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Geachte heer Van Rij, 
 

In de voorjaarsnota dreigt de expatregeling te worden afgeschaft of versoberd. Het voortbestaan van de 
expatregeling, of 30%-regeling, is van zeer groot belang voor Nederlandse kennisinstellingen. Alleen aan de 
Nederlandse universiteiten werken al bijna tienduizend wetenschappers die de 30%-regeling gebruiken. Het 
gaat voor een groot deel om jonge internationale (medische) onderzoekers die dankzij deze regeling in staat 
zijn om in Nederland te werken en leven. Het versoberen of afschaffen van de 30%-regeling levert voor hen, 
met name voor de promovendi, direct grote problemen op. Zij hebben mede op basis van de regeling voor een 
baan in Nederland gekozen en worden dan in de huidige tijd met hoge inflatie geconfronteerd met een forse 
vermindering van hun inkomsten. 

 
De 30%-regeling stimuleert internationale wetenschappers en onderzoekers om voor een carrière bij een 
kennisinstelling in Nederland te kiezen. De regeling is dus van groot belang voor ons vestigingsklimaat. Bij het 
onderzoek naar de aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeksland van de Koninklijke Nederlandse 
Academie van Wetenschappen (2018) werd om die reden expliciet aanbevolen om de 30%-regeling als 
belangrijke factor voor het aantrekken van internationale wetenschappers, te handhaven.1 Wij maken ons dus 
niet alleen zorgen om onze medewerkers die op dit moment gebruikmaken van de 30%-regeling, maar ook om 
ons vestigingsklimaat. 

 
Ons land staat voor grote maatschappelijke uitdagingen en daarvoor is voldoende internationaal talent 
onontbeerlijk. Academisch en praktijkgericht onderzoek is essentieel voor het oplossen van maatschappelijke 
problemen op het gebied van klimaat, energietransitie, gezondheid en sleuteltechnologieën. Hiervoor hebben 
we de unieke talenten uit Nederland en het buitenland nodig. De arbeidsmarkt voor wetenschappelijk talent kent 
weinig grenzen en is steeds krapper. Die krapte kunnen we niet alleen vullen met Nederlandse medewerkers. 
Het kabinet wil werken aan het verbeteren van het academisch onderwijs en onderzoek, maar daarvoor is ook 
een goed vestigingsklimaat voor internationaal talent essentieel. De 30%-regeling is daarbij een absolute 
randvoorwaarde. 

 
Onderstaande kennisinstellingen vragen het kabinet daarom om de 30%-regeling ongewijzigd intact te laten. 
De positie van Nederland als aantrekkelijke vestigingsplaats voor wetenschappelijk talent is van immens belang 

 
 

1  https://knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/20180129-advies-de-aantrekkelijkheid-van-nederland-als-onderzoeksland 
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voor de hele Nederlandse maatschappij en onze kenniseconomie. Het schrappen of versoberen van de 30%- 
regeling zou deze positie ernstige schade toebrengen en met name jonge, beginnende onderzoekers raken. 
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