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Op Prinsjesdag, afgelopen dinsdag 20 september, werd o.a. de Miljoenennota 2023
gepresenteerd. We bespreken de belangrijkste punten op het gebied van energie,
koopkracht en belasting, en zorg.
a. Energie
Het kabinet maakte de details van het prijsplafond op energie bekend. Het plan gaat uit van
een gemiddeld energiegebruik. Dat is 1200 m3 gas en 2400 kWh elektriciteit per jaar. Het
kabinet denkt aan een plafond van zo'n € 1,50 voor een kuub gas en van € 0,70 voor een
kWh elektra. Voor het verbruik boven de 1200 m3 en 2400 kWh betalen huishoudens wel
gewoon de geldende prijs. Dat betekent dat de overheid een deel van de energierekening
overneemt. Dit levert een gemiddeld huishouden een korting van € 190 per maand op.
Daarnaast blijft de verlaging van de accijns op brandstof in stand. Voor huishoudens met
een lager inkomen komt er opnieuw een energietoeslag van € 1.300.
b. Koopkracht en belasting
Door de torenhoge inflatie komen steeds meer huishoudens in de knel. Het kabinet trekt
ruim € 17 miljard extra uit om de financiële positie van mensen
het komende jaar te verbeteren. Het minimumloon stijgt met
ongeveer 10%. En ook de daaraan gekoppelde uitkeringen,
waaronder de AOW, stijgen mee. Daarnaast gaan werkenden
iets minder belasting betalen over hun inkomen en stijgt de
arbeidskorting. De belasting op inkomen uit vermogen gaat
juist iets omhoog. Verder gaat de huurtoeslag structureel iets
meer omhoog en stijgt de zorgtoeslag eenmalig. Ook gaat het
kindgebonden budget omhoog.
c. Zorgpremie omhoog
In 2023 stijgen de kosten voor de gezondheidszorg met € 6 miljard naar totaal zo’n € 103
miljard. Het kabinet wil de toename van de kosten op termijn dempen.
Door de stijging van deze kosten stijgt de zorgpremie naar verwachting met ongeveer € 10
tot € 11 euro per maand. Rond 13 november a.s. zullen de zorgverzekeraars de premies
definitief vaststellen.
Wilt u meer details over de Miljoenennota? Klik hier.
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