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Inleiding 
Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Kl imaat, geeft KVK samen met partners invulling aan het 

CoronaLoket voor ondernemers. Dit loket is bedoeld voor vragen over de gevolgen van het coronavirus voor 

bedri jven 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.  

 

Wi j s turen dagelijks een update over het aantal vragen, onderwerpen waar ondernemers vragen over stellen en 

andere opvallende zaken. Indien hiervoor aanleiding is, volgt er in het weekend eveneens een nieuwsbrief. 

 

Vragen en impressies KVK CoronaLoket 

Ik ben het niet eens met het feit dat mijn bedrijf niet valt onder de TOGS regeling.  

Waarom wordt mijn bedrijf niet meegenomen in de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren 

COVID-19 (TOGS): 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers?  

Antwoord: Als je het niet eens bent met het feit dat je branche (SBI-code) niet wordt meegenomen in de TOGS 

regeling, dan kan je dit melden op de website van RVO: www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/signaal-vergeten-sbi-codes-wssl. RVO verzamelt alle signalen 

en koppelt dit terug naar het ministerie van Economische Zaken en Kl imaat, om te bezien hoe hiermee om te gaan. 

 

Ik sta geregistreerd onder een verkeerde SBI-code. Hoe is deze aan te passen?  

Ik wi l mij aanmelden voor de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS): 4.000 

euro voor di rect getroffen ondernemers. Maar ik zie nu dat mijn geregistreerd SBO code niet aansluit op de 

hoofdactiviteit van mijn onderneming. Kan ik deze aanpassen? 

Antwoord: Heb je recht op de Tegemoetkoming schade COVID-19, maar sta je onder een andere SBI-code 

geregistreerd in het Handelsregister? Dan kun je dit melden bij RVO. Gebruik hiervoor het formulier Melding niet 

aansluitende SBI-code. Geef hierin aan welke SBI-code je nu hebt en welke SBI-code je meent te moeten hebben. 

RVO verzamelt deze informatie en brengt het onder de aandacht van het ministerie van Economische Zaken en 

Kl imaat. 

 

Waar kan ik hulpmiddelen aanbieden? 

Mijn bedrijf heeft medische hulp- en beschermingsmiddelen voor de zorg. Waar kan ik die aanbieden?  

Antwoord: Bedrijven die medische hulpmiddelen zoals mondkapjes willen aanbieden kunnen zich aanmelden bij het 

Landelijk Consortium Hulpmiddelen via middelencorona@nfu.nl. Na je aanmelding kri jg je een ontvangstbevestiging 

en wordt je aanbieding op kwaliteit en haalbaarheid gecheckt. 
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Ondernemersinitiatieven: Digital Help Squad 
Door de coronacrisis s taat veel kleine fysieke ondernemers het water tot aan de lippen. Denk aan fys ieke winkels, 

kappers en schoonheidsspecialisten, sportscholen, vervoerders en bloemisten. Veel van deze partijen hebben nog 

geen professionele digitale omgeving en lopen met vragen rond. Daarnaast worstelen bijvoorbeeld scholen en 

verpleeghuizen ermee hoe zi j online contact kunnen houden met hun scholieren en familieleden van patiënten en 

lokale overheden met de digitale informatievoorziening aan burgers. 

Met de Digital Help Squad biedt DDA, de brancheorganisatie van de top digitale bureaus in Nederland, belangeloos 

een helpende hand met online digitale spreekuren door het hele land. Tijdens de webinars krijgen gedupeerden 

antwoorden op vragen a ls: hoe richt ik snel een online omgeving in voor mi jn fysieke winkel die niet meer open 

mag? Hoe kom ik online van mijn winkelvoorraden af? Hoe verzorg ik digitaal onderwijs? Hoe houd ik online contact 

met familie?  

Voor meer informatie over de Digital Help Squad ga naar: www.digitalhelpsquad.nl 

 
 
 

http://www.digitalhelpsquad.nl/


 
 

Ondernemersinitiatieven: Bavaria 

Ui t de Brabantse Impact Monitor blijkt dat Bavaria desinfectiespray van bier gaat maken en dit aan de zorg gaat 

geven in de s trijd tegen het coronavirus. De bierbrouwer gaat uit bier dat bijna tegen de houdbaarheidsdatum zit 

a lcohol destilleren en de daarmee te maken handgel kosteloos verspreiden bij zorginstellingen.  

 

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/ 

https ://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers/ 

www.rvo.nl/coronavirus   

Regeling TOGS: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19  

Contactpersonen KVK 

Contactpersonen voor partners en relaties 
 Gi js  Bosch – 06 51 20 08 96 – gi js .bosch@kvk.nl  
 Wil lo Eurlings – 06 53 40 78 43 – wi l lo.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 
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Colofon: KVK CoronaLoket is een initiatief van ministerie van Economische Zaken 
en Kl imaat 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.  

 


