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22 december 2020 | NIEUWSBRIEF

Ook de wenskaartsector is getroﬀen door de lockdown en winkelsluitingen vanaf 15
december jl. Veel verkooppunten zijn vanaf vorige week dinsdag gesloten. Ook een groot
aantal winkels met een post-/pakketpunt heeft de afgelopen dagen de deuren gesloten.
Er van uitgaande dat de meeste kerstkaarten met recht van retour worden geleverd,
betekent dit omzetderving en extra kosten voor de wenskaartleveranciers.
In deze nieuwsbrief informeren wij die leveranciers over compensatieregelingen waar zij
mogelijk gebruik van kunnen maken.

Tegemoetkoming in het kader van de NOW 3.1.
Bedrijven kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor
Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze
verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Deze loonkostensubsidie is gerelateerd
aan het omzetverlies en kan oplopen tot 80% van uw loonkosten.
Deze regeling was aanvankelijk gesloten maar is vanwege de lockdown in de retail weer
geopend, maar slechts tot 27 december a.s.!
Het gaat bij NOW 3.1. om een omzetverlies in een periode van drie maanden. U kunt er
voor kiezen de aanvraag in te laten gaan op 1 december van dit jaar en deze loopt dan
tot 1 maart 2021. De te verwachte winkelsluiting valt dan volledig in deze periode. Dit kan
alleen als u eerder geen NOW 2.0 hebt aangevraagd.
Hier vindt u meer informatie en het antwoord op veel gestelde vragen over NOW 3.1.
Met deze rekenhulp kunt u het percentage verwachte omzetverlies over een periode van
3 maanden berekenen. Dit percentage moet u opgeven bij de aanvraag van een
tegemoetkoming NOW.
Verwacht u over de periode december 2020 - februari 2021 een omzetverlies van meer
dan 20% Vraag dan via de UWV-website NOW 3.1. aan!

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL-regeling)
De TVL-regeling geldt voor bedrijven met maximaal 250 werknemers, die omzet
verliezen, en doorlopende lasten hebben en/of extra kosten moeten maken als gevolg
van de coronamaatregelen.
U komt voor een TVL over het 4e kwartaal 2020 in aanmerking als u in dit kwartaal 30%
omzetverlies heeft vergeleken met het 4e kwartaal van 2019.
De regeling loopt tot en met juni 2021. U kunt de subsidie steeds voor 3 maanden
aanvragen. Dus ook over het 1e kwartaal 2021.
De TVL wordt vergoed per kwartaal en houdt dus geen rekening met de lockdownperiode
(15 december 2020 – 19 januari 2021).
Kijk hier voor meer informatie over de TVL-regeling
Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u een aanvraag in dienen bij de Rijksdienst voor
ondernemingen (RVO). U kan dit doen via www.rvo.nl/tvl.
Een TVL-aanvraag over het vierde kwartaal 2020 kunt u doen tot en met 29 januari
2021.
Het Kabinet heeft ook een regeling in het leven geroepen als tegemoetkoming voor de
kosten van (kerst)voorraad die niet meer verkocht kan worden (Eenmalige opslag

Voorraad Gesloten detailhandel; VGD). Deze regeling staat alleen open voor de
detailhandel en niet voor toeleveranciers.
Tot zo ver de informatie over corona-steunregelingen die mogelijk voor leveranciers van
wenskaarten van toepassing kunnen zijn.
Verder onderzoeken we vanuit de vereniging de mogelijkheden bij de overheid een
speciﬁeke compensatieregeling te bepleiten à la de vuurwerkbranche.
Het bestuur van de Vereniging Wenskaart Nederland wenst u veel succes in deze
bijzondere tijden. Met voor nu de beste wensen voor het nieuwe jaar waarin we elkaar
hopelijk weer kunnen ontmoeten.
Uw vragen en opmerkingen zien we graag via bureau@wenskaartnederland.nl
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