Uitvoeringsregeling
Bijdrage SGR vanaf
boekdatum 1 februari 2021

Toepassing van de bijdrage
Verplichte bijdrage
De deelnemer aan SGR is verplicht een bijdrage te betalen aan SGR voor alle
overeenkomsten die onder de SGR-garantie vallen (zie hierna).
De bijdrage wordt afgedragen door de deelnemer waaraan de consument (*) betaalt. Er
vindt dus een eindheffing plaats. Deelnemers die hun reizen verkopen via een derde mogen
de bijdrage niet aan die derde in rekening brengen. De bijdrage is € 5,00 per persoon.
(*) Een consument is de natuurlijke persoon die een boeking heeft gemaakt die onder de
garantieregeling valt. Voor de garantieregeling van SGRZ voor de zakelijke markt wordt
verwezen naar www.sgrz.nl.
Indien reizen worden verkocht via een niet SGR-deelnemer, zoals buitenlandse reisagenten,
dan moet de bijdrage door de SGR-deelnemer die reizen op deze manier verkoopt worden
afgedragen.
Voor welke overeenkomsten geldt de verplichte bijdrage?
De bijdrage geldt voor overeenkomsten die door deelnemers worden gesloten met
consumenten, zowel in Nederland als daarbuiten, en is beperkt tot de in artikel 3.1 van de
garantieregeling genoemde overeenkomsten, te weten pakketreisovereenkomsten,
gekoppelde reisarrangementen, overeenkomsten van vervoer en overeenkomsten van
verblijf.
De bijdrage is niet van toepassing op de verkoop van losse vliegtickets.
Vrijgestelde omzet
De bijdrage hoeft niet afgedragen te worden voor pakketreizen met een reissom* per
persoon lager dan € 150. De vrijstelling geldt niet bij de verkoop van losse reisdiensten.
Zie hieronder bij Afwijkingen van de bijdrage per persoon.
Ook voor eendaagse busreizen is geen bijdrage verschuldigd.


Onder reissom wordt verstaan het factuurtotaal verminderd met de bijkomende kosten zoals
administratiekosten, visumkosten, verzekeringspremies, borgsommen en bijdrage voor het
Calamiteitenfonds.

Vrijgestelde personen
Voor kinderen tot 2 jaar (op het moment van boeken) hoeft geen bijdrage betaald te
worden.
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Afwijkingen van de bijdrage per persoon
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij niet bekend is hoeveel personen er bij de boeking
betrokken zijn. Om te voorkomen dat er veel extra administratieve handelingen moeten
worden verricht, geldt voor specifieke type boekingen een afwijking van de bijdrage per
persoon. Dat zijn:
verhuur van vakantiewoning/appartement/stacaravan/tent: standaard afdracht voor 3
personen (gebaseerd op de gemiddelde bezetting van een vakantiewoning/
appartement/stacaravan/tent);
losse camperverhuur/losse charter- (zeil)schepen: standaard afdracht voor 2 personen;
Verhuur losse campingplaats: standaard afdracht voor 1 persoon;
losse hotelovernachting: standaard afdracht voor 1 persoon;
losse autohuur/ferryovertocht: standaard afdracht voor 1 persoon.
Zie ook bijlage 2 bij deze uitvoeringsregeling.
Annuleringen
In geval van annulering van de reis door de klant of door de reisorganisator blijft de
bijdrage verschuldigd. Op deze regel geldt één uitzondering. Indien de reis door de
reisorganisator wordt geannuleerd wegens gebrek aan deelname dan hoeft de bijdrage niet
afgedragen te worden.
Vermelding op de boekingsbevestiging aan de klant
De bijdrage mag als aparte regel in de prijsberekening worden vermeld. Dit is echter niet
verplicht.
Eindheffing
Zoals hierboven al vermeld, wordt de bijdrage afgedragen door de deelnemer waaraan de
consument de reis betaalt.
Wat moet een retailer doen bij de verkoop van een samengestelde reis?
Bij verkoop van een reis waarin een reisdienst of een pakketreis van een of meerdere SGRdeelnemers is verwerkt, ongeacht of er bemiddeld wordt of als organisator wordt
gehandeld, moet € 5,00 per persoon worden afgedragen aan SGR.
Op www.sgr.nl kan gecontroleerd worden of een bedrijf SGR-deelnemer is.
Welke bijdrage moet worden berekend als dezelfde reisdienst van verschillende
leveranciers worden gecombineerd in een boeking?
Als er een boeking wordt gemaakt waarin dezelfde reisdiensten, bijvoorbeeld
hotelovernachtingen, bij verschillende leveranciers worden geboekt dan geldt dat eenmaal
de bijdrage moet worden betaald gebaseerd op het type reisdienst.
Als er een vakantiewoning/appartement/stacaravan/tent wordt verkocht en er wordt een
overnachtingshotel bijgeboekt moet een keer de bijdrage voor de vakantiewoning/
appartement/stacaravan/tent worden betaald.
In bijlage 1 bij deze uitvoeringsregeling is een schema opgenomen waaruit blijkt wanneer er
wel en wanneer er niet betaald hoeft te worden bij de verkoop van een pakketreis.
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Afdracht van de bijdragen
Algemeen
De afdracht van de bijdrage geschiedt altijd in euro’s. De afdracht vindt plaats op basis van
boekdatum. De bijdrage moet dus worden betaald voor alle boekingen gemaakt vanaf
1 februari 2021.
Commissie
Over de bijdrage wordt geen commissie of andere vergoeding betaald.
Assurantiebelasting en BTW
Over de bijdrage is geen assurantiebelasting verschuldigd en de bijdrage is vrijgesteld van
BTW. De deelnemer hoeft dus over de bijdragen niets aan de belastingdienst af te dragen.
Afdracht bijdrage
De bijdragen zullen door SGR in termijnen worden geïncasseerd. Informatie over de soort
incasso, de incassodata en het aantal incassomomenten per jaar volgt nog.
Hoogte termijnbedrag
Deelnemers aan SGR ontvangen in januari 2021 een voorstel voor het af te dragen bedrag
over het jaar 2021.
Voorlopige jaarlijkse opgaaf
In de loop van december (startperiode december 2021) ontvangt iedere deelnemer een
formulier waarmee een voorlopige opgaaf van de af te dragen bijdragen over het meest
recente boekjaar moet worden gedaan. SGR dient deze opgaaf uiterlijk 31 januari retour te
hebben ontvangen.
SGR gebruikt de voorlopige opgaaf uitsluitend voor interne doeleinden en rekent op basis
van de voorlopige opgaaf niet met de deelnemer af.
Jaarlijkse afrekening
Na afloop van zijn boekjaar moet de deelnemer de opgaaf* ten behoeve van de jaarlijkse
afrekening publieksbijdrage indienen alsmede een exemplaar van zijn jaarrekening, waarbij
in de toelichting van de jaarrekening is vermeld:
het aantal personen (bij pakketreizen) waarvoor de bijdrage moet worden betaald,
het aantal boekingen (bij vakantiewoningen/appartementen/stacaravans/tenten, losse
camper, losse charter-zeilschepen, losse hotelovernachting en losse autohuur)
waarvoor de bijdrage moet worden betaald en
het aan SGR af te dragen bedrag.



Op het formulier Jaaropgaaf van SGR zal het volgende moeten worden ingevuld.
Soort reis

Aantal personen/boekingen

Pakketreis

voer aantal personen in

Vakantiewoning/appartement/stacaravan/tent

Voer aantal boekingen in

Losse camper/losse charter- (zeil)schepen

Voer aantal boekingen in

Losse hotelovernachting/losse huurauto/losse
campingplaats/losse ferryovertocht

Voer aantal boekingen in
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Indien bovenstaande niet in de jaarrekening is vermeld, dan dient met de opgaaf een
‘rapport van feitelijke bevindingen inzake de afdracht bijdrage SGR’ van een
registeraccountant (RA) of een certificeringsbevoegde accountant-administratieconsulent
(AA) ingeschreven als openbaar accountant bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA) meegestuurd te worden.
Deze stukken dienen uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar te zijn ingediend.
Deelnemers met een risicodragende omzet van meer dan tien miljoen euro moeten dat
binnen vier maanden na afloop van het boekjaar doen.
Het tekstmodel ‘rapport van feitelijke bevindingen inzake de afdracht bijdrage SGR’ zal als
download beschikbaar komen op onze website www.sgr.nl/reisorganisaties.
Na controle van de jaarlijkse afrekening ontvangt de deelnemer een bevestigingsbrief
waarin het definitief afgerekende bedrag staat vermeld. Zo nodig wordt op grond daarvan
het termijnbedrag aangepast.
In de bevestigingsbrief wordt ook de hoogte van de rekening-courant na de afrekening
vermeld. De stand van de rekening-courant zal ongeveer gelijk moeten zijn aan het totaal
van de over het lopende boekjaar gepasseerde termijnen op basis van het nieuw
vastgestelde termijnbedrag. Bij afwijkingen wordt door SGR aanvullend een bedrag
geïncasseerd of teruggestort, of wordt een bedrag verrekend met de incasso’s die in het
lopende jaar nog zullen worden gedaan.
Einde deelnemerschap (eindafrekening)
Bij beëindiging van het deelnemerschap dient er een eindafrekening met betrekking tot de
bijdragen plaats te vinden. Deze eindafrekening vindt plaats overeenkomstig de jaarlijkse
afrekening. Het na de eindafrekening resterende saldo in rekening-courant wordt
geïncasseerd of teruggestort.

Disclaimer
Deze uitvoeringsregeling geeft een nadere praktijkuitwerking van hetgeen in de statuten en reglementen van SGR is
vastgelegd. U kunt aan deze uitvoeringsregeling geen rechten ontlenen.
Bij interpretatieverschillen prevaleren statuten en reglementen.
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Wanneer de bijdrage betalen aan SGR bij de verkoop van een
pakketreis?
Bijdrage
verschuldigd?

Is de totale reissom per persoon hoger dan € 150,00?

nee

nee

ja
Wat is er aan de klant verkocht?
ja

(Door)verkoop reis van een SGR-deelnemer

ja

nee
Verkoop reis van SGR-deelnemer waaraan u een of meerdere
reisdiensten (al dan niet van een SGR-deelnemer) toevoegt

ja
ja

nee
Verkoop reis van een buitenlandse touroperator met
een vrijstelling bij SGR zonder toevoegingen

ja

nee

nee
Verkoop reis van een buitenlandse touroperator met een
vrijstelling bij SGR waaraan u een of meerdere reisdiensten
toevoegt

ja

ja

nee
(Door)verkoop reis van niet SGR-deelnemer/niet vrijgestelde
buitenlandse touroperator al dan niet met toevoegingen zoals
huurauto, taxi of een transfer

ja

ja

nee
Een "samengestelde reis" bijvoorbeeld een vlucht geboekt bij
low cost carrier en een hotel via een beddenbank
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Bijdrage aan SGR bij de verkoop van losse reisdiensten?

Bijdrage
verschuldigd?

Hoogte bijdrage

Wat heeft de klant geboekt?

vakantiewoning/appartement/
stacaravan/tent

ja

ja

€ 15,00

nee

€0

ja

€ 10,00

ja

€ 10,00

ja

€ 5,00

ja

€ 5,00

ja

€ 5,00

nee

€0

nee
ja

los vliegticket
nee

ja
losse camper
nee
losse (charter/zeil) schepen

ja

nee
ja
losse hotelovernachting
nee
ja
losse huurauto
nee
ja
losse ferryovertocht
nee
dagtocht

ja
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