
 

  

 
 
 

Inhoudsopgave  
 Inleiding 

 Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket 1 april 2020 

 Feiten en cijfers KVK CoronaLoket 

 ‘Uit de provincie’: Drenthe 

 Provinciale monitoren 

 Handige links 

 

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 antwoorden KVK CoronaLoket 
 

Bij mijn aanmelding voor de 4.000 euro regeling (TOGS) zie ik dat mijn bedrijfsgegevens niet volledig kloppen.  

Ik heb mij aangemeld voor de TOGS-regeling bij RVO maar ik zag dat mijn bedrijfsgegevens niet volledig kloppen in 

het aanvraagscherm. Hoe los ik dit op? 

Antwoord: Je kunt gewoon de aanvraag indienen voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren 

COVID-19 (TOGS-regeling). Zolang het KVK-nummer maar juist is. De overige gegevens kan je zelf aanpassen in het 

profiel of RVO kan dit later verzorgen. De gegevensverschillen hebben geen nadelige invloed op de aanvraag zolang 

het KVK-nummer maar juist is.  

 

Heeft RVO mijn TOGS-aanvraag wel ontvangen? 

Ik heb geen ontvangstbevestiging ontvangen van mijn aanvraag voor Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS-

regeling). Heeft RVO mijn aanvraag wel ontvangen? 

Antwoord: Als je geen ontvangstbevestiging hebt gekregen dan is je aanvraag niet verstuurd. Doe je voor de eerste 

keer een aanvraag bij RVO, dan moet je eerst een profiel aanmaken. Klik dan op 'Opslaan en sluiten'. Daarna kun je 

het formulier Tegemoetkoming schade COVID-19 invullen. In het formulier moet je de verklaringen ondertekenen 

met een vinkje. Klik vervolgens op 'Ondertekenen en verzenden'. Onder 'Mijn aanvragen' kun je nakijken of je 

aanvraag is gedaan. 

 

Ik ben pas gestart met mijn bedrijf. Kan ik gebruik maken van de NOW-regeling voor mijn personeel?  

Ik ben eind 2019 gestart met mijn bedrijf en kan mijn personeel nu niet betalen. Kan ik van de Tijdelijke 

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) gebruik maken? 

Antwoord: De NOW-regeling geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal 

verzekerd zijn. De regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% 

omzetverlies verwachten. De regeling is ook bedoeld voor recent gestarte ondernemers. Voorwaarde is wel dat je 

voor 1 maart 2020 minstens 1 maand omzet hebt gedraaid. 
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‘Uit de provincie’: Drenthe 

 

Vandaag willen we het Webinar Ondernemersregelingen van Ik Ben Drenths Ondernemer onder de aandacht 

brengen. In dit kosteloos webinar wordt uitleg gegeven over de regelingen Tozo, BMKB en TOGS. Ondernemers 

krijgen uitleg over de regelingen en hoe ze hiervoor in aanmerking kunnen komen. Het webinar vindt plaats op 

vrijdag 3 april om 11 uur. Ik Ben Drents Ondernemer is een initiatief van de provincie Drenthe in samenwerking met 

onder meer de NOM, het MKB-fonds en de Drentse gemeenten, voor Drentse ondernemers met ambitie. 

Meer info op  https://ikbendrentsondernemer.nl/webinar-ondernemersregelingen-coronacrisis/.  

 

Provinciale monitoren 

Corona monitor Zeeland: https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/nieuwsbrief-coronamonitor_zeeland-april-1.pdf 

Corona monitor Zuid-Holland: https://www.innovationquarter.nl/coronamonitor-zuid-holland-1-impact-op-zuid-hollandse-

economie/ 

Corona monitor Noord-Brabant: https://www.brabant.nl/subsites/corona/impact-monitor 
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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/ 

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

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

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

TOGS: https://www.kvk.nl/corona/togs-4000-euro-voor-direct-getroffen-ondernemers/  

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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