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Geef uw vakantie of verblijf in het bui-
tenland op tijd door aan de gemeente
Heeft u een uitkering en gaat u op vakantie? Of verblijft u 
tijdelijk door andere redenen in het buitenland? Dan moet 
u dit voor uw vertrek op tijd doorgeven aan de gemeente.

Dit doet u via het formulier op onze website: 
www.bergendal.nl/bijstand-vakantie-melden. Hiervoor heeft 
u uw DigiD nodig. U kunt het formulier ook opvragen bij uw 
consulent inkomen. Daarna stuurt u het ingevulde  
formulier naar de gemeente.

Vakantie in het buitenland
U mag maximaal 4 weken per jaar in het buitenland zijn. 
Dat kunnen meerdere korte vakanties zijn van in totaal 4 
weken, of een aangesloten periode van 4 weken. Bent u 
langer in het buitenland? Dan stopt de gemeente uw uit-
kering. Bent u ouder dan de AOW-leeftijd? Dan is er geen 
maximum.
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Vakantie in Nederland 
Bent u arbeidsplichtig en wordt u begeleid door het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen? Dan moet u voor-
af doorgeven dat u in Nederland op vakantie gaat. Dit doet u aan uw werkconsulent van het Werkbe-
drijf Rijk van Nijmegen en aan de gemeente. Arbeidsplichtig betekent dat u verplicht bent om werk te 
zoeken en werk aan te nemen. Weet u niet wie uw contactpersoon is? Bel dan naar 024-7517500.

Gaat u in Nederland op vakantie? Dan geldt er geen maximum aantal weken. Langdurige vakantie 
mag er niet toe leiden dat u niet meer voldoet aan uw arbeidsplicht. De gemeente beoordeelt of dat 
zo is. Bent u niet arbeidsplichtig? Dan hoeft u niet te melden dat u op vakantie gaat in Nederland.

Energietoeslag
Huishoudens met een laag inkomen krijgen eenmalig € 800,00 voor het betalen van hun energie- 
rekening. Krijgt u een uitkering van de gemeente en voldoet u aan alle voorwaarden? Dan heeft u de 
eenmalige energietoeslag begin mei op uw rekening gekregen.

Hoe vraagt u de energietoeslag aan?
Heeft u geen energietoeslag ontvangen en voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag dan de  
energietoeslag aan via onze website www.bergendal.nl/energietoeslag. Daar vindt u ook alle  
voorwaarden.

U kunt het aanvraagformulier ook op papier invullen. Bel daarvoor de gemeente via 14 024. Vraag 
naar het formulier voor de eenmalige energietoeslag. Vul het formulier in en stuur het naar de  
gemeente. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan krijgt u de energietoeslag op uw rekening.

Heeft u hulp nodig met het aanvragen?
Heeft u hulp nodig bij het werken met de computer? Of bij het digitaal reageren of aanvragen? De 
Formulierenbrigade helpt u. Bel 06 - 23 84 29 64 om een afspraak te maken met de Formulieren-
brigade. U kunt ook via de website een afspraak maken: www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur. 
 
Of ga langs bij de bibliotheek. Zij geven cursussen omgaan met de computer. Het telefoonnummer 
van de bibliotheek is: 024 -327 49 11.

Gratis coronazelftesten voor inwoners
Inwoners met een laag inkomen kunnen 6 gratis zelftesten voor corona ophalen. Dat kan tijdens de 
inloopspreekuren van het Sociaal Team, in het gemeentehuis of in het Kulturhus in Millingen. Op is 
op, dus wacht niet te lang met ophalen.

In Millingen kunt u de zelftest niet ophalen tijdens het inloopspreekuur van het Sociaal Team, maar 
bij de beheerder van het Kulturhus. Kijk voor de alle informatie over de inloopspreekuren op onze 
website www.bergendal.nl/sociaalteam.

Inloopspreekuren Startpunt
Wist u dat u bij het inloopspreekuur van het Sociaal Team in het Kulturhus in Millingen en in Op den 
Heuvel in Groesbeek ook terecht kunt voor Startpunt? Bij Startpunt kunt terecht met vragen over 
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, betaald werk, sport en bewegen, een dagbesteding, training of cursus. 
Kijk voor de tijden van de inloopspreekuren op onze website www.bergendal.nl/sociaalteam.
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