
 
 
 
 
Waarde voucher = (aan)betaalde reissom (dus bedrag inclusief provisie)! 

Uitgangspunt is en blijft dat de SGR garantieregeling is bedoeld om consumenten te 

beschermen tegen financieel onvermogen van een deelnemer. Het is de consument die 

bij een eventueel faillissement van een organisator een aanspraak heeft op SGR. De 

waarde van de voucher, zijnde de waarde van de eventuele aanspraak op SGR bij 

faillissement, bedraagt dan ook de door de consument (aan)betaalde reissom op het 

moment van annuleren. 

 

Als in de reisbranche tussen partijen (retailer en reisorganisator) provisieafspraken zijn 

gemaakt,  staat SGR daar volledig buiten. De contractuele relatie tussen organisator en 

agent is veelal neergelegd in algemene agentuurvoorwaarden van de ANVR, zo nodig 

aangevuld met eigen (onderlinge) regels. SGR is hier geen partij in. Mocht er een 

reisovereenkomst met een consument tot stand zijn gekomen middels tussenkomst van 

een reisagent, dan speelt de commissie die de reisagent heeft verrekend met het aan de 

reisorganisator doorbetaalde bedrag geen enkele rol en de reisorganisator moet op de 

voucher de volledige reissom vermelden en niet de reissom minus de commissie. De 

consument heeft daar immers niets mee te maken. Normaliter zou de consument ook 

recht hebben op terugbetaling van de volledige reissom van de reisorganisator. De 

voucher maakt dit niet anders. 

 

Als de reissom, die de consument (al dan niet via het reisbureau) heeft betaald aan de 

organisator, bijvoorbeeld € 1000,- bedraagt, dan dient de Corona-voucher die de 

organisator ten behoeve van de consument uitschrijft ook € 1000,- waarde te hebben. 

Indien het voor de organisator niet exact duidelijk is welk bedrag er op de voucher dient 

te worden geplaats (omdat de hoogte van de commissie niet inzichtelijk is) dan is het 

zaak dat organisator en reisagent hierover onderling duidelijkheid naar elkaar 

verschaffen.  

 

Als de organisator een voucher uitschrijft voor minder dan het bedrag dat door de klant 

is (aan)betaald, dan dient de organisator zich te realiseren dat dit niet conform het 

bestuursbesluit van SGR van 16 maart 2020 is. Zowel de consument als ook SGR 

behouden bij een mogelijk faillissement van het reisbureau, onverkort haar aanspraken - 

uit hoofde van de leveringsplicht - op de organisator. Als de organisator dus de voucher 

aan de hoofdboeker uitschrijft voor een bedrag verminderd met de commissie aan de 

reisagent, dan zal de organisator bij een eventueel faillissement van de reisagent alsnog 

gehouden zijn om de klant (en dus ook in voorkomend geval de SGR) volledig te 

compenseren. Het risico van het niet (door klant of SGR) te verhalen deel van de reissom 

op de gefailleerde reisagent (de commissie) blijft ook na afgifte van een voucher bij de 

organisator liggen. 

 

Als de consument een beroep doet op de SGR omdat hij een voucher heeft van de 

organisator en de organisator failliet gaat, dan geldt het volgende: SGR kan niet alleen 

afgaan op de  voucher vermelde waarde. Er zal conform de garantieregeling altijd van de 

consument worden verlangd dat hij/zij de oorspronkelijke boekingsbevestiging en een 

betalingsbewijs toont, zodat SGR kan controleren of de waarde van de voucher 

overeenkomt met wat de consument als reissom betaald heeft. 



 
 
 
 
 

Vouchers mogen alleen gebruikt worden voor geannuleerde reizen.  

Vouchers mogen dus absoluut niet gebruikt worden voor niet genoten dagen, eerder 

gemaakte afspraken of andere compensatie afspraken. Wij zien nu dat vouchers ook voor 

deze doeleinden worden uitgegeven. De consument dient bij een faillissement van de 

uitgever van de voucher ook andere documenten te overleggen waaruit mogelijk blijkt 

dat hij wel of geen aanspraak op een voucher kan maken als wel of niet voldaan is aan 

de voorwaarden waaronder SGR garantie geeft op vouchers, zoals de oorspronkelijke 

(reis)overeenkomst die inmiddels geannuleerd is en het betalingsbewijs op de 

oorspronkelijke overeenkomst. 

 

Vouchers mogen alleen tot 1 juni 2020 worden uitgegeven voor tot dan toe 

geannuleerde reizen.  

Op basis van de omvang in waarde van de uitgegeven vouchers en de verwachtingen 

over reizen na  

1 juni 2020 zal het bestuur van SGR opnieuw beoordelen of de uitgifte periode kan 

worden verlengd en of hiervoor voldoende dekking is. Dit hangt ook van eventuele 

overheidssteun aan de reissector. 

 

Voucher moet op naam van de klant! 

De voucher die door de organisator wordt uitgegeven, dient op naam van de consument 

te worden gesteld. De wettelijke verplichting om bij annulering de (aan)betaalde reissom 

terug te betalen is immers ook een betaling aan de consument. De organisator dient zich 

te realiseren dat- als zij desondanks werkt met een niet op naam van de consument 

gestelde voucher (ter zake van de (aan)betaalde reissom, maar bijvoorbeeld met een 

B2B voucher) - SGR niet kan instaan voor deze voucher. SGR biedt dekking aan de 

consument. Het risico dat bij faillissement van de reisagent de consument en/of SGR niet 

langer in staat is de voucher in te wisselen tegen een reis of tegen cash, is en blijft liggen 

bij de organisator. Als het reisbureau failleert en in haar zogenaamde "kluis" (B2B) 

vouchers heeft liggen waar juridisch gezien de consument of SGR geen aanspraak op 

kunnen maken (zonder daarvoor kosten te maken), omdat bijvoorbeeld een curator daar 

aanspraak op maakt, ligt dat risico volledig bij de organisator. De organisator heeft een 

verplichting jegens de consument om hetzij de reissom aan de consument terug te 

betalen in geld hetzij voor de tegenwaarde van die reissom en voucher af te geven.   

 

 

Vouchers bij samengestelde reizen:  

De verklaring leveringsplicht in het kader van de SGRZ retaildekking dekt ook 

verplichtingen uit hoofde van een door een touroperator uitgegeven Corona-

voucher aan de retailer. 

 

Indien de reisagent een pakketreis aanbiedt van een andere organisator (reisdienst 

leverancier), maar daar zelf een andere reisdienst aan toevoegt, zoals bijvoorbeeld 

autohuur, dan wordt de reisagent daarmee richting klant zelf organisator. In dat geval 

kan deze organisator op naam van de klant: 



 
 
 
 
• 1) één voucher uitgeven voor de bij een andere organisator geboekte pakketreis plus 

één voucher uitgeven voor de andere reisdienst.  

 

 

• Eén totaalvoucher uitgeven op eigen naam (aangezien de reisagent zelf ook 

organisator is) voor zowel het pakket als de bijgeboekte losse reisdienst. 

De consument is in alle gevallen gedekt: zowel bij een eventueel faillissement van de 

organisator van de pakketreis, als ook bij een eventueel faillissement van de retailer die 

zelf organisator is geworden.  

 

In het geval de retailer onverhoopt failliet gaat, geldt dat de SGRZ-deelnemer ook een 

leveringsplicht heeft in het kader van de leveringsplicht van touroperators op basis van 

de aan SGRZ verstrekte verklaring leveringsplicht. Met andere woorden, de verstrekte 

voucher van een touroperator aan een retailer zal te allen tijde leiden tot een 

leveringsplicht die SGR bij faillissement van de retailer zal afdwingen. 

 

In het geval de organisator van de pakketreis failliet gaat, dan geldt dat de retailer voor 

dat deel van de voucher dat ziet op het deel dat geleverd moet worden door de failliete 

SGRZ deelnemer (organisator) uiteraard aanspraak heeft op retaildekking van SGRZ.  

 

 

 


