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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. We hebben vele positieve reacties mogen ontvangen op het maandag 6 april jl.  

toegevoegde overzicht van initiatieven per provincie. We zijn voornemens om een bijgewerkte versie 2 keer per 

week toe te voegen aan de nieuwsbrief. 

 

 Goede zaken! 
 

Personeel uitwisselen 

Een groep ondernemersverenigingen in Midden-Brabant heeft de regionale website WerkSamen geopend. De 

website brengt bedrijven bij elkaar om personeel tijdelijk uit te wisselen. Het ene bedrijf komt in deze tijd namelijk 

mensen te kort, het andere heeft personeel beschikbaar. Doel is om de coronaperiode iedereen zo efficiënt 

mogelijk aan het werk te houden.  

Ontwerp mondkapjes voor massaproductie gedeeld 

Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft deelt een ontwerp voor FFP2 mondmaskers met de Nederlandse overheid. 

Mondmaskers die volgens dat ontwerp worden gemaakt, beschermen zorgpersoneel goed tegen het coronavirus. 

Volgens het ziekenhuis kan er met dit ontwerp een massaproductie opgezet worden, zodat er snel een einde komt 

aan het tekort aan veilige mondmaskers. 

Extra handen voor de zorg  

Diverse initiatieven werden gelanceerd om extra personeel in de zorg te krijgen. Inmiddels hebben verschillende 

initiatieven hun krachten gebundeld en is het platform Extrahandenvoordezorg.nl ontstaan. Deze gezamenlijke 

database is een breed samenwerkingsverband van RegioPlus, het ministerie van VWS, brancheverenigingen, 

vakbonden en particuliere initiatieven. 
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Handig instrument 

Het kabinet neemt maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. De Tozo geldt voor zelfstandig 

ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis en kan worden aangevraagd bij gemeenten. Hoe zorg je er 

als gemeente voor dat criminelen niet op grootschalige wijze misbruik kunnen maken van de steun? Taskforce-RIEC 

maakte hiervoor in samenwerking met de andere Regionale Informatie- en Expertise Centra, RIEC’s, een infograpic 

voor gemeenten.  

Deze vind je hier: infographic. 

 

 

 

 

https://mcusercontent.com/d7c249c88c254b576f0757530/files/861d625e-9dcb-4d48-989c-3e589f8fc283/Tozo_en_ondermijning_1.0.pdf


 
 

Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket 

 
Het kabinet heeft dinsdag een uitbreiding van de TOGS regeling aangekondigd. Kom ik nu wél in aanmerking voor 

deze 4.000 euro regeling? 

Waar vind ik de lijst met toegevoegde SBI-codes? 

Antwoord: De toegevoegde SBI-codes staan op www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona/. Om aanspraak te maken op 

de TOGS-regeling moest je op 15 maart 2020 met een van de benoemde SBI-codes als hoofdactiviteit vermeld staan 

in het KVK Handelsregister. Het kabinet heeft besloten per uiterlijk 15 april 2020 de TOGS-regeling aan te vullen. 

Diverse contactberoepen (zoals tattooshops) en kleinere mkb-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, 

paramedische beroepen (die niet-gecontracteerde zorg verlenen zoals fysiotherapeuten en tandartsen) en 

toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden en evenementen worden toegevoegd. 

 

Wij zijn beide zzp’ers. Welke gevolgen hebben de inkomsten van mijn levenspartner voor de Tozo? 

Ik wil een aanvraag doen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) want ik heb geen 

inkomsten meer. Mijn levenspartner (ook zzp’er) heeft nog wel wat inkomsten. 

Antwoord: Zijn jullie beide zelfstandige? Dan kan slechts een van jullie een aanvraag Tozo indienen. Degene met het 

laagste inkomen doet de aanvraag voor jullie beiden. Beide partners moeten de aanvraag ondertekenen. 

 

Koningsdag is afgelast. Betekent dat dan dat ik geen salaristoeslag (100% bij zon- en feestdagen) aan mijn 

winkelpersoneel hoef te betalen als zij die dag werken? 

Koningsdag is op maandag 27 april maar is afgelast. Moet ik tóch salaristoeslag betalen? 

Antwoord: de festiviteiten zijn die dag afgelast maar Koningsdag 2020 is nog altijd een feestdag. Zie 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/officiele-feestdagen. 

Dus salaristoeslag moet worden uitbetaald. 

 

 

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/ 

Liquiditeitenbeheer voor ondernemers: https://www.kvk.nl/corona/je-betalingsverplichtingen-onder-controle/  

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/  

BMKB-C: https://www.kvk.nl/corona/bmkb-c--borgstelling-mkb-kredieten-verruimd/  

 

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 
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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. 
 

  



 
 

Bijlage: Initiatieven per provincie 
 

Provinciale en regionale initiatieven voor ondernemers vanwege de coronacrisis 

bijgewerkt 9 april 2020. 

Algemeen 

Verschillende provincies hebben een Corona-monitor  

https://arbeidsmarktinzicht.nl/ 

Drenthe 

Provinciale Maatregelen 

 informatievoorziening en ondersteuning ondernemers via IkBenDrentsOndernemer 

 naar voren halen van de bevoorschotting van boekjaarsubsidies 

Links 

 Vereniging Drentse Gemeenten - 10 maatregelen van Drentse gemeenten 

https://www.vdgdrenthe.nl/tien-maatregelen-van-drentse-gemeenten-om-ondernemers-te-steunen-die-in-de-

problemen-komen-door-corona/ 

 Ik ben Drents ondernemer 

https://ikbendrentsondernemer.nl/ 

 Flevoland 

Provinciale maatregelen  

 sluit zoveel als mogelijk aan bij algemene maatregelen 

Links  

 Provincie Flevoland 

https://www.flevoland.nl/actueel/impact-corona-crisis-op-de-flevolandse-economie 

  

Friesland  

Provinciale maatregelen 

 uitstel betaling MKB-kredieten FOM en NOM 

 inzet Ynbusiness voor ondersteuning ondernemers 

 inzet voucherregeling t.b.v. her- en bijscholing personeel 

 zo nodig personele bijstand aan derde overheden 

Links  

 Provincie Friesland  

https://www.ynbusiness.nl/informatiepagina-coronavirus/ 

 Gemeente Heerenveen: informatieloket en ondersteuning voor 

ondernemers  https://www.heerenveen.nl/ondernemen/informatie-over-het-coronavirus-voor-ondernemers/ 

 Gemeente Leeuwarden: maatregelen voor ondernemers https://ondernemend.leeuwarden.nl/nl 

https://arbeidsmarktinzicht.nl/
https://www.vdgdrenthe.nl/tien-maatregelen-van-drentse-gemeenten-om-ondernemers-te-steunen-die-in-de-problemen-komen-door-corona/
https://www.vdgdrenthe.nl/tien-maatregelen-van-drentse-gemeenten-om-ondernemers-te-steunen-die-in-de-problemen-komen-door-corona/
https://ikbendrentsondernemer.nl/
https://www.flevoland.nl/actueel/impact-corona-crisis-op-de-flevolandse-economie
https://www.ynbusiness.nl/informatiepagina-coronavirus/
https://www.heerenveen.nl/ondernemen/informatie-over-het-coronavirus-voor-ondernemers/
https://ondernemend.leeuwarden.nl/nl


 
 

 Gemeente Opsterland: belastingmaatregelen voor ondernemers  

https://www.opsterland.nl/Inwoners/Werk_en_inkomen/Extra_regelingen_belastingen_en_heffingen_voor_onder

nemers 

 Gemeente Tytsjerksteradiel: loket en maatregelen  

https://www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/nieuws_47795/item/hulp-voor-ondernemers_46649.html 

 Gemeente Achtkarspelen 

https://www.achtkarspelen.nl/inwoners-achtkarspelen/nieuws_43791/item/hulp-voor-ondernemers_46733.html 

 Noordoost Friesland 

https://www.noardeast-fryslan.nl/corona-informatie-voor-ondernemers 

 

Gelderland 

Provinciale maatregelen 

 ondersteuning gemeenten met capaciteit en waar nodig financieel (€ 5 mln.) 

 ontwikkeling scenario's en acties middellange termijn 

Links  

 Provincie Gelderland 

https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/COVID-19 

 Oost NL  

https://oostnl.nl/nl/nieuws/corona-update-voor-ondernemers-oost-

nederland?mc_cid=03a2026558&mc_eid=393c97b257 

 Apeldoorn 

https://www.apeldoorn.nl/corona-ondernemers 

Groningen 

Provinciale maatregelen: 

 opzetten taskforce Chemiepark Delfzijl/Eemsdeltagebied 

 opzetten taskforce Stad Groningen 

Links  

 Gemeente Groningen: ondersteuning voor ondernemers https://gemeente.groningen.nl/ondersteuning-

voor-ondernemers-tijdens-coronavirus 

 NOM (Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland): corona rebuild programma voor 

ondernemers 

https://www.nom.nl/corona-update/corona-rebuild-programma/ 

Limburg 

Provinciale maatregelen 

 verbindende rol op de achtergrond 

 ontwikkeling scenario's voor de lange(re) termijn 

Links  

 Gemeente Maastricht : steunpunt Corona https://www.gemeentemaastricht.nl/stad/steunpunt-corona 

https://www.opsterland.nl/Inwoners/Werk_en_inkomen/Extra_regelingen_belastingen_en_heffingen_voor_ondernemers
https://www.opsterland.nl/Inwoners/Werk_en_inkomen/Extra_regelingen_belastingen_en_heffingen_voor_ondernemers
https://www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/nieuws_47795/item/hulp-voor-ondernemers_46649.html
https://www.achtkarspelen.nl/inwoners-achtkarspelen/nieuws_43791/item/hulp-voor-ondernemers_46733.html
https://www.noardeast-fryslan.nl/corona-informatie-voor-ondernemers
https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/COVID-19
https://oostnl.nl/nl/nieuws/corona-update-voor-ondernemers-oost-nederland?mc_cid=03a2026558&mc_eid=393c97b257
https://oostnl.nl/nl/nieuws/corona-update-voor-ondernemers-oost-nederland?mc_cid=03a2026558&mc_eid=393c97b257
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https://gemeente.groningen.nl/ondersteuning-voor-ondernemers-tijdens-coronavirus
https://gemeente.groningen.nl/ondersteuning-voor-ondernemers-tijdens-coronavirus
https://www.nom.nl/corona-update/corona-rebuild-programma/
https://www.gemeentemaastricht.nl/stad/steunpunt-corona


 
 

 Limburgse Land en tuinbouw Bond 

https://www.lltb.nl/corona 

 MKB Limburg 

https://www.mkblimburg.nl/corona-crisis-aanpak/ 

 Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) 

http://www.lwv.nl/lists/nieuws/artikel.aspx?ID=568&Source=/default.aspx 

 Gemeente Sittard Geleen  

https://www.sittard-geleen.nl/ondernemers/Coronavirus 

 Gemeente Weert 

https://www.weert.nl/coronavirus 

 Gemeente Venlo 

contact: ondernemersloket@venlo.nl  

Noord-Brabant 

Provinciale maatregelen 

€ 5 miljoen voor: 

 online scholing voor mensen zonder werk of die thuiswerken 

 verbeteren informatievoorziening naar ondernemers en werknemers 

Links 

 Provincie Noord-Brabant 

https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/economie-en-werk/2020/eerste-brabantse-economische-maatregelen-

coronacrisis 

 Gemeente Breda: aanvullende maatregelen coronacrisis http://www.breda.nl/coronavirus 

 Gemeente Eindhoven: ondernemersloket  

Contact: ondernemersloket@eindhoven.nl 

http://eindhoven.nl/ondernemersloket 

 Coronaloket voor Brabantse startups 

https://www.midpointbrabant.nl/braventure-geeft-online-corona-support-aan-brabantse-startups/ 

 Gemeente Tilburg: steunpakket voor ondernemers 

https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/steunpakket-voor-ondernemers/ 

informatie op een rij 

https://www.tilburg.nl/actueel/crisis/#c15861 

 Station88: Huis voor Ondernemerschap en Innovatie (vanuit Tilburg): 

https://station88.nl/actueel/impact-coronavirus-voor-ondernemers 

   

Noord-Holland 

Provinciale maatregelen 

 de Financieringstafel wordt crisistafel 

 online spreekuur voor ondernemers 

 investeringsprogramma ingezet voor advisering en begeleiding getroffen ondernemers 

https://www.lltb.nl/corona
https://www.mkblimburg.nl/corona-crisis-aanpak/
http://www.lwv.nl/lists/nieuws/artikel.aspx?ID=568&Source=/default.aspx
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https://www.tilburg.nl/actueel/crisis/#c15861
https://station88.nl/actueel/impact-coronavirus-voor-ondernemers


 
 

Links  

 Gemeente Haarlem: maatregelen  

http://www.haarlem.nl/coronavirus 

 Gemeente Amsterdam 

https://www.amsterdam.nl/ondernemen/veelgestelde-vragen-corona-ondernemers/  

Overijssel 

Provinciale maatregelen 

 ondersteuning ondernemers via loketten en uitvoeringsorganisaties 

Links  

 Provincie Overijssel 

https://www.overijssel.nl/actueel/corona-virus-overijssel/ 

 Regio Twente  

https://www.twente.com/twente-board/coronavirus 

 Oost NL 

https://oostnl.nl/nl/nieuws/corona-update-voor-ondernemers-oost-

nederland?mc_cid=03a2026558&mc_eid=393c97b257 

 Gemeente Deventer: informatie van alle economische partners 

https://ondernemersdeventercorona.nl/ 

 Regio Zwolle: Regio Zwolle Brigade biedt gratis hulp aan ondernemers om hen door de coronacrisis te 

loodsen. De brigade zorgt voor voorlichting over hulpvoorzieningen, biedt een meldpunt voor onder- en 

overbezetting en biedt hulp op maat van businessexperts. 

https://www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/  

Utrecht 

Provinciale maatregelen: 

 opzetten taskforce om maatregelen te onderzoeken 

 wekelijkse monitor 

Links 

 Economic Board Utrecht: ondernemershulp 

https://www.economicboardutrecht.nl/corona  

 Gemeente Amersfoort 

https://www.amersfoort.nl/bericht/ondernemers-en-zzp-ers.htm 

 Amersfoort Business : frequentie nieuwsbrief tijdelijk hoger om ondernemers te informeren 

(steunmaatregelen) en inspireren (lokale initiatieven en innovaties) 

https://www.amersfoortbusiness.com/ 

Zeeland 

Provinciale maatregelen 

 mogelijk ondersteuning Zeeuws MKB middels investeringsagenda 

 de Economic Board Zeeland adviseert over economische situatie post-corona 

 vouchers voor het inwinnen van (financieel) advies 

http://www.haarlem.nl/coronavirus
https://www.amsterdam.nl/ondernemen/veelgestelde-vragen-corona-ondernemers/
https://www.overijssel.nl/actueel/corona-virus-overijssel/
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https://www.amersfoortbusiness.com/


 
 

Links 

 Provincie Zeeland 

https://www.zeeland.nl/actueel/ondersteuning-voor-zeeuwse-bedrijven-vanwege-corona 

https://www.zeeland.nl/economie/coronavirus-en-ondernemers 

 Provincie Zeeland 

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

 VNO-NCW Zeeland  

https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/home/coronavirus-informatie-voor-ondernemers/ 

 Dockwise: versneld digitaliseren  

https://www.dockwize.nl/ 

 Impuls Zeeland  

https://www.impulszeeland.nl/nl/ZeelandFM 

Contact: mailto:coronaloket@impulszeeland.nl 

 Walcheren 

https://www.veere.nl/een-loket-voor-alle-walcherse-ondernemers 

Zuid Holland 

Provinciale maatregelen 

 deelname in Landelijke Coronacrisis team van de Greenport Nederland 

 speciale aandacht voor startups en scale-ups 

 mogelijk omzetten Startup in Residence programma naar een Startup in Resilience programma 

 MKB-financieringstafel wordt crisistafel 

 mogelijk personele bijstand aan derde overheden 

Links 

 Provincie Zuid Holland 

https://www.zuid-holland.nl/actueel/nieuws/maart-2020/zuid-holland-werkt-maatregelen-aanpak-coronacrisis/ 

 Gemeente Alphen aan de Rijn: informatie punt voor ondernemers https://www.edbalphen.nl/corona/ 

 Gemeente Westvoorne: belastingmaatregelen https://www.svhw.nl/2020/03/18/betalingsmaatregelen-

voor-ondernemers-en-zelfstandigen-zzp-ers-vanwege-coronavirus/ 

 Gemeente Zoetermeer: aanpak maatregelen coronavirus  

https://www.zoetermeer.nl/ondernemers/coronavirus-informatie-voor-

ondernemers_48549?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=civo  

https://www.zeeland.nl/actueel/ondersteuning-voor-zeeuwse-bedrijven-vanwege-corona
https://www.zeeland.nl/economie/coronavirus-en-ondernemers
https://www.zeeland.nl/sites/zl-zeeland/files/nieuwsbrief-coronamonitor_zeeland-april-1.pdf
https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/home/coronavirus-informatie-voor-ondernemers/
https://www.dockwize.nl/
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