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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  
 

Waar heb ik als sekswerker recht op? 

Het is me niet duidelijk welke rechten ik heb als sekswerker. 

Antwoord: Als sekswerker mag je naar verwachting vanaf 1 september weer aan het werk. Heb je tijdens de 

coronacrisis geen ander inkomen? Check dan of je recht hebt op noodsteun of een uitkering. Sekswerk is legaal in 

Nederland. Je hebt als sekswerker dezelfde rechten als andere werkenden en dus recht op bescherming van de 

overheid. Jouw situatie en de manier waarop je staat geregistreerd bepalen of je recht hebt op noodsteun of een 

uitkering. 

 

Hoe kan ik als rijschoolhouder invulling geven aan de coronaregels? 

Ik heb een rijschool en weet niet zo goed hoe ik kan werken in deze coronatijd. Waar moet ik aan voldoen? 

Antwoord: Allereerst: check het brancheprotocol ‘Veilig blijven werken in tijden van COVID19 – Rijschoolbranche’. 

Hierin staan de veiligheidsmaatregelen voor de rijschoolsector. Het protocol is opgesteld door de 

brancheorganisaties BOVAG, FAM, LBKR en VRB en afgestemd met diverse overheidsinstanties. Het voorschrift gaat 

uit van de meest actuele richtlijnen van het RIVM. Je kunt hiermee als rijschoolhouder op een veilige manier met je 

medewerkers en leerlingen omgaan. Het protocol is niet juridisch bindend, maar vloeit voort uit overheidsrichtlijnen 

en noodverordeningen. In het protocol staat welke maatregelen je moet nemen om aan de slag te kunnen. Wat je 

nog meer kunt doen lees je in het artikel Rijschool en corona, hoe doe je dit? 

 

Hoe regel ik dat er een protocol is voor mijn branche? 

Ik ben een duiker die reparaties doet onder water. Momenteel krijg ik geen opdrachten omdat er geen coronaproof 

veiligheidsprotocol is. Hoe regel ik een protocol? 

Antwoord: ondernemers kunnen samen met de brancheorganisatie of met branchegenoten zelf een protocol maken. 

Als er voor jouw branche geen protocol is moet je je aan de richtlijnen van het RIVM houden. Dat gaat over afstand 

houden, over hygiëne en over bescherming. Het RIVM heeft een algemene handreiking gepubliceerd om je  

op de werkvloer aan de adviezen te kunnen houden. 
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http://www.kvk.nl/corona
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/wetten-en-regels/waar-heb-je-als-sekswerker-recht-op/
https://www.kvk.nl/corona/rijschool-en-corona-hoe-doe-je-dit/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/handreiking-veilige-heropening-bedrijven-en-instellingen
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 Goede zaken! 
 

Alliantie van Evenementenbouwers 

Organisatoren van concerten, sportwedstrijden en andere evenementen slaan met locaties en toeleveranciers de 

handen ineen om evenementen straks ‘coronaproof’ te organiseren. Ze ontwikkelen ideeën over hoe bezoekers met 

voldoende onderlinge afstand naar binnen kunnen gaan, zitten, gebruik maken van horeca en wc’s en weer 

vertrekken. Bij de zogenaamde nieuwe Alliantie van Evenementenbouwers zitten onder meer Lowlands, de Johan 

Cruijff Arena, het Eurovisie Songfestival en Formule 1. De Alliantie gaat in juni in gesprek met de ministeries van VWS, 

EZ, OCW en JV.  

 
Coronakwartje 
Om het verlies van de afgelopen maanden een beetje goed te maken heeft Suzanna van Antwerpen het 

coronakwartje in het leven geroepen. Als extraatje voor de horeca. De consument betaalt per consumptie een 

‘kwartje’ extra, wanneer gewenst. Ze ontwikkelde posters en tafelkaartjes die kroegeigenaren op tafel kunnen zetten 

om te laten zien dat ze meedoen met de actie.  

 



 

 

Eerste uitspraak over huur horecabedrijf 
Op 27 mei 2020 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland uitspraak gedaan in kort geding 

over de vraag of de huurder de volledige huurprijs van een café moet betalen tijdens de Coronacrisis. De huurder 

wenst een regeling te treffen met de verhuurder om de huur niet, dan wel gedeeltelijk te betalen gedurende de 

Coronacrisis en doet een beroep op een huurprijsvermindering op grond van de wet (artikel 7:207 BW). De 

verhuurder vordert echter betaling van de volledige huurprijs. Naar oordeel van de voorzieningenrechter is dus het 

sluiten van het gehuurde als gevolg van een overheidsmaatregel een gebrek in de zin van artikel 7:204 BW, zodat de 

huurder in beginsel aanspraak kan maken op een huurprijsvermindering (artikel 7:207 BW). De eigenaar van het 

horecapand kan volgens de voorzieningenrechter, geen aanspraak maken op een volledige betaling van de huurprijs 

door de huurder en de voorzieningenrechter bepaalt dat de huurder in ieder geval tot en met augustus 2020 

maandelijks tweederde van de huur moet betalen (bron: Justion Advocaten). 

 

Uitgelicht 
 
Hoe sta jij ervoor? Stoppen of doorgaan  
Het coronavirus heeft ons allemaal overvallen. Om verdere verspreiding te voorkomen werd onze bewegingsvrijheid 

beperkt. Goed vanuit medisch perspectief, maar voor veel ondernemers betekende dit minder klanten. Misschien 

moest je zelfs wel verplicht je bedrijf sluiten en viel je hele omzet weg. Hoe staat het met jouw bedrijf? Lees het hele 

artikel op KVK.nl. 

 

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://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2020:1979&showbutton=true
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/financiele-problemen/hoe-sta-jij-er-voor-stoppen-of-doorgaan/
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. 

 


