elk geval van 
gedaagden. "9  Uit de beschikbare beleidsstukken en brieven konden de niet-klinici ook niet 
afleiden dat de Querido-regeling slechts van tijdelijke aard was. Gelet daarop vervolgt de 
Raad dat:20  

"Deze situatie, waaraan inherent is dat de begunstigden zich er in de loop der tijd 
naar levens- en uitgavenpatroon op hebben ingesteld dat de desbetreffende toela-
ge een blijvend deel van hun totale bezoldiging zou vormen, vereist dat met grote 
zorgvuldigheid en met respect voor de rechtszekerheid van betrokkenen, voort-
vloeiende uit het bestaan en voortbestaan van de toelage-regeling, de afweging 
tussen de belangen van de betrokkenen enerzijds en de belangen gemoeid met be- 

16 	 Artikel 10bis.1. lid 1 Wet lB 2001. 
17 	 Zie voor een overzicht P. Nicolai, in: AB Klassiek. Standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw en 

thematisch geannoteerd, Deventer: Wolters Kluwer 2016, hoofdstuk 3 (Terugwerkende kracht sala-
risverlaging). 

18 	 CRvB 14 november 1991, ECLI:NL:CRVB:1991:ZB4693. 
19 	Idem, sub (TI). 
20 	 Idem. 
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eindiging van die regeling anderzijds wordt gemaakt. Naar het oordeel van de 
Raad voldoet de met het oog hierop in het koninklijk besluit opgenomen afbouw-
regeling in geen enkel opzicht aan deze eis. Het in tweejaar tot nihil terugbren-
gen van een toelage die, zoals hiervoor overwogen, een wezenlijk bestanddeel van 
de totale bezoldiging uitmaakt kan naar "s  Raads oordeel slechts als een ernstige 
ingreep in die bezoldiging worden aangemerkt." 

(19) De Raad concludeert dat de Querido-regeling voor eisers buiten toepassing had behoren te 
worden gelaten, gelet op de gebreken in de afoouwregeling. De inbreuk die op de rechtsze-
kerheid van de betrokken klinici werd gemaakt was onvoldoende gerechtvaardigd. 

(20) Ik meen dat er parallellen te trekken zijn tussen de eertijds voorgestelde (onrechtmatige) af-
bouw van de Querido-regeling en het thans liggende voorstel voor overgangsrecht voor de 
30%-regeling. De door de 30%-regeling gefaciliteerde gerichte vrijstelling maakt immers 
ook een "wezenlijk bestanddeel" uit van het totale inkomen van ingekomen werknemers. 
Het is volledig redelijk en te begrijpen dat werknemers - particulieren zoals technici, art-
sen, promovendi en laboranten - hun levens- en uitgavenpatroon daarop aanpassen. Het 
wegvallen van deze vrijstelling kan een daling van het netto inkomen betekenen van 25%. 
Die schending wordt behoudens het budgettaire belang ook niet "gerechtvaardigd op 
grond van andere overwegingen" door de Staatssecretaris. Dat strijdt met het rechtszeker-
heidsbeginsel. 

(21) In dit verband is ook illustratief - doch niet één op één toepasbaar - de rechtspraak inzake 
de bevoegdheid voor bestuursorganen om gemaakte fouten te herstellen. Wanneer de te 
herstellen beslissing zeer lange tijd rechtskracht heeft gehad en ook andere omstandigheden 
aan de orde zijn waardoor de herstellingsbeslissing een ingrijpend karakter heeft, volgt dat 
een lange afbouw- of gewenningsperiode dient te worden geregeld .21  Een andere omstan-
digheid die wijst op het belang van rechtszekerheid en een lange afbouwperiode is dat de 
foutieve beslissing voor de geadresseerde een "belangrijk (financieel) uitgangspunt is ge-
weest voor de inrichting van zijn bestaan en werkzaam leven in de laatste jaren voor zijn 
pensioen. 1122 Beide omstandigheden zijn in onderhavige casus aanwezig. 

(22) Meer recent heeft de Centrale Raad zich gebogen over de versobering van WW-uitkeringen 
en het ontbreken van een overgangstermijn. Van belang is dat de Raad benadrukt dat het 
rechtszekerheidsbeginsel gebiedt dat personen die op het moment van het aangaan van een 
arbeidsrelatie hebben gerekend op een bepaald loon niet verrast mogen worden door een la-
tere wetswijziging (mijn onderstreping):23  

"6.3 De vraag is of bij de totstandkoming van Dagloonbesluit 2015, en in het bij-
zonder bij het niet opnemen van overgangsrecht, voldoende aandacht is geweest 

21 	CRvB 5juni 2003, ECLI:NL:CRVB:2003:AN8625, F.0. 4.2.1. 

22 	Idem. 
23 	CRvB 2 november 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4157. 
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voor de groep van werknemers die voorafgaand aan de inwerkingtreding van Dag-
loonbesluit 2015 vanuit een situatie dat zij een WW-uitkering ontvingen, arbeid 
hebben aanvaard in de veronderstelling dat indien zij opnieuw werkloos zouden 
raken, zij gebruik konden maken van de op dat moment geldende dagloongarantie-
regeling. In dit verband is het volgende van belang. 

6.4 Dagloonbesluit 2015 is gegeven op 9 april 2015 en geplaatst in het Staatsblad 
op 23 april 2015. Uit de toelichting van het op 23 april 2015 gepubliceerde Dag-
loonbesluit 2015 was reeds op te maken dat artikel 12 van Dagloonbesluit 2015 
met ingang van ]juli 2015 in werking zou treden. Op  4 mei 2015 is in het Staats-
blad het tijdstip van inwerkingtreding bekend gemaakt. Niet eerder dan op 23 april 
2015 was na kennisneming van het Staatsblad te voorzien dat de dagloongarantie-
regeling zou worden gewijzigd. Tot 23 april 2015 was er voor deze groep werkne-
mers daarom geen reden om zich in te stellen op de wijziging van de dagloonga-
rantie voor de WW 

6.5 De werknemers die voor 24 april 2015 arbeid hebben aanvaard, waren in de 
periode daarna niet meer in staat om zich aan de werking van Dagloonbesluit 2015 
te onttrekken door het onmiddellijke vervallen van de tot dan toe bestaande dag-
loongarantieregeling. Voor deze werknemers kan dit tot gevolg hebben dat hun 
WW-uitkering lager uitvalt dan zij mochten verwachten op het moment waarop zij 
die arbeid aanvaardden. Onder omstandigheden betekent dit een substantiële in-
komensachteruitgang. 

6.6 Dat de feitelijke situatie hier een andere is dan in de uitspraak van 30 maart 
2016 doet daar niet aan af Doorslaggevend is dat de werknemers op het moment 
dat zij arbeid aanvaardden op goede gronden in de veronderstelling verkeerden 
dat indien zij werkloos zouden worden, zij konden terugvallen op het oude hogere 
dagloon. Het standpunt van het Uwv dat betrokkene zich tussen 23 april 2015 en] 
juli 2015 had kunnen onttrekken aan de werking van Dagloonbesluit 2015 door 
ontslag te nemen, wordt niet onderschreven. Van een werknemer kan niet worden 
gevergd met het oog op het verkrijgen van een WW-uitkering met een hoger dag-
loon, ontslag te nemen. Bovendien liep betrokkene in dat geval het risico dat hij 
door het ontslag verwijtbaar werkloos zou worden geacht. Ook het standpunt van 
het Uwv dat betrokkene geen belang heeft bij dagloongarantie omdat WW-recht 1 
herleeft en voldoende compensatie biedt, kan niet tot een ander oordeel leiden om-
dat deze compensatie is beperkt tot de maximale duur van WW-recht] (tot en met 8 
november 2016), terwijl WW-recht 2 bij gelijkblijvende omstandigheden doorloopt 
tot en met 30 november 2017." 

(23) 	Voor de expats geldt eveneens dat zij op het moment van het aanvaarden van hun dienst- 
verband alle reden hadden om te verwachten dat zij gebruiken konden maken van de 30%-
regeling voor een periode van tien of acht jaar. Van hen kan niet gevergd worden dat zij een 
andere baan zoeken of zelfs Nederland verlaten om de negatieve gevolgen van de door de 
wetgever voorgestane versobering van deze regeling op te vangen. 
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(24) Het is een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat de overheid handelt in overeen-
stemming met het door haar opgewekte vertrouwen, tenzij zich bijzondere omstandigheden 
voordoen die een afwijkende gedragslijn rechtvaardigen. ik meen dat dergelijke bijzondere 
omstandigheden zich in casu niet voordoen. Het beginsel van rechtszekerheid eist dat het 
bij de ingekomen werknemers opgewekte vertrouwen te meer nu dat geformaliseerd is 
door de Belastinginspecteur in de vorm van 30%-Beschikkingen - wordt beschermd. Het 
Belastingplan 2019 dient mijns inziens dus te voorzien in een overgangstermijn met volle-
dige eerbiedigende werking voor huidige gebruikers van de 30%-regeling. 

4. 	DE MAATREGEL BESCHOUWD VANUIT HET EVENREDIGHEIDSBEGINSEL 

(25) Het evenredigheidsbeginsel vereist dat de nadelige gevolgen van wetgeving niet onevenre-
dig mogen zijn in verhouding met de door de wetgeving te dienen doelen. In mijn eerdere 
analyse heb ik uiteengezet dat het Oorspronkelijke Voorstel zo onevenredig zwaar op be-
paalde groepen expats zou drukken, dat het evenredigheidsbeginsel vereiste dat overgangs-
recht werd opgesteld .24 

(26) Het Huidige Voorstel mitigeert de negatieve gevolgen van de versobering van de 30%-
regeling voor bepaalde groepen expats, maar voor andere groepen in het geheel niet. De 
laatstgenoemden worden ook thans geconfronteerd met een verkorting van hun 30%-
Beschikking naar vijfjaar (zie Tabel 1). Gelet op het met de versobering gediende doel te 
weten een bezuinigingsmaatregel - is mijn oordeel dat ook het nu voorgestelde overgangs-
recht niet voldoet aan de eisen van het evenredigheidsbeginsel. De impact op individuen en 
hun gezinnen weegt zeer zwaar, terwijl het niet noodzakelijk is voor de Nederlandse schat-
kist dat (juist) deze bezuinigingsmaatregel (op deze manier) wordt uitgevoerd. 

(27) Van een weloverwogen en redelijk gemotiveerd voorstel is naar mijn mening geen sprake. 
Hoewel de Staatssecretaris door onderzoeksbureau  Dialogic  heeft laten onderzoeken welke 
versobering van de 30%-Regeling naar de toekomst toe doelmatig zou zijn, heeft  Dialogic  
naar ik begrijp geen onderzoek gedaan naar de impact van de versobering (en het ontbreken 
van enig overgangsrecht) op bestaande gevallen 25  Zoals ik in mijn eerdere analyse ook heb 
opgemerkt, kan de conclusie dat die impact beperkt zou zijn in ieder geval niet afgeleid 
worden uit het vermeende beperkte aantal gevallen dat geraakt wordt door de verkorting 
van de looptijd, aangezien de gevolgen voor individuele gevallen zeer zwaar kunnen we-
gen.26  Mijn oordeel is dat het Huidige Voorstel zodanig onjuist en onredelijk is te achten 
dat de Staatssecretaris daar - indien hij de in aanmerking komende belangen zorgvuldig had 
afgewogen niet in redelijkheid toe had kunnen komen. 

(28) De Staatssecretaris stelt dat hij de belangen van de huidige gebruikers van de 30%-regeling 

24 	Annex A, alineanummer 83. 

25 	Dialogic, 	Evaluatie 	30%-regeling 	(1 	juni 	2017). 	Online 	te 	raadplegen: 
https://www.dialogic.nl/file/20  17/06/Dialogic-Evaluatie-30-regeling-final-0 1-06-2017 .pdf. 

26 	Annex A, alineanummer 81. 
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heeft afgewogen tegen de belangen van de andere inhoudingsplichtigen en belastingplichti-
gen die niet voor een dergelijke regeling in aanmerking komen. Deze vergelijking gaat ech-
ter niet op daar de eerstgenoemde groep (de huidige gebruikers) anders dan de laatste groep 
(inhoudings- en belastingplichtigen) gestimuleerd is om naar Nederland te komen op basis 
van de 30%-regeling en langlopende verplichtingen heeft uitgaande van de toepasselijkheid 
van deze regeling. Dat de Staatssecretaris stelt dat het algemeen bekend is dat belastingwet-
ten wijzigen, en dat de huidige gebruikers dus kennelijk niet hadden mogen vertrouwen op 
de beloofde looptijd van tien of acht jaar, staat haaks op het rechtszekerheidsbeginsel als 
hiervoor geschetst.27  

5. 	DE MAATREGEL BESCHOUWD VANUIT HET GELIJKHEIDSBEGINSEL 

(29) Het in het Nederlandse recht geldende gelijkheidsbeginsel strekt ertoe dat gelijke gevallen 
gelijk worden behandeld en ongelijke gevallen naar de mate van ongelijkheid. Dat beginsel 
wordt uitgelegd in het licht van internationale- en Europeesrechtelijke verdragen waarbij 
Nederland partij is, onder meer het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten (IVBPR) en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).28  Het 
gelijkheidsbeginsel vergt een consistent en dus doordacht wetgevingsbeleid, waarin geen 
verschil bestaat in de behandeling van gelijke gevallen. Desalniettemin is een ongelijke be-
handeling van gelijke gevallen onder omstandigheden wel geoorloofd indien daarvoor een 
objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. 

(30) Gelet op de schematische weergave van het overgangsrecht in Tabel 1, meen ik dat het 
Huidige Voorstel (evident) gelijke gevallen ongelijk behandelt. Er is geen objectief verschil 
tussen een werknemer die op 31 december 2013 een 30%-Beschikking heeft verkregen en 
zijn looptijd 'slechtst met één jaar verminderd ziet worden en een werknemer die op 31 de-
cember 2015 zijn 30%-Beschikking verkreeg en de looptijd daarvan verminderd ziet wor-
den met drie jaar. Voor beide groepen werknemers was de verkorting van de looptijd naar 
vijfjaar niet te voorzien ten tijde van de aanvraag, terwijl beide groepen langlopende finan-
ciële verplichtingen zijn aangegaan. De in Tabel 1 weergegeven uitwerking van het door de 
Staatssecretaris voorgestelde overgangsrecht is mijns inziens willekeurig. 

(31) Nu sprake is van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen, moet beoordeeld worden 
of een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat voor het bedoelde verschil in behan-
deling. Daarbij dient onder meer aandacht geschonken te worden aan de doelstellingen van 
het Huidige Voorstel.29  Zoals ik eerder heb toegelicht, lijkt het er in de onderhavige casus 
op dat de Staatssecretaris de terugwerkende kracht van belastingwetgeving tracht in te zet-
ten vanwege louter budgettaire belangen .30  Louter budgettaire overwegingen kunnen mijns 

27 	Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 026 (nota naar aanleiding van het nader verslag), p.7/8. 
20 	HR  22 november, ECLI:NL:HR:2013:1210, no. 3.3.1 met verwijzing naar EHRM 29 april 2008,  

Burden  tegen het Verenigd Koninkrijk, no. 13378/05, EHRC 2008/80, paragraaf 60. 
29 	Vgl.  HR  22 november, ECLI:NL:HR:2013:1210, no. 3.3.1. en 3.3.8. 
30 	Annex A, alineanummer 28. 
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inziens in de regel niet leiden tot een rechtvaardiging van een maatregel met terugwerkende 
kracht, aangezien een budgettair belang voor de overheid vrijwel altijd aanwezig is. Op het 
eerste gezicht is het ongelijke verschil in behandeling daarom niet gerechtvaardigd - reeds 
vanwege het ontbreken van een gerechtvaardigde doelstelling. 

(32) Mocht nochtans worden aangenomen dat de enkele wens om inkomsten voor de schatkist te 
generen wél een gerechtvaardigde doelstelling is voor het schenden van de gerechtvaardig-
de verwachtingen van werknemers, dan dient te worden nagegaan of het Huidige Voorstel 
niet verder gaat dan voor het bereiken van deze doelstelling nodig is, en wel in die mate dat 
geen sprake is van een redelijke verhouding tussen deze maatregelen (het versoberen van de 
30%-regeling zonder overgangsrecht met volledig eerbiedigende werking) en het daarmee 
beoogde doel (louter budgettair).31  

(33) Het is mij niet duidelijk waarom de Staatssecretaris voor de thans beoogde wijze van over-
gangsrecht heeft gekozen. Het effect van dit overgangsrecht - waarin personen die in objec-
tief dezelfde situatie zitten soms met één, soms met twee en soms met drie jaar verkorting 
van de looptijd van hun 30%-Beschikkingen worden geconfronteerd lijkt mij niet nood-
zakelijk om het beoogde doel (extra belastingopbrengst) te verwezenlijken. Het lijkt ook 
niet proportioneel of 'redelijk'. 

(34) Ten slotte merk ik op dat de Hoge Raad in zijn arresten over de bedrjfsovergangsfaciliteit 
heeft geoordeeld dat de belastingwetgever in beginsel zijn rechtvaardiging van de ongelijke 
behandeling van gelijke gevallen mag baseren op veronderstellingen omtrent het probleem 
en de effectiviteit van de daarvoor gekozen oplossing, tenzij die veronderstellingen evident 
onredelijk zijn  .32  Welk empirisch onderzoek of welke veronderstellingen ten grondslag lig-
gen aan het Huidige Voorstel en de daaruit voortvloeiende ongelijke behandeling van gelij-
ke gevallen is echter niet kenbaar. Enige verklaring van de Staatssecretaris ontbreekt name-
lijk. Dat klemt des te meer aangezien het 'probleem' dat de Staatssecretaris wenst op te los-
sen met de versobering van de 30%-regeling enkel budgettair is. 

(35) Voor zover de wetgever - in weerwil van normen als het rechtszekerheids- en evenredig-
heidsbeginsel - de tien- of achtjaarstermijn van de 30%-regeling niet eerbiedigt voor huidi-
ge gebruikers, dan zou het op zijn minst in de rede liggen dat de wetgever een overgangs-
termijn opstelt die niet willekeurig is en voldoet aan het gelijkheidsbeginsel. 

(36) Tegen deze achtergrond concludeer ik dat het gelijkheidsbeginsel vereist dat het Huidige 
Voorstel wordt aangepast, in die zin dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden. 

6. 	CONCLUSIE 

(37) Hoewel het Huidige Voorstel een (beperkte) vorm van overgangsrecht behelst, is het in 

31 	HR 22  november,  ECLI:NL:HR:2013:1210, no. 3.3.9. 

32 	R. van der Hulle en R. van der Hulle, Toetsing van belastingwetgeving  an  het gelijkheidsbeginsel n 
Nederland en Duitsland, Ars Aequi, december 2015, p.  981 - 991. 
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mijn optiek strijdig met de beginselen van rechtszekerheid, evenredigheid, gelijkheid en 
zorgvuldigheid. De versobering van de 30%-regeling tot vijf jaar is een maatregel die seri-
eus negatief ingrijpt op de financiële situatie van particulieren. Daar is een (zeer) sterke 
rechtvaardiging voor nodig, zeker wanneer deze wijziging de facto en materieel gezien met 
terugwerkende kracht plaatsvindt. Enige rechtvaardiging - behoudens de aanvullende in-
komsten voor de schatkist ontbreekt echter. 

(38) In het licht van de besproken rechtsbeginselen meen ik dat een aanpassing van het Huidige 
Voorstel noodzakelijk is, in die zin dat in overgangsrecht met volledige eerbiedigende wer-
icIng wordt voorzien voor expats die voor de inwerkingtreding van de maatregel een 30%-
beschikking hebben ontvangen. Ingekomen werknemers zouden moeten kunnen vertrouwen 
op een met de Nederlandse Staat gemaakt afspraak. Nederland loopt door het niet opnemen 
van een dergelijke overgangsregeling imagoschade op, hetgeen tevens negatieve gevolgen 
heeft voor het vestigingsklimaat. 

(39) Verschillende verdragen gebieden dat wetgeving voldoet aan het zorgvuldigheids-, rechts-
zekerheids-, evenredigheids- en gelijkheidsbeginsel. De Nederlandse rechter kan het Huidi-
ge Voorstel (als het een wet wordt) via deze weg aan deze rechtsbeginselen toetsen. De uit-
voerbaarheid van het Huidige Voorstel is om deze reden ook onzeker, hetgeen des te meer 
reden is voor het parlement om in te grijpen. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

T. Barlthuysen  

Bijlagen: 2 (Annexen A en B) 
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Juridische analyse van de voorgenomen verkorting van de gebruiksduur van de 30%-
regeling tot vijf jaar voor huidige gebruikers (ingekomen werknemers) 

Geacht bestuur, 

Bij  e-mail  d.d. 28 september 2018 hebt u mij gevraagd om een juridische analyse te maken van de 
voorgenomen verkorting van de gebruiksduur van de 30%-regeling tot vijf jaar voor huidige ge-
bruikers als voorzien in het Belastingplan 2019. Dit mede in het licht van het advies van de Afde-
ling Advisering van de Raad van State daaromtrent. Hierna treft u mijn analyse aan. 

Dit document is als volgt opgebouwd. In paragraaf 1 wordt de reikwijdte van de analyse verduide-
lijkt. Vervolgens komt aan de orde wat de 30%-regeling precies inhoudt (paragraaf 2). Daarna 
wordt in paragraaf 3 uitgelegd welke wijzigingen het Belastingplan 2019 beoogt door te voeren 
voor huidige gebruikers van de 30%-regeling. In paragraaf 4 wordt uiteengezet hoe de Afdeling 
Advisering van de Raad van State haar advies over deze wijzigingen motiveert. Vervolgens komt 
aan de orde in paragrafen 5, 6, 7, 8 en 9 of en zo ja welke nationale en verdragsrechtelijke normen 
zich vanuit het perspectief van het zorgvuldigheids-, rechtszekerheids-, en evenredigheidsbeginsel 
verzetten tegen de voornoemde wijzigingen. Tot slot wordt in paragraaf 10 mijn conclusie gegeven. 
Eerst volgt echter een samenvatting van de analyse. 

SAMENVATTING 

Feiten: ingekomen werknemers als gebruikers van de 30%-faciliteit 

Het Belastingplan 2019 beoogt om per 1 januari 2019 de zogeheten 30%-regeling met directe in-
gang, ook voor bestaande gevallen, te verkorten (te versoberen) ("Maatregel"). Op basis van deze 
regeling mag een werkgever 30% van het loon (inclusief vergoeding) van een werknemer onbelast 
aan laatstgenoemde verstrekken. Op dit moment geldt deze regeling voor een periode van acht jaar. 
Het Belastingplan 2019 behelst een voorstel om deze periode te verkorten naar vijf jaar, ook voor 

De praktijk wordt gevoerd door Stibbe NV. (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34198700).  On  algemene voorwaar-
den van Stibbe NV, zijn van toepassing en bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam 
en worden op verzoek kosteloos verstrekt, Zij zijn tevens te vinden op www.stibbe.com. 
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Deze huidige gebruikers van de 30%-regeling zijn expats die langer geleden (voor 2012) maar ook 
meer recent (tot in 2018) naar Nederland zijn gekomen in de veronderstelling dat zij voor een peri-
ode van tien respectievelijk acht jaar gebruik kunnen maken van de regeling. De Belastingdienst 
heeft aan hen gerichte beschikkingen genomen ('30%-beschikkingen") waarin duidelijk gemaakt 
wordt dat zij inderdaad gedurende een periode van acht jaar (of voor hen die voor 2012 zijn geko-
men: tien jaar) gebruik kunnen maken van deze 30%-regeling. 

Op basis van de door de wet en de 30%-beschikkingen geboden (rechts)zekerheid hebben deze per-
sonen hun (gezins)leven ingericht: er zijn arbeidscontracten aangegaan, hypotheken en/of huur-
overeenkomsten afgesloten, taalcursussen gestart en andere arrangementen gesloten. 

Vele expats luiden nu de noodklok.' Voor hen is het snoeien in de 30%-regeling op de door het Be-
lastingplan 2019 voorziene wijze een harde financiële klap. Zij zijn niet meer zeker of zij bij onge-
wijzigde invoering van de Maatregel hun bestaan in Nederland kunnen voortzetten. 

Onderzoek naar de 30%-regeling ontbreekt voor bestaande gevallen 

De 30%-regeling is al een tijd voorwerp van evaluatieonderzoek. De vraag lag voor of deze rege-
ling moet worden gecontinueerd. Geen van de uitgevoerde onderzoeken heeft echter betrekking op 
de huidige gebruikers van de 30%-regeling. Pas in april 2018 heeft de Staatssecretaris van Financi-
en aangekondigd dat de wijzigingen van de 30%-regeling ook (met terugwerkende kracht) toege-
past worden op de huidige gebruikers van de regeling. Er is echter geen onderzoek gedaan naar het 
nut en de gevolgen van deze niet eerder aangekondigde of onderzochte stap. 

Afdeling Advisering van de Raad van State zeer kritisch 

De Maatregel kan ook niet rekenen op een positief oordeel van de Afdeling Advisering van de Raad 
van State ("AARvS"). In haar advies is de AARvS negatief over het ontbreken van overgangsrecht 
voor huidige gebruikers. De door de Staatssecretaris van Financiën gegeven argumenten tegen het 
opnemen van overgangsrecht acht de AARvS niet overtuigend. 

Het parlement als primaire bewaker van Nederlandse rechtsstateli  Ike  normen 

De Nederlandse Grondwet en meer in het bijzonder het toetsingsverbod van artikel 120 van de 
Grondwet legt de primaire verantwoordelijkheid voor rechtsstatelijke controle van formele wetge-
ving bij het Nederlandse parlement. Het parlement kan en moet nagaan of de Maatregel (verkorting 
duur 30%-regeling voor huidige gebruikers) rechtsstatelijk door de beugel kan. Mijns inziens biedt 
het advies van de AARvS in dat licht reeds voldoende grond om de Maatregel niet in te voeren. in 
lijn daarmee en voortbouwend daarop constateer ik dat de volgende rechtsbeginselen gebieden af te 
zien van de Maatregel: 

Zie  https:/fwww.adealisadeal.nl/our-stories/.  
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- zorgvuldigheîds- en evenredigheidsbeginsel: het Nederlands recht gebiedt dat de wetgever alvo-
rens de wet te wijzigen alle relevante feiten en omstandigheden in kaart brengt. Zoals eerder aange-
geven, is echter in het geheel geen onderzoek gedaan door, of in opdracht van, de Staatssecretaris 
van Financiën naar de impact van de Maatregel op de huidige gebruikers van de 30%-regeling. Een 
dergelijk onderzoek is echter noodzakelijk. 

- rechtszekerheidsbeginsel (eerbiediging gewekt vertrouwen op basis van wetgeving):  alien  die 
zich in Nederland bevinden moeten kunnen vertrouwen op wetgeving. Dit is blijkens literatuur en 
jurisprudentie in het bijzonder het geval als de betreffende regelgeving betrekking heeft op gebie-
den waarbij langetermijnplanning vooropstaat. Daarom gebiedt het rechtszekerheidsbeginsel in dat 
kader dat een overgangstermijn wordt opgenomen voor huidige gebruikers van de 30%-regeling. In 
dit kader merk ik op dat de huidige gebruikers van de 30%-regeling twee aanvullende redenen had-
den om erop te vertrouwen dat de wet op dit punt ongewijzigd zou blijven: 

a. de wetgever heeft eerder (2012) de 30%-regeling versoberd/verkort (van tien naar acht jaar) en 
toen is wel in overgangsrecht voorzien voor de bestaande gevallen; en 

b. de Nederlandse regering heeft herhaaldelijk bevestigd een aantrekkelijk vestigingsklimaat te wil-
len creëren. De Maatregel staat haaks op deze mededelingen, hetgeen de AARvS ook signaleert. 

- rechtszekerheidsbeginsel (eerbiediging gewekt vertrouwen op basis van afgegeven 30%-
beschikkingen): de aan de expats afgegeven »%-beschikkingen specificeren de tijdsperiode 
waarbinnen zij gebruik kunnen maken van de 30%-regeling (acht dan wel tien jaar). Die beschik-
kingen wekken een duidelijk vertrouwen dat de wetgever niet mag schenden behoudens zeer grote 
belangen. Dergelijke belangen lijken echter te ontbreken. Voor de zekerheid merk ik op dat louter 
budgettaire overwegingen in de regel niet kunnen leiden tot een rechtvaardiging van een maatregel 
met terugwerkende kracht. 

Uitvoerbaarheid van de Maatregel onzeker: Nederlandse rechter kan de wet onrechtmatig ver/da-
ren 

Verschillende verdragen gebieden dat wetgeving voldoet aan het zorgvuldigheids-, rechtszeker-
heids-, en evenredigheidsbeginsel. De Nederlandse rechter kan de voorliggende Maatregel al dan 
niet over de band van het Europese recht daaraan toetsen. Gezien de hiervoor gegeven analyse is er 
een gerede kans dat deze Maatregel bij de Nederlandse rechter geen stand houdt. De uitvoerbaar-
heid van de Maatregel is om deze reden ook onzeker, hetgeen des te meer reden voor het parlement 
om in te grijpen. 
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1. 	INLEIDING: REIKWIJDTE VAN DE ANALYSE 

(1) 	Het belastingplan d.d. 18 september 2018 van het Ministerie van Financiën voor het jaar 
2019 ("Belastingplan 2019") voorziet in een verkorting van de termijn waarbinnen de 
30%-regeling voor ingekomen werknemers ("expats") geldt naar vijf jaar. Deze verkorting 
("Maatregel") raakt twee groepen: 

(a) de huidige gebruikers van deze regeling. De groep omvat artsen, architecten, ad-
vocaten, academici, werknemers van start ups, technici, onderzoekers, verpleeg-
kundigen en andere gespecialiseerde werknemers, die (ruim) vóór 18 september 
2018 op basis van een beschikking van de Belastingdienst gebruik maken van de-
ze regeling voor een periode van tien of acht jaar. 

(b) de toekomstige gebruikers van deze regeling. Dit zijn alle ingekomen werknemers 
die na inwerkingtreding van de verkorting gebruik maken van de 30%-faciliteit. 

(2) 	Het Belastingplan 2019 voorziet dus niet in overgangsrecht voor de huidige gebruikers van 
de 30%-regeling (groep a).  Dc  Afdeling Advisering van de Raad van State ("AARvS") 
concludeert dat dit niet getuigt van "bestendige wetgeving" en dat de argumenten van de 
Staatssecretaris van Financiën tegen het voorzien in overgangsrecht "niet overtuigend" zijn. 

(3) 	Deze juridische analyse beoordeelt of deze conclusie van de AARvS klopt en in het bijzon-
der of de voorgestelde Maatregel in lijn is met verschillende algemene rechtsbeginselen als 
vervat in nationaal recht en verschillende verdragen. 

(4) 	In deze juridische analyse wordt de volgende structuur aangehouden: 

(i) Wat is de huidige 30%-regeling (paragraaf 2)?  

(ii) Hoe beoogt de voorgenomen Maatregel de 30%-regeling te wijzigen (paragraaf 
3)?  

(iii) Hoe onderbouwt de AARvS haar negatieve oordeel over de voorgenomen Maat-
regel in relatie tot huidige gebruikers (paragraaf 4)?  

(iv) Wie toetst in eerste instantie of wetten in formele zin voldoen aan (ongeschreven) 
nationale rechtsbeginselen (paragraaf 5)? 

(v) Hoe verhoudt de voorgenomen Maatregel in relatie tot huidige gebruikers zich 
tot: 

(i) het zorgvuldigheidsbeginsel (paragraaf 6);  

(ii) het rechtszekerheidsbeginsel (paragraaf 7); en  

(iii) het evenredigheidsbeginsel  (paragraaf  8)? 
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(vi) Hoe verhoudt de voorgenomen Maatregel in relatie tot huidige gebruikers zich tot 
verdragsrechtelijke normen als artikel 1 van het Eerste Protocol van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens (paragraaf 9)?  

(vii) Conclusie: het oordeel van de AARvS is correct. De Maatregel is vanwege het 
ontbreken van overgangsrecht voor de huidige gebruikers niet in lijn met verschil-
lende nationale rechtsbeginselen en verdragsrechtelijke normen (paragraaf 10). 
Dit is in het bijzonder het geval omdat: 

het Belastingplan 2019 niet voldoende stilstaat bij de belangen van huidi-
ge gebruikers die investeringen hebben gedaan op basis van de huidige 
30%-regeling. Overgangsrecht voor deze groep is aangewezen; 

het in de rede ligt dat deze gebruikers hard getroffen worden door de 
Maatregel omdat zij langdurende verplichting zijn aangegaan in de ver-
onderstelling dat zij minimaal acht of tien jaar gebruik kunnen maken van 
de 30%-regeling; en 

bij eerdere aanpassingen van de 30%-regeling wel in overgangsrecht is 
voorzien. 

2. 	WAT IS DE IlIUlDIGE 30%-REGELING? 

(5) De Wet op de loonbelasting 1964 ("Wet  LB  1964") voorziet in de mogelijkheid om extra 
kosten te vergoeden die een ingekomen werknemer maakt vanwege zijn verblijf in Neder-
land, de zogenaamde extraterritoriale kosten (hierna ook: "ETK"). De 30%-regeling is een 
gerichte belastingvrij stelling die ziet op de extraterritoriale kosten die een ingekomen 
werknemer maakt. 

(6) De 30%-regeling is meer specifiek vervat in artikel 31a lid 2 sub e Wet  LB  1964. Daarin is 
bepaald dat een werkgever, onder voorwaarden, maximaal 30% van het loon (inclusief ver-
goeding) onbelast kan uitkeren aan ingekomen werknemers. Dit kan de werkgever doen 
voor de duur van acht jaar.2  

(7) De Belastinginspecteur geeft ingekomen werknemers die in aanmerking komen voor de 
30%-regeling desverzocht een beschikking af (een zogenoemde: "30%-Beschikking"). In 
deze beschikking bevestigt de Belastinginspecteur de termijn waarbinnen de betreffende 
werknemer in aanmerking komt voor de 30% regeling. 

Nadere toelichting: als de beschikking vóór 1 januari 2012 is afgegeven, dan is de looptijd 
van de beschikking maximaal tien jaar. Als de beschikking na 1januari 2012 is afgegeven, 

Daarnaast kan de ingekomen werknemer die onder de 30%-regeling valt ook kiezen voor de zoge-
noemde 'partiële buitenlandse belastingplicht'. Dat aspect belicht ik in randnummer 14 van deze ana-
lyse. 

STASD\20805393.1 	 ( ) 



non  

dan is de looptijd van de beschikking maximaal acht jaar.3  Na afloop van de termijn kan de 
werknemer geen gebruik meer maken van de 30%-regeling. 

(8) Voor de Belastingdienst, de werkgever en de werknemer is de 30%-regeling gebruiksvrien-
delijk aangezien de daadwerkelijke extraterritoriale kosten niet geadministreerd en gecon-
troleerd hoeven te worden. Er hoeft daardoor geen gebruik te worden gemaakt van de mo-
gelijkheid om daadwerkelijke ETK onbelast te vergoeden. 

	

3. 	HOE BEOOGT DE VOORGENOMEN MAATREGEL DE 30%-REGELING TE 
WIJZIGEN? 

(9) Het Belastingplan 2019 verkort de termijn waarbinnen gebruik gemaakt mag worden van 
de 30%-regeling van acht jaar naar vijfj aar .4  De huidige planning houdt in dat deze wijzi-
ging in werking treedt met ingang van I januari 20  19.5  De voornoemde verkorting geldt 
niet alleen voor nieuwe gevallen, maar ook voor bestaande gevallen. Het Ministerie geeft 
hierbij de volgende toelichting:6  

Iet voorgestelde zevende lid van artikel 31a Wet  LB  1964 heeft betrekking op de 
zogenoemde ingekomen werknemers. Zij kunnen samen met hun werkgever verzoeken om de 
3011Mregeling toe te passen, De tekst van genoemd zevende Iki heeft tot gevolg dat de maximale 

looptijd van de 30%regelInçj voor ingekomen werknemers wordt ingekort van acht jaar tot vijf 
jaar, In feite betekent dit voor bestaande gevallen dat de einddatum op de beschikking voor de 
30%regeling met precies drie jaar wordt vervroegd maar niet verder dan tot 31 december 2018. 

Voor,  het overige is met dit lid geen inhoudelijke wijziging beoogd, 

(10) De verkorting van de termijn naar vijf jaar geldt zowel voor expats die een beschikking 
hebben met een termijn van acht jaar (afgegeven na 1januari 2012) als expats met een tien-
jarige beschikking (afgegeven vóór 1januari 2012). Beide groepen expats worden - indien 
het Belastingplan 2019 op dit punt ongewijzigd aangenomen wordt - vanaf 1januari 2019 
met een verkorting tot vijf jaar geconfronteerd, terwijl zij gerekend hebben op een termijn 
van totaal tien respectievelijk acht jaar. Daarbij merk ik op dat de Staatssecretaris heeft op-
gemerkt dat voor de mogelijkheid om de daadwerkelijke ETK te vergoeden "in de praktijk 

De andere voorwaarden waaraan een expat moet voldoen voor de 30%-regeling laat Ik buiten be-
schouwing omdat deze juridische analyse ziet op de beoogde verkorting van de termijn waarbinnen 
van de 30%-regeling gebruik mag worden gemaakt. 

Artikel XIII sub F Belastingplan 2019. Het Belastingplan 2019 is  online  te raadplegen: 
https://www.rijksoverheid.nh/onderwerpen/belaStiflgplafl/belaStiflgPlaflstukkefl.  

Artikel XLIV, eerste lid Belastingplan 2019. 

	

6 	 Artikelsgewijze toelichting Belastingplan 2019, toelichting bij Artikel XIII, onderdeel f. 
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ook /zalJ worden uitgegaan van een maximumperiode van vijf  jaar."7  

(11) Deze 'onmiddellijke werking' staat in schril contrast met de handelwijze van de Staat bij het 
Belastingplan 2012, toen de maximale termijn werd verkort van tien naar achtjaar. Destijds 
is overgangsrecht ingevoerd, waardoor de werknemers die reeds een tienjarige beschikking 
hadden niet werden geraakt in hun rechtspositie.8  

(12) Dat overgangsrecht uit 2012 wordt door het Belastingplan 2019 echter ook afgeschaft: de 
vijfiaarstermijn geldt vanaf 1januari 2019 voor alle bestaande en toekomstige gevallen.9  

(13) De beperking tot een vijfjaarstermijn heeft ook invloed op de periode waarin werkgevers 
een onbelaste vergoeding mogen geven voor schoolgelden van internationale scholen. Die 
periode is gekoppeld aan de termijn van de 30%-beschikking en wordt nu dus ook vijf 
jaar.'°  Opvallend genoeg is voor schoolgelden wél overgangsrecht opgenomen in het Belas-
tingplan 2019.11  Het gaat dan om de vergoeding voor het schooljaar 2018/2019. Voor  dc  
schooljaren 2019/2020 en 2020/2021 geldt dit overgangsrecht niet, terwijl het mogelijk is 
dat een acht- of tienjarige beschikking op dat moment nog niet zou zijn verlopen. 

(14) Tot slot merk ik op dat het Belastingplan 2019 ook voorziet in een versobering van de zo-
genoemde 'partiële buitenlandse belastingplicht'. Dat houdt in dat werknemers die in aan-
merking komen voor de 30%-regeling ervoor kunnen kiezen dat hun belastbare inkomen uit 
aanmerkelijk belang (box 2) of het belastbare inkomen uit sparen en beleggen (box 3) 
wordt bepaald volgens de regels die gelden voor een buitenlands belastingplichtige.'2  In de 
praktijk betekent dit dat er voor die boxen een lager bedrag is waarover belasting wordt ge-
heven. Door de verkorting van de 30%-regeling naar vijf jaar met onmiddellijke werking 
wordt ook de keuze voor partiële buitenlandse belastingplicht beperkt tot vijf jaar.  13  

Tweede Kamer, vergadeijaar 2018-2019, 35 026, riT. 3, p. 21. 

Zie artikel 39e Wet  LB  1964. 

Artikel XIII, onderdeel G Belastingplan 2019. 
10 	Artikel 3 1 a lid 2 sub e Wet  LB  1964. Artikel 10e, achtste lid, van het UBLB 1965. Zie ook Artikels-

gewijze toelichting Belastingplan 2019, toelichting bij Artikel XIV. 

11 	Artikel XIV Belastingplan 2019. 
2 	Artikel 2.6 van de Wet  LB  1964, in samenhang met artikel 11 eerste lid UBIB 2001. 

13 	Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 026, nr. 3, p. 22: "De verkorting van de maximale loop-
tijd van de 30%-regeling voor ingekomen werknemers werkt door naar de keuzeregeling voor parti-
ele buitenlandse belastingplicht in de heffing van inkomstenbelasting, omdat het keuzerecht alleen 
kan worden toegepast gedurende de looptijd van de 30%-regeling'. Een keuze voor partieel buiten-
landse belastingplicht geldt op grond van artikel 11 eerste lid UBIB ten hoogste voor de periode 
waarin de werknemer in dat kalenderjaar voor hoofdstuk 4A van het UBLB 1965 wordt beschouwd 
als ingekomen werknemer. 
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(15) De huidige gebruikers worden dus geconfronteerd met vier versoberingen die met onmid-
dellijke werking en zonder overgangsrecht per 1januari 2019 worden ingevoerd: 

(i) verkorting termijn 30%-regeling naar vijf jaar; en  

(ii) verkorting van de termijn van onbelaste vergoeding van schoolgelden van interna-
tionale scholen naar vijf jaar, zij het met overgangsrecht voor het schooljaar 
2018/2019; en  

(iii) in de praktijk een verkorting van de termijn voor de werkelijke ETK-regeling naar 
vijfjaar; en  

(iv) in de praktijk leidt de verkorting van de termijn van de 30%regeling ook tot een 
verkorting van de termijn voor de partiele buitenlandse belastingplicht naar vijf 
jaar. 

4. 	110E ONDERBOUWT DE AARVS HAAR NEGATIEVE OORDEEL OVER DE 
MAATREGEL IN RELATIE TOT HUIDIGE GEBRUIKERS? 

(16) 	De AARvS stelt voorop dat de draagvlak voor het fiscale stelsel in belangrijke mate afhangt 
van de voorspelbaarheid van de wetgeving. De AARvS geeft vervolgens de verkorting van 
de termijn voor het gebruik van de 30%-regeling voor huidige gebruikers als een voorbeeld 
van een situatie waarin in een "(soms veel te) hoog tempo een groot aantal wijzigingen 
doorgevoerd" wordt met als gevolg dat "de voorspelbaarheid van de fiscale wetgeving" 
aangetast wordt. 14 

(17) De AARvS heeft zich concreet met betrekking tot de Maatregel als volgt uitgelaten over het 
ontbreken van overgangsrecht bij de 30%-regeling:15  

Ook het grotendeels ontLweken van eerbiedigende werking voor bestaande 
gevallen hij de verkorting (in vootiggend voorstel) van de looptijd van de 3O% 
regeling van acht naar vijf jaar is een maatregel die niet getuigt van bestendige 
wetgeving. Het ergwnent dat ovetgangsrecht juridisch niet noodzakelijk wordt 
geacht en dat het slechts om een beperkt aantal gevallen gaat (maximaal 
11,000) overtuigt niet. Bovendien verdraagt het ontbreken van overgangsrecht 
zich niet met het beleid om het h'scaie vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden 
en zo mogelijk te versterken. Daarvoor is voorspelbare wetgeving met 
eerbiediging van bestaande rechten Immers van cruciaal belang. 

(18) Dit oordeel van  dc  AARvS vindt mijns inziens steun in recht. Het Nederlands recht en ver-
schillende verdragen kennen verschillende rechtsbeginselen die zich verzetten tegen het 

14 	Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35026, nr. 4. 

Idem. 
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zonder overgangsrecht verkorten van de termijn waarbinnen de 30%-regeling gebruikt mag 
worden voor huidige gebruikers. Dit zet ik hierna uiteen. 

5. 	WIE TOETST IN EERSTE INSTANTIE OF WETTEN IN FORMELE ZIN 
VOLDOEN AAN (ONGESCHREVEN) NATIONALE RECHTSBEGINSELEN? 

(19) Binnen het Nederlandse staatsbestel is het primair de taak van de (formele) wetgever om 
ervoor te zorgen dat wetgeving in lijn is met algemene nationale rechtsbeginselen.16  De 
rechterlijke macht doet op dit gebied een stap terug: wetten informele zin mogen namelijk 
niet getoetst worden aan algemene nationale rechtsbeginselen noch aan grondwettelijke be-
palingen. Dat volgt uit art. 120 van de Grondwet.  17  De verantwoordelijkheid voor het op-
stellen van wetten die voldoen aan (ongeschreven) nationale rechtsbeginselen en grondwet-
telijke bepalingen ligt daarmee dus temeer bij de regering en de Staten-Generaal. 

(20) Het Belastingplan 2019 is een voorstel voor een wet in formele zin. Dat betekent dat het 
Belastingplan 2019, indien dat is vastgesteld, niet door de rechterlijke macht getoetst kan 
worden aan algemene nationale rechtsbeginselen. Zelfs indien een rechter tot het oordeel 
zou komen dat het Belastingplan 2019 (op punten) strijdig is met een algemeen nationaal 
rechtsbeginsel, staat het toetsingsverbod van art. 120 Gw in beginsel eraan in de weg dat 
het Belastingplan 2019 buiten werking wordt gesteld.18  Het is immers in eerste instantie aan 
de regering en de Tweede en Eerste Kamer om ervoor te zorgen dat hun wetten in lijn zijn 
met algemene nationale rechtsbeginselen, en niet aan de rechterlijke macht. 

(21) In deze analyse richt ik mij op de verenigbaarheid van de beoogde aanpassing van de 30%-
regeling voor reeds bestaande gevallen (dat wil zeggen: expats die reeds een beschikking 
hebben ontvangen met een tien- of achtjaarstermijn) met verschillende rechtsbeginselen. 

6. HOE VER-HOUDT DE VOORGENOMEN MAATREGEL ZICH TOT HET 
ZORGVULDIGHEIDSBEGINSEL? 

(22) Het zorgvuldigheidsbeginsel vereist - kort gezegd - dat de wetgever kennis neemt van alle 
relevante feiten en belangen en deze vervolgens afweegt voordat wetgeving wordt aange-
nomen. In dat kader is onder meer van belang of voorbereidend onderzoek is gedaan naar 
de gevolgen van voorgenomen wetgeving, in dit geval de Maatregel. Hierna ga ik na of dit 
het geval is. 

16 De regering en de Staten-Generaal zijn samen de wetgever in formele zin. 
17 FIR 14  april  1989, NJ 1989/469, ECLI:NL:HR:1989:AD5725 (Harmonisatiewet, no. 3.6. 

8 	Dit lijdt enkel uitzondering als sprake is van bijzondere omstandigheden die niet zijn verdiscon- 
teerd in de afweging van de wetgever'. Zie  FIR  19 december 2014,  NJ  2015/344, 
ECLI:NL:HR:2014:3679, r.o. 3.6.2. 
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6.1. 	Aanleiding voor de voorgenomen maatregel en het onderzoek van  Dialogic  

(23) Op 1juni 2017 heeft onderzoeksbureau  Dialogic  in opdracht van het Ministerie van Finan-
ciën een evaluatie uitgevoerd van de 30%-regeling.19  Deze evaluatie was mede een gevolg 
van de motie van de leden Merkies en Grashoff°  en een rapport van de Algemene Reken-
kamer.2 ' Kort en goed moest  Dialogic  beoordelen of de 30%-regeling nog voldeed aan de 
doelen van de regeling, te weten het aantrekken van deskundige werknemers uit het buiten-
land, het aantrekkelijk houden van het Nederlandse vestigingsklimaat en het verminderen 
van administratieve lasten. Daarnaast heeft  Dialogic  onderzocht of de 30%-regeling moge-
lijk doeltreffender of doelmatiger gemaakt kon worden, bijvoorbeeld door het verkorten 
van de looptijd naar vijf jaar of een verlaging van het forfait. 

(24) Dialogic  heeft verschillende onderzoeksmethodes gebruikt, waaronder interviews, surveys 
en een analyse van microdata van het CBS. Voor mijn analyse van de 30%-regeling is 
vooral het onderzoek naar de mogelijke aanpassingen van de 30%-regeling relevant: één 
van die aanpassingen staat namelijk in het Belastingplan 2019 (de beperking van de looptijd 
tot vijf jaar). Vanuit dat perspectief bekeken, valt op dat  Dialogic  deze aanpassing alleen 
vanuit een toekomstperspectief heeft onderzocht  .22  Met andere woorden:  Dialogic  heeft ge-
toetst welke impact aanpassingen hebben op de doelmatig- en doeltreffendheid van de 30-
%-regeling vanuit het perspectief of in de toekomst minder hooggeschoolde expats naar 
Nederland zullen komen. Hoewel het goed is dat dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd 
voordat beleid wordt gewijzigd, staat tegelijkertijd vast dat  Dialogic  zici heeft gekeken naar 
de impact van mogelijke beleidswijzigingen op bestaande gevallen. 

(25) Op 20 april 2018 zond de Staatssecretaris van Financiën de kabinetsreactie op de evaluatie 
van  Dialogic  naar  dc  Tweede Kamer.23  De strekking van die reactie is dat het kabinet meent 
dat de evaluatie aantoont dat de 30%-regeling goed werkt. Daarnaast is het kabinet positief 
over de "eerste aanbeveling van  Dialogic  [ ... ] dal de maximale looptijd van de 30%-
regeling wordt beperkt van achtjaar tot vijfjaar." De Staatssecretaris doet vervolgens deze 
aankondiging: 

19 	Dialogic, 	Evaluatie 	30%-regeling 	(1 	juni 	2017). 	Online 	te 	raadplegen: 
https://www.dialogic.nl/file/2017/06/DialogiCEValUatie30regeliflgfinalO  1-06-2017.pdf. 

20 	Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016,34475, nr. 21. 

21 	Algemene Rekenkamer, Fiscale tegemoetkoming voor experts uit het buitenland: de 30%- regeling 
(2016).  Online  te raadplegen: https://www.rckenkamer.nl/publicaties/raPPOrtell/2Ol6/OS/l  8/fiscale- 

22 	Dialogic,  Evaluatie 30%-regeling, p. 79. 

23 	Brief van de Staatssecretaris van Financiën van 20 april 2018 (Tweede Kamer, Vergadeijaar 2017- 
2018, 34 785, nr. 83). 
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"6'oncreet betekent dit dat het kabinet in het pakket Belastingplan 2019 zal voor-
stellen de maximale looptijd van de 30%- regeling met ingang van 1januari 2019 
voor zowel nieuwe als bestaande gevallen met driejaar te verkorten." 

(26) Hoewel uit de evaluatie van  Dialogic  kan worden geconcludeerd dat de verkorting van de 
looptijd naar vijf jaar een maatregel is om de doelmatigheid van de 30%-regeling naar de 
toekomst te borgen, kan uit de evaluatie niet worden geconcludeerd dat deze verkorting zou 
moeten gelden voor bestaande gevallen.  Dialogic  heeft de effecten van een dergelijke wij-
ziging niet onderzocht. Sterker nog:  Dialogic  concludeert dat beleidsconsistentie een grote 
waarde heeft en dat "Iejen  stabiele overheid met stabiel beleid wordt gewaardeerd door 
bedrijven (en werknemers) 24  

(27) Het lijkt daarnaast onwaarschijnlijk dat het kabinet een eigen onderzoek (d.w.z. los van de 
evaluatie van  Dialogic)  heeft gedaan naar de gevolgen voor bestaande gevallen bij een in-
korting van de termijn met onmiddellijke werking. De Memorie van Toelichting bij het Be-
lastingplan 2019 doet het beeld rijzen dat sprake is van ad hoc wetgeving. Zo motiveert het 
kabinet het bestaan van overgangsrecht voor schoolgelden voor internationale scholen door 
te wijzen op de "de vele ontvangen reacties op de aangekondigde onmiddellijke werking 
van de maatregel per januari 2019" en de kennelijk uit deze reacties blijkende indruk dat 
deze maatregel "een grote financiële impact kan hebben" .25 Kennelijk beschikt de Staatsse-
cretaris van Financiën niet over eigen informatie over de impact van de Maatregel op hui-
dige gebruikers. Op grond hiervan lijkt het erop dat de maatregel om de 30%-regeling met 
onmiddellijke werking te wijzigen, is voorgesteld zonder de gevolgen daarvan voor be-
staande gevallen te onderzoeken. 

(28) Het is moeilijk om aan de indruk te ontkomen dat louter budgettaire overwegingen door-
slaggevend zijn geweest, in plaats van (gedegen) beleidsonderzoek. Dat blijkt ook wel uit 
het "Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele belastingwetten en 
enige andere wetten (Belastingplan 2019)", waarin de Staatssecretaris zijn motivering uit-
eenzet voor het niet voorzien in overgangsrecht:26  

"Bij de vraag of overgangsrecht moet worden getroffen is een afweging gemaakt 
tussen de belangen van degenen die(mogelijk) geraakt worden door de nieuwe 
wetgeving en de belangen van andere inhoudingsplichtigen en belastingplichtigen 
die niet een dergelijke tegemoetkoming krijgen. Het kabinet heeft er, mede gelei 
op de budgettaire gevolgen, voor gekozen geen overgangsrecht op te nemen." 
[onderstreping door mij' 

(29) Op grond van het voorgaande is mijn eerste conclusie dat de door het Belastingplan 2019 
beoogde verkorting van de looptijd voor bestaande gevallen in strijd is met het zorgvuldig- 

24 	Dialogic,  Evaluatie 30%-regeling, p. 114. 
25 	Tweede Kamer, vergaderj aar 2018-2019, 35 026, nr. 3, p.  24. 

26 	Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 026, nr. 4, p. 6, 
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heidsbeginsel. Dat beginsel vereist dat wetgeving zorgvuldig wordt voorbereid, door kennis 
te nemen van alle relevante feiten en belangen en deze vervolgens af te wegen. Gelet op de 
waarschijnlijk zeer significante impact van de Maatregel voor huidige gebruikers, waarover 
hieronder meer, had het mijn inziens in het licht van het zorgvuldigheidsbeginsel op de weg 
van de Staatssecretaris gelegen om deze impact (in ieder geval) kenbaar te onderzoeken en 
af te wegen. 

6.2. 	De gevolgen voor bestaande gevallen wanneer enig overgangsrecht ontbreekt 

(30) 	Zoals hiervoor is toegelicht, heeft  Dialogic  geen onderzoek gedaan naar de gevolgen voor 
de bestaande gevallen. Er zijn echter duidelijke aanwijzingen dat de gevolgen voor de hui-
dige gebruikers van de 30%-regeling disproportioneel kunnen zijn: 

(i) Om te beginnen concludeert  Dialogic  dat door de verkorting van de looptijd spra-
ke kan zijn van een daling van het netto-inkomen van 20% tot 25%.27  In het rap-
port wordt niet onderzocht wat die daling voor huidige gebruikers van de 30%-
regeling zal betekenen. De ervaring leert dat dit een (zeer) significante daling is, 
zeker als de getroffen expat de enige kostwinner is in een gezin met kinderen dan 
wel (zoals kennelijk vaak het geval is) legio financiële verplichtingen is aange-
gaan in de veronderstelling acht jaar gebruik te kunnen maken van de 30%-
regeling. Dat kan leiden tot situaties als (noodgedwongen) verhuizingen en aflos-
singsproblemen.  

(ii) Daarbij komt dat expats daadwerkelijk zijn uitgegaan van de veronderstelling dat 
de maximale termijn in hun beschikking (acht of tien jaar) gerespecteerd zou 
worden. Op grond daarvan zijn zij langlopende financiële verplichtingen aange-
gaan. Hierna volgt een overzicht van persoonlijke verhalen van verschillende ex-
pats:28  

Cristina (Corporate Manager): "We came here in January of 2014 
due to a transfer with an American multinational company. My 
salary was negotiated based on the 30% ruling tax incentive. 
Since my position in  NL  pays considerably less than it does in the 
US, I had to take a lower salary for a similar job. Combine that 
with the higher taxes, higher cost of living, cost to relocate, for-
going certain retirement benefits (401k match), the only way I 
could just ifr the move financially, was the 30ru1e. 

To make matters worse, my husband and I purchased a home 
here in The Netherlands in 2017, right before we heard the news 
that there would he no transition period for the proposed shorten-
ing of the 30ru1e. The mortgage amount was calculated by the 

27 	Dialogic,  Evaluatie 30%-regeling, p. 81 - 82. 
28 	Zie:  https://www.adealisadeal.nh/our-stories/.  
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bank based on our monthly income, which included the discount 
we should have received for 4 more years due to our 30ru1e 
grant. 

If this proposal becomes law, come January 2019, we will not he 
able to afford our mortgage. We will be left with the choice to ei-
ther drain our life savings to stay, or sell our home abruptly be-
fore the investment was worthwhile, and go home. Either way, if 
this proposal becomes law, it will destroy us financially." 

Jessica  (Universitair  Docent): 'Ijoined the University of Amster-
dam  (UvA)  in December 2011 as an Assistant Professor of Com-
munication Science. While my husband and I were anxious about 
packing up our home and moving to the Netherlands to start over 
again, we were assured that - via the 30% ruling - we would be 
fiscally secure. And indeed, we have been. We were able to con-
tribute to an American pension plan, find a sinai! ('43m2) apart-
ment that fits our needs and budget, pay our bills - including the 
costs of my husband's treatment of multiple sclerosis, and visit 
family twice per year in the US. Not an exorbitant life, but a hap-
py one. 

Fast forward to 2018. I am now a tenured Associate Professor 
(UHD1) at the  UvA  where I direct the Center for research on 
Children, Adolescents, and the Media and teach hundreds of stu-
dents each year. We are happy here. This is our home. And sud-
denly we are faced with the prospect of having to leave. We can-
not afford paying pensions in 2 countries and Box 3 taxation. In 
short, we cannot managed such a sudden, significant, and unex-
pected salary decrease. If this proposal goes through as is de-
signed now, we will be forced to leave in order to protect our fis-
cal future. Is this truly what the goal of this proposal is? To en-
courage people such as myself— people doing our best to con-
tribute to this beautiful country - to leave? I surely hope not." 

Lindy  (Klinisch  Perfusionist): "Growing up in a beautjJiil country 
called South Africa, I did my Master degree in Clinical Tech-
nology and specialised in cardiovascular perfusion in Bloemfon-
tein. At the end of 2009 I got a job offer at Leiden University 
Medical Centre as a senior cardiovascular perfusion ist, and I 
was also offered a senior position at a private clinic in Australia, 
however the offer including the fl41 30% ruling for 10 years by 
LUMC convinced me that my financial situation would be best 
served by accepting the LUMC offer, and I moved to Leiden in 
March 2010. 
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Since 2007, there became a huge shortage of perfusionist in the 
Netherlands and ever since then peifusionists from Germany, 
Belgium, Italy, Poland, Turkey, India, South Africa and USA have 
been employed by hospitals all over the Netherlands, which 
makes out 15% of all perfusionist currently working in the Neth-
erlands. 

We as expats didn't just bring our expertise to the Netherlands, 
but we are also working hard and actively involved in the training 
and education of the students to become future perfusionists. 

If the Netherlands decides not to honor their previous commit-
ment to the 30% ruling, then financially I would be at a disad-
vantage in my long term financial planning. I made this 10-year 
commitment to the Netherlands on the understanding that they 
willfulfil their 30% ruling commitment to me. I have continued to 
base my career path on this, and indeed turned down lucrative 
contracts and opportunities in other countries. If this 30% ruling 
is rescinded, it will force the international health care community 
working in the Netherlands into financial disadvantage as many 
will seek future employment in other countries where their exper-
tise is also in high demand. For me, at the end of the day, the un-
certainty and the resentment for not taking the opportunities that 
came my Way is staring me straight into my face, and ultimately, I 
might have to move to another country much earlier than I have 
planned." 

(31) Kort en goed zijn er sterke aanwijzingen dat het ontbreken van eerbiedigende werking voor 
bestaande gevallen bij de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling een (zeer) grote 
negatieve impact kan hebben op bepaalde groepen expats. Het argument dat het slechts om 
een beperkt aantal gevallen gaat (maximaal 11.000) overtuigt vanuit dat perspectief niet, 
aangezien de negatieve effecten zeer zwaar kunnen zijn voor deze groep. Dat deze negatie-
ve gevolgen voor individuele gevallen noch zijn onderzocht noch zijn meegewogen bij het 
opstellen van het Belastingplan 2019, is mijns inziens niet goed te verklaren en in strijd met 
het zorgvuldigheidsbeginsel. 

7. 110E VERHOUDT DE VOORGENOMEN MAATREGEL ZICH TOT HET 
RECHTSZEKERHEIDSBEGINSEL? 

(32) Het rechtszekerheidsbeginsel gebiedt dat betrokkenen kunnen vertrouwen op het geldende 
recht en verzet zich in principe tegen terugwerkende kracht. Het is van belang dat men zijn 
gedrag kan afstemmen op het recht. Dat kan alleen als het recht een bepaalde mate van 
duurzaamheid heeft. De Hoge Raad spreekt van: "het op de eisen der rechtszekerheid be-
rustende rechtsbeginsel dat wetgevende maatregelen alleen voor de toekomst behoren te 
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,,29 gelden. 

(33) In dit deel van mijn analyse sta ik eerst stil bij de vraag of er sprake is van 'terugwerkende 
kracht' van liet Belastingplan 2019. Vervolgens beschouw ik het eigen beleid van de Staats-
secretaris inzake terugwerkende kracht van fiscale regelgeving. Daarna stel ik vast dat bij 
bestaande gebruikers concrete verwachtingen zijn gewekt die worden geschonden indien 
geen overgangsrecht wordt geïmplementeerd. Vervolgens beoordeel ik of de eigen visie 
van de Staatssecretaris op de noodzaak tot liet voorzien in overgangsrecht voor de 30%- 
regeling hout snijdt. Ten slotte onderzoek ik aan de hand van de zogenaamde 'omstandig- 
hedencatalogus' van belastingrechtdeskundige Pauwels of overgangsrecht in de onderhavi- 
ge casus aangewezen is. 

7.1,1. 	Terugwerkende kracht van het Belastingplan 2019? 

(34) Wanneer een wet terugwerkende kracht heeft, dan moet extra streng getoetst worden aan 
het rechtszekerheidsbeginsel. Het is daarom van belang om vast te stellen of de Maatregel 
terugwerkende kracht heeft. 

(35) Er zijn in deze context drie hoofdvormen van inwerkingtreding van wettelijke bepalingen, 
te weten formeel terugwerkende kracht, uitgestelde werking en onmiddellijke werking.30  

(36) Het Belastingplan 2019 voorziet in een onmiddellijke werking van de Maatregel: het feite-
lijke ingangstijdstip van de Maatregel valt samen met de inwerkingtreding van het Belas-
tingplan 2019. Vanaf inwerkingtreding op 1 januari 2019 is de maximale looptijd vij fjaar, 
ongeacht of het een bestaand of toekomstig geval betreft. 

(37) Bij onmiddellijke werking is sprake van terugwerkende kracht wanneer een wet met on-
middellijke werking rechtsgevolg aan omstandigheden uit het verleden verbindt. Dit wordt 
materieel terugwerkende kracht genoemd. Pauwels verwoordt het als volgt: de term materi-
eel terugwerkende kracht wordt gebruikt om "aan le geven dat een wijziging meebrengt dat 
een door het oude recht gewekte verwachting wordt aangetast". 31 Volgens Pauwels is het 
onderscheid tussen onmiddellijke werking en formeel terugwerkende kracht hierdoor soms 
'flinterdun'. 

(38) Het Belastingplan 2019 in de huidige vorm betreft, waar het gaat om de verkorting van de 
30%-regeling voor huidige gebruikers, een geval van onmiddellijke werking met (materi-
eel) terugwerkende kracht. Dat komt doordat de verkorting van de looptijd tot vijf jaar ook 
voor bestaande gevallen geldt. Er wordt dus rechtsgevolg verbonden aan een feit uit het 
verleden, te weten de periode waarbinnen een expat reeds binnen de 30%-regeling viel. 

29 	HR 24  oktober  1984, BNB 1985/59. 

30 M.R.T. Pauwels, Terugwerkende kracht van belastingwetgeving: gewild en gewogen, Sdu uitgevers 
Amersfoort 2009, p.  28-30. 

31 	Pauwels (2009), p.  116. 
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7.1.2. 	Het rechtszekerheidsbeginsel: belastingregels moeten volgens het eigen beleid van de 
Staatssecretaris slechts in uitzonderlijke gevallen terugwerkende kracht krijgen 

(39) De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het rechtszekerheidsbeginsel ook van belang is bij wet-
geving met materieel terugwerkende kracht. Door materieel terugwerkende kracht kunnen 
immers gerechtvaardigde verwachtingen worden geschonden. In het zogeheten Beerta-
arrest, waarin sprake was van onmiddellijke werking van wetgeving, heeft de Hoge Raad 
het volgende overwogen:32  

"Bij het rechtszekerheidsbeginsel gaat het evenwel ook om eerbiediging van ge-
rechtvaardigde verwachtingen. Indien, zoals hier, in een legesverordening voor de 
afgifte van een bouwvergunning een vrijstelling geldt, schendt de wetgever g 
rechtvaardigde verwachtingen indien hij reeds ingediende, doch bil de inwerking-
treding van de gewijzigde verordening nog niet afgedane aanvragen ongeacht het 
tijdstip waarop aan het voornemen tot afschaffing bekendheid is gegeven in de hef -
fig  betrekt." [onderstreping door mij] 

(40) De Maatregel schendt de in het licht van vigerende regelgeving gerechtvaardigde verwach-
tingen van alle expats die een beschikking hebben gekregen waaruit blijkt dat zij voor een 
periode van acht of tien jaar gebruik kunnen maken van de 30%-regeling. 

(41) Ook het Ministerie van Financiën lijkt te erkennen dat rechtszekerheid een groot goed is. 
Op 25 juni 1997 heeft de Staatssecretaris van Financiën een brief aan de Tweede Kamer 
aangeboden over terugwerkende kracht van belastingwetgeving.  33  Daarin staat het volgen-
de: 

tn'c frrir h  

ir 2 
BRIEF VAN 0E STAATSSECRETARIS VAN F1NANCIN 

Mn de fnzrer ven de Tweede Kenner der Seei-Ge1eree 
L)en Heei, 251in 117  

1jderis het eiQenleeli o.„ei~eg met de vaste tonimissit 'i„--er rendr, cp iS mei . 

over bovei, remd onderwerp heb Ik mede neer aarile~ ,Jing ven de 
dechtevs&ir ter zake kenbeer oemeekt da t een belastende fiscale 

meetreeIen, bIirjjdn r uit:nderIijke geve1en, geen terugerkerde kracht  eel  
•.orden toegekend, Daarbij, heb Jk er ook op gewezen dat het beleid er bveridien op 
gericht is derg&4]ke  uitzonderlijke gevallen te morkomen Overeerkomst ig mijn 
toezegging bevestig ik hierbij dit standpunt, 

32 	HR 7  oktober  1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC5I 12, BNB 1993/4. 

33 Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 212, nr. 2. 
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Everleells &s uitkomst van bovenverm&de e chtewen  vo-., r de vraagof 
er sprake is van uitrderijke gevaller de pvatting van de Raad var State ter zake 
uerden e cd zoals geformuleerd n  ht  ad:ie va n de Raad van State bij 

tsvorjrstal 24 172 ikamerstukken H 1994!95 24 t72, A) De Raad van State is 
daarin van oordeel dat  ear  bela rgmaatragalen da een verrwarng van de 
belast ngheffrg betekenen geer, 	terugwerkende kracht gegeven mao 
vrnrden, terzj bij:cndere istand'eder een afwijking van deze regel 
recht'iaard;en, In eder geval kar, aldus de Read var, State, geen terugverkende 
kracht order, gegeven aan maatregelen  dc  voor de be est plchtgen vóór het 
tjdstip  ear-cp het regime za gaan gelden niet of niet vcldoende kenbaar zijn. 

De bcvenbedo&de bijzondere omstandigheden  dc  een terug.verkerde kracht van  
earl  berwarende fiscc maatregel kunnen re tvaardiger, kunnen, volgers da Raad 
van State worden gevormd door aanmerkejke aankondgrgseffecten of  can  
crrvangrijk onagenlijk gebruik F misbruik ver een wettelijke vccraienng, 

Ce Sc 	cratads van 

(42) Bij brief van 26 september 1997 heeft de Staatssecretaris bevestigd dat deze brief het gel-
dende beleid weergeeft en dat dit bij het opstellen van toekomstige fiscale regelgeving tot 
richtsnoer zal worden genomen.` Dat is nogmaals bevestigd bij brief van 7 december 
2009.35   In een brief van 8 december 2017 refereert de Staatssecretaris wederom aan de 
hiervoor weergegeven brief van 25 juni 1997 als de beleidslijn' omtrent terugwerkende 
kracht in de fiscale regelgeving.36  Mijn conclusie is daarom dat dit thans de geldende be-
leidslijn is. 

(43) Uit het beleid zoals weergegeven in de brief van 25 juni 1997 van de Staatssecretaris leid ik 
de volgende punten af: 

(i) Belastende fiscale maatregelen zal, behoudens uitzonderlijke gevallen, geen te-
rugwerkende kracht worden toegekend. Het beleid is erop gericht uitzonderlijke 
gevallen te voorkomen.  

(ii) Bij de vraag of sprake is van een uitzonderlijk geval zal de opvatting van de Raad 
van State worden gevolgd.  

(iii) Volgens de Raad van State zal een belastingmaatregel die tot een verzwaring van 
de belastingheffing leidt in de regel, behoudens bijzondere omstandigheden, geen 
terugwerkende kracht gegeven mogen worden. 37  

(iv) In ieder geval kan, volgens de Raad van State, geen terugwerkende kracht worden 

34 Eerste Kamer, vergaderjaar 2009-2010, 25 212, bijlage bij nr. A. 

35 Eerste Kamer, vergade1jaar2009-2010, 25 212, nr. A. 
36 	Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34323, nr. G. 

37 Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995,24 172, nr. A. 
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gegeven aan maatregelen die voor de belastingplichtigen vóór het tijdstip waarop 
het regime zal gaan gelden niet of niet voldoende kenbaar zijn. 

(v) 	Uitzonderlijke gevallen kunnen, aldus nog steeds de Raad van State, worden ge-
vormd door aanmerkelijke aankondigingseffecten of een omvangrijk oneigenlijk 
gebruik of misbruik van een wettelijke voorziening. 

(44) Het bestendige beleid is dus dat belastingregels slechts in "uitzonderlijke gevallen' terug-
werkende kracht moeten krijgen en dat de Staatssecretaris deze gevallen zal proberen te 
voorkomen. In de onderhavige casus lijkt het er echter op dat de Staatssecretaris de terug-
werkende kracht van belastingwetgeving tracht in te zetten vanwege budgettaire belangen, 
zonder dat sprake is van een uitzonderingsgeval. Dat strookt niet met het uitgangspunt dat 
terugwerkende kracht voorkomen moet worden. Ook de Raad van State - wiens oordeel 
volgens de Staatssecretaris gevolgd moet worden in dit verband - meent dat terugwerkende 
kracht van de Maatregel niet geboden is. 

(45) In dit verband merk ik ook op dat de Maatregel niet kenbaar was vóór 20 april 2018, het-
geen volgens het eigen beleid van de Staatssecretaris meebrengt dat terugwerkende kracht 
vóór die tijd in ieder geval niet mogelijk is.  38  Tot slot meen ik dat evident geen sprake is 
van een door de Raad van State benoemd uitzonderingsgeval (oneigenlijk gebruik, misbruik  
etc.).  Een en ander leidt tot het oordeel dat de door het Belastingplan 2019 beoogde materi-
eel terugwerkende kracht en het als gevolg daarvan ontbreken van overgangsrecht onvol-
doende gemotiveerd is en is strijd is het eigen beleid van de Staatssecretaris. 

(46) Overigens is in de literatuur vaak aangegeven dat bij wetgeving die betrekking heeft op ge-
bieden waarbij de langetermijnplanning vooropstaat, zoals in casu het door een expat ver-
huizen naar Nederland voor werk, het belang van rechtszekerheid groot is.39  De Maatregel 
dient dus in dat licht extra streng getoetst te worden aan het rechtszekerheidsbeginsel. Een 
adequate toetsing aan het rechtszekerheidsbeginsel leidt mijns inziens ertoe dat afgezien 
wordt van de voorgenomen Maatregel voor zover deze materiële terugwerkende kracht be-
helst. 

7.1.3. 	Bij bestaande gebruikers zijn concrete verwachtingen gewekt die worden geschonden in-
dien geen overgangsrecht wordt geïmplementeerd 

(47) Het rechtszekerheidsbeginsel beoogt ook gerechtvaardigde verwachtingen over toekomstige 
rechtsposities te beschermen in gevallen waarin concrete beschikkingen zijn afgegeven 
door een bestuursorgaan .40  Alle huidige gebruikers van de 30%-regeling hebben een be- 

38 Eerste Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34700, nr. C. 
39 Pauwels (2009), p. 276; Vgl. P. Popelier, Toepassing van de wet in de tijd. Vaststelling en beoorde-

ling van temporele functies, Brussel: Story-Scientia, 1999, p.  184 en B. Peeters, Beschouwingen bij 
de temporele werking van wetten in de inkomstenbelastingen, in: B. Peeters (red.), Recht zonder 
omwegen (Couturier-bundel), Gent: Lareier, 1999, p.  95. 

40 	Vgl.  HR  26 september 1979,  BNB  1979/311. 
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schikking ontvangen van de Belastingdienst. Tegen die achtergrond is de vraag of de wet-

gever gerechtvaardigde verwachtingen c.q. vertrouwen zou schenden door niet te voorzien 
in overgangsrecht en daarmee dus in strijd zou handelen met het rechtszekerheidsbeginsel. 
Hierna licht ik toe waarom ik meen dat dat het geval is. 

(48) De Belastingdienst heeft namelijk aan de huidige gebruikers, op basis van de wet, een be-
schikking afgegeven inhoudende dat zij van de 30%-regeling gebruik mogen maken voor 
de duur van tien of acht jaar. De Inspecteur heeft daarmee een concrete verwachting gecre-
eerd dat de betreffende expats voor tien dan wel acht jaar gebruik mogen maken van de re-
geling. 

(49) Een voorbeeld van een 30%-beschikking met een termijn van tien jaar is de volgende. De 
Inspecteur maakt daarin duidelijk dat deze beschikking geldt voor een periode van tien jaar, 
en meer concreet van 1 december 2010 tot en met 31 mei 2020 (zie gele markering): 

'Y 

, 	•1.2rt 	   
.r 	 V; 

",) ,1  le 	 .. ri 	w.cîw  

cr 	t: 	- 	 . t 	 C3 

- vcc 
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(50) Het is goed te begrijpen dat een expat zich gelet op een dergelijke 30%-beschikking veilig 
waant wanneer hij op basis van deze beschikking langdurige financiële verplichtingen aan-
gaat. Er is geen enkel voorbehoud opgenomen in de beschikking. 

(51) Daarbij komt dat de expats temeer reden hadden om te vertrouwen op de afgegeven be-
schikkingen. Tijdens de wetswijzing in 2012 is immers wel in overgangsrecht voorzien. 41 

(52) Het is overigens moeilijk in te zien waarom in 2012 overgangsrecht noodzakelijk en juist 
werd geacht, terwijl de Staatssecretaris in het Belastingplan 2019 datzelfde overgangsrecht 
alsnog wil schrappen. 42 In mijn optiek is dit een duidelijke schending van het rechtszeker-
heidsbeginsel. 

41 	Zie artikel 39e Wet  LB  1964. 
42 	Artikel XIII, onderdeel G Belastingplan 2019. 

ST\ASD\20805193.1 	 (19) 



Stibbe 

(53) Een voorbeeld van een 30%-beschikking met een termijn van achtjaar is de volgende: 
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(54) Ook hier wordt duidelijk aangegeven de beschikking van toepassing is voor een periode 
van acht jaar, en meer concreet van 1januari 2014 tot en met 31 december 2021 (zie gele 
markering). Ook hier wordt door deze beschikking comfort gegeven aan de expat. 

(55) Het verschil tussen deze beschikking en de eerder aangehaalde beschikking met een termijn 
van tien jaar is dat het volgende voorbehoud is toegevoegd: 

"Deze beschikking is afgegeven op grond van de in het verzoek verstrekte gege-
vens, en is geldig onder voorbehoud van wijziging in wet- en regelgeving." 

(56) Dit voorbehoud doet mijns inziens om twee redenen geen afbreuk aan het vertrouwen dat 
bij expats is opgewekt. Dit voorbehoud is om te beginnen niet duidelijk en stellig, maar al-
gemeen en broad-scoped. Het geeft de belastingplichtige niet de kans te anticiperen op een 
(concreet) beoogde wijziging in wet- en regelgeving. Het enkele gebruik van een (alge-
meen) voorbehoud is onvoldoende om het beginsel te ondermijnen dat burgers mogen ver-
trouwen op verwachtingen die zijn gewekt door de overheid. 

(57) Ten tweede speelt ook mee dat veel expats het voorbehoud in de 30%-beschikking enkel 
onder ogen zagen nadat zij reeds naar Nederland waren verhuisd. In het aanvraagformulier 
voor de 30%-beschikking staat geen enkel voorbehoud. De Belastingdienst stelt evenwel 
dat het aanvraagformulier ook nog vier maanden na de eerste werkdag kan worden inge-
diend en dan met terugwerkende kracht geldt: 
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Application 2o18 
Income tax and 
national insurance contributions 
30% facility 

Do you want to make use of the facility from the first working day? 
If so, we must receive the application within 4 months of that date. 
Otherwise you will only be able to use the facility from the first day 
of the month after that in which you made the application. 

(58) Een en ander maakt het in mijn optiek (meer dan) begrijpelijk dat expats daadwerkelijk 
hebben vertrouwd op het bestendigde beleid van de Nederlandse overheid inzake de 30%-
regeling. Dat een generiek voorbehoud staat in een beschikking die is afgegeven nadat zij 
naar Nederland zijn gekomen, weegt naar mijn mening niet op tegen dit (gerechtvaardigde) 
vertrouwen. 

(59) Hiervoor heb ik toegelicht dat de belastingplichtigen in mijn optiek mochten vertrouwen op 
de toezegging van de fiscus zoals gedaan in de reeds afgegeven 30%-beschikkingen. Daar-
bij komt dat feitelijk gezien ook door grote groepen expats daadwerkelijk is vertrouwd op 
deze beschikkingen in die zin dat op basis daarvan is gehandeld. De belastingplichtigen 
hebben daadwerkelijk op de beschikkingen vertrouwd, waarbij zij nu in een nadeliger posi-
tie komen te verkeren indien die verwachting niet wordt gerespecteerd. Dat wijst ook op 
een schending van het rechtzekerheidsbeginsel. 

(60) De Staatssecretaris heeft dit aspect in het geheel niet onderzocht. Dit terwijl aannemelijk is 
dat de betreffende expats op basis van 30%-regeling en het Nederlandse beleid daaromtrent 
naar Nederland zijn gekomen om te werken (al dan niet met gezin), hun salarissen onder-
handeld hebben op basis van de toen geldende 30%-regeling met een duur van acht of tien 
jaar, hun hypotheek- of huurverplichtingen hebben afgestemd op die regeling en tevens 
keuzes hebben gemaakt om hun kind al dan niet naar een internationale school te laten 
gaan. 

(61) Tegen deze achtergrond meen ik dat de wetgever het rechtszekerheidsbeginsel zou schen-
den als niet wordt voorzien in overgangsrecht voor bestaande gevallen. 
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7.1.4. 	De visie van de Staatssecretaris op het rechtszekerheidsbeginsel 

(62) De Staatssecretaris heeft (in beperkte mate) reeds gereageerd op deze vermeende strijd met 
het rechtszekerheidsbeginsel. Het valt op dat de Staatssecretaris een harde benadering kiest: 
overgangsrecht zou op grond van de Nederlandse rechtspraak enerzijds 'niet noodzakelijk' 
zijn en anderzijds zou het ontbreken van overgangsrecht reeds op 20 april 2018 aangekon-
digd zijn in de kabinetsreactie op de evaluatie van de 30%-regeling (waarbij ik de stelling 
van de Staatssecretaris zo begrijp dat wordt bedoeld dat de getroffen expats zo voldoende 
tijd hebben gehad om zich voor te bereiden) .43  

(63) Ik meen dat de stelling van de Staatssecretaris dat overgangsrecht 'niet noodzakelijk' is, niet 
overtuigend is. De Staatssecretaris stelt dat in een aantal 30%-beschikkingen een voorbe-
houd is gemaakt. Zoals hiervoor is toegelicht, geldt dat in ieder geval niet voor alle be-
schikkingen. Daarnaast is dat voorbehoud zo algemeen dat het burgers realistischer wijze 
niet aangerekend kan worden dat dat hen ervan had moeten weerhouden om te vertrouwen 
op de gedane toezegging in de 30%-beschikking. De expats hebben feitelijk gezien ook 
daadwerkelijk vertrouwd op die toezeggingen. De door de Staatssecretaris voorgestane uit-
leg van het rechtszekerheidsbeginsel zou dat beginsel uithollen tot een lege huis. 

(64) 1-let tweede argument van de Staatssecretaris is dat jurisprudentie bestaat met de strekking 
dat Vuurbeschikkingen gedurende hun looptijd op grond van wetgeving kunnen worden 
gewijzigd, met welke mogelijkheid partijen die duurovereenkomsten sluiten rekening heb-
ben Ie houden ."44  Dat zou ook gelden als in de duurbeschikking geen expliciet voorbehoud 
voor toekomstige wetswijzigingen staat. 

(65) Allereerst merk ik in antwoord op dit tweede argument op dat wanneer een wijziging in de 
belastingregelgeving met zich brengt dat de fiscale behandeling van duurovereenkomsten 
wijzigt, veelal in (een vorm van) eerbiedigende werking wordt voorzien.45  De Hoge Raad 
gaat in verschillende uitspraken uit van een volledige eerbiedigende werking voor bepaalde 
langlopende verplichtingen.46  0p het gebied van het rechtzekerheidsbeginsel bestaat verge-
lijkbare jurisprudentie waaruit blijkt dat hij het opzeggen van (duur)overeenkomsten een 
(periode) van eerbiedigende werking geboden kan zijn.47  Pauwels vat het als volgt samen :48 

43 Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018,34 785, nr. 101. 
44 Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 785, nr. 101. 
45 Pauwels (2009), P.  312; Vgl. Ch.P.A. Geppaart, Over het vertrouwensbeginsel in het belastingrecht, 

Rechtsgeleerd Magazijn The.'nis 1984, p. 473; H.M. Kappelle, Levensverzekering en jIscacil over-
gangsrecht (dissertatie Amsterdam UvA), 2000, p.  69; en R.E.C.M. Niessen, Eerste Kamer en fis-
caal overgangsrecht, Weekblad voorfiscaal recht 2000, p. 511-512. 

46 	Vgl. ook  HR  13 november 1991,  BNB  2992/109,  HR  18 december 1991,  BNB  1992/181 en  HR  28 
juni 2000,  BNB  2000/275. 

47 	HR  2 september 1992,  BNB  1993/2 en  FIR  30 juni 1991,  BNB  1993/266. 
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"Het bijzonder belang dal aan rechtszekerheid wordt gehecht wanneer het om 
duurovereenkonisten gaat, houdt naar mijn mening verband met onderliggende, 
mogelijk aanwezige, omstandigheden zoals (a) dat belastingplichtigen hebben ge-
disponeerd bij het aangaan van de duurovereenkomst, (b) dat aanpassing van de 
overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk is en (c) dat de overeenkomst is aange-
gaan op een gebied waar langeiermijnplanning juist zeer belangrijk is." 

(66) Dat alles wijst sterk op het doorslaggevende belang van rechtszekerheid in de onderhavige 
casus. 

(67) De Staatssecretaris verwijst  daarentegen, ter onderbouwing van zijn stelling dat overgangs-
recht niet noodzakelijk is, naar een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.49  In 
die zaak verwijst de rechtbank naar een arrest van de Hoge Raad van 8 oktober 2004,50 
1-hema sta ik iets langer stil bij dit arrest, aangezien het in feite de (enige) rechtspraak is 
waar de Staatssecretaris zich op lijkt te baseren ter ondersteuning van de stelling dat over-
gangsrecht niet nodig is. 

(68) Het arrest van de Hoge Raad betrof de (voorloper) van de 30%-regeling, te weten de 35%-
regeling. De 35%-regeling betrof een in  dc  uitvoeringssfeer getroffen buitenwettelijke rege-
ling, wat wil zeggen dat deze regeling geen basis had in een formele wet. Met ingang van 
2001 werd nog slechts 30% als vrijgestelde vergoeding aanvaard en kreeg de regeling een 
wettelijke grondslag in artikel 15a Wet  LB  1964. Tegelijkertijd vond de overgang plaats 
van de Wet  LB  1964 naar de huidige Wet lB 2001 waarbij een verlaging van het belasting-
tarief op het netto besteedbare inkomen werd vastgesteld. Er waren dus twee wetswijzigin-
gen: 

(i) 	enerzijds een verlaging van hetforfait van 35% naar 30%; en 

anderzijds een verlaging van de hoogte van de inkomstenbelasting op het netto 
besteedbare inkomen. 

(69) In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van de Hoge Raad had een werkgever voor drie 
expats 35%-beschikkingen gekregen. Die beschikkingen hadden een looptijd van tien jaar. 
De kernvraag was of dit betekende dat tien jaar van het 35%-forfait gebruik gemaakt kon 
worden, ondanks de wijziging naar het 30%-forfait. De werkgever voerde aan dat in de be-
schikkingen expliciet een geldigheidsduur was opgenomen, dat in de beschikkingen geen 

48 	Pauwels (2009), P.  212, 
49 	Rh. Zeeland-West-Brabant 28 februari 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:1548, no. 2,16. De zaak be-

treft de introductie van de 150 km grens in een lopende 30%-regeling. De Rechtbank Zeeland-West-
Brabant herhaalt enkel de relevante rechtsoverweging uit  HR  4 maart 2016, ECLI:NL:HR:20 16:360,  
BNB  2016/152 inzake het vertrouwensbeginsel, zodat onze analyse zich kan beperken tot het arrest 
van de Floge Raad uit 2004. 

50 	HR  4 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:360,  BNB  2016/152. 
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voorbehoud is gemaakt in verband met een mogelijke wijziging van de regeling en dat de 
beschikkingen niet zijn ingetrokken." De Hoge Raad oordeelde echter dat het beroep op het 
gewekte vertrouwen niet slaagt: 

"3.6. Dit onderdeel faalt. De bestaande buitenwettelijke regeling hing zo duidelijk 
samen met de invloed van de hoogte van de inkomstenbelasting op het netto be-
steedbare inkomen van tijdelijk hier te lande tewerkgestelde werknemers, dat be-
langhebbende en de betrokken werknemers in redelijkheid niet mochten verwach-
ten dal bil de aanzienlijke verlaging van het tarief van die belasting met ingang 
van 2001, de mogelijkheid van de belastingvrije vergoeding geheel ongemoeid 
zou worden gelaten. Het lief heeft derhalve terecht geoordeeld dat belangheb-
bende aan het Besluit en de daarop gebaseerde beschikkingen niet het vertrouwen 
mocht ontlenen dat de in de beschikkingen neergelegde goedkeuring tot het toe-
passen van de in het Besluit neergelegde 35%-regeling ongewijzigd zou gelden 
voor de periode vanaf 1januari 2001. De omstandigheid dat in de beschikkingen 
met zoveel woorden een - maximale - geldigheidsduur was opgenomen en niet met 
zoveel woorden een voorbehoud was gemaakt voor het geval van wetswijziging, 
doet hieraan niet af" 

De Hoge Raad motiveert zijn oordeel dus uitdrukkelijk door te verwijzen naar het feit dat 
de verlaging van het 35%-forfait gepaard ging mei een "aanzienlijke verlaging van het ta-
rief van die belasting". De belanghebbende probeerde dus van twee walletjes te eten: een 
lagere belasting gecombineerd met een hoog forfait. De Hoge Raad voorkwam hier dus een  
'windfall profit'.  Daarop mocht redelijkerwijs niet vertrouwd worden, aldus de Hoge Raad. 

Deze situatie is wezenlijk anders dan de in het Belastingplan 2019 voorgestelde wetswijzi-
ging. Er is geen sprake van van twee walletjes eten door de expats: zij ondervinden enkel 
nadeel door de wetswijziging. Er is geen algemene stelselwijziging waarbij de expats tege-
lijkertijd profiteren van een lagere loonbelasting. Naar mijn mening kan de Staatssecretaris 
zijn stelling dat overgangsrecht thans 'niet noodzakeljlc is dus niet baseren op het arrest van 
de Hoge Raad van 8 oktober 2004 en dus evenmin op de uitspraak van de rechtbank 
Zeeland-West Brabant. 52 

Het Belastingplan 2019 beoogt dat de vijijaartermijn per 1januari 2019 voor alle bestaande 
en toekomstige gevallen geldt en dat niet in overgangsrecht zal worden voorzien, in de 
Memorie van Toelichting staat dat bij de afweging om geen overgangsrecht in te voeren 
mede in ogenschouw is genomen dat "hei ontbreken van overgangsrecht op 20 april 2018 
expliciet is benoemd in de kabinetsreactie op de evaluatie van de 30%-regeling. "53  Daar-
naast heeft "de Belastingdienst in juni 2018 de werknemers en de inhoudingsplichtigen die 
het betreft per bri ef over de voorgenomen wijziging geïnformeerd." 

Hoge Raad 8 oktober 2004, ECL1:NL:HR:2004:AR3514,  BNB  2005/43, re. 3.5. 

Zie voetnoot 49. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 026, nr. 3, p. 22. 
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(73) De 30%-beschikkingen hebben thans een maximale termijn van acht of tien jaar. De ver-
korting was ten tijde van de aanvraag van veel 30%-beschikkingen in het geheel niet te 
voorzien. ik denk daarom dat de Staatssecretaris het ontbreken van eerbiedigende werking 
in het Belastingplan 2019 niet op goede gronden kan baseren op het feit dat deze wijziging 
op 20 april 2018 is aangekondigd. Dit aangezien toen legio 30%-beschikking al lang waren 
verstrekt en expats op basis van die beschikkingen verschillende (financiële) keuzes hadden 
gemaakt. 

(74) Overigens: zelfs als de datum van 20 april 2018 in dit kader van belang zou zijn, dan geldt 
dat dit enkel tegengeworpen kan worden aan geadresseerden van beschikkingen indien zij 
hun beschikking na 20 april 2018 hebben aangevraagd. Dat is in lijn niet het eigen beleid 
van de Staatssecretaris zoals uiteengezet in zijn brief van 25 juni 1997. Daarin wordt na-
melijk verwezen naar het volgende standpunt van de Raad van State:55  

"In ieder geval kan echter geen terugwerkende kracht worden gegeven aan maat-
regelen die voor de belastingplichtigen vóór het tijdstip waarop het regime zal 
gaan gelden niet of niet voldoende kenbaar zijn." 

(75) Op  grond hiervan meen ik dat de door de Staatssecretaris aangevoerde omstandigheden dat 
i) het ontbreken van overgangsrecht op 20 april 2018 is benoemd en  ii)  dat expats in juni 
2018 zijn geïnformeerd over deze wetswijziging, onvoldoende grond bieden om het oordeel 
op te baseren dat geen overgangsrecht nodig zou zijn. Integendeel: alle feiten in onderhavi-
ge casus wijzen sterk op het doorslaggevende belang van rechtszekerheid. 

7.1.5. 	De omstandighedencatalogus van Pauwels 

(76) Pauwels doet in zijn hiervoor aangehaalde proefschrift een voorstel voor de manier waarop 
het concept 'gerechtvaardigde verwachtingen kan worden benaderd in het kader van fiscale 
wettelijke overgangsrechtsvorming.56  Zijn suggestie is een 'omstandighedencatalogus'. 
Kenmerkend voor die methode is dat enerzijds bekend is welke omstandigheden dienen te 
worden meegewogen en dat anderzijds nog open is hoe zwaar die omstandigheden moeten 
meewegen. De zwaarte hangt af van de concrete situatie. Het gaat bij de toepassing van de 
methode van de omstandighedencatalogus om het 'totaalbeeld'.57  

(77) Na een afweging van alle omstandigheden kan bepaald worden of fiscale wetgeving in 
overgangsrecht moet voorzien. Hieronder pas ik de relevante omstandigheden uit Pauwels' 
omstandighedencatalogus toe op de beoogde versobering van de 30%-regeling met materi-
eel terugwerkende kracht: 

54 Tweede Kamer, vergadeaar 1996-1997, 25 212, nr. 2. 
55 Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 24 172, nr. A. 
56 Pauwels (2009), p.  185. 

N.H.A.57  	Gorissen, Gewekt vertrouwen in Europees perspectief (dissertatie Maastricht), 2008, p.  89. 
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(i) Voorzienbaarheid van de wiiziging.58  Hoe meer een wijziging voorzienbaar is, 
hoe minder gewicht toekomt aan verwachtingen over het ongewijzigd blijven van 
het recht op dat punt. De aankondiging van onmiddellijke werking is echter pas 
op 20 april 2018 door de Staatssecretaris gedaan terwijl veel beschikkingen voor 
die tijd zijn afgegeven, zodat de expats op het moment van ontvangst van de be-
schikking in het geheel niet konden voorzien dat de looptijd met materieel terug-
werkende kracht verkort zou worden.  

(ii) Dispositie van belastingplichtigen. Een omstandigheid die een positieve werking 
heeft op het gewicht van het rechtszekerheidsbeginsel, is als belastingplichtigen 

• 	 een handeling hebben verricht op basis van het toen geldende recht, terwijl die 
handeling niet was verricht als het nieuwe recht bekend was geweest. In onderha-
vige casus is daarvan evident sprake: expats zijn naar Nederland gekomen en zijn 
vergaande financiële verplichtingen aangegaan in de verwachting dat de toezeg-
ging van de fiscus inzake een acht- of tienjaarstermijn zou worden gehonoreerd.  

(iii) Grensverkennend gedrag van belastingplichtigen. De omstandigheid 'grensver-
kennend gedrag kan maken dat minder gewicht toegekend hoeft te worden aan 
het beginsel van rechtszekerheid. Als sprake is van omvangrijk oneigenlijk ge-
bruik of misbruik, kan dat een reden zijn om materieel terugwerkende kracht toe 
te staan. In onderhavige zaak is daarvan geen sprake. De tien- of achtjaarstermijn 
was duidelijk voorgeschreven in de wet en de expats hebben juist een toezeg-
gin gsbeschikking verkregen van de fiscus. Er is geen sprake van belastingontwij-
king of belastingontduiking die de Staatssecretaris legitiem met materieel terug-
werkende kracht zou mogen tegengaan.  

(iv) De omstandigheid dat een tennijn is opgenomen in de regelgeving. Het feit dat 
een termijn in de te wijzigen regel is opgenomen wijst op het belang van rechts-
zekerheid. Juist omdat een regel voorziet in een bepaalde termijn, worden over-
eenkomsten afgestemd op die termijn. Die omstandigheid is in onderhavige casus 
aanwezig. 

(v) Zorgplicht van de (medewetgever, waaronder uitlatingen en consistentie.59  Het 
gedrag van de overheid is een relevante factor bij de afweging van het rechtsze-
kerheidsbeginsel. De wetgever heeft een zorgplicht, die onder meer inhoudt dat 

• 	 sprake is van consistente belastingwetgeving. Hier is relevant dat in het kader van 
de wijziging van de 30%-regeling in 2012 (toen de looptijd werd verkort van tien 
naar acht jaar), wél sprake was van eerbiediging van eerder verkregen beschik-
kingen.6°  Het is niet consistent nu een andere route te kiezen. Pauwels benoemt 
dat zo: "fw7anneer de wetgever dient te beslissen over het overgangsrecht bij een 

Zie onder meer  HR  7 oktober 1992,  BNB  1993/4, no. 4.5. 

59 Pauwels (2009), p.  261-275. 
60 	Zie artikel 39e Wet  LB  1964. 
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wijziging en in het verleden is er een wijziging geweest waarbij de overgangs-
rechtelijke vraag vergelijkbaar was en vergelijkbare omstandigheden aan de orde 
waren, dan pleit het beginsel van consistentie ervoor dat in vergelijkbaar over-
gangsrecht wordt voorzien!.  

(vi) Bijzonderheden van de te wijzigen regel. Hierbij is bijvoorbeeld relevant of de re-
gel betrekking heeft op het gebied van langetermijnplanning. Zoals hiervoor al is 
opgemerkt, is daarvan bij uitstek sprake bij expats die naar Nederland komen om 
te werken. Pauwels noemt als relevante bijzonderheid tevens dat een gehele af-
schaffing van een vrijstelling anders is dan een tariefwijziging: "leien afschaffing 
van een vrijstelling is een radicale wijziging f..]" terwijl daarvan op zich geen 
sprake is bij een "generieke tariefivijziging" » De voorgestelde Maatregel komt in 
feite neer op een gedeeltelijke afschaffing met terugwerkende kracht van de 30%-
regeling: de huidige gebruikers kunnen drie jaar minder gebruik maken van de 
30%-regeling. Een dergelijke wijziging is veel meer ingrijpend dan louter een ver-
laging van het forfait en wijst op het belang van overgangsrecht.  

(vii) Geformaliseerde rechtspositie. Wanneer een rechtspositie is geformaliseerd door 
de Inspecteur, heeft dat een positieve werking op het gewicht van het rechtszeker-
heidsbeginsel. Zie ook Pauwels: "aangezien de inspecteur zijn formele oordeel 
heeft gegeven, is de intensiteit van verwachtingen hoog; de stap van objectieve 
rechtszekerheid naar subjectieve rechtszekerheid is gezet" 62  Pauwels noemt hier-
bij expliciet de op de oude 35%-regeling gebaseerde beschikkingen. Wanneer 
formalisering op verzoek van de belastingplichtige plaatsvindt, zoals in onderha-
vige casus, zijn er aanvullende argumenten voor het doorslaggevend laten zijn van 
het rechtszekerheidsbeginsel. Deze argumenten kunnen zijn: i) dat belastingplich-
tigen dan juist uitdrukkelijk rechtszekerheid hebben gezocht;  ii)  dat het bieden 
van rechtszekerheid een eerder door de wetgever beoogd doel van een dergelijke 
beschikking was; en  iii)  dat belastingplichtigen mogelijk op basis van die zeker-
heid handelingen hebben verricht die zij zonder de zekerheid niet zouden hebben 
verricht (dispositie). Juist een beschikking op grond van de 30%-regeling leidt tot 
de gerechtvaardigde verwachting dat gedurende de looptijd van de beschikking 
gebruik kan worden gemaakt van de gerichte vrijstelling. Aan dat soort verwach-
tingen dient groot belang te worden gehecht. Volgens Pauwels geldt dit nog ster-
ker wanneer "een substantiële wijziging van de regels die de toekomstige rechts-
gevolgen raken, feitelijk ertoe kan leiden dat hetgeen dat is geformaliseerd, wordt 
geërodeerd".63  Daarvan is hier sprake.  

(viii) Mogelijkheid tot aanpassing. Een omstandigheid die bij de keuze om overgangs-
recht op te nemen relevant is, is of belastingplichtigen zich al dan niet makkelijk 

61 	Pauwels (2009), p. 277-278 
62 	idem, p.  302. 
63 Idem, p.  303. 
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one  

kunnen aanpassen aan de wijziging in de regelgeving. Indien aanpassing niet of 
lastig mogelijk is, is dat een omstandigheid die extra gewicht geeft aan het rechts-
zekerheidsbeginsel  .64  Ook in de jurisprudentie komt deze omstandigheid terug.65  

De Staatssecretaris heeft niet onderzocht of het mogelijk is voor huidige gebrui-
kers van de 30%-regeling om zich snel te kunnen aanpassen aan de nieuwe situa-
tie binnen de grenzen van het redelijke. Dit terwijl de bekende informatie erop 
Wijst dat deze gebruikers in grote financiële problemen kunnen komen.  

(ix) Nadeel. In het algemeen geldt dat hoe groter het nadeel is, hoe meer gewicht toe-
komt aan het rechtszekcrheidsbeginsel.66  Zoals hiervoor is opgemerkt, ondervin-
den (zeker gelet op de bekende informatie) bepaalde groepen expats, zoals gezin-
nen met kinderen op een internationale school, grote schade door de nu voorge-
stelde wetswijziging, met als uiterste gevolg (gedwongen) verhuizingen of het van 
school halen van kinderen. 

(x) Financieel belang. Volgens Pauwels dient grote voorzichtigheid betracht te wor-
den met het geven van materiële terugwerkende kracht aan een maatregel om lou-
ter financiële redenen. Een dergelijke terugwerkende kracht ligt enkel in de rede 
wanneer er bijvoorbeeld grote budgettaire zorgen zijn. Dergelijke zorgen doen 
zich echter in het onderhavige geval niet voor. De Hoge Raad staat dergelijke 
budgettaire overwegingen toe in tijden van grote crisis, waarvan geen sprake is.67  

(78) 	Het voorgaande leidt tot de conclusie dat vrijwel alle omstandigheden uit de omstandighe-
dencatalogus van Pauwels in de richting wijzen dat een groot gewicht aan rechtszekerheid 
zou moeten worden toegekend in de onderhavige zaak. Door geen (enkel) overgangsrecht 
op te nemen in het Belastingplan 2019, behalve in beperkte mate voor schoolgelden, wordt 
geen recht gedaan aan de algemeen geaccepteerde rechtsbeginselen van rechtszekerheid, 
voorspelbaarheid, consistentie van wetgeving, evenredigheid en kenbaarheid. Dat klemt te 

64 	H.J. Hofstra, Inflalieneutraie belastingheffing, Den Haag: Staatsuitgeverij, 1978, p. 302; P. Popelier, 
Toepassing van de wet in de tijd. Vaststelling en beoordeling van teinporele functies, Brussel: Story-
Scientia, 1999, p. 183-185 en M. Schuver-Bravenboer, Werken aan overgangsrecht: zuivere winst, 
Weekbladfiscaal recht 2006. 

65 	Vgl,  HR  3 oktober 1986,  NJ  1987/911 (Arucar), no. 3.5, HvJ EG 29 april 2004,  BNB  2004/260 
(Gemeente LeusdenlHolin Groep), no. 81,  HR Ii  augustus 2006,  BNB  2007/102, r. o. 3.3, en GvEA 
12 september 2007, AB 2008/39 (Koninklijke Friesland  Foods),  r.o, 137-138. 

66 	Vgl. M.J. Graetz,  Retroactivity revisited,  Harvard  Law  Review 1985, p.  1826; J.G. Laitos,  Legisla-
tive retroactivity, Journal  of  urban  and contemporaFy  law  1997, p. 154; J.E.  Fisch, Retroactivity  and  
legal  change:  an  equilibrium approach, Harvard  Law  Review 1997, p.  1086 en P. Popelier, Toepass-
ing van de wet in de tijd. Vaststelling en beoordeling van temporele functies, Brussel: Story-
Scientia, 1999, p. 183-185, alsmede meer in het algemeen B.C. De Die, Overgangsrecht - een her-
waardering na vijftigjaar, Rechtsgeleerdheid Magazijn Themis 1979, p. 271. 

67 	HR  29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:124,  FED  2016/65 rn.nt. M.C. Cornelisse, 
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meer nu duizenden particulieren hierdoor gedupeerd worden. 

DE MAATREGEL BESCHOUWD VANUIT HET EVENREDIGHEIDSBEGINSEL 

De Staatssecretaris lijkt zijn beslissing om niet in overgangsrecht te voorzien in ieder geval 
deels te baseren op een belangenafweging. Ter onderbouwing hiervan verwijs ik naar de 
eerder aangehaalde overweging uit het "Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wij-
ziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten ('Belastingplan 2019)", waarin de 
Staatssecretaris zijn motivering uiteenzet voor het niet voorzien in overgangsrecht:6' 

"Bij de vraag of overgangsrecht moet worden getroffen is een afweging gemaakt 
tussen de belangen van degenen die ('mogelijk,) geraakt worden door de nieuwe 
wetgeving en de belangen van andere inhoudingsplichtigen en belastingplichtigen 
die niet een dergelijke tegemoetkoming krijgen. Het kabinet heeft er, mede gelet 
op de budgettaire gevolgen, voor gekozen geen overgangsrecht op te nemen." 

(80) De Staatssecretaris lijkt hier invulling proberen te geven aan het beginsel van een zorgvul-
dige belangenafweging c.q. het evenredigheidsbeginsel. Dat beginsel vereist onder meer dat 
de nadelige gevolgen van wetgeving niet onevenredig mogen zijn in verhouding met de 
door de wetgeving te dienen doelen. 69 

(81) Hoewel de kabinetsreactie het doet voorkomen dat een afweging is gemaakt tussen diege-
nen die getroffen worden door de looptijd en andere belastingplichtigen, is die afweging 
niet kenbaar.  Dialogic  heeft geen onderzoek uitgevoerd naar de impact op bestaande geval-
len. Dat die impact beperkt zou zijn kan in ieder geval niet afgeleid worden uit het ver-
meende beperkte aantal gevallen dat geraakt wordt door de verkorting van de looptijd, aan-
gezien de gevolgen voor individuele gevallen zeer zwaar kunnen wegen. 

(82) Voorts schat ik in dat een vergelijking tussen expats die thans gebruik maken van de 30%- 
regeling en "andere inhoudingsplichtigen en belastingplichtigen die niet een dergelijke te-
gemoetkoming krijgen" (zoals 'gewone' Nederlandse burgers) niet juist is. Deze 'anderen' 
bevinden zich namelijk niet in dezelfde situatie als expats. De getroffen groep expats zijn 
om te beginnen specifiek uit het buitenland geworven voor hun deskundigheid en zijn naar 
Nederland verhuisd. Daarbij maken zij aanvullende kosten. Dat zij daarvoor een gerichte 
vrijstelling krijgen, terwijl 'andere belastingplichtigen' deze vrijstelling niet krijgen, is niet 
meer dan logisch gelet op het doel van de 30%-regeling (te weten o.a. het aantrekken van 
talent en het bevorderen van het vestigingsklimaat). Die 'anderen' hebben daarnaast niet hun 
gedrag afgestemd op een 30%-regeling en hebben zichzelf niet op basis van de door die re-
geling gewekte verwachtingen gecommitteerd aan langlopende verplichtingen (arbeidscon-
tracten, (hypotheek)leningen etcetera). 

(83) Een en ander doet mij concluderen dat het evenredigheidsbeginsel niet dwingt tot het afzien 

4, p.6. 
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Stibbe 

(85) 

van het opnemen van overgangsrecht. Veeleer meen ik dat de gevolgen van het niet-
opnemen van overgangsrecht zo onevenredig zwaar op bepaalde groepen expats drukt, dat 
het evenredigheidsbeginsel juist vereist dat wel overgangsrecht wordt opgesteld. 

HOE VERHOUDT DE VOORGENOMEN VERKORTING ZICH TOT 
VERDRAGSRECHTELIJKE NORMEN? 

Verschillende Europese verdragen gebieden dat getoetst worden aan de beginselen als be-
handeld in paragrafen 5, 6, 7 en 8: het zorgvuldigheids-, rechtszekerheids-, en evenredig-
heidsbeginsel. 

Op basis van artikel 1 van het Eerste Protocol van het Europees Verdrag voor Rechten van 
de Mens (til  EP")  dient het eigendomsrecht van alle in Nederlands grondgebied bevindende 
personen gerespecteerd te worden. De 30%-beschikking als afgegeven aan huidige gebrui-
kers van de 30%-regeling kwalificeert waarschijnlijk als eigendom in de zin van dit artikel. 
Het verkorten van de duur waarbinnen gebruik gemaakt mag worden van deze regeling is 
een inmenging met dit eigendomsrecht. 

In het kader van de toetsing aan art. 1  EP  gebruikt het Europees Hof voor de Recht van de 
Mens ("EBRIVI") onder meer een zogenaamde 'proportionaliteitstoets' om te beoordelen of 
het ontbreken van overgangsrecht in fiscale wetgeving strijdig is met het recht op eigen-
dom. Hoewel het hier te ver gaat een volledige opsomming te geven van alle factoren die 
mogelijk relevant kunnen zijn, zijn de omstandigheden uit de zaak  National  &  Provincial  
Building Society illustratief. In die zaak kwam het EHRIVI tot het oordeel dat geen sprake 
was van strijd met art. I  EP.  Daarbij werd waarde gehecht aan de volgende omstandighe-
den:70  

(i) de terugwerkende kracht wordt verleend om de oude situatie te herstellen en de 
oude intentie te bevestigen;  

(ii) de oude wetgeving was ongeldig verklaard in verband met technisch gebrek;  

(iii) de belanghebbenden konden er rekening mee houden dat de wetgever mogelijk tot 
reparatie zou overgaan;  

(iv) het besluit om tot reparatie over te gaan was eerder aangekondigd dan de start van 
de procedure door belanghebbenden; 

(v) er wordt voorkomen dat de betrokken belastingplichtigen een 'benefit of a  wind-
fall'  genieten; 

70 El-IRM 23 oktober 1997, nrs. 21319/93, 21449/93 en 21675/93, Building  Societies  tegen het Ver-
enigd Koninkrijk, ECLI:CE:ECHR: 1997:1 023JUD002 131993, JB 1998/1 Vgl. ook Conclusie A-G 
Niessen 20 juni 2017, ECLI:NL:P14R:20 17:567, para. 5.16 met verwijzing naar literatuur. 
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belanghebbenden hebben op alle mogelijke legale manieren geprobeerd de desbe-
treffende belastingheffing te frustreren; en 

het budgettaire belang van de overheid. 

Al deze factoren - met uitzondering van het budgettaire belang van de overheid - spelen in 
onderhavige casus niet. In mijn optiek is een louter budgettair belang echter niet voldoende 
om belastingwetgeving zonder overgangsrecht in te voeren: dat zou de proportionaliteits-
toets tot een lege huis maken, aangezien een budgettair belang voor de overheid vrijwel al-
tijd aanwezig is. 

Een vergelijkbaar toetsingskader geldt eveneens op grond van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (het vrije verkeer van werknemers) en het Handvest van de 
Grondrechten van de Europese Unie. 

Kortom: niet alleen het nationale recht, maar ook Europese verdragen gebieden dat een 
overgangstermijn opgenomen wordt voor huidige gebruikers van de 30%-regeling, waar-
door zij conform de aan hen afgegeven beschikking tien dan wel acht jaar gebruik kunnen 
maken van deze regeling. 

(vi)  

(vii)  

(90) Aan die normen in de Europese verdragen kan de rechter toetsen. Dus zelfs als het parle-
ment onverhoopt de strijd van de verkorting van de 30%-regeling met de voornoemde be-
ginselen onverhoopt door de vingers ziet, is de uitvoerbaarheid van deze verkorting niet 
verzekerd nu de rechter zou kunnen oordelen dat deze verkorting inderdaad onrechtmatig 
is. 

10. CONCLUSIE 

(91) Gelet op het voorgaande concludeer ik dat het Belastingplan 2019 in de huidige vorm strij-
dig is met de beginselen van rechtszekerheid, voorspelbaarheid en evenredigheid waar het 
de 30%-regeling zonder overgangsrecht verkort naar vijf jaar. Daarnaast is het ontbreken 
van overgangsrecht in strijd met het eigen gepubliceerde beleid van de Staatssecretaris in-
zake overgangsrecht in fiscale wetgeving. Voorts is sprake van strijdigheid met het zorg-
vuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel, gelet op de afwezigheid van enig onder-
zoek naar de impact op bestaande gevallen. De conclusie van de AARvS dat het ontbreken 
van overgangsrecht niet overtuigend is deel ik derhalve. 

(92) In het licht van de besproken rechtsbeginselen meen ik dat een aanpassing van het Belas-
tingplan 2019 noodzakelijk is, in die zin dat in overgangsrecht wordt voorzien voor expats 
die voor de inwerkingtreding van de maatregel een 30%-beschikking hebben ontvangen. 
Dat is ook consistent, aangezien in 2012 wél in overgangsrecht is voorzien waarmee de be-
staande beschikkingen werden geëerbiedigd. 

(93) Het Belastingplan 2019 dient mijns inziens dus te voorzien in een overgangstermijn voor 
huidige gebruikers van de 30%-regeling. 
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Is  

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 	
- 

T. Barkhuysen 
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Annex B 



35 026 	Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 

2019) 

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING 

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 

Artikel XIV komt te luiden: 

Artikel XIV 

Voor de werknemer die uiterlijk op 31 december 2018 een vergoeding genoot 

waarop artikel 31a, tweede lid, onderdeel e, van de Wet op de loonbelasting 1964 zoals 

dat op 31 december 2018 luidde of artikel 39e van de Wet op loonbelasting 1964 zoals 

dat op 31 december 2018 luidde van toepassing was, blijft bij de toepassing van artikel 

31a, zevende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 de ingevolge die bepalingen 

geldende termijn van ten hoogste acht jaar, onderscheidenlijk ten hoogste tien jaar, 

van toepassing tot en met uiterlijk 31 december 2020. 



TOELICHTING 

Deze nota van wijziging voorziet in de uitwerking van een van de fiscale maatregelen 

als gevolg van de heroverweging van het pakket vestigingsklimaat als onderdeel van 

het pakket Belastingplan 2019, zoals aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer 

van maandag 15 oktober 2018.1  Ingevolge deze nota van wijziging wordt 

overgangsrecht in het wetsvoorstel opgenomen voor ingekomen werknemers voor wie 

de looptijd van de 30%-regeling door de voorgestelde verkorting van de looptijd van de 

30%-regeling zou eindigen in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 

2020. Dit overgangsrecht houdt in dat de 30%-regeling voor die werknemers tot en 

met 31 december 2020 kan worden toegepast, voor zover de op grond van de huidige 

wet- en regelgeving voor de betreffende werknemer geldende looptijd niet is 

verstreken .2 

Gelet op het hiervoor voorgestelde overgangsrecht wordt het in het wetsvoorstel 

opgenomen overgangsrecht voor schoolgelden voor internationale scholen voor het 

schooljaar 2018/2019 overbodig. 

Budgettaire gevolgen 

De budgettaire gevolgen van de maatregel in deze nota van wijziging blijken uit de 

onderstaande tabel. Door het overgangsrecht vervallen de in 2019 en 2020 ingeboekte 

besparingen. De besparing in 2021 en verder komt hoger uit doordat rekening wordt 

gehouden met de stijging van de grondslag tussen 2019 en 2021. 

(Bedragen in mln. euro) 2019 2020 2021 Struc. 

1 Overgangsrecht bij verkorting maximale looptijd 3o0/ 	regeling 369 337 56 54 

2 Overgangsrecht bij doorwerking 30%-regeling naar ETK-regeling -5 -5 1 1 

Overgangsrecht bij doorwerking wijziging 30%-regeling naar 
3 -19 -17 3 3 

keuzeregeling  particle  buitenlandse belastingplicht 

4 Vervallen overgangsrecht schoolgelden voor internationale scholen 1 0 0 0 

Totaal -392 -359 60 58 

Gevolgen voor burgers en bedrijfsleven 

De maatregel in deze nota van wijziging heeft geen structurele gevolgen voor de 

administratieve lasten. 

Uitvoeringskosten Belastingdienst 

De Belastingdienst heeft de in deze nota van wijziging opgenomen maatregelen 

beoordeeld met een quickscan (bijgevoegd). Daaruit blijkt dat de Belastingdienst 

verwacht dat de maatregelen uitvoerbaar zijn. Voor de maatregelen moeten in een 

1  Kamerstukken  II  2018/19, 35000, nr. 72. 
2  Het gaat om de looptijd die voor de betreffende werknemer geldt op grond van artikel 31a, tweede lid, onderdeel e, van de Wet op de 
loonbelasting 1964 (Wet  LB  1964) zoals dat op 31 december 2018 luidde of artikel 39e Wet  LB  1964 zoals dat op 31 december 2018 luidde. 



vervolgtraject uitvoeringstoetsen worden opgesteld om de precieze gevolgen in kaart 

te brengen. 

De Staatssecretaris van Financiën, 


