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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  
 

Is een Coronaclausule bij een werkgeversverklaring wel af te geven als werkgever? 

Als werkgever verstrek ik voor personeelsleden een werkgeversverklaring, zodat zij hypotheek kunnen aanvragen.  

Wij hebben een aantal maanden geleden een werkgeversverklaring afgegeven voor een van onze werknemers die 

een contract voor bepaalde tijd heeft, voor het aanvragen van een hypotheek. Wij hebben hierbij een 

intentieverklaring gedaan dat normaal gesproken dit contract verlengd zal worden. Nu vraagt de 

hypotheekverstrekker opnieuw om een werkgeversverklaring mét een bijlage waarin wij verklaren dat de 

werknemer niet ontslagen zal worden als gevolg van de coronacrisis. Mag dit?  

Antwoord: als werkgever bepaal je zelf welke verklaring je voor een werknemer wil afgeven. Dus ook of je een 

‘Coronaclausule’ wilt afgeven. Dat kan zuur zijn voor je werknemers, maar van belang voor de continuïteit van het 

bedrijf. Maak hier als bedrijf beleid voor.  

 

Moet ik een personeelslid die vast zit in het buitenland loon doorbetalen? 

Mij personeelslid zit al enige tijd in het buitenland, is daar gestrand en kan niet naar Nederland komen, want 

vliegen is nog niet mogelijk. Hij heeft alle verlofuren inmiddels verbruikt. Ik heb nu voorlopig onbetaald verlof 

geregeld. Maar, moet ik dit personeelslid toch niet gewoon doorbetaalen?  

Antwoord: Artikel 7:628 BW bepaalt: geen arbeid, wel loon tenzij de oorzaak van het niet werken in redelijkheid voor 

rekening van de werknemer behoort te komen. De vraag die dus moet worden beantwoord, is voor wiens risico het 

komt dat niet kan worden gewerkt. Bij medewerkers die op dit moment, op bevel van buitenlandse overheden, in 

quarantaine zijn geplaatst kan niet worden gezegd dat het niet werken in redelijkheid voor rekening van de 

werknemer behoort te komen. Oftewel, het salaris moet gewoon worden doorbetaald. Voor medewerkers die 

doelbewust afreizen naar gebieden waar het coronavirus heerst en waar mogelijk zelfs een verscherpt of negatief 

reisadvies geldt, ligt dit anders. Doet deze laatste situatie zich voor, dan is het verstandig de medewerker schriftelijk 

te wijzen op mogelijke consequenties van de keuze die hij maakt om toch naar besmet gebied af te reizen. Als deze 

medewerker ook in januari al bij het bedrijf werkte, wordt hij dus ook meegenomen in de NOW.  
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 Goede zaken! 

 

Wijn bezorgen op de fiets 

Een sommelier en wijnhandelaar in Zeeuws-Vlaanderen bezorgt nu wijn op de fiets en ziet zijn omzet 

omhoogschieten. https://corona.zeeland.nl/sommelier-en-wijnhandelaar-bezorgt-wijn-op-de-fiets.html.  

 

Hart voor de zorg 

Communicatiebureau Nedbase lanceert een speciale pagina waar iedereen de Zeeuwse zorghelden een hart onder de 

riem kan steken https://www.zeeuwsezorghelden.nl/.  

 

Een pannenkoek scoren vanuit de auto 

Een pannenkoeken drive-through was er nog niet in Zeeland. Net iets voor de jonge ondernemers van het Vlissingse 

zandpaviljoen Pier 7 om dat gat in de markt te vullen. Meer info op https://corona.zeeland.nl/een-pannenkoek-

scoren-vanuit-de-auto.html. 
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Uit de provincie  

Uit de Zeeuwse Coronamonitor 

Voorlopig is er geen uitzicht op versoepeling van de coronamaatregelen voor de ondernemer. Om Zeeuwse 

ondernemers te helpen het hoofd boven water te houden heeft Dockwize het SOS programma ontwikkeld. SOS staat 

voor snel ondernemers support waarbij een team van experts met de ondernemer aan de slag gaat om niet alleen de 

crisis te overleven, maar er ook sterker uit te komen. 

Het SOS programma van Dockwize is een online programma waarin ondernemers individueel worden begeleid door 

een team van experts. Zij krijgen in korte tijd inzicht in de huidige situatie en financiële mogelijkheden en krijgen 

concrete handvatten en ideeën om de schade te beperken. Belangrijker nog is dat er gebouwd wordt aan een 

positieve toekomst door middel van een concreet actieplan, waarvan ook de implementatie wordt opgevolgd. Meer 

info https://corona.zeeland.nl/sos-programma-biedt-zeeuwse-ondernemer-in-zwaar-weer-perspectief.html.  

 

Streekpakket in Alblasserwaard 

Er is lokaal veel aanbod van verse producten en door lokaal te kopen wordt ook nog de lokale economie gesteund. In 

Alblasserwaard is in maart het idee opgevat om een streekpakket te gaan leveren aan de inwoners van deze 

gemeente. Met producten die geleverd worden door lokale ondernemers. Zie het als een soort boodschappenservice. 

Voor meer info, zie www.lev-lokaal.nl. 

 

Uitgelicht 

Thuiswerken 

Nu we met zijn allen langere tijd zoveel mogelijk thuiswerken, is het belangrijk dat we dit op een goede en gezonde 

manier doen. Je kunt verschillende dingen doen om het thuiswerken zo prettig mogelijk te maken. Stichting NL 

Onderneemt Maatschappelijk! brengt namens MKB-Nederland en VNO-NCW handige informatie en bruikbare tips bij 

elkaar op 1 plek. Meer info https://www.nlom.nl/project/thuiswerken-is-topsport/. 

 

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. 

 


