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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  
 

Kan ik als kleine ondernemer ook krediet aanvragen? 

Ik heb een financieringsbehoefte van 10.000 euro. Is hier een regeling voor? 

Antwoord: Voor kleine, in de kern gezonde bedrijven, is met ingang van 29 mei een nieuwe overbruggingskrediet-

regeling opengesteld. Met de zogenoemde Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) kunnen ondernemers 

relatief snel en eenvoudig kleine leningen afsluiten bij financiers (meestal banken). Binnen de KKC-regeling staat de 

overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. De 

looptijd is maximaal 5 jaar, de rente is maximaal 4%. Ondernemers die van deze regeling gebruikmaken betalen 

eenmalig 2% vergoedingspremie aan de staat. Voor de KKC is 750 miljoen euro gereserveerd. 

 

Welke waarde heeft een protocol? 

Ik hoor dat een protocol belangrijk is. Maar welke waarde heeft het in vergelijking met de andere regelgeving? 

Antwoord: Een protocol is een hulpmiddel. Een goed protocol betekent niet dat je bedrijf ook open kan gaan. Een 

protocol geeft heldere en praktische instructies die zorgen voor vertrouwen bij je personeel, klanten en 

leveranciers. Protocollen zijn een uitwerking van de RIVM-adviezen en de in de noodverordeningen neergelegde 

hoofdnormen, zoals het in de praktijk brengen van de 1,5 meter afstand. Protocollen worden in het algemeen 

opgesteld door de branchevereniging die bij een sector hoort. De overheid kan brancheorganisaties adviseren bij het 

opstellen van de protocollen. Een vastgesteld protocol is geen vervanging van de geldende wet- en regelgeving, 

waaronder de noodverordening. De verantwoordelijke overheidsinstanties zullen dus handhaven op basis van wet- en 

regelgeving en niet op basis van dit protocol. 

 

Retail en corona, hoe doe je dit? 

Ik heb mijn kledingwinkel anders ingericht om te voldoen aan de 1,5 meter. Wat moet of kan ik nog meer doen? 

Antwoord: Winkeliers werken met het protocol Verantwoord Winkelen en met branchespecifieke protocollen, waarin 

alle RIVM-regels naar de praktijk worden vertaald. In het protocol staat hoe je omgaat met het maximumaantal 

klanten dat tegelijkertijd in de winkel mag zijn, de communicatie over de 1,5 meter afstand en de hygiëne van 

pinbetalingen.  
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http://www.kvk.nl/corona
https://www.kvk.nl/corona/kkc-kredietregeling-voor-kleine-leningen/
https://www.kvk.nl/corona/protocollen-zo-zit-het/


 

 

Kijk ook naar de regels in je winkelgebied. Een gemeente kan een protocol opstellen met richtlijnen voor een specifiek 

winkelcentrum of winkelgebied als het naleven van de 1,5 meter afstand in het gedrang komt.  

Lees meer: https://www.kvk.nl/corona/retail-en-corona-hoe-doe-je-dit/ 

 

Feiten en cijfers 
 

 
 

https://www.kvk.nl/corona/retail-en-corona-hoe-doe-je-dit/


 

 

 
 
KVK Flitspeiling: 7 op de 10 ondernemers verwacht coronacrisis te overleven 
Circa 7 op de 10 ondernemers verwacht dat het bedrijf de coronacrisis (zeker of waarschijnlijk) zal overleven. 2 op de 

10 kan het nog niet inschatten en 1 op de 10 verwacht de coronacrisis waarschijnlijk niet te overleven. Voor de 

sectoren cultuur, sport en recreatie, detailhandel, horeca en persoonlijke dienstverlening ligt dit aandeel iets lager, 

namelijk 6 op de 10. Ze geven aan te kunnen overleven omdat ze veelal voldoende buffers of reserves hebben 

opgebouwd, weinig vaste lasten hebben, overheidssteun ontvangen, creatief zijn, maar ook omdat ze positief willen 

blijven. Dit zijn enkele resultaten van de vierde KVK-Flitspeiling onder ruim 1.800 ondernemers in de periode van 14 

tot en met 24 mei 2020. Lees het complete persbericht. 

 
 Goede zaken! 
 

De Rotterdamse Zaak 

Tijdens de Corona crisis worden ondernemers in nood bijgestaan door De Rotterdamse Zaak.  DRZ is een 

samenwerkingsverband van de gemeente Rotterdam, Stichting Ondernemersklankbord en Hogeschool Rotterdam. 

Deze drie partijen zijn ook partners bij het Ondernemersplein Rotterdam. Bij De Rotterdamse Zaak helpen studenten 

https://www.kvk.nl/over-kvk/media-en-pers/nieuws-en-persberichten/kvk-flitspeiling-zeven-op-de-tien-ondernemers-verwacht-coronacrisis-te-overleven/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/newsitem/studenten-helpen-ondernemers-die-last-hebben-van-de-coronacrisis/186984/


 

 

van Hogeschool Rotterdam al sinds 2011 ondernemers die moeilijk het hoofd boven water kunnen houden. Tijdens de 

coronacrisis doen ze daar nog een schepje bovenop. 

 
Hightech 

De provincie Noord-Brabant inventariseert samen met partners in West-Brabant de ontwikkelingen binnen het 

hightech maintenance-cluster, zodat na de coronacrisis het ecosysteem een flitsende doorstart kan maken.  

 
SMART-regeling 

De COVID-19 crisis raakt ondernemers hard. De toekomst is onzeker, het einde nog niet in zicht. Maar een crisis biedt 

ook kansen. Er ontstaan (uit nood) nieuwe mogelijkheden voor organisatieverandering. Ook is er tijd om te investeren 

in her-, bij- en omscholing. Tijd om te investeren, maar geen geld. Daar doet provincie Gelderland iets aan met de 

SMART-regeling COVID-19. Een MKB-ondernemer of school kan 24.999 euro subsidie krijgen om aan de slag te gaan 

met een SMART-aanvalsplan, om de gevolgen van de COVID-19 crisis te beperken. Het aanvalsplan moet leiden tot 

herstel van de vraaguitval en herstel (beperking) van de negatieve gevolgen van de crisis voor de medewerkers. 

 

Uitgelicht 
 
Wie helpt mijn bedrijf in crisistijd? 
In deze coronatijd kun je misschien best een klankbord gebruiken. Iemand die met je meekijkt naar de huidige situatie 

en de toekomst van je bedrijf. Een adviseur die objectief en onafhankelijk is en je zonder eigen belang helpt en inzicht 

geeft. Die de (on)mogelijkheden van financiële regelingen kent en je ondersteunt bij aanvragen. Maar ook iemand 

met een luisterend oor voor niet-financiële vragen. Bekijk de mogelijkheden. 

 

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 
TVL: TVL-regeling 
KKC krediet: KKC 

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  
 
 

Afmelden voor deze nieuwsbrief: partners.coronaloket@kvk.nl  

 
Partners van het CoronaLoket 

 
 

 
 

 
 
 

 

https://www.vno-ncwmidden.nl/smart-regeling-covid-19/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/financiele-problemen/wie-helpt-mijn-bedrijf-in-crisistijd/
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
https://www.kvk.nl/corona/tvl-maximaal-20000-euro-per-3-maanden/
https://www.kvk.nl/corona/kkc-kredietregeling-voor-kleine-leningen/
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
mailto:partners.coronaloket@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. 

  

 


