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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  

 
Mag mijn bedrijf weer open als er een protocol is opgesteld waar ik aan voldoe? 

Ik wil graag weer open met mijn bedrijf. Nu zie ik dat er een protocol is opgesteld door mijn branchevereniging. Kan 

ik opengaan? Ik hou rekening met de richtlijnen van het RIVM. 

Antwoord: Nee, het kabinet besluit of maatregelen versoepeld kunnen worden en bepaalde sectoren open mogen. 

Dit kan alleen als het algemene besmettingsrisico in Nederland omlaag is gebracht. 

 

Ik ben een ondernemer met AOW. Kom ik in aanmerking voor de Tozo regeling? 

Mijn omzet is weggevallen en de kosten zijn even hoog als mijn AOW. Kan ik krediet aanvragen vanuit de Tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)? 

Antwoord: Ook zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen binnenkort binnen de Tozo-regeling een 

bedrijfskrediet aanvragen tegen lage rente. De lening heeft een looptijd van drie jaar en hoeft tot januari 2021 niet 

te worden afgelost. Je kunt je aanvraag doen zodra de ministeriële regeling die de uitbreiding regelt van kracht is. 

Deze is naar verwachting eind april gereed. Ondernemers kunnen Tozo-aanvragen, eventueel met 

terugwerkende kracht, tot en met 31 mei indienen bij hun gemeente, voor maximaal drie maanden in de periode 

tussen 1 maart en 31 augustus 2020.  

 

Kom ik met mijn geregistreerde nevenactiviteit in aanmerking voor de 4.000 euro regeling? 

Met mijn hoofdactiviteit kom ik niet in aanmerking voor de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren 

COVID-19 (TOGS). Kan dat wel met mijn nevenactiviteit? 

Antwoord: Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde 

nevenactiviteit aanspraak maken op de TOGS. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de 

geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden 4.000 

euro). 

 

 

 

KVK 
CORONALOKET 
 

Nr. 31 
29 april ’20   

 

http://www.kvk.nl/corona
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/24/grenswerkers-en-aow%E2%80%99ers-toegevoegd-aan-tozo-regeling
https://www.kvk.nl/corona/togs-4000-euro-voor-direct-getroffen-ondernemers/


 
 

 

Feiten en cijfers 

 

 

 

 

  



 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Goede zaken! 
1,5 meter samen leven op kantoor 

Ook het Bredase bedrijf E-sites heeft een app ontwikkeld voor de anderhalvemeter samenleving op kantoor. De app, 

BeeSafe geheten, geeft aan hoeveel mensen er op kantoor aanwezig zijn en zodoende inzicht in de werkplekken die 

nog beschikbaar zijn op verschillende afdelingen.  

3-D Printing kan uitkomst bieden 

Nu toeleveringsketens zijn verstoord en niet elke gezondheidsorganisatie of bedrijf specifieke onderdelen of 

componenten kan verkrijgen om de werkzaamheden en productie op gang te houden kan 3D-printen een antwoord 

zijn. 3DP PAN EU is een digitale ‘matchmaking’ applicatie die vraag en aanbod op gebied van 3D printen aan elkaar 

verbindt. Je vindt er vanaf nu ook bestaande goede voorbeelden (www.3dppan.eu). 

 

 

http://www.3dppan.eu/


 
 

 

 

Actieplan Stages en Leerbanen 

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) lanceert het ‘Actieplan Stages en Leerbanen’ met als 

doel te zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 MBO-studenten, aankomende BBL-

studenten en zij- en herintreders op de arbeidsmarkt via het MBO. Naast de directe werking van het actieplan blijven 

bedrijven voorzien in de vakmensen die nodig zijn 

(www.s-bb.nl/helpt). 

 

Nieuwe businesskansen in crisistijd samen met nlgroeit 

Uit de groeiflits van het nlgroeit programma komt een aantal voorbeelden hoe er nieuwe businesskansen kunnen 

ontstaan in deze crisistijd: 

 

Redjepakketje - nu ook 'Redjeboeketje' 

Mentor Sam Rohn van Redjepakketje kwam met het initiatief Redjeboeketje. “Wc-rollen kun je goed bewaren, maar 

bloemen niet. ‘Red je Boeketje’ is daarom de spontane actie om de ouderen van Nederland een hart onder de riem te 

steken. Én we helpen de hardwerkende telers de crisis door.”  

 

Donselaar Tenten - extra capaciteit aan ziekenhuizen 

Erik van Donselaar van Donselaar Tenten zet zijn tenten in als tijdelijke accommodaties. “Als bedrijf willen we 

bijdragen aan de situatie waar we als land in zitten. Door bijvoorbeeld een ziekenhuistent te leveren die zorgt voor 

extra capaciteit of een tijdelijke bedrijfshal die zorgt voor meer ruimte. Zodat werknemers op gepaste afstand van 

elkaar hun werk kunnen blijven doen. Samen komen we sterk uit de corona-crisis.”  

  

Hulptroepen.nu - extra beschermingsmiddelen voor de zorg 

Nog zo’n mooi initiatief van ondernemers Bernd Damme en Camille van Gestel. “We hebben de handen ineen 

geslagen om mondkapjes voor de zorg te leveren. We willen een half miljoen mondkapjes per week naar Nederland 

halen. TU Delft test de producten op richtlijnen van het RIVM. KLM vliegt meermaals per week naar Shanghai voor de 

bevoorrading, Flexport levert de logistiek van en naar transport en Coolblue zorgt voor de uiteindelijke levering in 

Nederland. Hulptroepen.nu heeft geen winstoogmerk. 

 

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/  

Coronaregelingen en financiële planning: https://www.kvk.nl/corona/coronaregelingen-en-financiele-planning/  

Branches over de 1,5 meter economie: https://www.kvk.nl/corona/branches-over-de-15-metereconomie/  

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  
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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. 

 


