Aan SGR- Calamiteitenfonds en SGRZ-deelnemers

Nieuwsbrief SGR maart/april: Updates en meer

SGRZ Retaildekking
Vanaf juli 2018 ontvangen SGR deelnemende retailers een opgaveformulier van
SGRZ, omdat alle Nederlandse touroperators insolventie garantie aanbieden
aan retailers waarvan de kosten door de gebruiker wordt betaald. Dit formulier
wordt niet altijd teruggestuurd en de bijdragen aan SGRZ worden niet altijd
betaald. Retailers zijn vaak in de veronderstelling dat de bijdrage door de
touroperator wordt betaald, omdat zij zelf geen deelnemer zijn van SGRZ.
De retaildekking biedt voor zowel de touroperator als de retailer voordelen:
▪
▪

▪

De retailer hoeft over de omzet – ingekocht bij de SGRZ Retail deelnemer –
géén bankgarantie meer aan SGR te overleggen;
de retailer hoeft bij een faillissement van de betrokken touroperator niet
aan te tonen dat hij enkel bemiddeld heeft en kan te allen tijde schade bij
SGRZ claimen;
de retailer heeft hierdoor veel handelingsvrijheid. De betreffende bij SGRZ
aangesloten touroperator heeft op haar beurt een voorkeurspositie.

Indien de bijdrage niet betaald wordt, kan de retailer ook geen aanspraak
maken op de retail garantie en zal SGR over de risicodragende omzet van de
retailer ook een bankgarantie vragen.
Calamiteitenfonds
De calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds heeft in 2019 tot nu toe
vier calamiteiten vastgesteld. In drie gevallen was sprake van een natuurramp
veroorzaakt door een overstroming. Eind januari in Queensland, Australië,
begin februari overstroomde het gebied in en rond de Atacama-woestijn in Chili
en in maart deden zich overstromingen voor op het Zuidereiland van NieuwZeeland, waardoor hier actieve touroperators de reisovereenkomst niet meer
konden uitvoeren. De vierde calamiteit speelde ook in Nieuw-Zeeland en betreft
molest, de aanslagen op moskeeën in Christchurch.
Bereikbaarheid
Door de drukte rondom het TravelBird faillissement wordt inkomend
telefoonverkeer voor SGR doorgeschakeld naar ons contactcenter. Hierdoor is
het voor deelnemende reisorganisaties niet mogelijk om via het SGR
telefoonnummer direct in contact te komen met onze relatiebeheerders. Wij
adviseren deelnemers te bellen naar het Calamiteitenfonds; telefoonnummer
010 414 68 45.
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Korte mededelingen SGR/SGRZ
Deelnemersbijdrage 2019
Binnenkort worden de SGR deelnemersbijdragen per post verstuurd. Dat is dit
jaar iets later dan voorgaande jaren i.v.m. afwikkeling TravelBird schade.
Jaaropgaaf
In februari hebben wij de deelnemers van SGR, SGRZ en Calamiteitenfonds per
e-mail laten weten dat het formulier Jaaropgaaf via onze website te
downloaden is. Dit formulier - met de nodige bijlagen - mag gemaild worden
naar jaaropgaaf@sgr.nl.
Nieuwe collega’s! Even voorstellen
De afgelopen maanden hebben we meerdere collega’s mogen verwelkomen
binnen SGR. Het team is recentelijk tijdelijk uitgebreid met de komst van
twee relatiebeheerders. Zij stellen zich graag kort voor:
Marco van Kastel
Een groot deel van mijn werkzame leven heb ik gewerkt in de financiële sector.
Met name in ondersteunende functies op het gebied van beleggingen
(o.a. vermogensbeheer, productmanagement). Ik vind het leuk om nu als
relatiebeheerder aan de slag te gaan in de reisbranche.
Remco Lamping
Ik ben 20 jaar werkzaam in de internationale handel en banksector. Met mijn
ruime ervaring in accounting en finance versterk ik de komende maanden het
team relatiebeheerders.

Met vriendelijke groet,

Erik Jan Reuver
directeur
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