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TO: Menno Snel

CC: Eppo Bruins
Helma Lodders
Pieter Omtzigt
Steven van Weyenberg

&
Finance Committee

Amsterdam, 27 juni 2018

United Expats of The Netherlands
www.adealisadeal.nl

Betreft: Aanpassing 30%-regeling - verzoek om overgangsregeling voor bestaande gevallen

Geachte Meneer Snel,

Op 29 mei jongstleden hebben de bestuursleden van United Expats of The Netherlands (UENL) de
kans gekregen om een petitie te overhandigen aan de leden van de Financiële Commissie. In het
kort vraagt onze petitie aan de Financiële Commissie om de voorgestelde verandering van de 30%-
belastingregeling te heroverwegen, zodat het leven van huidige ontvangers onveranderd blijft. Als
UENL respecteren we het recht van de regering om wetgeving te veranderen zodat deze beter past
bij haar burgers. We zijn echter ook sterk van mening dat toezeggingen aan huidige ontvangers van
een regeling moeten worden gehandhaafd. Zoals Premier Rutte zo vaak en terecht zegt: “Afspraak
is afspraak”.

In zijn huidige vorm zal de economische impact van deze wetswijziging – en in het bijzonder het
ontbreken van een overgangsregeling – zowel korte als lange-termijn gevolgen hebben.
Verklaringen die u inmiddels heeft ontvangen van grote organisaties zoals AmCham,
AssoChamIndia, AWVN, DNHK, FME, KNAW, Stichting Brainport Eindhoven, Register
Belastingadviseurs, VCP, VNO-NCW | MKB, VSNU, en van meerdere nationale als multinationale
ondernemingen zoals Adyen, Ahold Delhaize, ASML, Booking.com, Dutch Startup Association,
Heineken, ING, Philips, Rabobank, Tata Steel, en vele anderen, benadrukken de economische
gevolgen van de voorgestelde wetswijziging.

En hoewel deze economische gevolgen zonder twijfel van groot belang zijn, zijn het de persoonlijke
gevolgen die de UENL-leden het sterkste voelen. In recente brieven van de Belastingdienst wordt de
suggestie gewekt dat zes maanden voor onze leden voldoende tijd is om hun financiële planning te
veranderen. Dit is zeker niet het geval. In zes maanden kun je je leven niet omgooien en dat is
precies wat dit voorstel vraagt van zijn huidige ontvangers. Een regering zou betrouwbaar en
geloofwaardig moeten zijn en haar afspraken moeten nakomen. Deze wetswijziging is hier precies
het tegenovergestelde van. Echte mensen – echte families – echte kinderen gaan de negatieve
gevolgen van deze wetswijziging ondervinden.

Neem Jessica – een van de bestuursleden van UENL en universitair hoofddocent aan de
Universiteit van Amsterdam. Ze werd geworven voor een gespecialiseerde functie aan de UvA bij
een groep waar ze inmiddels leiding aan geeft. Nu, in haar 6e jaar, heeft ze al les gegeven aan
duizenden studenten, persoonlijke begeleiding geboden aan honderden, en betekenisvol en relevant
onderzoek uitgevoerd namens de universiteit. Dit alles werd mogelijk gemaakt door de 30%-regeling
– een regeling waarvan ze verwachtte dat die tot 2021 zou duren. Als deze wet in januari verandert,
zal ze plotseling gedwongen worden om Nederland te verlaten. Niet alleen zal het voor haar
onmogelijk worden om de huur van haar kleine Amsterdamse appartement te betalen, maar ze
wordt ook geacht om belasting te gaan betalen voor haar Amerikaanse pensioen (via Box 3). Stelt u
zich eens voor dat uw financiële vangnet voor de toekomst zomaar teniet wordt gedaan. Zes
maanden zijn niet voldoende om dit op te kunnen vangen.
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En Jessica is slechts een van vele voorbeelden. Er zijn letterlijk duizenden vergelijkbare verhalen –
vele daarvan zijn terug te lezen op onze website. Deze mensen hebben financiële beslissingen
genomen op basis van de 30%-regeling en zijn beloofde einddatum. Deze beslissingen gingen over
wonen, onderwijs, pensioenen en meer. De nieuwe wetgeving heeft immense gevolgen voor
Antonios, een IT-professional uit Griekenland, en voor Carla, een universitair docent uit Portugal,
die beiden bang zijn dat zij straks hun hypotheek niet meer kunnen betalen – een hypotheek die
specifiek gebaseerd was op de 30%-regeling.

Zes maanden zullen weinig uitmaken voor Belinda’s gezin. Zij vreest dat de wijziging haar
gezinsleven met man en 3 kinderen overhoop haalt, omdat zij gedwongen worden te verhuizen. En
zes maanden veranderen niets voor Hary – een onderzoeker en vrijwilliger die recent een
persoonlijke lening afsloot om de hartoperatie van zijn moeder te kunnen betalen, en door dit
voorstel zijn schuld niet op tijd zal kunnen terugbetalen. En dit soort verhalen blijven maar komen.
Internationale gezinnen in heel Nederland staan onder grote druk terwijl ze er proberen achter te
komen wat de wijziging voor hen betekent. Veel van hen zullen zich gedwongen zien Nederland te
verlaten, met alle chaotische gevolgen van dien voor hun eigen leven en dat van hun partners en
kinderen.

In de eerste plaats moet een regering eerlijk zijn inwoners ondersteunen. Dit voorstel – in zijn
huidige vorm – doet geen van beide.

Nu het zomerreces begint, vragen wij u te denken aan de expats in uw leven – de mensen die, net
als wij, hun talenten, vaardigheden en hele leven naar dit land hebben gebracht. Bij eerdere
wijzigingen aan dit beleid is altijd geregeld dat reeds gemaakte afspraken werden nagekomen. We
vragen u vriendelijk dat eenzelfde regeling nu ook wordt getroffen voor bestaande gebruikers.

Met hartelijke groet,

The UENL Council

###

ABOUT UNITED EXPATS OF THE NETHERLANDS (UENL)

The UENL, a grassroots organization comprised of highly skilled international professionals currently living and
working in the Netherlands, formed in April 2018 in response to a proposal of the Dutch Ministry of Finance to reduce
the term length of 30% tax ruling. UENL is encouraging the government to stand by the deal they made with current
recipients of the 30% tax ruling so that any changes apply to future expats, not to those already here.

With more than 30,000 signatures on its Change.org petition, 7,500+ members on Facebook, and broad national &
international media coverage, UENL is working to raise awareness of the consequences of this proposal. In its viral
video, “A Question for Premiere Rutte”< www.adealisadeal.nl>, UENL members highlight how their lives will be
dramatically affected by this proposal. Afspraak is Afspraak.


