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Wet die huurverlaging regelt in werking

Nieuwsbrief

Na de Tweede Kamer ging ook de Eerste Kamer akkoord met de wet die in
2023 huurverlaging regelt voor corporatiehuurders met een laag inkomen
en een hoge huur. De wet is per 1 maart in werking getreden. 
Dankzij de nieuwe wet hebben huurders met een huurprijs boven 575 euro
en een laag inkomen per 1 juli 2023 recht op huurverlaging.



Meestal stelt de verhuurder de huurverlaging
voor. De meeste huurders die recht hebben op
huurverlaging krijgen hier vóór 1 juni 2023 
bericht over. De huurverlaging gaat dan in per 
1 juli 2023 en komt in de plaats van de huur-
verhoging die per 1 juli gebruikelijk is. 
Om huurders die recht hebben op de huur-
verlaging op te sporen vragen verhuurders om 
inkomensindicaties bij de Belastingdienst.

Soms is zelf aanvragen van huurverlaging nodig

Sommige huishoudens met een laag inkomen moeten de huur-

verlaging wél zelf aanvragen. Omdat de woningcorporatie niet

weet dat het huishouden een laag inkomen heeft. 

Het gaat dan om:

• Huurders die in 2021 nog géén laag inkomen hadden, maar 

   later wel 

• Huurders van woonwagens

Zelf aanvragen van de huurverlaging kan tot 30 december

2024. De huurverlaging kan worden toegekend zodra er zes

maanden of langer sprake is van een laag inkomen én een huur-

prijs boven de 575 euro.

Huurverlaging jaar eerder dan gepland

In juni 2022 maakten het Ministerie, Aedes (de branche-

vereniging van woningcorporaties) en de Woonbond ‘Nationale 

Prestatieafspraken’. Daarin werd o.a. deze huurverlaging 

afgesproken, die zou ingaan in 2024.  Nadien hebben Aedes en

Woonbond een eerdere ingangsdatum kunnen afspreken met

het kabinet.
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Huurverlaging meestal al geregeld maar soms zelf aanvragen


