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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.  

 

De afgelopen weken zijn voor u en voor ons erg enerverend geweest. Met deze Nieuwsbrief 

hebben we geprobeerd uw werk voor ondernemers te ondersteunen. De komende Paasdagen 

zullen hopelijk u en ons de gelegenheid geven weer op krachten te komen. De redactie wenst u en 

uw familie fijne Paasdagen toe! 

 

Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket 
 

Kan ik als student gebruik maken van Tozo? 

Ik ben student en heb een eigen bedrijf. Kan ik gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers (Tozo)? 

Antwoord: Mensen jonger dan 27 jaar en die studeren met behulp van studiefinanciering hebben geen recht op de 

Tozo-regeling. Studenten (met studiefinanciering) en een eigen bedrijf moeten eerst aankloppen bij de Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO) om hun lening te vergroten. 

 

De TOGS-regeling wordt opengesteld voor meer bedrijven, waaronder mijn bedrijf. Moet ik nu 15 april opnieuw 

een aanvraag doen? 

Ik heb al een melding gemaakt voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) 

omdat mijn SBI er niet in stond. Moet ik op 15 april opnieuw die aanvraag doen of beschouwen ze die melding als 

een aanvraag? 

Antwoord: De melding was nog geen aanvraag. Dus je moet vanaf 15 april de aanvraag doen. 

 

Ons café in ons tuincentrum is gesloten. Hebben wij recht op NOW voor het personeel van het tuincafé?  

Ons tuincafé is gesloten omdat het horeca is. Klopt het dat ik voor het personeel van het tuincafé geen aanvraag 

kan doen voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) omdat het tuincafé onderdeel 

van het tuincentrum is? 

Antwoord: Dat is juist. De omzetdaling geldt voor het gehele bedrijf. Indien er sprake is van een grotere 

samenstelling van rechtspersonen of natuurlijke personen, zoals bij een concern, is de omzetdaling van de gehele 

groep de basis van de subsidie. Als een bedrijf of concern in zijn geheel niet voldoet aan de 20% omzetdaling wordt 

verwacht dat de beter lopende onderdelen kunnen compenseren voor de minder goed lopende onderdelen. 
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Feiten en cijfers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gratis BIZ-Hulploket tijdens Coronacrisis  

De afgelopen weken hebben meerdere ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten hun zorgen geuit over de 

effecten van de coronacrisis op de Bedrijven Investeringszone (BIZ). De huidige door de overheid afgekondigde 

contactbeperkingen kunnen onbedoeld de continuïteit van BIZ’en in gevaar brengen. Bijvoorbeeld BIZ’en die in 

2020 toe zijn aan een herstemming en BIZ’en in oprichting. Met ingang van 2 april 2020 is speciaal voor deze en 

andere vragen over de BIZ tijdens de coronacrisis een nieuw BIZ-hulploket geopend. Meer info op 

https://www.stadenco.nl/live/biz-hulploket. 
 

 Goede zaken! 
Steun voor zorgpersoneel 

Tilburger Jordy Sweep wilde zowel horecaondernemers ondersteunen als zorgmedewerkers een hart onder de riem 

steken. Hij heeft hiervoor het platform WeCareNL.nl opgericht. Hier kun je horecabonnen kopen voor artsen en 

verpleegkundigen. Je kunt zelf kiezen in welke stad je de horeca en het zorgpersoneel steunt.  

 

 

 

https://www.stadenco.nl/live/biz-hulploket


 
 

Virtuele uitjes 

VisitBrabant heeft een hoop tips om vanuit thuis van Noord-Brabant te genieten. Virtuele rondleidingen in musea, 

attractieparken of kerken, online festivals en toneelvoorstellingen –alle tips zijn te vinden op 

https://www.visitbrabant.com/nl/blog-overzicht/brabant-vanuit-huis-ontdekken. 

 

Help de Horeca - actie 

De actie Help de Horeca heeft binnen twee weken 1 miljoen euro opgeleverd. Er zijn 20.000 waardebonnen 

verkocht die op een later moment, als de horeca de deuren weer heeft geopend, kunnen worden verzilverd. 

Inmiddels hebben zo’n 6200 horecazaken zich aangesloten bij de actie. 

Lokaal voor mekaar 

Lokale ondernemers uit Midden-Brabant (gemeenten Waalwijk, Tilburg, Heusden, Loon op Zand, Dongen, Gilze en 

Rijen, Goirle Hilvarenbeek en Oisterwijk) die vanwege het coronavirus tijdelijk een afhaal-of bezorgservicezijn 

begonnen, kunnen zich verenigen op de website www.lokaalvoormekaar.nl. Het is een initiatief van een web 

ontwikkelaar en reclamebureau uit Waalwijk. Inmiddels hebben 39 ondernemers zich aangemeld, waaronder 

bijvoorbeeld kledingzaken die thuis bezorgen. 

 

Groningen voor elkaar 

Marketing Groningen is de campagne ‘Groningen voor elkaar’ gestart. Doel van de campagne is ondernemers en 

instellingen in de vrijetijds-, horeca-, retail- en cultuursector gedurende de coronacrisis een handje te helpen door al 

hun bijzondere initiatieven in de spotlights te zetten. Ondernemers kunnen zich melden 

via www.visitgroningen.nl/nl/doen/aanmeldformulier-thuisblijftips 

 

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. 
 

 


