Handleiding aanvraag BBZ Gemeente Oss
Op de site van de Gemeente Oss kan de aanvraag worden gedaan voor Bijzondere Bijstand
Zelfstandigen. Deze regeling heet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(Tozo).
VOORBEREIDING

Om de aanvraag te kunnen doen moet u beschikken over een eigen DigiD. Heeft u die nog niet vraag
die dan zo snel mogelijk aan.
Daarnaast moet u er voor zorgen dat de volgende documenten in PDF of fotobestand op uw
computer gereed staan:
- ID-bewijs of paspoort (geen rijbewijs)
- Kopie van uw bankpas
- Kopie van uw bankafschrift met banksaldo van uw privé rekening
WEBSITE OM UW AANVRAAG TE STARTEN
Om de aanvraag te kunnen doen gaat uw naar de site van de Gemeente Oss www.oss.nl. Kies op de
pagina in de linkse kolom voor “Digitaal Loket > Loket bedrijven. Type in de zoekbalk “bbz” en klik om
te zoeken. Bij het zoek resultaat verschijnt dan als bovenste gevonden producten: “Bijstand voor
zelfstandigen aanvragen”. Klik hier op. U komt dan op een pagina waarbij u kunt klikken “Bekijk de
verspoelde regeling”. Klik hier op. U komt dan op een pagina met een drietal kopjes:
- Omschrijving
- Wat zijn de voorwaarden?
- Wat moet u doen?
- Meer informatie
- Hebt u nog vragen?
Lees de informatie die in deze hoofdstukken gegeven wordt goed.
Wilt u direct verder met aanvragen, klik dan op “Wat moet u doen?”. De informatie die dan
verschijnt begint met de tekst “Dien uw aanvraag online in met DigiD.
Indien u daar op klikt krijgt u nog een privacymelding waarbij u kunt kiezen voor “verder”. Wanneer u
dat gedaan heeft opent de pagina om in te loggen met uw DigiD.
Als dat gebeurt is verschijnen onderstaande schermen waarbij ik u per onderdeel uitleg wat u moet
doen.

UITLEG FORMULIER
Als eerste scherm krijgt u het onderstaande te zien. Hierbij zijn onder “Persoonsgegevens” en
“Adresgegevens” de velden voor u ingevuld. De aanvullende gegevens dien u zelf aan te vullen.

Daarna komt u in onderstaand scherm. Geef aan dat u voldoet aan het urencriterium. Als u dat niet
zeker weet informeer dat bij uw accountant. Kies daar voor de optie “ja”.
Indien u een partner heeft vul daarbij zijn of haar gegevens in.
Bij de optie woonsituatie heeft u de volgende drie keuzes:
- Koopwoning
- Huurwoning (sociale huurwoning)
- Huurwoning (vrije sector huur)
Kies de optie die op uw van toepassing. Er wordt daarna geen aanvullende informatie gevraagd.

Vul de gegevens in van in onderneming. Als voorbeeld heb ik de gegevens van ons kantoor ingevuld.
Bij sector wordt u gevraagd de sector aan te geven waarin u werkzaam bent. De sectoren waaruit u
kunt kiezen staan op de volgende pagina weergegeven. Wanneer u niet weet welke sector op u van
toepassing is, neem dan contact met mij op.
Voor de beantwoording van de onderstaande vragen zie volgende pagina.

Heeft u actueel inkomen uit onderneming?
Geef bij de vraag: “Heeft u actueel inkomen uit onderneming?” Ja in als er nog enig inkomen
beschikbaar is. Er wordt u daarna gevraagd om een bedrag op te geven. Geef nee in als er helemaal
geen inkomen meer is.
Heeft u ander inkomen?
Geef hier door middel van ja of nee of u naast uw inkomen uit uw bedrijf nog ander inkomen heeft.
Wilt u een voorschot ontvangen?
Het voorschot bedrag bedraagt € 1.000. U ontvangt daarna de bedragen in één keer. Het voorschot
wordt binnen een week uitbetaald. Het restant of als u geen voorschot vraagt na afronding van uw
aanvraag. Ik heb voor u bij de gemeente Oss geïnformeerd over de duur van de aanvraag. Deze was
nu niet bekend. Ik kreeg wel als antwoord dat zij streven naar een zo snel mogelijke behandeling
maar niet concreet kon worden aangegeven wanneer dan tot uitbetaling kan worden overgegaan.

Tot slot moet u nog de gevraagde gegevens uploaden zoals aan het begin aangekondigd.
Klik binnen het venster op de knop bestand kiezen of sleep de bestanden binnen het met
stippellijntjes omgeven vak.

Tot slot dient u helemaal onderaan bij “Akkoord” het vakje aan te vinken. Daarna verschijnt de knop
“versturen”. Waarop u dan nog moet klikken. Hiermee is de aanvraag afgerond.

