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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. Vanaf 4 mei versturen we deze  

nieuwsbrief twee keer per week. Mocht er aanleiding zijn, dan brengen we tussentijds een special edition uit. 

 

Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket  
Houd ik recht op zelfstandigenaftrek als ik niet kan voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar? 

Ik ben zzp’er maar ik voldoe in deze coronacrisis niet aan het urencriterium. Houd ik recht op zelfstandigenaftrek? 

Antwoord: Kom je door de coronacrisis tussen begin maart en eind mei niet aan het urencriterium van 24 uur per 

week (1225 uur per jaar)? Dan mag je er tijdelijk vanuit gaan dat je het urencriterium toch gehaald hebt, ook als dat 

in werkelijkheid niet het geval is. Op die manier kun je toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten (o.a. 

zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve). Door het urencriterium te versoepelen kan 

worden voorkomen dat je door de coronacrisis geen recht meer hebt op aftrek. Lees meer in het artikel over 

Belastingmaatregelen in coronatijd. 

 

Geldt voor mijn online lessen van mijn sportschool ook het lage btw-tarief van 9%? 

Hoe komt het kabinet sportscholen en ondernemers tegemoet die digitale sportlessen aanbieden? 

Antwoord: Bij sporten in een sportaccommodatie geldt het lage btw-tarief van 9%. Nu we tijdens de coronacrisis 

zoveel mogelijk thuis moeten blijven, bieden veel sportscholen en ondernemers online sportlessen aan. Het 

kabinet heeft besloten dat ook voor de online sportlessen het lage btw-tarief geldt. Deze tijdelijke maatregel geldt 

tot het einde van de verplichte sluiting van sportaccommodaties. 

 

Worden de protocollen getoetst door de overheid? 

Protocollen worden in het algemeen opgesteld door de branchevereniging. Worden deze getoetst door de overheid? 

Antwoord: Brancheverenigingen worden bij het opstellen van een protocol veelal ondersteund door de 

werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB Nederland en de vakbonden. De overheid adviseert de brancheverenigingen 

daarbij. Bijvoorbeeld over het waarborgen van voldoende afstand tussen werknemers en klanten en de 

betrokkenheid van werknemers bij de protocollen. Voor sectoren die dicht zijn is een protocol 1 van de voorwaarden 

om open te kunnen. Een goed protocol betekent dus nog geen groen licht om open te gaan. Lees hier meer over hoe 

branches omgaan met de 1,5 metereconomie. 
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http://www.kvk.nl/corona
https://www.kvk.nl/corona/belastingmaatregelen-in-coronatijd/
https://www.kvk.nl/corona/branches-over-de-15-metereconomie/
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 Goede zaken! 
WeCareNL 

WeCareNL, het initiatief van de Tilburgse Jordy Sweep, heeft tot dusverre in Brabant €19.475 opgehaald. Met het 

initiatief worden zowel zorgmedewerkers als de lokale horeca ondersteund. Onder andere de gemeente Heusden 

steunt het initiatief. 

Van bedreiging naar kans 

Coronakansen.nl is een online platform waar inspiratie wordt gedeeld over hoe ondernemers succesvol omgaan met 

het coronavirus, met de nadruk hoe ondernemers de moeilijke situatie weten om te draaien en gebruiken voor 

succesvol ondernemen. 

 

 

 



 
 

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: 

 

Peter van Sabben - digitaal lesgeven 'skills of the future' 

Peter van Sabben van Growth Tribe: ‘Digitaal lesgeven stond al langer op onze radar. We hadden al plannen om onze 

cursussen digitaal te gaan aanbieden, maar door de huidige situatie is dat in een stroomversnelling geraakt.’ Ga naar 

het klaslokaal van de toekomst. 

  

De Buurtboer - nu ook online: debuurtwinkel.nl! 

Caroline van der Lande - De Buurtboer: “We kregen de afgelopen weken van alle kanten de vraag om onze producten 

via een webshop aan te bieden. Juist omdat er in deze tijd meer dan ooit behoefte is aan online boodschappen doen 

maar dit simpelweg niet mogelijk is bij de gebruikelijke kanalen door de enorme toegenomen vraag. En na heel hard 

werken door het hele team, is het zo ver en hebben we onze webshop: www.debuurtwinkel.nl” 

  

Allard Droste - 100 x 1000 euro schenken 

En het initiatief van mentor Allard Droste is vermeldenswaard. Op LinkedIn postte hij: De wereld staat in vuur en 

vlam. Daarom heb ik het one-on-one initiatief bedacht. 1 op 1. Als ieder 1 ander zou helpen dan is 1+1 meer dan 2. 

Om zelf deze gedachte te starten,  schenk ik 100 keer 1.000 euro voor iemand die dit nu echt nodig heeft. Bekijk zijn 

actie hier. 

 

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  
 
 
Partners van het CoronaLoket 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.nlgroeit.nl/
https://bit.ly/3cGUgVs
http://www.debuurtwinkel.nl/
https://bit.ly/2VPUGlJ
http://www.kvk.nl/corona/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
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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. 

 


