
 
 
 
 

Bestuursbesluit SGR 28 mei 2020 

Verlengingsbesluit inzake vouchers met SGR dekking vanwege Corona (Covid-

19) 

Het bestuur van Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) heeft besloten om de garantie 

op vouchers uitgegeven vanwege het Covid-19 virus per 1 juni 2020 te verlengen met de 

volgende overwegingen. 

Overwegingen 

1. Het bestuur van SGR heeft met goedkeuring van de Raad van Toezicht op  

14 maart 2020 besloten dat met ingang van 16 maart 2020 door aan SGR 

deelnemende organisatoren uitgegeven vouchers tijdelijk onder de dekking van de 

garantieregeling van SGR worden gebracht in de zin van artikel 3 van die 

garantieregeling, indien deze vouchers voldoen aan de overige voorwaarden (2 t/m 7) 

in het besluit van 14 maart 2020. 

 

2. Het bestuur van SGR heeft met goedkeuring van de Raad van Toezicht op  

28 april 2020 een aanvullend besluit genomen waarbij:  

(a) een modelvoucher is vastgesteld;  

(b) is besloten dat ook reisbemiddelaars onder de voorwaarden als genoemd in het 

aanvullend besluit een voucher op eigen naam mogen uitgeven en; 

(c) organisatoren onder de voorwaarden als genoemd in het aanvullende besluit 

zogenaamde “netto vouchers” mogen uitgeven. 

 

3. Beiden besluiten gelden tot 1 juni 2020 voor de (reis)overeenkomsten die (a) voor 16 

maart 2020 zijn gesloten,  

(b) onder de reguliere garantie van SGR vielen bij het sluiten van de overeenkomst 

en;  

(c) door de organisator zijn of worden geannuleerd (beëindigd) op grond van 

onvermijdbare en buitengewone omstandigheden veroorzaakt door het Covid-19 

virus. 

 

4. De situatie als gevolg van maatregelen gericht tegen verspreiding van genoemd virus 

is nog niet zodanig gewijzigd dat na 1 juni 2020 reizen in grote getale uitgevoerd 

kunnen worden, zodat behoefte bestaat aan verlenging van de regeling. 

 

5. Zoals ook in artikel 3, lid 6 van de garantieregeling is vermeld zijn de middelen van 

SGR  niet onbeperkt en kan van SGR niet worden verwacht dat zij meer uitkeert op 

vouchers dan waarvoor zij middelen beschikbaar heeft, reden waarom zij zich tot de 

Staat der Nederlanden heeft gewend om SGR een faciliteit te verlenen; de 

besprekingen daarover zijn afgerond. Zie kamerbrief.  

Besluit 

Verlengt onder handhaving van bovenbedoelde voorwaarden onder 1, 2 en 3 en met de 

restrictie genoemd onder 5 de termijn van de besluiten van 14 maart 2020 en 28 april 

2020 met drie maanden tot 1 september 2020. Medio augustus 2020 zal het bestuur 

opnieuw beoordelen of verlenging noodzakelijk is. 

Over dit besluit is positief geadviseerd door de Raad van Toezicht. 

Rotterdam 28 mei 2020. 

https://www.sgr.nl/wp-content/uploads/Steunmaatregel_Stichting_Garantiefonds_Reisgelden_SGR.pdf

