Laat de 30%-regeling ongewijzigd
voor bestaande gevallen!
Maatschappelijke
meerwaarde.
De 30%-regeling is voor veel
kleine en grote bedrijven,
(toegepast) wetenschappelijke
en culturele instellingen van
onschatbare waarde om brood
nodig buitenlands talent aan zich
te kunnen binden. De regeling
levert een bewezen positieve bijdrage aan de economie en ons
vestigings- en innovatieklimaat.
Zeker ook met het oog op Brexit
en maatregelen die andere (concurrerende) landen nemen. Het
kost de maatschappij bovendien
minder dan het oplevert.

Internationale slag om
talent gaande en
gebrek aan technici.
De internationale economie draait
om kennis en innovatie. Het kunnen aantrekken en behouden van
unieke talenten -uit eigen land en
internationaal- is een voorwaarde
om hier goed op te kunnen in
spelen. In de wereldwijde slag om
talent die nu gaande is, is iedere
beperking van de 30%-regeling
onwenselijk, ineffectief en onnodig. Het leidt er toe dat de talenten
die we juist nodig hebben ons land
zullen overslaan en bedrijven met
onvervulbare vacatures te maken
krijgen. Vooral de technologiesector kampt al met veel moeilijk
op te vullen vacatures en het
inperken van de 30%-regeling
versterkt dat.

Duizenden werknemers
de dupe.
De aangekondigde verkorting van
de looptijd van 8 naar 5 jaar -ook
voor bestaande gevallen- raakt
honderden bedrijven en instel
lingen. Duizenden werknemers
worden met een substantiële
inkomstendaling geconfronteerd!
Terwijl juist deze groep hogere
kosten maakt voor kinderopvang,
internationale scholen, huis
vesting, etc.

Afspraak is afspraak.

Actie is geboden!

Wij ondersteunen nadrukkelijk de
zorgen van de ‘United Expats of
the Netherlands’. Maar het belang
om niet eenzijdig een streep te
halen door de afgegeven beschik
kingen gaat veel verder dan alleen
het inkomensverlies van buitenlandse technici en specialisten. De
Nederlandse overheid toont zich
hiermee namelijk een onbetrouwbare partner van internationale
talenten, die Nederlandse onder
nemingen en kennisinstellingen
versterken en na hun verblijf hier
ambassadeurs van ons land zijn.
Dit schaadt de reputatie van
Nederland. Rechtszekerheid in
ons land wordt in het algemeen
met hoofdletters geschreven en
-belangrijker- beleefd. Dit gaat
verloren. De vele inspanningen om
het Nederlandse vestigingsklimaat
te verbeteren worden zo in één klap
onderuit gehaald door het kabinet.

De ondertekenaars van dit pamflet roepen de Tweede Kamer en
de staatssecretaris op om in
ieder geval bestaande gevallen
te respecteren en de looptijd van
afgegeven beschikkingen niet
tussentijds in te korten. Deze
aanpassing is van groot belang
voor de vele duizenden mensen
waar het hier om gaat. Zo geeft
de overheid ook een helder signaal dat de Nederlandse overheid
een betrouwbare overheid is.
Binnenkort zullen VNO-NCW en
MKB-Nederland hun grote zorgen
hierover ook bespreken met
staatssecretaris Menno Snel.
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