Aan SGR-, SGRZ- en Calamiteitenfondsdeelnemers

Rotterdam, 15 oktober 2018
Kenmerk
Nieuwsbrief oktober

Versoepeling voorwaarden SGR en SGRZ
Met onmiddellijke ingang is besloten tot het versoepelen van de voorwaarden voor de
verklaring bij de jaarrekening, volgens onderstaande tabel:
Risicodragende
omzet
deelnemer

Totale omzet
deelnemer

< 1 mio

< 5 mio

< 1 mio

> 5 mio

1 - 5 mio

soort verklaring
bij jaarrekening

welke
accountant

inzendtermijn

samenstellingsverklaring
beoordelingsverklaring

iedere accountant

nvt

beoordelingsverklaring

accountant
ingeschreven bij
NBA

6 maanden na
einde boekjaar

5 - 10 mio

nvt

controleverklaring

accountant
ingeschreven bij
NBA

6 maanden na
einde boekjaar

>10 mio

nvt

controleverklaring

accountant
ingeschreven bij
NBA

4 maanden na
einde boekjaar

accountant
ingeschreven bij
NBA

6 maanden na
einde boekjaar
6 maanden na
einde boekjaar

Bijgaand een schema waarmee jij kunt bepalen welke verklaring jij moet insturen.
Zowel huidige deelnemers als aanvragers kunnen hier vanaf heden rekening mee
houden.
Ook brengen wij graag de onderstaande voordelen van SGR nog een keer bij een ieder
onder de aandacht.
- SGR heeft sinds haar oprichting in 1983 meer dan € 50 miljoen uitgekeerd aan
consumenten en is het bekendste reisgarantiefonds in Nederland.
- Uit NIPO-onderzoek blijkt dat consumenten de SGR Garantie hoog waarderen.
- Het logo van SGR op al jouw communicatie-uitingen (exclusief én alleen voorbehouden aan deelnemende reisondernemingen) zorgt voor aantoonbaar extra conversie.
- SGR is gratis voor de consument.
- Alleen de deelnemende reisonderneming betaalt een vergoeding in de kosten van
SGR. Deze kosten bedragen momenteel € 270 per jaar tot een omzet tot € 250.000
en bij een omzet tot € 2.5 miljoen € 870 per jaar.
- SGR heeft een omvangrijk vermogen en een herverzekering om grote schades te
kunnen dragen. Een deelnemende reisonderneming zal nooit aangesproken worden
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om in natura of op welke wijze dan ook eventuele tekorten bij faillissementen van
mede-deelnemers af te dekken. Een geruststellende gedachte.
Met SGRZ heeft SGR er een zakelijk zusje bij, dat de zakelijke markt van een
reisgarantie voorziet, op basis van dezelfde voorwaarden en voordelen als SGR.
SGR, SGRZ en het Calamiteitenfonds voldoen als enige garantiefondsen in Nederland
aan de voorwaarden van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

De Calamiteitencommissie, hoe zit dat?
De Calamiteitencommissie beslist of een gebeurtenis een calamiteit als bedoeld in onze
regels is. De commissie werkt onafhankelijk van het Calamiteitenfonds.
Als de Calamiteitencommissie voor een natuurramp of molestsituatie een calamiteit en
uitkeringsvatbare situatie vaststelt kan het Calamiteitenfonds uitkeringen doen voor
reisaanpassingen of bijvoorbeeld niet genoten vakantiedagen.
De Calamiteitencommissie heeft zijn eigen regels.
Op http://www.calamiteitenfonds.nl/deelnemersinformatie kun je het reglement van de
Calamiteitencommissie nalezen.
Om snel en efficiënt te kunnen handelen neemt de Calamiteitencommissie besluiten
meestal per e-mail. Bij complexere zaken wordt telefonisch vergaderd.
Een keer per jaar komt de Calamiteitencommissie bijeen met de medewerkers van het
Calamiteitenfonds om het afgelopen jaar te evalueren en nieuw beleid te ontwikkelen.
De leden van de Calamiteitencommissie staan in het document Contactpersonen op
http://www.calamiteitenfonds.nl/contact.
Met vriendelijke groet,

Erik Jan Reuver
directeur

Bijlage:
- Schema ‘Welke verklaring bij jaarrekening?’
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Welke verklaring bij jaarrekening?
Bepaal aan de hand van onderstaand schema welke verklaring nodig is. Om dit schema te kunnen
gebruiken moet je weten hoe hoog de risicodragende omzet* en de totale omzet is.
* zie berekeningswijze onder dit schema

nee

is de risicodragende omzet
lager dan € 1 miljoen?

is de risicodragende omzet
hoger dan € 5 miljoen?

ja

ja

goedkeurende
controleverklaring van
een bij de NBA
ingeschreven openbaar
accountant

nee
nee

is de totale omzet lager
dan € 5 miljoen?

goedkeurende
beoordelingsverklaring van
een bij de NBA ingeschreven
openbaar accountant

ja
samenstellingsverklaring
van uw accountant of
administratiekantoor

Wanneer moet ik mijn jaarrekening indienen?

is de risicodragende omzet
lager dan € 10 miljoen?

nee

binnen 4 maanden na
afsluiting van het boekjaar

ja
binnen 6 maanden na
afsluiting van het boekjaar

Berekening risicodragende omzet
SGR-deelnemers
Totale omzet op basis van bruto
reissommen

SGRZ Garantie deelnemers
€

Totale omzet op basis van bruto
reissommen

Af: verkoop reizen of reisdiensten
van SGRZ Retaildeelnemers
(dus niet uw eigen omzet)

€

Af: verkoop reizen of reisdiensten
van SGRZ Retaildeelnemers (dus niet
€
de eigen omzet) en van buitenlandse
organisaties met een vrijstelling

Af: verkoop reizen of reisdiensten
van buitenlandse organisaties met
een vrijstelling

€

Af: verkoop bemiddeling losse
reisdiensten

€

Af: verkoop losse vliegtickets

€

Af: verkopen onder
raamovereenkomst

€

Af: Overig niet SGR zoals
verzekeringspremies en visumkosten

€

Af: Overig niet SGR zoals
verzekeringspremies en visumkosten

€

Risicodragende omzet

€

Risicodragende omzet

€

€

