Uitvoeringsregeling
Bijdragen

Toepassing van de bijdragen
SGRZ kent verschillende soorten bijdragen. Te weten:
1.
2.
3.

Bijdrage SGRZ Garantie
Bijdrage SGRZ Retaildekking
Bijdrage SGRZ verkoop vrijgestelde buitenlandse aanbieders

Ad 1. Bijdrage SGRZ Garantie
Verplichte bijdrage SGRZ Garantie
De deelnemer aan SGRZ Garantie is verplicht over toepasselijke overeenkomsten (zie
hierna) de bijdrage te betalen aan SGRZ. De bijdrage is € 1,25 per boeking (van maximaal
9 personen).
Welke overeenkomsten?
De bijdrage geldt voor alle overeenkomsten die door deelnemers worden gesloten met
opdrachtgevers, maar is beperkt tot de in artikel 3.3 van de garantieregeling genoemde
overeenkomsten, te weten pakketreisovereenkomsten, gekoppelde reisarrangementen,
overeenkomsten van vervoer en overeenkomsten van verblijf van personen.
Overeenkomsten met opdrachtgevers betreffende eigen-vervoerreizen, buspendels en treinen ferrytickets vallen hier ook onder.
In alle gevallen geldt dat er sprake moet zijn van een overeenkomst tussen deelnemer en
opdrachtgever onder de reisvoorwaarden van de deelnemer.
Bemiddelingsovereenkomsten – dus overeenkomsten waarbij de SGRZ-deelnemer niet de
wederpartij van de opdrachtgever is – zijn niet gedekt onder de garantieregeling. Voor deze
boekingen hoeft de bijdrage niet te worden betaald. Het gaat dan om bemiddeling
betreffende een enkele losse reisdienst, zoals een hotelboeking, vliegticket of losse
autohuur.
Ad 2. Bijdrage SGRZ Retaildekking
De begunstigde (handelaar) van de SGRZ retaildekking is verplicht de bijdrage aan SGRZ te
betalen op basis van een gebruikersovereenkomst. Heeft u vragen over de
gebruikersovereenkomst, neemt u contact op met info@sgrz.nl.
Bij verkoop van een reis waarin een reisdienst of een pakketreis van een of meerdere SGRZ
Retaildekking deelnemers is verwerkt, ongeacht of u bemiddelt of als organisator handelt,
moet € 1,25 per boeking (van maximaal 9 personen) worden afgedragen aan SGRZ.
De lijst van SGRZ Retaildekking deelnemers vindt u op www.sgrz.nl.
Ad 3. Bijdrage verkoop vrijgestelde buitenlandse aanbieders
De verkoper van een reis waarin een reisdienst of een pakketreis van een aanbieder
waarvoor door SGR/SGRZ een vrijstelling is gegeven moet € 0,25 per boeking (van
maximaal 9 personen) betalen. De lijst met vrijstellingen vindt u op www.sgr.nl > onder
03 Overige downloads, de lijst staat ook op www.sgrz.nl > onder Overige.
In beide gevallen geldt dat per boeking (van maximaal 9 personen) slechts één keer een
afdracht hoeft plaats te vinden. Dus als u een reisdienst van een SGRZ Retaildekking
deelnemer combineert met een reisdienst van een andere aanbieder waarvoor een
vrijstelling geldt (een andere SGRZ Retaildekking deelnemer of vrijgestelde buitenlandse
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aanbieder) dan betaalt u maximaal € 1,25.
Annuleringen
In alle gevallen geldt dat bij annulering van de reis de bijdrage verschuldigd blijft.
SGRZ heeft immers risico gelopen.
Afdracht van de bijdragen
Algemeen
De betaling van de bijdrage geschiedt altijd in euro’s.
Bedrag
De bijdrage is € 1,25 of € 0,25 per boeking (van maximaal 9 personen).
De deelnemer/begunstigde draagt dit bedrag volledig af aan SGRZ nadat middels aangifte
opgave is gedaan. U ontvangt geen factuur voor de te betalen bijdragen
De bijdrage is vrijgesteld van eventuele assurantiebelasting of BTW en is derhalve inclusief
Opgeven aantal boekingen
De afdracht wordt gedaan in de vorm van een kwartaalaangifte. De deelnemer/begunstigde
ontvangt per kwartaal per e-mail een uitnodiging tot het doen van een aangifte middels een
formulier of op basis van een portal (nog te implementeren).
De aangifte van het aantal boekingen wordt gedaan conform onderstaande specificaties.
Aantal

Tarief

Te betalen aan SGRZ

Aantal boekingen SGRZ Garantie
Aantal boekingen SGRZ Retail

€ 1,25
€ 1,25

aantal x tarief
aantal x tarief

Aantal boekingen vrijgestelde
buitenlandse aanbieders
Totaal

€ 0,25

aantal x tarief
Optelling

Hoe betalen?
Het te betalen bedrag wordt door SGRZ geïncasseerd. Daartoe geeft de
deelnemer/begunstigde een incassomachtiging voor een Zakelijke Europese incasso af.
Wanneer moet de aangifte worden gedaan en wanneer wordt er geïncasseerd?
Aangiftetijdvak

Uiterste ontvangstdatum aangifte

Datum incasso

01-01 t/m 31-03

30-04

05-05

01-04 t/m 30-06
01-07 t/m 30-09

31-07
31-10

05-08
05-11

01-10 t/m 31-12

31-01

05-02

Gevolgen niet tijdig aangifte doen?
U heeft na de kwartaalafsluiting een maand om de aangifte te doen. Indien u een week voor
de uiterste datum nog geen aangifte heeft gedaan dan ontvangt u van ons nog een
herinnering.
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Aan deelnemers/begunstigden die niet op tijd aangifte doen zal een boete worden opgelegd
conform artikel 12 deelnemersreglement.
Jaarlijkse controle
Na afloop van zijn boekjaar moet de deelnemer/begunstigde de opgaaf ten behoeve van het
totaal aantal boekingen waarbij de bijdrage verschuldigd is indienen alsmede een exemplaar
van zijn jaarrekening, waarbij in de toelichting van de jaarrekening is vermeld:
het aantal boekingen waarvoor de bijdrage moet worden afgedragen en
het aan SGRZ af te dragen bedrag.
Indien het aantal boekingen waarover moet worden betaald en het af te dragen bedrag niet
in de jaarrekening zijn vermeld dan kan door SGRZ een door de accountant te verstrekken
‘rapport van feitelijke bevindingen inzake de afdracht SGRZ’ bij de deelnemer worden
opgevraagd. Het hiertoe voorgeschreven tekstmodel wordt dan aan de deelnemer verstrekt.
Deze opgave wordt door SGR/SGRZ gecontroleerd aan de hand van uw kwartaalaangiftes.
Indien de aangiftes niet overeenkomen met de jaarlijkse opgave dan vindt een nacalculatie
plaats. Dit kan leiden tot een nabetaling of een restitutie. Uiteraard wordt u hierover
geïnformeerd.
Einde deelnemerschap
Bij beëindiging van het deelnemerschap of gebruik van de SGRZ Retaildekking dient er een
eindafrekening met betrekking tot de bijdragen plaats te vinden. De deelnemer/begunstigde
ontvangt nog een laatste oproep om aangifte te doen. Het tijdvak waarover nog aangifte
moet worden gedaan zal in de oproep worden vermeld. Het te betalen bedrag zal door
SGRZ geïncasseerd worden.
SGRZ behoud zich het recht voor bij deze laatste opgave een ‘rapport van feitelijke
bevindingen inzake de afdracht SGRZ’ te vragen van een registeraccountant (RA) of een
certificeringsbevoegde accountant-administratieconsulent (AA), ingeschreven als openbaar
accountant bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Disclaimer
Deze uitvoeringsregeling geeft een nadere praktijkuitwerking van hetgeen in de statuten en reglementen van het
SGRZ is vastgelegd. U kunt aan deze uitvoeringsregeling geen rechten ontlenen.
Bij interpretatieverschillen prevaleren statuten en reglementen.
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