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Beste SGR-deelnemer,  

 

Graag informeren we je over de huidige status, voortgang en geplande werkwijze van 

het SGR Voucherfonds, omdat het moment dichterbij komt waarop de eerste 

‘Reisvouchers met SGR-garantie’ m.b.t. Covid-19 aan klanten moeten worden 

terugbetaald.  

 

Het kabinet heeft in haar brief van 9 december 2020 de Tweede Kamer geïnformeerd 

over de contouren van de Voucherkredietfaciliteit. De contouren van de 

Voucherkredietfaciliteit zijn door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de 

ANVR en ons verder uitgewerkt, maar zijn nog onderhevig aan nadere invulling, 

definitieve instemming van de genoemde organisaties en de beoordeling en goedkeuring 

door de Europese Commissie van deze steunmaatregel. 

 

Wij gaan ervan uit dat het SGR Voucherfonds op termijn het door ons allen gewenste 

groene licht gaat krijgen en wij willen je alvast nader informeren en starten met de 

voorinschrijving en inventarisatie gelet op de naderende deadlines.  

 

Geen SGR-garantie op nieuwe vouchers 

Je bent inmiddels geïnformeerd over de overgangsregeling waarbij je t/m 31 maart 

2021 nog ‘Reisvouchers met SGR-garantie’ mag uitgeven voor reizen die al in 2020 zijn 

geboekt, vertrekken vóór 30 april 2021 en moe(s)ten worden geannuleerd door de 

reisonderneming vanwege Covid-19. Voor reizen die hier niet onder vallen of zijn 

geboekt in 2021 mogen dus géén Reisvouchers met SGR-garantie worden uitgegeven.  

 

Voorlopige uitgangspunten SGR Voucherfonds 

In het kort zetten wij de voorlopige uitgangspunten nader uiteen:  

● Het door de Overheid te verstrekken krediet bedraagt maximaal € 400 miljoen; 

● Het krediet van het Voucherfonds bedraagt maximaal 80% van de per 31 december 

2020 uitstaande ‘Reisvouchers met SGR-garantie’ (SGR-gedekte Covid-19 vouchers). 

20% dient dus door de deelnemer zelf te worden gefinancierd; 

● Per deelnemer mag het te verstrekken krediet de € 50 miljoen niet overstijgen; 

● Uitbetaling aan klant vindt plaats binnen 12 maanden na uitgifte van deze vouchers, 

wat inhoudt dat de lening niet in één keer maar in batches/tranches opgenomen zal 

worden;  

● Het krediet moet binnen 6 jaar volledig zijn terugbetaald tegen een nader te bepalen 

passende rentevergoeding; 

● Daarnaast kunnen er aanvullende eisen worden gesteld, zoals het verbod op het 

uitkeren van dividenden of bonussen gedurende de periode van steun. 

 

 

 

 

 

 

 

Rotterdam, 12 januari 2021 

 

 

 

e-mail 

voucherfonds@sgr.nl 
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Voorlopige kredietvoorwaarden SGR Voucherfonds  

SGR heeft een aantal voorlopige criteria en voorwaarden gesteld waar een SGR-

deelnemer aan moet voldoen, rekening houdend met de door de overheid gestelde 

uitgangspunten, om in aanmerking te komen voor deelname aan het SGR 

Voucherfonds:  

● De kredietfaciliteit mag alléén worden gebruikt voor het uitbetalen van de waarde 

van de ‘Reisvoucher met SGR-garantie’ (SGR-gedekte Covid-19 vouchers).  

● De onderneming die het krediet aanvraagt, moet aantonen dat zij ultimo 2018 en 

2019 levensvatbaar was conform de normen van de Europese Commissie. 

 

Voorinschrijving SGR Voucherfonds 

Heb je SGR-gedekte Reisvouchers uitgegeven (zie overgangsregeling) en wil je gebruik 

maken van het SGR Voucherfonds? Plaats dan een voorinschrijving door uiterlijk  

21 januari 2021 de bijlage ‘Aanvraagformulier’ bij ons aan te leveren 

(voucherfonds@sgr.nl). Zo kunnen wij als Voucherfonds inzicht krijgen in hoeveel 

krediet de SGR-deelnemers gezamenlijk denken nodig te hebben. 

 

Met het indienen en ondertekenen van een voorinschrijving voor krediet uit het 

Voucherfonds geeft de aanvrager op voorhand en expliciet toestemming dat de reeds bij 

SGR beschikbare informatie en data ook gebruikt kan worden bij de beoordeling en 

toetsing van de formele aanvraag voor een krediet bij het SGR Voucherfonds. 

 

Fouten of onjuiste gegevens bij de voorinschrijving zijn geheel toe te rekenen aan de 

aanvrager en binden het Voucherfonds niet, noch kan de aanvrager het Voucherfonds 

daarvoor aansprakelijk stellen. 

 

Deze voorinschrijving is nog géén formele aanvraag, zegt nog niets over een mogelijke 

toekenning van een krediet en de aanvragende partij kan hier dan ook geen rechten aan 

ontlenen. De genoemde uitgangspunten en kredietvoorwaarden zijn daarnaast nog niet 

formeel vastgesteld en kunnen wijzigen. Ook hieraan kan geen enkel recht worden 

ontleend. 

 

Planning, werking en voortgang 

In de komende weken wordt de operationele organisatie van het SGR Voucherfonds 

ingericht.  

 

Als eerste zullen deelnemers die zich via voorinschrijving hebben aangemeld voorlopig 

worden getoetst en beoordeeld op basis van de criteria en de door de overheid gestelde 

voorwaarden. Als de voorlopige toetsing daartoe aanleiding geeft, zal aanvullende 

informatie worden opgevraagd. Derhalve is de voorinschrijving bedoeld om de behoefte 

in de markt te inventariseren en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.  

 

Na formele goedkeuring van de Nederlandse Staat kan het formele beoordelingsproces 

opgestart worden. Nadat alle informatie volledig is ingediend en beoordeeld, wordt een 

voorstel gedaan aan de kredietcommissie. Deze commissie kan de aanvraag goedkeuren 

of afwijzen. In beide gevallen krijgt de aanvrager daarover zo snel mogelijk bericht.  

 

https://sgr.nl/reisorganisaties/news/toelichting-overgangsregeling-voor-de-sgr-voucherregeling/
mailto:voucherfonds@sgr.nl
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• Bij afwijzing kan de aanvrager een beroep instellen bij de commissie van beroep.  

De procedure zal bij een afwijzing worden meegestuurd.  

• Bij goedkeuring van de kredietaanvraag ontvangt de SGR-deelnemer een lening-

overeenkomst. Na ondertekening wordt het verificatieproces aan de SGR-deelnemer 

voorgelegd en worden hierover nadere inhoudelijke afspraken gemaakt.  

 

Wij gaan ervan uit dat vanaf medio maart ook de verificatieprocessen zijn ingericht, 

zodat het Voucherfonds in staat is de uitbetalingen aan klanten te toetsen en de 

kredieten vanuit SGR aan de SGR-deelnemers kunnen worden gefaciliteerd.  

 

Organisatie 

Voor het SGR Voucherfonds wordt een separate, administratieve organisatie ingericht en 

zullen ca. 20 medewerkers zorgdragen voor de operationele invulling van het 

Voucherfonds.  

 

Erik Jan Reuver (directeur SGR) en Annelies Bouma (bestuurslid SGR) hebben Ruurd 

Somberg (voormalig bankier, specialist op het gebied van financieringen voor o.a. EZK) 

en Don Kaspers (bekend binnen de reisbranche) aangetrokken om gezamenlijk 

genoemde processen de komende maanden vorm te geven en in te richten.  

Ruurd Somberg zal zich hoofdzakelijk bezighouden met de toetsing en beoordeling van 

de kredietaanvragen en Don Kaspers met de operationele inrichting en het 

verificatieproces van het fonds. 

 

Inventarisatie 

Ondanks dat toezeggingen door de overheid nog moeten worden vastgelegd en wij dus 

ook nog diverse voorbehouden moeten maken, willen wij de SGR-deelnemers vragen 

bijgaand vragenformulier in te vullen en aan ons te retourneren! 

Lever uiterlijk 21 januari 2021 het ingevulde ‘Aanvraagformulier’ bij ons aan 

(voucherfonds@sgr.nl). 

 

• Wil je geen gebruikmaken van het Voucherfonds? Laat ons dat dat ook even weten 

via het aanvraagformulier of op voucherfonds@sgr.nl  

• Heb je nog vragen? Stuur een mail naar voucherfonds@sgr.nl 

• Voor meer en actuele informatie kun je binnenkort terecht op 

www.sgr.nl/voucherfonds.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Erik Jan Reuver RA RV 

directeur 

mailto:voucherfonds@sgr.nl
mailto:voucherfonds@sgr.nl
mailto:voucherfonds@sgr.nl
http://www.sgr.nl/voucherfonds

