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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 antwoorden KVK CoronaLoket 
 

Ik heb WTV aangevraagd en mijn personeel op 50% van de tijd niet-werkzaam gezet. Moet ik dit percentage 

aanpassen als ik minder werk voor hen heb? 

Ik heb de Werktijdverkorting (oude regeling) aangevraagd en mijn personeel op 50% van de tijd niet-werkzaam 

gezet. Als dit nu de komende tijd oploopt, moet ik dit percentage dan aanpassen of gebeurt dat automatisch? 

Antwoord: De WTV en NOW verschillen duidelijk van elkaar: bij WTV wordt er gekeken of er minder werk is, bij 

NOW of er minder omzet is. Het UWV vraagt ondernemers die WTV toegekend hebben gekregen binnenkort of zij 

willen aanleveren wat de omzetdaling is. Dat wordt de basis van de berekening. Overigens mogen onder de NOW 

regeling de medewerkers gewoon aan het werk zijn. Medewerkers hoeven dus niet op niet-werkzaam gezet te 

worden.  

 

Kan ik als vennoot ook gebruik maken van de NOW-regeling? 

Het salaris van mijn personeel wordt aangevuld door de overheid, maar hoe zit het met mijn eigen salaris? Kan ik 

daar ook een aanvulling op krijgen? Het betreft een VOF met personeel, sector logopedie. 

Antwoord: Als vennoot ben je geen medewerker. Dus kom je zelf niet in aanmerking voor de NOW-regeling. Wel 

kan de vennoot gebruik maken van de Tozo-regeling. 

 

Kan ik als directeur-grootaandeelhouder aanspraak maken op de TOZO-regeling? 

Hoe zit het met mij als directeur-grootaandeelhouder met een eigen b.v. Ik ben 100% aandeelhouder, moet mijn 

b.v. zich aanmelden voor mij als werknemer voor de NOW of kan ik mijzelf aanmelden voor de Tozo-regeling? 

Antwoord: draagt een besloten vennootschap premies werknemersverzekeringen af voor een DGA, dan kan de b.v. 

de DGA aanmelden voor de NOW regeling. Draagt een besloten vennootschap géén premies 

werknemersverzekeringen voor de DGA af, dan kan de DGA, onder voorwaarden, een beroep doen op de Tozo-

regeling.  
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Ondernemersinitiatieven. 
 

Vandaag weer een mooi voorbeeld van een initiatief van ondernemers, namelijk Ska Kinderopvang in Amersfoort. 

Ska Kinderopvang opent vanaf vrijdag 27 maart een 24/7 locatie voor kinderen van ouders in cruciale beroepen. In 

deze uitzonderlijke tijd nemen zij als maatschappelijke kinderopvang de verantwoordelijkheid om ouders te 

ontzorgen, zodat zij anderen kunnen blijven helpen. De medewerkers van onder andere het Meander Medisch 

Centrum kunnen hier hun kind laten opvangen. Zo probeert Ska Kinderopvang de helden in de zorg te 

ondersteunen. Mooi is dat het bedrijf voor dit initiatief weer veel hulp kreeg van bedrijven uit de buurt.  

Er worden bijvoorbeeld belangeloos bedden gedoneerd, er is een Smart-TV beschikbaar gesteld voor kinderen en er 

worden gratis avondmaaltijden geleverd. 

 

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 

https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/nieuwsbrief-coronamonitor_zeeland-april-1.pdf
https://www.innovationquarter.nl/coronamonitor-zuid-holland-1-impact-op-zuid-hollandse-economie/
https://www.innovationquarter.nl/coronamonitor-zuid-holland-1-impact-op-zuid-hollandse-economie/
https://www.brabant.nl/subsites/corona/impact-monitor


 
 

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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