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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.  

Deze nieuwsbrief ontvangt u dagelijks en we brengen u op de hoogte van actuele ondernemersvragen en 

ontwikkelingen aan het KVK CoronaLoket. 

Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket 

Wat moet ik doen als ik (tijdelijk) onvoldoende werk heb voor mijn personeel en mijzelf? 

Ik heb niet genoeg werk om mijn personeel aan de gang te houden. Wat moet ik doen? 

Antwoord: Om te voorkomen dat veel mensen hun baan kwijtraken door de coronacrisis is de NOW in het leven 

geroepen. Met deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid hoopt de overheid dat zoveel 

mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de 

werktijdverkorting (WTV), die is ingetrokken. Je kunt NOW aanvragen bij UWV. 

Kan ik als AOW’er ook nog ergens aanspraak op maken? 
Als edelsmid met winkelruimte kom ik helaas niet in aanmerking voor TOGS. Ik heb wel AOW. Het voortbestaan van 

mijn bedrijf staat op de tocht. Wat kan ik nog doen? 

Antwoord: De ondernemer kan nagaan of hij recht heeft op Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen bij SVB. De 

AIO vult het inkomen aan tot het sociaal minimum als iemand een onvolledige AOW ontvangt en weinig vermogen 

heeft.  

Positief geluid: bijdrage is binnen! 

Situatie: Een ondernemer met een schoenenzaak liet weten dat hij de bijdrage van de NOW-regeling had 

ontvangen. Hij was blij dat pensioenkosten en vakantiegeld hierin waren meegenomen. Daarnaast had hij afgelopen 

vrijdag zijn eHerkenning geregeld en meteen TOGS aangevraagd. Het bedrag stond vandaag op zijn bankrekening. 
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KVK-Flitspeiling  

Verlenging coronamaatregelen zorgt voor verslechtering van financiële situatie ondernemers  

Na de aankondiging van het kabinet dat de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus worden verlengd 

van 6 april naar 28 april, heeft KVK een tweede KVK-Flitspeiling gedaan onder bijna 3400 ondernemers. Aan hen 

werd gevraagd welke invloed deze verlenging heeft op hun financiële situatie. Circa driekwart van deze 

ondernemers geeft aan dat deze verlenging in grote mate voor een verslechtering van de financiële situatie zorgt. 

Voor alle resultaten van de tweede Flitspeiling, zie het persbericht. 

  

https://www.kvk.nl/over-kvk/media-en-pers/nieuws-en-persberichten/verlenging-coronamaatregelen-zorgt-voor-verslechtering-van-financiele-situatie/


 
 

 Goede zaken! 

 

Regio Breda: nieuwe businessmodellen 

300 Avans-studenten hebben deze week nieuwe businessmodellen bedacht voor 12 bedrijven in de regio Breda die 

zware gevolgen ondervinden van de coronacrisis. Het gaat om ondernemingen die topdrukte ervaren, zoals Thebe 

Thuiszorg en Kredietbank Nederland en om bedrijven die juist hard getroffen worden, zoals zorgboerderij 

Menmoerhoeve. En voor de gemeente Breda bedachten ze een manier om het behandelproces van aanvragen voor 

een noodfonds gemakkelijker te laten verlopen. 

 
Online portaal voor patiënteninformatie 

Philips maakt in samenwerking met het ministerie van VWS en het Erasmus Medisch Centrum een online portaal 

waarmee ziekenhuizen patiënteninformatie kunnen delen als coronapatiënten worden overgeplaatst. Via het 

portaal kunnen radiologische beelden, verslagen, documenten en andere relevante informatie over een patiënt 

beschikbaar gemaakt worden voor het ontvangende ziekenhuis. 

 

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-en-ondernemerschap/ 

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. 
 

 


