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In de Tweede kamer wordt op dit moment de begroting voor 2023 
behandeld. Behalve allerlei regelingen om de energieprijzen te 
dempen, hieronder de belangrijkste voorgenomen maatregelen om 
de hoge huren en de hoge inflatie te matigen. 

Huur- en inkomensbeleid 2023

Nieuwsbrief



Een van de wetsvoorstellen heeft als doel om
huurders van sociale woningen van woning-
corporaties met een laag inkomen en een huur
boven 550 euro te helpen. De huur van deze
doelgroep wordt verlaagd tot dat bedrag. 
Aanleiding voor het voorstel is onder meer een
afspraak in het coalitieakkoord om de huur
voor mensen met een lager inkomen in een 
sociale huurwoning te verlagen, geplaatst in
het licht van de economische gevolgen van de
coronacrisis en de hoge inflatie.

Huurdersvereniging WijWonen vindt het noodzakelijk dat de 

regering zich, vanwege de uitzonderlijke economische omstan-

digheden, extra inspant om betaalbaarheid van woonlasten te

waarborgen. Jammer is dat de regeling (tot nu toe) beperkt is

tot huurders van woningcorporaties. Hierdoor worden vergelijk-

bare groepen met lage inkomens die huren bij een andere partij

dan een woningcorporatie uitgesloten. Over deze ongelijke 

behandeling is de Tweede Kamer nog in debat met de regering.

Ook is ons onduidelijk waarom voor het beoogde doel het

instrument van de huurtoeslag niet wordt ingezet. Huurtoeslag

dient ertoe om voor lage inkomens de huren betaalbaar te 

houden en hiermee worden ook huurders geholpen waarvan

hun verhuurder geen woningcorporatie is. 

Eenmalige huurverlaging en huurtoeslag

• In de Nationale Prestatieafspraken was een huurverlaging 

voor sociale minima wonend in corporatiewoningen aange-

kondigd voor 2024. Om de koopkrachtdaling in 2023 al te 

verzachten, wordt deze eenmalige huurverlaging naar € 550 

euro al in 2023 uitgevoerd. 

• De huren van sociale huurwoningen gaan omlaag met 

gemiddeld  € 57 per maand voor huishoudens met een

inkomen tot 120% van het sociaal minimum.

• De huurtoeslag gaat in 2023 met € 16,94 per maand (€ 203 

per jaar) omhoog voor álle huurtoeslagontvangers.

• De meeste huurders van corporaties die huurtoeslag ontvan-

gen gaan er volgend jaar netto op vooruit. Ofwel door de 

huurverlaging naar € 550 (+ extra huurtoeslag), ofwel omdat 

de extra huurtoeslag de huurverhoging compenseert. E.e.a. is 

nog wel afhankelijk van het precieze huurverhogings-

percentage.

• Het wetsvoorstel dat de eenmalige huurverlaging moet 

regelen wordt op dit moment besproken en dient voor 

1 januari door de beide Kamers aangenomen te zijn om in 

te kunnen gaan in 2023.

Minimumloon, AOW en uitkeringen sociaal minimum

• Het minimumloon gaat per 1 januari 2023 met ruim 10% 

omhoog. Ook de gekoppelde uitkeringen (zoals de bijstand 

en de AOW) stijgen hierdoor. 

• De verwachting is dat dit ook leidt tot hogere lonen in loon-

schalen vlak boven het minimumloon (tot zo’n 130% van het 

minimumloon).

Extra geld bijzondere bijstand en kinderarmoede

• Gemeenten krijgen € 125 miljoen extra voor sociaal minima-

beleid om mensen te helpen die acuut in de problemen 

komen. 

• Gemeenten krijgen ook aanvullende middelen om meer huis-

houdens schuldhulpverlening aan te kunnen bieden. 

• Het kabinet maakt ook extra geld vrij voor landelijke 

instellingen die zich inzetten om kinderarmoede terug te 

dringen, zoals het Jeugdeducatiefonds en Voedselbanken 

Nederland. Deze bedragen maakt het kabinet later bekend.

Bezoekadres - DRU Industriepark  Emailleplein 34  Ulft  Postadres secretariaat Colibriestraat 43 - 7071 HM Ulft

Mailadres secretariaat  sylvia@wijwonen.com •  info@wijwonen.com  Huurderslijn Marijke Gries (0315) 32 65 58 • Sylvia van Londen (0315) 68 38 34


