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De inkomenskaart is een service van de SP Hulpdienst in Venlo, website: www.venlo.sp.nl/hulpdienst en e-mail: hulpdienstSPvenlo@protonmail.com Deze inkomenskaart geeft een overzicht van landelijke en lokale 
inkomensondersteunende regelingen. Per regeling staan de voorwaarden genoemd. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.  Genoemde bedragen gelden per 1 januari 2019 en kunnen in de loop van het jaar veranderen.
 Kijk op de genoemde websites voor actuele bedragen en voorwaarden. Voor een overzicht van de voorzieningen kunt u ook terecht op: www.berekenuwrecht.nl en www.regelhulp.nl of op www.psz-venlo.nl
Tevens kunt u terecht bij Informatie&Adviespunten zij kunnen helpen bij aanvragen.Voor locaties en openingstijden kunt u bellen naar 14077 of kijkt u op www.venlo.nl

Ontspannende en Geld-terug-regeling Heeft u een laag inkomen? En kunt u daardoor bijvoorbeeld nooit naar de film? Kunt u geen bibliotheekabonnement betalen?
sociale activiteiten Of zit een bezoek aan een museum er niet in? Misschien kunt u gebruik maken van de Geld-terug-regeling. Via deze regeling kunt u

ook een vergoeding aanvragen voor de kosten voor de eigen ID-kaart voor uw kind. De Geld-terug-regeling is voor inwoners van de 
gemeente Venlo met een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm. Per gezinslid heeft u een budget van € 100,00. Dit budget 
is voor u, voor uw partner en voor uw kinderen jonger dan 18 jaar. Het aanvraagformulier kunt u vinden op www.venlo.nl of u vraagt
hulp bij een Informatie- en Adviespunt. U kunt maximaal 2 maal per jaar indienen !

Geen of laag Kwijtschelding Kwijtschelding is mogelijk voor: rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting voor de eerste hond.
inkomen gemeentelijke Wanneer u vraagt om kwijtschelding worden uw inkomensgegevens vergeleken met de wettelijke normbedragen.

belastingen Aanvraag / informatie: www.BsGW.nl of telefoon: 088-8420420. Aanvragen binnen 3 maanden nadat de aanslag is ontvangen!

Drie jaar of langer Individuele inkomenstoeslag U kunt deze toeslag aanvragen als u 21 jaar of ouder bent tot de pensioengerechtigde leeftijd, 3 jaar of langer een 
een laag inkomen minimuminkomen op 102% op bijstandsniveau heeft. De inkomenstoeslag is een eenmalige bijdrage die u slechts één keer

per 12 maanden kunt ontvangen. Aanvraag / informatie via Werkplein Venlo: www.venlo.nl of per telefoon: 14077.

Minimum inkomen 65+ Duurzame gebruiksgoederen Vervanging of reparatie van goederen die noodzakelijk zijn in het dagelijks leven. Regeling voor inwoners van 65 jaar en ouder met 
een minimum inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Vergoedingen voor onder meer matras, beddengoed, stoffering, koelkast,
stofzuiger. Er zijn echter uitzonderingen m.b.t. de leeftijd. Voor AOW-gerechtigden gelden hogere bijstandsnormen.
Voor aanvraag / informatie bij het Informatie- en Adviespunt spreekuren of telefonisch: 14077.

Voedsel- / Kleding- / Speelgoedbank Heeft u een laag inkomen en komt u voor kortere of langere tijd niet rond, dan kunt u aanspraak maken op noodhulp. U kunt contact 
opnemen met de voedselbank Venlo via telefoon: 06-48016316 of www.voedselbankvenlo.nl  Voor kinderspeelgoed kunt u de 
Stichting Sokkertante aanspreken: www.sokkertante.nl.  Voor kleding belt u met: 077-3744734 of www.ahdvenlo.nl

Bijzondere uitgaven Bijzondere bijstand Bijdrage voor kosten in bijzondere omstandigheden. Voorwaarden: afhankelijk van inkomen, individueel beoordeeld.
Aanvraag / informatie: Mensen met een bijstandsuitkering bij de vaste contactpersoon, mensen met een ander inkomen via het
Werkplein Venlo: www.venlo.nl of telefonisch: 14077
Kosten waarvoor een aanvraag gedaan kan worden zijn onder meer kosten voor bewindvoering en maaltijdvoorziening. 

Geen/beperkt inkomen Jong-gehandicaptenkorting Aanvulling inkomen jonggehandicapten. Voorwaarden: (recht op) een Wajong-uitkering. 
door ziekte of beperking Aanvraag / informatie: www.belastingdienst.nl onder Inkomstenbelasting, Heffingskortingen.

WIA Uitkering voor arbeidsongeschikten. Voorwaarden: meer dan 35% arbeidsongeschikt. Dit betekent dat u niet meer dan 65% kunt 
verdienen van het loon dat u verdiende voordat u ziek werd. Aanvraag / informatie via: www.uwv.nl of telefoon: 0900-9294.

Wajong Uitkering voor jonggehandicapten. Voorwaarden: op 18e verjaardag geen arbeidsvermogen of na 18e verjaardag en voor de 30e 
verjaardag een langdurige ziekte of handicap. In het jaar voordat dit zich openbaarde volgde u minimaal 6 maanden een opleiding.
Aanvraag / informatie via: www.uwv.nl of telefoon: 0900-9294.

Nabestaanden ANW Voor nabestaanden na overlijden van de partner. Voorwaarden: nog niet de AOW-leeftijd, geboren voor 1950 of 45% arbeids-
ongeschikt of verzorging van kind jonger dan 18 jaar. Aanvraag / informatie bij de SVB: www.svb.nl of per telefoon: 0475-368010.

Hogere uitkering WIA,WAJONG,WAZ,WAO Bent u volledig arbeidsongeschikt en heeft u voor langere tijd hulp of verzorging nodig? Afhankelijk van uw situatie gaat de uitkering 
bij langdurige zorg of hulp omhoog naar 100% of 85% van uw (vervolg)dagloon of grondslag. Voor meer informatie www.uwv.nl of bel 0900-9294

Wil eigen bedrijf starten, Bijstand zelfstandigen Bedrijfskapitaal (lening) of periodieke uitkering of IOAZ. Voorwaarden: zelfstandige die wil starten, stoppen of die financiële
houden of stoppen problemen heeft. Aanvraag / informatie via Werkplein: www.venlo.nl of per telefoon: 14077 en Kamer van Koophandel: www.kvk.nl.

Oudere werknemer IOAW of IOW Inkomensvoorziening voor 50+ werklozen zonder WW-uitkering, of > 57,5 jaar zonder WW-uitkering en gedeeltelijk 
na WW-uitkering arbeidsongeschikt (<80%). Aanvraag / informatie IOAW via het Werkplein Venlo: www.venlo.nl of per telefoon: 14077.

 Schulden Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening in Venlo is gratis en voor iedereen (particulieren). Of u nu een uitkering heeft of een vaste baan, iedereen 
kan in financiële problemen komen. Te veel leningen, een partner die langdurig ziek wordt, werkloosheid, enzovoort. Het kan   
iedereen gebeuren. Aanvraag/informatie bij Werkplein: www.venlo.nl of telefoon: 14077 of e-mail: schuldhulpverlening@venlo.nl

Informatie en advies Hulp en wegwijsmaken Met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen, jeugd en zorg kunt u terecht bij het Informatie- en Adviespunt bij u in de buurt.
Als dit nodig is sturen zij u door naar het sociaal wijkteam of Buurtteam. Adressen en openingstijden zijn te vinden
op de gemeentelijke website: www.venlo.nl of bel 14077

Kinderen en Kinderen doen ook mee, Voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar in de gemeente Venlo, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een
jongeren Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds sportvereniging. Of die niet deel kunnen nemen aan kunst- en cultuuractiviteiten. Maximaal inkomen 130% van de bijstandsnorm.

Aanvraag is alleen door intermediairsmogelijk; dit kunnen leraren zijn of medewerkers bij de sportclub. Voor meer informatie kijkt u 
op de website: www.jeugdfondsenvenlo.nl

Stichting Leergeld Voor ouders met schoolgaande kinderen en een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Bijdrage voor schoolkosten, fiets,
zwemlessen, laptop. Aanvraag via Stichting Leergeld: www.jeugdfondsenvenlo.nl of bel 06-21445150

Stichting Jarige Job Een pakket voor ouders zodat kinderen hun verjaardag kunnen vieren inclusief cadeautje. Via de Voedselbank of Stichting Leergeld.

Nationaal Fonds Kinderhulp Voor personen tot 21 jaar. Alle kosten die niet vergoed worden door Stichting Leergeld of Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds. 
Via intermediair met onderbouwing van noodzaak en hoogte van de kosten. Informatie via www.jeugdfondsenvenlo.nl Pagina 1 van 2
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Sinterklaasbank Voor veel gezinnen in Nederland is de Sinterklaasperiode geen feest vanwege persoonlijke financiële nood. De Goedheiligman gaat  
aan hun deur voorbij. Die kinderen maakt de Sinterklaasbank blij met een cadeau. De Sinterklaasbank onderscheidt zich van andere 
initiatieven en organisaties doordat kinderen hun eigen cadeautje kunnen kiezen, een ‘wenscadeautje’ dus.
De Sinterklaasbank werkt met intermediairs. Zij kunnen zich melden via de website: www.sinterklaasbank.nl

Kinderen met indicatie vroegschoolse educatie Wanneer kinderen een indicatie hebben voor VVE (via Jeugdzorg) dan kunnen ze twee dagdelen per week gratis naar de
peuterspeelzaal of naar speelzalen met de juiste expertise om deze kinderen te begeleiden. Bij de indicatie kan gevraagd worden 
welke peuterspeelzalen deze expertise hebben.

Kinderbijslag Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. Woont of werkt u in Nederland 
en heeft u kinderen jonger dan 18 jaar, dan krijgt u waarschijnlijk kinderbijslag. U ontvangt de kinderbijslag van de SVB.
Voor informatie kunt u terecht op: www.svb.nl of via teleffon: 0475-368020.

Kindgebonden budget Bijdrage voor de kosten van kinderen. Voorwaarden: kinderen t/m 17 jaar, recht op kinderbijslag en een niet te hoog inkomen.
Inkomen is afhankelijk van het aantal kinderen. Aanvraag / informatie via Belastingdienst: www.toeslagen.nl of telefoon: 0800-0543.

Identiteitsbewijs Kinderen van 0-18 jaar hebben een keer per 5 jaar recht op een tegoedbon voor een identiteitskaart of een teruggave van de kosten 
voor het verlengen van het vreemdelingendocument.  Voorwaarden: inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm. Aanvraag /
informatie bij Werkplein: www.venlo.nl/geld-terug-regeling of telefoon: 14077 

Vergoedingen MBO studenten Voor minderjarige studenten jonger dan 18 jaar die aan een Limburgse MBO-school studeren en opgroeien in gezinnen met een  
inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Voor onder meer boeken, licenties, fiets of laptop.
De bijdrage dient door de ouder(s) aangevraagd te worden. Vervolgens worden ze uitgenodigd bij het MBO-college te Roermond om
de aanvraag toe te lichten en bewijsstukken te overleggen. Dit gesprek is verplicht indien men aanpraak wil maken op een eventuele 
bijdrage. Aanvragen / informatie via telefoon: 06-83583132 / 088-4682418 of per e-mail: studentenfonds@rocgilde.nl

Individuele studententoeslag Toeslag is bedoeld voor studenten (met studiefinanciering) die door arbeidshandicap geen bijbaan naast hun studie kunnen hebben. 
De toeslag is 100 euro netto per maand. Aanvraag / informatie via telefoonnummer 14077 of de website: www.venlo.nl

Schoolgaande Tegemoetkoming Bijdrage voor de kosten van school. Voorwaarden: voltijdopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet
kinderen schoolkosten algemeen volwassenonderwijs (vavo) of particulier voortgezet onderwijs. Aanvraag / informatie bij DUO: www.ib-groep.nl of

via telefoonnummer: 050-5997755.

Kinderen in de Kinderopvangtoeslag Bijdrage voor de kosten van kinderopvang. Voorwaarden: cliënt werkt, volgt opleiding of re-integreert, kind gaat naar de
kinderopvang geregistreerde opvang. Aanvraag / informatie via de Belastingdienst: www.toeslagen.nl of telefoon: 0800-0543.

Reiskostenvergoeding Met het studentenreisproduct kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Je kunt je reisproduct gebruiken vanaf het 
moment dat je studiefinanciering ingaat. Per 1 januari 2017 kunnen ook mbo’ers jonger dan 18 het studentenreisproduct krijgen. 
Meer hierover lees je op de website: www.duo.nl

Beperkingen door WMO Woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen en hulp bij huishouden. Voorwaarden: beperking(en), eigen bijdrage naar vermogen.
ziekte, handicap of Aanvraag / informatie bij de Informatie- en Adviespunten in de Huizen van de Wijk: www.venlo.nl of per telefoon: 14077.
ouderdom

WLZ-zorg Persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, verblijf in een instelling, behandeling kortdurend verblijf. Voorwaarden: beperkingen, 
ziekte of ouderom en er zijn geen andere oplossingen. Eigen bijdrage naar vermogen. Aanvraag / info: www.ciz.nl of tel: 0900-1404.

Thuiswonend kind Financiële tegemoetkoming Ouders of verzorgers van thuiswonende kinderen die intensive zorg nodig hebben kunnen dubbele kinderbijslag aanvragen. Uw kind  
met intensieve zorg is 3 jaar of ouder maar jonger dan 18 jaar. Uw kind heeft intensieve zorg nodig. Het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) geeft

hierover advies. Voor meer informatie gaat u naar de website: www.ciz.nl. Aanvraag dubbele kinderbijslag via website: www.svb.nl.
U heeft hiervoor een DigiD-code nodig. 

Wil eigen bedrijf starten, Bijstand zelfstandigen Bedrijfskapitaal (lening) of periodieke uitkering of IOAZ. Voorwaarden: zelfstandige die wil starten, stoppen of die financiële
houden of stoppen problemen heeft. Aanvraag / informatie bij het  Werkplein Venlo: www.venlo.nl of tel: 14077 en Kamer van Koophandel: www.kvk.nl

Zorgverzekering Zorgtoeslag Bijdrage voor de zorgverzekeringspremie. Inkomen tot 29.562,- euro per jaar (alleenstaanden). Als u een toeslagpartner heeft, mag
uw inkomen samen maximaal 37.885,- euro per jaar zijn. Aanvraag bij de Belastingdienst: www.toeslagen.nl of tel: 0800-0543.

Collectieve Zorgverzekering met korting bij VGZ. Voorwaarden: inkomen maximaal 120% van de bijstandsnorm. Keuze uit drie verschillende 
ziektenkostenverzekering pakketten waar bij het duurste pakket geen eigen risico betaald hoeft te worden. 

Aanvraag / informatie bij VGZ: www.vgz.nl of telefoon: 0900-8490. Voor het direct afsluiten gaat u naar: www.gezondverzekerd.nl

 Woning Huurtoeslag Bijdrage voor de huur. Voorwaarden: naar verhouding hoge huur en laag inkomen. Berekening op website mogelijk. 
Aanvraag / informatie via de Belastingdienst: www.toeslagen.nl of telefoon: 0800-0543.

Woonkostentoeslag Voor huurders kan in uitzonderlijke gevallen bijzondere bijstand in de vorm van woonkostentoeslag worden toegekend. Ook voor 
eigenaren met hoge woonlasten is het soms mogelijk dat er bijzondere bijstand in de vorm van woonkostentoeslag kan worden
toegekend. Aanvraag / informatie bij het Werkplein Venlo: www.venlo.nl of telefoonnummer: 14077.

Belastingteruggave Belastingdienst Aangifte inkomstenbelasting i.v.m. teruggaaf Algemene Heffingskorting van de partner of aftrek van specifieke zorgkosten. 
U kunt mogelijk gebruik maken van de aftrekpost 'buitengewone uitgaven ziektekosten'. Meer informatie op: www.meerkosten.nl
Hulp bij aangifte nodig? Neem contact op via de belastingtelefoon, u krijgt dan een afspraak op het belastingkantoor.
Aanvraag / informatie via: www.belastingdienst.nl of per telefoon: 0800-0543.

Toeslagenwet Aanvulling op het inkomen. Voorwaarden: ZW, WW, WAZ, WIA, WAO, Wajong, IOW, Wamil, Wet arbeid en zorg, inkomen op het
sociaal minimum. Aanvraag / informatie via: www.uwv.nl of per telefoon: 14077.

Inkomensafhankelijke Korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Voorwaarden: zie www.belastingdienst.nl onder het knopje
combinatiekorting Inkomstenbelasting, heffingskortingen. Aanvraag / informatie via de Belastingdienst: telefoon: 0800-0543. Pagina 2 van 2

Toeslagen / belasting


