
 

Voorinschrijving voucherkredietfaciliteit 
 
Introductie 
De afgelopen periode heeft VZR Garant contact gehad met het Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat (“Ministerie”) over een voucherkredietfaciliteit voor de reissector. VZR Garant is 
aangeboden deel te nemen aan deze faciliteit, waardoor u als deelnemer een krediet (lening) bij 
VZR Garant zou kunnen krijgen voor het terugbetalen van vouchers aan reizigers die van uw 
organisatie een voucher hebben ontvangen met dekking van VZR Garant. 
 
Deelnemen aan de voucherkredietfaciliteit brengt werk, verantwoordelijkheden en verplichtingen 
met zich mee voor VZR Garant. Om te kunnen beoordelen of het zinvol is om hiervan gebruik te 
maken, wil het bestuur van VZR Garant van alle deelnemers weten of zij gebruik zouden maken 
van zo’n krediet indien dit beschikbaar komt. In dit document leggen wij u uit wat het 
voucherkrediet inhoudt en wat de voorwaarden zijn. Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het 
Ministerie en zijn nog onder voorbehoud.  
 
Het bestuur van VZR Garant benadrukt dat het nog niet zeker is of VZR Garant kan en wil 
deelnemen aan deze voucherkredietfaciliteit. Dat is mede afhankelijk van de interesse van de 
deelnemers. Om die reden gaan we werken met een bindende voorinschrijving. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk dit document goed door te nemen. In dit document geven we namelijk 
aan wat de uitgangspunten van het voucherkrediet zijn en welke leningsvoorwaarden en criteria 
voor de lening gehanteerd zullen worden.  
 
Voorinschrijving 
Bij dit document treft u ook een formulier voor de voorinschrijving. Indien u gebruik zou willen 
maken van het voucherkrediet dan dient u dit formulier vóór 21 januari 2021 ingevuld op te sturen 
naar info@vzr-garant.nl. Inschrijvingen na deze datum worden niet in behandeling genomen. 
 
Heeft u geen interesse? 
Stuur vóór 21 januari 2021 een e-mail naar info@vzr-garant.nl waarin u aangeeft géén gebruik te 
willen maken van de voucherkredietfaciliteit. Dat kan middels een reply op dit bericht. Zo weten 
wij zeker dat dit bericht u bereikt heeft. 
 
Vragen? 
Wanneer u vragen heeft dan kan u deze stellen via info@vzr-garant.nl of 085 130 76 30. 
 
Uitgangspunten 
Aan de voucherkredietfaciliteit zijn enkele uitgangspunten verbonden door het Ministerie. Zo mag 
het krediet alleen gebruikt worden voor vouchers die voldoen aan de volgende cumulatieve 
voorwaarden: 
- De voucher is uitgegeven in 2020. Het krediet mag niet gebruikt worden voor boekingen die 

zijn omgeboekt maar waarvoor geen voucher is uitgegeven in 2020. Deelnemers die geen 
vouchers hebben uitgegeven komen niet in aanmerking voor een voucherkrediet. 

- De oorspronkelijke boeking en de voucher vallen onder de dekking van VZR Garant. De voucher 
is uitgegeven conform de ‘Voorwaarden gebruik voucher’. Klik hier om te lezen wanneer een 
voucher onder de dekking van VZR Garant valt. 



 

- De lening mag alleen gebruikt worden voor het terugbetalen van reizigers die een voucher 
hebben ontvangen. De lening mag en kan niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 

 
Leningsvoorwaarden die gelden tussen de deelnemer en VZR Garant  
Het Ministerie heeft verplichte leningsvoorwaarden vastgesteld die een snelle aflossing van het 
krediet door de deelnemer stimuleren. De opgelegde conceptvoorwaarden luiden als volgt: 
- Het krediet mag maximaal 80% van de totale voucherstand per 31/12/2020 bedragen. De 

deelnemer dient de overige 20% uit eigen middelen terug te betalen aan de reizigers. 
- Het rentepercentage van de lening is in het eerste jaar 4%. Vervolgens zal voor elk volgend jaar 

het rentepercentage met 1% stijgen.  
- De maximale leningsperiode bedraagt 6 jaren, waarbij het eerste jaar aflossingsvrij mag zijn. 
- Het krediet wordt niet achtergesteld op andere (bank)leningen. 
 
Eenmalige kosten 
De kosten voor het aanvragen van het krediet bedragen eenmalig € 350,00 (ex. btw). 
 
Criteria voor de lening 
Het verstrekken van voucherkredieten wordt aangemerkt als staatssteun. De Europese Commissie 
en het Ministerie stellen daarom eisen aan de ontvangers van voucherkrediet. Deze vereisten zijn 
als volgt: 
- Het eigen vermogen van de deelnemer moet positief zijn geweest per 31/12/2019. 
- De lening bedraagt maximaal 80% van de totale voucherstand per 31/12/2020. 
- Voor elke voucher die terugbetaald wordt met de lening moet de deelnemer 20% van het 

voucherbedrag zelf financieren. 
- Er moet een afwijzing van een kredietinstelling voor een regulier krediet van een vergelijkbaar 

bedrag overlegd worden van na 1/1/2020. U komt uitsluitend in aanmerking voor een 
voucherkrediet indien u bent afgewezen voor een krediet door een bestaande kredietinstelling 
zoals een bank (voor bijvoorbeeld de KKC-regeling) of Qredits. 

- Er moet een financiële noodzaak zijn voor het voucherkrediet. 
- Er mag tijdens de looptijd van het voucherkrediet geen winstdeling aan bestuurders, uitkering 

van dividend aan aandeelhouders en/of aflossing of rentebetaling op door aandeelhouders 
verstrekte kredieten plaatsvinden. 

 
Interesse in voucherkrediet 
Voor verdere afstemming met het Ministerie dient het bestuur van VZR Garant te weten welke 
deelnemers gebruik zouden willen maken van de voucherkredietfaciliteit. Indien u gebruik zou 
willen maken dient u uw deelname te bevestigen via de voorschrijving die vanaf heden geopend 
is. Inschrijven doet u door het formulier op de volgende pagina in te vullen en op te sturen naar 
info@vzr-garant.nl. 
 
Voorbehoud 
Omdat de voorwaarden vanuit het Ministerie nog niet geheel vastliggen, kunnen de voorwaarden 
inhoudelijk wijzigen. Mocht u zich inschrijven en er worden alsnog wezenlijke wijzigingen 
doorgevoerd dan kunt u alsnog de inschrijving herzien. 

  



 

FORMULIER VOORINSCHRIJVING KREDIETFACILITEIT 
 
Aanvraagkosten deelname voucherkredietfaciliteit 
Aan de aanvraag zijn kosten verbonden. Deze kosten dient u bij uw voorinschrijving over te maken 
en wij sturen u hiervoor een factuur.  
 
De voorlopige eenmalige aanvraagkosten bedragen € 350,00 (ex. btw). U ontvangt van ons een 
factuur wanneer wij dit formulier ontvangen hebben. Let op: uw voorinschrijving is pas definitief 
wanneer wij ook uw betaling hebben ontvangen. Het bedrag gebruiken wij ter compensatie van 
de kosten die gemoeid gaan met het opzetten van de kredietfaciliteit. Indien de 
voucherkredietfaciliteit er niet komt dan krijgt u uw aanvraagkosten uiteraard direct terug. 
Na de voorinschrijving bent u niet verplicht om gebruik te maken van de kredietfaciliteit. Indien u 
na uw voorinschrijving alsnog besluit geen gebruik te willen maken van de voucherkredietfaciliteit 
vindt er geen restitutie van de aanvraagkosten plaats. Hetzelfde geldt indien bij de controle en 
verwerking van uw aanvraag blijkt dat u niet aan de genoemde voorwaarden voldoet. 
 

Bedrijfsgegevens 
 

Bedrijfsnaam  

Totale voucherstand (in €) per 
31/12/2020 

 

Aantal vouchers per 31/12/2020  

Liquide middelen (in €) per 
31/12/2020 

 

Krediet aangevraagd na 
1/1/2020 bij kredietinstelling? 

JA     NEE* 

Indien ja, krediet verkregen? JA     NEE* 

 
Ondertekening door Te ondertekenen door haar tegenover VZR Garant handelende 

bestuurder. 
Naam  
Functie  

Datum van ondertekening  

Handtekening 

 

*Doorhalen wat niet van toepassing is 
 
Bij dit document mee te sturen bijlagen 

- Voucheroverzicht per 31/12/2020 (let op: voor verstrekking van de kredietfaciliteit zal 
worden verzocht om de onderliggende vouchers – geef enkel door VZR gedekte vouchers 
uit 2020 op in het overzicht). 

- Jaarcijfers 2019. 
- Indien van toepassing: afwijzing van kredietinstelling uit 2020 of later. 


