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Persbericht: Brain drain door beperking expat belastingvoordeel: ICAP enquête 
 
Amsterdam, 15 mei: Het voornemen van het kabinet om de 30% regeling voor hoogopgeleide expats 
te verkorten heeft een deuk geslagen in het vertrouwen van de internationale gemeenschap. 
Bovendien kan het besluit een brain drain teweeg brengen en heeft de verminderde koopkracht van 
de internationals gevolgen voor de lokale economie, aldus onderzoek uitgevoerd door het International 
Community Advisory Panel. 

 
56% van de 3.000 expats die deelnamen aan de online ICAP enquête zei dat het voorstel hun 
vertrouwen in de regering had aangetast. 32% zei dat het voorstel het aannemelijker maakte dat ze 
niet langer dan vijf jaar in Nederland zouden blijven, dit in tegenstelling tot eerdere plannen. 
 
De 30% regeling is een belastingvoordeel voor buitenlandse werknemers afkomstig uit een gebied 
verder dan 150 kilometer verwijderd van de Nederlandse grens en die voldoen aan een aantal eisen 
met betrekking tot salaris en vaardigheden. De regeling wordt regelmatig in stelling gebracht door 
bedrijven en universiteiten bij het rekruteren van personeel voor posten waar geen Nederlandse 
krachten voor beschikbaar zijn. 

 
Geen overgangsregeling 
Vooral het voornemen van de regering om af te zien van een overgangsregeling heeft veel kwaad 
bloed gezet bij mensen die op dit moment gebruik maken van de regeling. 

 
‘Mensen zijn wanhopig omdat ze niet weten hoe ze het financieel gaan redden vanaf januari. De 
beperking van de regeling, vooral op zo’n korte termijn, is een financiële klap die voor behoorlijk wat 
problemen gaat zorgen,’ aldus ICAP bestuurslid Deborah Valentine. 

 
‘De respons op de enquête was enorm. De internationale gemeenschap is op zich niet tegen een 
aanpassing van de wetgeving maar het feit dat de regeling met terugwerkende kracht ingaat heeft het 
vertrouwen in de overheid geschaad.’  

 
Meer dan de helft van de respondenten gaf aan dat de beperking van de regeling een aderlating 
betekent van €750 tot €1,500 per maand. Een in de vijf respondenten gaat er €500 tot €750 op 
achteruit. 

 
‘Het is heel makkelijk om te zeggen dat de 30% regeling er alleen is om rijke expats die verder geen 
enkele band met het land hebben een plezier te doen. Onze enquête laat iets heel anders zien. In 
dure steden, zoals Den Haag en Amsterdam, zal de nieuwe regeling het veel moeilijker maken voor 
expats om woonruimte te huren of een huis te kopen,’ aldus Deborah Valentine. ‘Mensen hebben ons 
al gezegd dat ze zullen moeten verhuizen en hun kinderen van de internationale school halen.’ 
  
3,000 respondenten 

 
 



In totaal namen 3.000 respondenten deel aan de enquête, waarvan 94% gebruik maakt van de 30% 
regeling. Meer dan de helft (54%) werd door hun werkgever uitgezonden naar Nederland. 37% kwam 
naar Nederland vanwege een werkaanbod. 

 
Zeven van de tien respondenten zei dat de 30% regeling een bepalende factor was in hun beslissing 
om naar Nederland te verhuizen. 

 
Meer dan 50% van de respondenten werkt voor een Nederlands bedrijf. 38% werkt voor een 
buitenlandse multinational en 9% werkt bij een universiteit of een internationale school. 

 
Hier is wat sommige respondenten zeiden: 
‘Ik kom in de problemen met mijn hypotheekbetalingen. Mijn bank gaat mijn maandelijkse bedrag echt 
niet verlagen vanwege het feit dat de 30% regeling niet meer opgaat. Voor veel mensen is dit een erg 
stressvolle situatie.’ 
 
‘Dit brengt onze financiën behoorlijk in de war. Wij werken allebei voor een universiteit en dat is geen 
vetpot. We willen niet echt weg hier maar dit maakt aanbiedingen uit het buitenland een stuk 
aantrekkelijker.’ 
 
‘Wij gaan er meteen €1,500 op achteruit. Dat kunnen we ons absoluut niet veroorloven.’ 
‘Als dit doorgaat kan ik hier niks kopen of huren. Ik ga waarschijnlijk terug naar mijn eigen land. Ik 
kwam hier omdat ik dacht dat dit een stabiel land was maar als de regering dit doorzet blijft er van die 
stabiliteit niet veel over.’ 
 

 
 
Voor verdere informatie over het ICAP onderzoek kunt U contact opnemen met 
Deborah Valentine via telefoonnummer 0648645087  of email deborah@icapnl.com 
Over ICAP 
 
 
ICAP is een onafhankelijk stichting opgericht in 2016 met als doel bruggen te slaan 
tussen de Nederlandse internationale gemeenschap en de regering en maatschappelijke organisaties 
ICAP wil met name fungeren als een onafhankelijk en representatief forum voor de internationale 
gemeenschap wanneer het gaat om zaken die de aantrekkelijkheid van Nederland als woon- en 
werkland beïnvloeden. Website: www.icapnl.com 
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