
 
 
 
Mei 2022 
 
 

WITSCRAFT TAX NEWS ALERT 

Disclaimer The information provided in this document is general information only, so it does NOT take into account your  
specific situation and is not meant as advice. 
 

Voorjaarsnota 2022: 30%-regeling vanaf 2024 verder begrensd  

  
In de Voorjaarsnota 2022 is voorgesteld om de 30%-regeling verder te begrenzen. 

De 30%-regeling is een fiscale faciliteit voor werknemers die vanuit het buitenland naar 
Nederland komen. Op basis van deze faciliteit kan momenteel rondom 30% van het loon 
onbelast worden vergoed door de werkgever, zonder enige beperking met betrekking tot 
het bedrag van de onbelaste vergoeding. Het kabinet is echter van plan de 30%-regeling met 
ingang van 2024 te beperken tot de WNT-norm, beter bekend als de Balkenendenorm 
(2022: € 216.000).  

Toelichting Witscraft  
De 30%-regeling is in de afgelopen jaren al een aantal keer ingeperkt. Voorgaande 
maatregelen hadden betrekking op de duur van de faciliteit: de maximale duur van de 
regeling kromp van 10 jaar naar 8, om uiteindelijk te stranden op de huidige 5 jaar.  
Nu wordt echter voorgesteld om eveneens het bedrag van de onbelaste 
onkostenvergoeding (30%-regeling) te begrenzen.  
  
Wat betekent dit voor expats die gebruik maken/willen maken van de 30%-regeling? 
Er komt een zogenaamde cap op de onbelaste onkostenvergoeding. Deze maatregel zal met 
name een effect hebben op werknemers met een hoog vast salaris; daarnaast zal deze 
wijziging echter ook gevolgen kunnen hebben voor werknemers die bijvoorbeeld een hoge 
bonus ontvangen (in enig jaar) of werknemers die van de werkgever aandelen of 
aandelenopties (equity incentives) toegekend krijgen. Het voordeel uit deze regelingen is 
niet in te schatten en daarmee ook niet de gevolgen voor de belastingheffing. 
  
Wij achten de kans groot dat deze nieuwe beperking het vestigen van niet alleen 
hoofdkantoren, maar ook bijvoorbeeld van start ups/scale ups in Nederland niet ten goede 
zal komen, aangezien er nu onzekerheid zal ontstaan met betrekking tot met name de 
belastingheffing van toegekende equity incentives (aandelenplannen, SARs, 
aandelenoptieregeling, etc).  
  
Ingangsdatum wijziging 
Zoals wij begrijpen uit de Voorjaarsnota, zal de wijziging ingaan in 2024. Er zal een 
overgangsregeling worden getroffen, echter de inhoud daarvan is nog niet bekend. 
 
Wij zijn benieuwd of de huidige voorstellen ook daadwerkelijk in deze vorm zullen worden 
ingevoerd en zullen jullie/u op de hoogte houden.  
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Heeft u vragen: neemt u contact met uw contactpersoon bij Witscraft of stuur een email 
naar info@witscraft.com 
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