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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.  

 

Deze nieuwsbrief ontvangt u dagelijks en we brengen u op de hoogte van actuele ondernemersvragen en 

ontwikkelingen aan het KVK CoronaLoket. 

 

Vragen en antwoorden KVK CoronaLoket 

Is het uitgeven van een voucher of waardebon zonder meer toegestaan? 

Ik wil vouchers en tegoedbonnen uitgeven omdat ik mijn afspraken niet kan nakomen. Hoe werkt dat? 

Antwoord: wettelijk gezien hebben je klanten recht op terugbetaling, als zij al hebben (aan)betaald voor producten 

of diensten die jij als ondernemer niet kunt leveren. Dat uitgangspunt verandert door de coronacrisis niet. Voor je 

klanten kan het volgens toezichthouder ACM ‘redelijk en verstandig’ zijn om een voucher te accepteren in de 

huidige situatie. Hier zijn wel regels aan verbonden. Bijvoorbeeld: de klant moet echt iets aan de voucher hebben.  

Ik werk als zzp’er in de transportsector met een eigen vrachtwagen. Kan ik TOGS aanvragen? 

Kom ik als eigen rijder (1 auto met oplegger) voor transport van machines in aanmerking voor TOGS? Ik loop 

opdrachten mis. 

Antwoord: de bijbehorende SBI-code (4941) staat niet op de lijst van RVO. Brancheorganisatie TLN is momenteel in 

gesprek met het kabinet om de TOGS-regeling ook voor de transportsector open te stellen. 

 

Ik heb een winkel in cadeau artikelen, mijn omzet is gekelderd, maar mijn huur loopt door. Moet ik toch huur 

betalen? 

De coronamaatregelen treft mij als winkelier enorm. Mijn omzet is zo fors gedaald dat ik mijn huur nog niet eens 

voor de helft kan betalen. Wat kan ik hieraan doen? 

Antwoord: als winkelier kun je gebruikmaken van de ondersteunende overheidsmaatregelen, zoals de TOGS. Sinds 

vandaag ligt er een steunakkoord vanuit de vastgoedsector om de financiële pijn te ver delen. Huurbetalingen voor 

de maanden april, mei en juli worden opgeschort voor retailers die een omzetdaling hebben van minimaal 25% over 

deze periode. 
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‘Uit de provincie’: Groningen, Friesland en Drenthe 

Gezocht: Een steengoed idee om straks het anderhalve-meter-toerisme op gang te brengen  

Wij als Noordelijke organisaties slaan de handen ineen om dat anderhalve-meter-toerisme op gang te brengen. 

Toerisme is zó belangrijk voor het Noorden. Wist je dat het voor werk zorgt v oor bijna 60.000 Friezen, Drenten en 

Groningers? Zo’n sector moet geholpen worden. We moeten zorgen dat we de toeristen uit eigen land en onze 

buurlanden, die we nu mislopen, straks weer zo snel mogelijk terugwinnen. 

We zijn op zoek naar jouw originele ondernemersinitiatieven. Ideeën die snel gerealiseerd kunnen worden op het 

moment dat het mag. Heb jij een goed plan om het anderhalve-meter-toerisme op gang te brengen? Laat het ons 

horen. De winnaar mag zijn of haar idee uitvoeren met hulp van onze organisaties. 

Meer informatie: https://www.vno-ncwnoord.nl/noordelijkepitch/ 

 

 

https://www.vno-ncwnoord.nl/noordelijkepitch/gezocht-steengoed-idee/
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 Goede zaken! 

 

Zorgverleners in Tilburg parkeren gratis 

Zorgverleners die werken in de gemeente Tilburg krijgen tijdelijk een gratis parkeervergunning om hun werk 

ongestoord te kunnen doen. Deze vergunningen zijn geldig zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. 

Hulpverleners die al een parkeervergunning hebben, krijgen de kosten hiervan teruggestort zodra de maatregelen 

voorbij zijn, omdat dan duidelijk is om hoeveel restitutie het gaat. 

 

Coronatests in Deventer dierenlab 

Mega-operatie van start: duizenden coronatests in dierenlab uit Deventer om testcapaciteit uit te breiden.  Na 

wekenlang hard werken kan de mega-operatie beginnen. De Gezondheidsdienst voor Dieren (Royal GD) uit 

Deventer, één van de grootste dierg eneeskundige labs ter wereld, heeft toestemming om coronatests uit te voeren. 

Met maximaal 2.000 testen per dag hoopt het lab een substantiële bijdrage te leveren aan het testen van meer 

patiënten en (wijk)verplegers.  

 

Lokaal kopen loont 

In veel Brabantse binnensteden wordt actie gevoerd om de bewoners ervan te overtuigen lokaal te kopen. Zo is in 

Helmond een filmpje online gezet om dit te promoten en is er in Breda een website gemaakt waar verschillende 

winkeliers te vinden zijn, waar je online kunt bestellen. Ook de gemeente Den Bosch is hard bezig om een digitaal 

warenhuis van de grond te krijgen waar je lokaal iets kunt kopen. 

 

Online omzet vervijfvoudigt  

Het is druk bij Brabantse distributiecentra en webshops. Tijdens de coronacrisis kopen beduidend meer mensen 

spullen vanuit huis. Men koopt onder andere voeding, speelgoed, fitnessartikelen en elektronica vanaf de bank. Zo 

laat het distributiecentrum van Albert Heijn in Eindhoven weten dat de vraag vijf keer zo hoog is als in een normale 

week. Ook bij het distributiecentrum van Picnic in Eindhoven is het drukker dan normaal. Er werken daar 

momenteel 100 mensen extra om aan de vraag te kunnen voldoen. Tom Omnichannel Management uit Bladel 

verstuurt momenteel twee tot drie keer zoveel bestellingen als in een normale week.  

 

Sportshirts voor zorgpersoneel Deventer Ziekenhuis 

Deventrade BV leverde 60 Stanno sportshirtjes aan de zorgverleners op de spoedeisende hulp in het Deventer 

Ziekenhuis. Dankzij deze shirtjes krijgen de medewerkers het niet te warm wanneer ze beschermende kleding 

dragen. 

 

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-wegwijzer-voor-ondernemers/ 

Liquiditeitenbeheer voor ondernemers: https://www.kvk.nl/corona/je-betalingsverplichtingen-onder-controle/  

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. 
 

 


