NIEUWSBRIEF
MEI 2020
TEGEMOETKOMING 3 MILJOEN
De laatste weken hebben we intensief contact gehad met de overheid in verband met de regeling
van 3 miljoen voor de voorraadcompensatie. Wij hebben een goed voorstel ingediend, waarbij de
dealers de inkoopwaarde van hun volledige restvoorraad vergoed zouden krijgen en geen zorg
hadden over het laten ophalen. De overheid heeft zelf echter een totaal ander plan bedacht,
waarbij nagenoeg geen van de voorgestelde punten van SVNC zijn meegenomen. Op hoofdlijnen
ziet de uitwerking van de overheid er als volgt uit:
•

Elke (kleine) ondernemer kan een subsidieaanvraag bij de overheid doen om een vergoeding te
krijgen voor de inkoopwaarde van restvoorraden vuurwerk, met een maximum van 1500 euro
per ondernemer.

•

Er komt ook een vergoeding voor lanceerstandaarden, dat valt binnen het maximum van 1500
euro per ondernemer.

•

Een (kleine) ondernemer schakelt vervolgens een derde partij in voor het ophalen van
restvoorraden vuurwerk waarbij de inschatting is dat hij maximaal 20% van de ontvangen
vergoeding kwijt is aan (transport)kosten te betalen aan die derde partij.

•

Degene die het komt ophalen, kan het vuurwerk daarna in het buitenland te gelde maken;

•

Zo’n derde partij betreft een importeur of grote ondernemer. Elke kleine ondernemer kiest zelf
door wie hij/zij het vuurwerk laat ophalen. Hiervoor kan hij naar verwachting kiezen uit een lijst
die als bijlage bij de regeling wordt opgenomen. Dit betreft een (beperkt) aantal ondernemers
die aan voorwaarden moeten voldoen. Voorwaarden als ervaring in transport en opslag van
vuurwerk.

•

Het beperkte aantal partijen dat vuurwerk ophaalt en in het buitenland verkoopt, krijgt van de
overheid een bedrag van maximaal € 30.000 als tegemoetkoming in a) verdere transportkosten
en b) voor tegemoetkoming in eventuele vernietigingskosten, mocht een klein deel van het
vuurwerk onverkoopbaar zijn.

Uiteraard hebben wij als SVNC laten weten het niet eens te zijn met deze slechte uitwerking voor
de regeling en niet begrijpen waarom er geen gehoor wordt gegeven aan de punten uit ons
ingediende voorstel. Veel dealers hebben tenslotte meer voorraad liggen en zo zijn er nog vele
andere punten die er voor zorgen dat dit een uitwerking is, waarbij de tegemoetkoming niet zo
veel als mogelijk ten gunste van de dealers komt. Wij zijn hier dan ook nog zeker niet over
uitgesproken.
CORONA
Aangezien de coronacrisis langer duurt dan we allemaal hadden voorzien, willen we u er alvast op
wijzen dat we hier eind van het jaar mogelijk ook nog last van hebben. Daar wij een sector zijn
waar de ogen altijd al meer op zijn gericht en de controleurs de deur altijd al bij ons plat lopen,
kunnen we er op wachten dat onze winkels extra in de gaten gehouden gaan worden als het om de
1,5m afstandsregel gaat. Begin dus op tijd met het nadenken over oplossingen om daar eventueel
goed bij om te kunnen gaan bij de verkoop in de voorverkoop en het uitgeven tijdens de
daadwerkelijke verkoopdagen.
AFSTEEKVERBODEN GEMEENTES
Binnen de gemeentes rommelt het nog overal. Zoals het er nu naar uitziet gaan veel gemeentes
een eventueel afsteekverbod doorschuiven naar volgend jaar. Op dit moment is alleen Rotterdam
de gemeente waar ze het totaalverbod nog steeds willen doorzetten.
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AANMELDEN – AANGESLOTEN DEALERS
Wilt u zich ook aansluiten bij SVNC? Meld uw winkel dan aan via info@svnc.nl.
Uw winkelnaam wordt als aangesloten dealer vermeld op de website;
U kunt zich beschikbaar stellen als provincie-adviseur;
Via uw provincie-adviseur kunt u uw mening, visie, tips en ideeën met SVNC delen;
Via nieuwsbrieven informeren wij u regelmatig over de activiteiten van de stichting;
U krijgt toegang tot het afgeschermde dealerportaal op de website van SVNC, waar diverse
extra, juridische informatie beschikbaar wordt gesteld en updates worden gegeven over de
juridische trajecten;
❖ SVNC en haar advocaten behartigen actief de belangen van aangesloten (betalende) dealers in
de juridische strijd.
❖
❖
❖
❖
❖

De financiële bijdrage per winkel bedraagt € 1.000 exclusief btw (aftrekbare lasten). Met het oog
op de aanvangskosten ontvangen wij bij voorkeur een volledige betaling bij aanmelding. In overleg
is € 500 bij start en € 500 aan het einde van het jaar bespreekbaar.
AANMELDEN - NIEUWSBRIEF
Wilt u zich ondanks de geringe bijdrage voor alle (juridische) kosten toch niet als dealer aansluiten
bij SVNC, maar wilt u wel graag zo nu en dan op de hoogte gehouden worden van de activiteiten
van de stichting? Laat dit dan weten via info@svnc.nl. Wij registreren uw winkel als
belangstellende en sturen u enkele keren per jaar een algemene update.
CONTACT
Wij onderhouden graag persoonlijk contact met de dealers en zijn dan ook goed bereikbaar, zowel
via info@svnc.nl als telefonisch via 06 53 25 68 89.
Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft over SVNC of ons plan van aanpak en
zeker ook als uw gemeente voornemens is een afsteekverbod in te voeren of als u problemen
heeft/verwacht met het intrekken van uw verkoopvergunning etc.
Wij staan voor u klaar!
STEUN ONS EN MELD UW WINKEL VANDAAG NOG AAN!

SVNC | Oud Eemnesserweg 13 | 3755 MR | Eemnes | 06 53 25 68 89 | info@svnc.nl | www.svnc.nl

