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Inleiding 
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, geeft KVK samen met partners invulling aan het 

CoronaLoket voor ondernemers. Dit loket is bedoeld voor vragen over de gevolgen van het coronavirus voor 

bedrijven en ondernemers. Het loket is te bereiken via www.kvk.nl/corona en 0800 2117. Het KVK CoronaLoket is 

telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur voor ondernemersvragen.  

 

Wij sturen dagelijks een update over het aantal vragen, onderwerpen waar ondernemers vragen over stellen en 

andere opvallende zaken. Indien hiervoor aanleiding is, volgt er in het weekend eveneens een nieuwsbrief. 

 

Vragen en impressies KVK CoronaLoket 

 

Voor welke regelingen kom ik in aanmerking?  

Er zijn verschillende regelingen. Hoe zorg ik dat ik overzicht houd en waar begin ik? 

Antwoord: Doe de KVK Corona regelingencheck en check eenvoudig zelf voor welke regelingen je in aanmerking 

komt https://www.kvk.nl/download/KVK_corona_regelingencheck_tcm109-489009.pdf 

 

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen aan de NOW-regeling?  

Ik kan mijn personeel niet meer betalen. Kom ik in aanmerking voor de NOW-regeling? 

Antwoord: Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, 

kunnen naar verwachting van 6 april tot en met 31 mei 2020 gebruikmaken van de regeling Tijdelijke 

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers ontvangen van het UWV een voorschot. Lees 

alle voorwaarden op https://www.kvk.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/  

 

Geldt de regeling NOW ook voor startende ondernemers?  

Antwoord: Ja, mits er al voor 1 maart minstens een maand omzet is gedraaid.  

Heeft u uw bedrijf gestart na 1 januari 2019? Dan geldt voor u een andere meetperiode voor de omzetberekening 

dan bedrijven die heel 2019 al bestaan. Voor u geldt dat de maanden vanaf het moment uw bedrijfsuitoefening is 

aangevangen tot en met februari 2020 worden genomen, omgerekend naar 3 maanden. Uw omzet wordt in de 

driemaands periode in 2020 (meetperiode) naar rato vergeleken met de omzet vanaf de kalendermaand dat de 

bedrijfsuitoefening is begonnen. 
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Feiten en cijfers 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 
 

‘Uit de provincie’: Zuid-Holland  
Vandaag willen we ook het initiatief van de Coronamonitor in Zuid-Holland onder de aandacht brengen. Deze 

monitor is een gezamenlijk initiatief van de Economic Board Zuid-Holland, Innovation Quarter en de Provincie Zuid-

Holland. Doelstelling van deze monitor is de economische gevolgen van de corona crisis voor de provincie in kaart te 

brengen. U vindt de monitor op https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/economie/ 

 
Indien uw provincie, evenals de provincie Brabant en de provincie Zuid-Holland, ook regelmatig een Coronamonitor 
uitbrengt, vragen we u dit aan ons door te geven Door de initiatieven te delen, delen we kennis en leren we van 
elkaar! 

 
Ondernemersorganisaties: MKB Eindhoven 

Om de plotselinge vraag en aanbod van werk snel bij elkaar te brengen heeft MKB Eindhoven besloten de 

vacaturesite www.mkbwerkt.nl voor drie maanden gratis open te stellen voor alle werkgevers om hun vacatures te 

plaatsen. Kent u meer van dit soort voorbeelden? Deel het met ons, zodat wij het verder kunnen verspreiden. 
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Bijgewerkte informatie / belangrijke links 

www.kvk.nl/corona  -  http://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/  

https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/ 

https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers/ 

www.rvo.nl/coronavirus   

TOGS: https://www.kvk.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/ 

TOZO: https://www.kvk.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/ 

Contactpersonen KVK 

Contactpersonen voor partners en relaties 

 Gijs Bosch – 06 51 20 08 96 – gijs.bosch@kvk.nl  

 Willo Eurlings – 06 53 40 78 43 – willo.eurlings@kvk.nl  

 Ad van Ginneken – 06 22 49 64 21 – ad.van.ginneken@kvk.nl  

 Martin Luijendijk – 06 46 74 80 67 – martin.luijendijk@kvk.nl  

 Ruud Meijvogel – 06 51 23 15 54 – ruud.meijvogel@kvk.nl  
 
 
Partners van het CoronaLoket 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Colofon: KVK CoronaLoket is een initiatief van ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat en KVK. KVK CoronaLoket informeert partners en overheden door 
middel van deze nieuwsbrief met als doel het delen van de laatste ontwikkelingen 
over de maatregelen inzake Corona.  
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