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Een aantal ANVR-leden heeft op dit moment geen enkele omzet met een voortuitzicht dat dit ook nog
even zo zal blijven. De ANVR wil deze bedrijven helpen met een aangepaste contributie via een zgn.
‘winterslaapregeling’. Voorwaarde is dan wel dat in deze periode daadwerkelijk géén boekingen
worden geaccepteerd en géén reizen worden uitgevoerd.
Voor de invoering van een zgn. ‘winterslaapregeling’, inclusief de voorwaarden voor deelname aan
zo’n regeling, is een besluit van de ledenvergadering nodig. Het betreft immers een (tijdelijke)
aanpassing van de contributieregeling. Bij een besluit hierover in de ALV begin januari 2021 hebben
leden dan nog een week de tijd om aan te geven of ze (met terugwerkende kracht) per 1/1/21 gebruik
willen maken van deze ‘winterslaapregeling’.
Wij verwachten dat enkele tientallen bedrijven gebruik willen/kunnen maken van de regeling, maar
niet voor een volledig jaar. Het financiële effect op de begroting blijft dus beperkt. Tijdens
gebruikmaking van de regeling blijven leden volledig en volwaardig lid. En als men tijdens de
winterslaap toch verkoopt of boekt, vervalt eenvoudig de aanspraak op korting.
Bedrijven geven vrijwillig aan deel te willen nemen aan de regeling. Op grond hiervan is geen wijziging
van het HHR nodig; alleen een besluit tijdens de ALV.

Agendapunt ALV ANVR januari 2021: Voorstel voor zgn. ‘winterslaapregeling’
Een aantal ANVR-leden is gespecialiseerd op bijvoorbeeld een bepaalde bestemming of type reis. Het
kan zijn dat deze bestemming of type reis nog een aantal maanden geen mogelijkheden biedt voor het
boeken en/of uitvoeren van de reis.
De ANVR wil deze bedrijven helpen via een zgn. ‘winterslaapregeling’. Voorwaarde is dan wel dat in
deze periode van winterslaap daadwerkelijk géén boekingen worden geaccepteerd en géén reizen
worden uitgevoerd.
ANVR-leden kunnen deelnemen aan deze ‘winterslaapregeling’ onder de volgende voorwaarden:
- Winterslaap is mogelijk vanaf 1/1/2021, met een minimumperiode van 2 maanden.
Aanvragen hiervoor kunnen plaatsvinden tot 20/1/21.
De regeling geldt (vooralsnog) alleen voor 2021.
Na 20/1/21 is aanvragen ook mogelijk, maar geldt dan niet met terugwerkende kracht, maar vanaf
eerstvolgende kalendermaand.
- De reisonderneming blijft tijdens de winterslaap volledig en volwaardig lid van de ANVR; heeft dus
gewoon stemrecht, blijft het ANVR-ledennieuws ontvangen, blijft toegang houden tot het ledendeel
van de ANVR-website, kan vragen stellen aan Ledeninformatie & -advies, maar dient wel aan de
lidmaatschapsverplichtingen te voldoen.
- Bij een ondertekende aanvraag voor toepassing van de ANVR ‘winterslaapregeling’ verklaart de
onderneming dat tijdens de winterslaapperiode géén boekingen worden geaccepteerd en géén reizen
worden uitgevoerd.
- Het bedrijf geeft in winkel/op website en andere uitingen aan tijdelijk geen nieuwe boekingen te
accepteren en geen reizen uit te voeren.
- Reeds geplande reizen mogen wel worden omgeboekt. Uitgegeven vouchers mogen worden
terugbetaald of worden omgezet in boekingen met vertrek nà de winterslaapperiode.
- Reisondernemingen ontvangen achteraf tevens een korting van € 100 per maand op de ANVRcontributie voor de periode dat men in winterslaap is. Deze korting staat los van de eveneens aan de
ALV voorgestelde korting van 25% op de ANVR-contributie voor 2021.
Deze winterslaapkorting wordt aan het lidbedrijf terug betaald, zodra het bedrijf aangeeft uit
winterslaap te zijn en weer aanvangt met het boeken en uitvoeren van reizen.
Er vindt géén terugbetaling plaats bij opzeggen van of ontzetten uit het lidmaatschap als bedoeld in
art 4 , lid 1, van de ANVR Statuten.
- Deelname aan deze ‘winterslaapregeling’ zal door de ANVR worden geregistreerd.
Samenwerkingsverbanden kunnen alleen deelnemen aan deze regeling als de winterslaap geldt voor
álle deelnemers; dus niet voor een deel van de deelnemers. Dit geldt ook voor ZRA’s aangesloten bij
een ANVR-lid.
- Een tijdelijke aanpassing/opschorting van de aansprakelijkheidsverzekering kan door de ANVR
worden geaccepteerd. Echter, de onderneming moet dit zelf met betreffende verzekeraar regelen.
Verzekeraars hebben overigens al een aangepaste minimumpremie aangeboden. Een maandenlange
winterslaap betekent per saldo ook een lagere omzet, dus een lagere jaarpremie.
De aansprakelijkheidsverzekering dekt tenslotte niet alleen aansprakelijkheidsclaims van klanten, maar
ook van medewerkers.

- De premie 2021 voor de collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor ANVR-reisagenten wordt
door de verzekeraar fors neerwaarts aangepast. Daarom vindt een verder korting of
winterslaapregeling voor de premiebetaling aan deze verzekering niet plaats.
- Omzetdaling als gevolg van corona leidt niet tot een gelijke daling in klachten bij de
Geschillencommissie. Daarom vindt geen reductie plaats in de SGC-bijdrage.
- De winterslaap regeling is niet van toepassing op Business partners van de ANVR.
- Bij overtreding van genoemde voorwaarden vervalt de mogelijkheid om aanspraak te maken op de
korting van de ‘winterslaapregeling’.
- Ook SGR heeft een mogelijkheid voor een winterslaapregeling. Een aanvraag voor deelname aan de
ANVR-regeling betekent niet automatisch ook deelname aan de SGR-regeling. Bedrijven dienen bij SGR
hiervoor een apart verzoek in te dienen. Zolang bedrijven voldoen aan de SGR-winterslaapregeling,
voldoen ze automatisch ook aan de ANVR-lidmaatschapseis wat betreft garantieregeling.
- Aanvragen voor de ‘winterslaapregeling’ kunnen worden ingediend bij de ANVR
(secretariaat@anvr.nl) door toezending van een PDF met:
a. het verzoek tot deelname aan de winterslaap
b. een verklaring dat het bedrijf zich zal houden aan de voorwaarden van de winterslaapregeling zoals
vermeld in de regeling
c. vermelding van het lidmaatschapsnummer van het bedrijf (en evt. onder dit nummer vallende
filialen/deelnemers)
d. alsmede de toezegging dat op tijd aan de ANVR zal worden gemeld wanneer het bedrijf uit de
winterslaapregeling zal worden gehaald.
e. naam en handtekening van bevoegd bestuurder van dit bedrijf

