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Update mailing informatie ondernemers coronavirus  

26 maart 2020 

 

 

Hierbij informeren we u met een update van maatregelen en initiatieven voor ondernemers.  

We houden u via onze mailing op de hoogte van de ontwikkeling. Bezoek daarnaast ook regelmatig 

onze website www.oss.nl/coronavirus voor een overzicht van de actuele stand van zaken.  

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

Het ministerie van SZW werkt aan een de tijdelijke regeling om zelfstandig ondernemers, zoals 

zzp’ers, te ondersteunen. Zo kunnen zij hun bedrijf voortzetten. Het zal nog ongeveer twee tot drie 

weken duren totdat de regeling klaar is qua wetgeving. Als zelfstandig ondernemer kunt u zich 

vanaf vandaag wel aanmelden. We maken de aanvragen dan zo snel mogelijk in orde, voor als de 

inschrijving opengaat.  

 

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gebaseerd op de bestaande 

Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Om uw 

aanvraag in te kunnen dienen bij de gemeente Oss moet u in de gemeente Oss wonen en hier 

ingeschreven staan.  

Binnen deze regeling zijn twee vormen van ondersteuning mogelijk:  

• maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum (maximaal 

€1.500,31 netto per maand. Dit bedrag hoeft u niet terug te betalen), en/of, 

• lening voor bedrijfskapitaal (€ 10.517). (Dit bedrag moet u wel terugbetalen). 

 

Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op: www.oss.nl/bijstandzelfstandigen 

 

Uitstel van gemeentelijke belastingen  

De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) stuurt tot en met 18 mei geen nieuwe 

aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen. Daarnaast geldt er een uitstel van betaling tot 1 

juni 2020. Dat betekent dat de nu openstaande bedragen pas op 1 juni 2020 betaald moeten zijn. 

Als u het bedrag dat u moet betalen ook niet kunt betalen voor 1juni 2020 en u geen automatische 

incasso heeft, dan kunt u contact opnemen met BSOB voor een betalingsregeling. Bel dan: 088-

5510000. Let op: automatische incasso loopt wel door. Ook hiervoor kunt u bellen naar BSOB. Dit 

kunt u ook lezen op: https://www.bs-ob.nl/bsob-verstuurt-tot-en-met-18-mei-geen-nieuwe-

aanslagbiljetten-aanmaningen-en-dwangbevelen-vanwege-het-coronavirus/  

 

Betalingsregelingen/uitstel van betalingen facturen afkomstig van gemeente Oss  

Het college van B&W besloot op 24 maart bedrijven, instellingen, verenigingen en andere 

maatschappelijke organisaties uitstel te geven van betalingen. 

Dit betekent in het kort: 
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• Voor alle rekeningen die gemeente Oss op dit moment verstuurd heeft naar bedrijven, 

inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties geldt een uitstel van betaling. 

Dit uitstel van betaling is tot 1 juni 2020. 

• Voor nieuwe rekeningen, geldt een standaard betalingstermijn van 90 dagen in plaats 

van 30 dagen. 

• Gemeente Oss zal er alles aan doen om facturen die zij van bedrijven hebben 

ontvangen zo snel mogelijk te betalen, in elk geval binnen 15 dagen. 

 

Heeft u vragen over de betalingsregelingen en uitstel van betalingen, mail dan naar 

debiteuren@oss.nl. 

 

Voedselketen belangrijk  

Het college van B&W besloot op 24 maart om de bevoorradingstijden van supermarkten te 

verruimen. Bevoorrading van de supermarkten mag tussen 05.00 en 23.00 uur. De verruiming 

duurt totdat de gemeente het besluit weer intrekt. Dit om de voedselketen en een goede 

bevoorrading in stand te houden. Om deze reden mogen ook de weekmarkten in Oss door gaan. 

Wel op aangepaste wijze: alleen food, geen consumptie ter plekke en 1,5 meter afstand.  

Tot slot mag ook de horeca open voor afhalen en bezorgen. 

 

Talentencampus Oss: verbind initiatieven voor samenwerking  

Talentencampus Oss brengt vraag en aanbod van medewerkers samen via de slagzin ‘Oss werft 

lokaal’. De Talentencampus Oss heeft inmiddels succesvol twee horecamedewerkers bij een 

productiebedrijf geplaatst. 

Wilt u ondernemers en organisaties ondersteunen in deze moeilijke tijden en heeft u ideeën voor 

een mooi initiatief voor samenwerking? Vanaf maandag 30 maart biedt Talentencampus Oss een 

plek om uw mooie initiatieven en ideeën voor samenwerking te plaatsen. Dat kan met een 

samenwerkingsformulier. Voor meer informatie kijk op www.talentencampusoss.nl. 

 

Maatregelen banken 

Een aantal banken heeft laten weten dat ze klanten die geraakt worden door de maatregelen tegen 

het Coronavirus tegemoet komen. ING, ABN AMRO, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben 

samen besloten dat kleine ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen euro een half jaar 

uitstel krijgen op de aflossing van hun leningen. ABN AMRO geeft alle zakelijke klanten met een 

soortgelijk krediet zes maanden uitstel. 

Meer informatie over de maatregelen per bank kunt u vinden via de onderstaande links: 

 

ABN Amro 

ABN-AMRO past automatisch 6 maanden (april t/m september) uitstel toe voor aflossing en voor 

rente. Als u geen uitstel nodig heeft, dan moet u zich uiterlijk 31 maart (online) afmelden. Meer 

informatie: https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/coronavirus/uitstel-van-rente-en-aflossingen.html  
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Rabobank 

Als MKB-ondernemer kunt u zes maanden uitstel van aflossingsverplichtingen van uw lening(en) 

aanvragen. Als klant moet u zelf (online) laten weten dat u uitstel wilt. Zie voor meer informatie: 

https://www.rabobank.nl/bedrijven/zakelijk-financieren/uitstel-aflossingsverplichtingen/  

 

ING 

U kunt een (online) verzoek indienen bij de ING om de aflossing op uw lopende financiering met 

maximaal 6 maanden uit te stellen. Zie voor meer informatie: 

https://www.ing.nl/zakelijk/financieren/jouw-financiering/je-financiering-

aanpassen/vragen_antwoorden_zakelijk_krediet_corona.html  

 

Voor informatie van Triodos en Volksbank verwijzen wij u naar de websites van de banken.  

 

Overige informatie 

U kunt het Coronavirus: wegwijzer voor ondernemers raadplegen en bellen naar het KVK 

Coronaloket (0800-2117 op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). 

 

Een totaal overzicht van de steunmaatregelen en andere informatiepunten vindt u op onze website. 

Wij doen er alles aan om de informatie up to date te houden, zodat u altijd de meest recente 

informatie heeft.  

 

Heeft u vragen aan de gemeente Oss over nadelige gevolgen van het coronavirus, stuur dan een 

mail aan . Het zal niet zo zijn dat we altijd meteen ondernemerszaken@oss.nl

de oplossing kunnen bieden, maar op basis van de ontvangen signalen en bundeling hiervan 

kunnen we mogelijk wel iets betekenen in ons netwerk, via lobby of via (nieuw) gemeentelijk 

beleid. 


