Aan de deelnemers van het
Calamiteitenfonds

Rotterdam, 18 april 2018
Kenmerk
Nieuwsbrief deelnemers
Calamiteitenfonds

Geachte heer, mevrouw,
Wijziging heffing Calamiteitenfonds
Een van de belangrijke onderdelen uit de nieuwe wet is dat als een retailer reisdiensten
samenvoegt, en er dus sprake is van een samengestelde reis, de retailer wordt gezien als
organisator van de reis.
Het is dan een logische stap dat de retailer deelnemer wordt aan het Calamiteitenfonds. Als
deelnemer moet hij dan ook de heffing voor het Calamiteitenfonds aan de klant in rekening
brengen.
Om te voorkomen dat de klant meer dan een keer de Calamiteitenfondsbijdrage moet betalen,
hebben wij gezocht naar een oplossing.
Die oplossing is het invoeren van een eindheffing. Per 1 juli 2018 gaat de heffing altijd in
rekening gebracht worden door de partij waar de klant aan betaalt. Het maakt dan niet uit of de
retailer een of meerdere pakketten van Calamiteitenfondsdeelnemers verkoopt, er wordt dan per
boeking altijd maar één keer de bijdrage betaald.
Dit betekent dat u als reisorganisator die via een retailer verkoopt, de heffing voor het
Calamiteitenfonds niet meer in rekening moet brengen aan de retailer. Wij verzoeken u uw
reserveringssysteem hierop aan te passen.
Uiteraard moet u wel blijven heffen op verkopen rechtstreeks aan de klant.
Het kan zijn dat u als organisator daardoor over minder boekingen heft en dus minder
inkomsten ontvangt. Dat zal in enkele gevallen ook zo zijn.
Het grootste deel van de inkomstenderving zal achteraf worden gecompenseerd door een hogere
vergoeding per boeking aan u. In plaats van € 0,625 per boeking bedraagt de vergoeding met
ingang van 1 juli 2018 € 1,00 per boeking.
Uiteraard zullen wij deze wijziging verwerken in het door u te betalen termijnbedrag. De incasso
die wij medio juli gaan doen, blijft nog gelijk. Vanaf medio oktober 2018 zullen wij een lager
bedrag gaan incasseren. U ontvangt daarover een individueel bericht later dit jaar.
Voor aanvullende vragen staan wij u graag telefonisch (010-4146845) of per mail
(info@calamiteitenfonds.nl) te woord.
Met vriendelijke groet,
Erik Jan Reuver
directeur
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