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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  
Krijg ik een BKR-registratie als ik een Tozo-krediet krijg? 

Een ondernemer heeft zijn Tozo-krediet ontvangen en vraagt zich af of hij nu een registratie krijgt bij het Bureau 

Kredietregistratie (BKR). 

Antwoord: Bedrijfskredieten van Tozo worden niet geregistreerd bij BKR. Het Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid heeft dit uitgezocht. Evenals bij Bbz gaat het hier om een zakelijk krediet. Dan is BKR-registratie 

niet nodig.  

 

Hoeveel mensen mag ik in mijn horecabedrijf toelaten? 

Mijn horecabedrijf mag op 1 juni weer open. Maar hoe zit het nou met dat aantal van 30 personen?  

Antwoord: Als het mogelijk is kunt u met ingang van 1 juni 2020 uw terras met zitplaatsen weer openen. Daarbij 

moet iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar houden (geen maximum aantal personen ). Ook mogen cafés en 

restaurants binnen voor maximaal 30 personen open onder voorwaarden: Een maximum van 30 personen, inclusief 

personeel, en 1,5 meter afstand. Heeft uw restaurant een afgesloten keuken? Dan tellen de koks ook gewoon mee 

met het maximum van 30. Bezoekers moeten reserveren en in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant 

wordt ingeschat of een bezoek risico's oplevert. Horecagelegenheden moeten de RIVM-richtlijnen en de 1,5 meter 

maatregel toepassen. 

 

Mag ik de temperatuur registreren van mijn medewerkers?  

Meten van lichaamstemperatuur mag, het registreren of verwerken van deze gegevens mag niet. Binnen de 

privacywetgeving (AVG) is het niet toegestaan om medische gegevens te verwerken. Dit geldt dus ook voor het 

verzamelen van data over de temperatuur van medewerkers of bezoekers bij binnenkomst, met als doel toegang te 

verlenen of te ontzeggen op basis van lichaamstemperatuur (aldus de Autoriteit Persoonsgegevens). De AVG geldt 

omdat je niet alleen de temperatuur meet, maar daar vervolgens iets mee doet. Temperatuur aflezen zonder deze te 

verwerken of registreren mag wel volgens de AVG, mits er verder niets met deze gegevens gebeurt. Maar ook in dit 

geval kan sprake zijn van inbreuk op privacy, bijvoorbeeld omdat de integriteit van het lichaam in het geding is.  

Wees hier dus voorzichtig mee. 
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http://www.kvk.nl/corona
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/corona/temperaturen-tijdens-corona#waarom-valt-temperaturen-als-toegangscontrole-meestal-onder-de-avg-7741
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Helft bedrijven vreest voortbestaan 
Bijna de helft van de ondernemers in het Nederlandse niet-financiële bedrijfsleven verwacht dat het voortbestaan van 

hun bedrijf in gevaar komt als de coronacrisis langer dan een halfjaar aanhoudt. Mocht de coronacrisis langer dan 12 

maanden duren dan verwacht 60 procent dat het doek voor hun bedrijf valt. Een ruime meerderheid van 

ondernemers gaat verder uit van afname in het tweede kwartaal van omzet en personeelssterkte door de 

coronacrisis. Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis 

van onderzoek naar de verwachte gevolgen van de coronacrisis, dat begin april onder bedrijven werd gehouden.  

 

Ruim 22 procent van de kleinere bedrijven (5 tot 20 werkzame personen) verwacht de crisis niet te overleven als deze 

langer dan twee maanden duurt. Mocht de crisis langer dan een half jaar duren dan verwacht 56 procent van de 

kleinere bedrijven dat dit het einde betekent. Grotere bedrijven ( 50 of meer werkzame personen) verwachten 

minder snel in gevaar te komen. Lees het complete persbericht en de uitkomsten van de Conjunctuurenquête 

 

 

https://www.kvk.nl/over-kvk/media-en-pers/nieuws-en-persberichten/helft-bedrijven-vreest-voortbestaan-als-coronacrisis-meer-dan-halfjaar-duurt/
https://ondernemersplein.kvk.nl/coen/


 

 

Uitgelicht 
 
Import en distributie van mondkapjes 

Nederland kampt met een groot tekort aan medische mondkapjes en desinfecterende handgel. Via je (buitenlandse) 

netwerk vind je partijen om deze tekorten aan te vullen. Aan welke eisen moeten persoonlijke beschermingsmiddelen 

voldoen? En met welke verplichtingen heb je te maken als je deze producten op de markt brengt? Lees het artikel. 

 

 Goede zaken! 
 

Gezichtsmaskers 

Het 3DPrintLab op de Gate2-campus van Midpoint Brabant Smart Industry, print momenteel met 7 3D-printers dag in 

dag uit gezichtsmaskers. En er zijn nog 3 nieuwe printers in aantocht. De maskers worden naast ziekenhuizen en 

zorgorganisaties verkocht aan kappers, schoonheidsspecialisten en tandartsen, zodat zij meteen aan het werk kunnen 

nu dat weer mag. 

 

Coronakansen 

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. 

 

Bijgewerkte informatie / belangrijke links  
KVK Coronaloket  
Check hier je regelingen 
Veelgestelde ondernemersvragen 
www.rvo.nl/coronavirus 
Coronavirus en ondernemerschap 
Liquiditeitenbeheer voor ondernemers: je betalingsverplichtingen onder controle 
Coronaregelingen en financiële planning: coronaregelingen en financiële planning 
Branches over de 1,5 meter economie: Branches over de 1,5 meter economie 
NOW: NOW regeling 
TOZO: TOZO regeling 
TOGS: TOGS regeling 
BMKB-C: BMK-C regeling 
 

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.kvk.nl/corona/import-en-distributie-van-mondkapjes/
https://coronakansen.nl/
https://www.kvk.nl/corona/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
http://www.rvo.nl/coronavirus
https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-en-ondernemerschap/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
https://www.kvk.nl/corona/je-betalingsverplichtingen-onder-controle/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
https://www.kvk.nl/corona/coronaregelingen-en-financiele-planning/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
https://www.kvk.nl/corona/branches-over-de-15-metereconomie/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
https://www.kvk.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
https://www.kvk.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
https://www.kvk.nl/corona/togs-4000-euro-voor-direct-getroffen-ondernemers/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
https://www.kvk.nl/corona/bmkb-c--borgstelling-mkb-kredieten-verruimd/?utm_campaign=nieuwsflits_publiek&utm_medium=email&utm_source=nieuwsflits_corona
mailto:gijs.bosch@kvk.nl
mailto:willo.eurlings@kvk.nl
mailto:ad.van.ginneken@kvk.nl
mailto:martin.luijendijk@kvk.nl
mailto:ruud.meijvogel@kvk.nl


 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

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. 

 


