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INKOMENSTOESLAG

Geef uw vakantie of verblijf in het 
buitenland 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 
uitkering.
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Vakantie in Nederland 
Bent u arbeidsplichtig en wordt u begeleid door het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen? Dan moet u 
vooraf doorgeven dat u in Nederland op vakantie gaat. Dit doet u aan uw werkconsulent van het 
Werkbedrijf 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.

Individuele Inkomenstoeslag (IIT)
Heeft u drie jaar of langer een bijstandsuitkering? Dan kunt u met de Individuele Inkomenstoeslag 
(IIT) een extra geldbedrag krijgen. U moet hiervoor 21 jaar of ouder zijn en jonger dan de AOW 
leeftijd. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u de toeslag 1 keer per 12 maanden krijgen. Wel 
moet u de IIT elke keer opnieuw aanvragen. Is het 12 maanden geleden dat u de IIT gekregen heeft? 
Vraag de IIT dan weer aan. Zie: www.bergendal.nl/individuele-inkomenstoeslag.

Inloopspreekuren Sociaal Team
Heeft u een vraag voor het Sociaal Team? Loop dan eens binnen bij het inloopspreekuur van het 
Sociaal Team. Dat kan in verschillende dorpen in onze gemeente. 

Waar en wanneer kan ik terecht?
De inloopspreekuren zijn op 6 plaatsen in onze gemeente. Hieronder ziet u waar. Door corona 
veranderen vaak dingen. 
Kijk daarom voor de juiste tijden op onze website: www.bergendal.nl/sociaalteam.
• Op de Heuvel, Ericastraat 39, Groesbeek
• De Mallemolen, Kloosterstraat 11, Groesbeek
• Goei.j Ka.mer, Sint Antoniusweg 8c, Breedeweg
• De Slenk, Reestraat 2, De Horst
• Kulturhus, Roerdompstraat 6, Beek
• Kulturhus Den Ienloop, Heerbaan 115, Millingen aan de Rijn

Waarvoor kunt u bijvoorbeeld bij het Sociaal Team terecht? 
U kunt bij het Sociaal Team terecht met bijvoorbeeld de volgende vragen:
• Mijn partner is onlangs overleden en ik zou graag met iemand daarover praten.
• Mijn kind zit niet lekker in zijn vel, hoe kan ik hem helpen?
• Ik ben op zoek naar een leuke daginvulling en wil graag anderen helpen.
•	 Ik	ben	het	overzicht	kwijt	in	mijn	financiën.
• Mijn partner en ik gaan scheiden. Graag zou ik in gesprek gaan over de omgangsregeling voor         
 onze kinderen.
• Ik heb psychische klachten en wil graag begeleiding krijgen.
• Ik kan zelf het huishouden niet meer doen, heb ik recht op huishoudelijke hulp?

We	wensen	u	een	fijne	zomer.
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