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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 
 
Van welke overheidsregelingen kan ik gebruik maken? 

Hoe kom ik erachter voor welke regelingen ik in aanmerking kom? 

Antwoord: De KVK Corona regelingencheck kan je hierbij helpen. Op basis van een paar vragen krijg je inzicht in de 

regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou 

belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen. Doe de regelingencheck. 

 

Worden ondernemers in Caribisch Nederland ook geholpen door de overheid? 

Ik heb familie op Bonaire met een eigen bedrijf. Komen zij ook in aanmerking voor de regelingen? 

Antwoord: Er komen economische maatregelen om de eilanden te steunen. Het kabinet heeft besloten dat 

bedrijven en ondernemers op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius in aanmerking kunnen komen voor een noodpakket 

van uitzonderlijke economische maatregelen. 

 

Ik kom niet in aanmerking voor de Tozo regeling, waar kan ik nu terecht? 

Ik ben parttime ondernemer en voldoe niet aan het urencriterium. Daarom kan ik geen aanspraak maken op de 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Ik heb echter wel inkomensaanvulling nodig. Waar 

kan ik terecht? 

Antwoord: Voor financiële ondersteuning kun je bij de gemeente Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. 
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http://www.kvk.nl/corona
https://www.kvk.nl/corona/regelingencheck/?step=isondernemer
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/zakelijke-steun-caribische-ondernemers/maatregelen-coronavirus-voor-caribisch-nederland
https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz/


 

 

Feiten en cijfers 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Goede zaken! 

 

Future Fit Programma 

Het Future Fit Pogramma is een post corona supportprogramma van OndernemersLift+. Het helpt start-ups, scale-

ups en mkb-bedrijven in Noordoost-Brabant om door de coronacrisis te komen. Het programma richt zich op 

bedrijven die voor het uitbreken van de coronacrisis gezond waren en zich aan willen én kunnen passen aan een 

nieuwe werkelijkheid. Voor meer informatie: https://www.ondernemersliftplus.nl/. 

 
Sensor 

Het bedrijf Trylikes uit Vught heeft een speciale sensor ontwikkeld die een signaal geeft wanneer anderen te dichtbij 

komen. Het is bedoeld om mensen bewust te maken en te helpen bij de inschatting van de afstand en om 

medewerkers te beschermen. Handig in de anderhalve-metersamenleving.  

  

https://www.ondernemersliftplus.nl/


 

 

Meedenken 

Veel Brabanders blijven creatief meedenken om elkaar de coronacrisis door te helpen. Op DasLiefBrabant 

(www.dasliefbrabant.nl ) staan vele bijzondere initiatieven. Van spatschermen en deuropeners die met 3D-printers 

worden gefabriceerd tot een instructievideo voor verloskundigenteams in ziekenhuizen. 

 
Productieketen voor corona-mondkapjes 

Het nieuws dat Auping mondkapjes gaat produceren staat niet op zichzelf. In Oost-Nederland werken inmiddels 

veel partijen samen aan de belevering van de zorgsector. Robbert Jan Kooij, projectmanager bij Oost NL, vertelt in 

dit verhaal hoe dat in z'n werk gaat: productieketen mondkapjes in 2 weken voor elkaar.  

 

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. 
 

 


