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Onderwerp:  Samen de eindstreep halen 
Datum:  3 maart 2021 

 

De Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK en De Nederlandse Kermisbond NKB 

wenden zich tot u met het volgende. De Nederlandse kermis branche, bijna een jaar lang 

verplicht gesloten door de overheid, met andere woorden: het is ons vanwege de pandemie 

verboden om te ondernemen zijn wij, als ondernemer woonachtig in uw gemeente dan wel 

als exploitant gunninghouder op de kermis(sen) in uw gemeente, teleurgesteld in vele 

gemeenten. 

 

Terwijl enkele sectoren bijna een jaar lang geen omzet en inkomen hebben kunnen genereren 

en de landelijke overheid propagandeert dat we “samen de eindstreep moeten halen”, is er 

voor onze branche weinig tot geen tegemoetkoming uwerzijds. 

Alle belastingaanslagen (WOZ, OZB) en alle andere gemeentelijke heffingen worden 

klakkeloos aan het begin van 2021 volledig in rekening gebracht (of willen brengen) bij onze 

zwaar getroffen ondernemers.  

 

Ook zal er kritisch gekeken moeten worden naar legeskosten (vergunningen), precariorechten 

en plaatsgelden voor kermisexploitanten welke deelnemen aan de in uw gemeente te 

organiseren kermis. Zowel voor één- als meerjarige contracten moet gekeken worden naar 

een compensatie of verlaging van deze kosten om zodoende onze ondernemers een 

makkelijkere weg uit deze crisis te bieden. (Zoals bij locale ondernemers ook gebeurd met 

afschaffing standgeld markt, huurkortingen op gemeentegebouwen ed.) 

 

 

Middels deze brief tekenen wij als brancheorganisaties hier dan ook bezwaar tegen aan en 

verzoeken u als verantwoordelijk wethouder dan ook nadrukkelijk rekening te houden met 

deze voor onze branche desastreuze crisissituatie. 
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Kwijtschelden, opschorten of verlagen zou wat ons betreft de enige juiste handelswijze 

moeten zijn. Of alle kermisondernemers in uw gemeente aanspraak laten maken op de 

nieuwe TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Wellicht ten 

overvloede wijzen wij u op het evenredigheidsbeginsel (gelijke gevallen, gelijk behandelen) en 

de hardheidsclausule (beleidsvrijheid éénmalig af te wijken van de norm). Dit alles om te 

voorkomen dat dat 'kermisvieren' straks alleen nog in de geschiedenisboeken vermeld staat.  

 

Ten aanzien van bovenstaande informatie zijn beide kermisbonden graag bereid, om 

gezamenlijk dan wel individueel, een en ander in een persoonlijke afspraak toe te lichten. 

Uiteraard mag dit telefonisch, via een conference call, of een fysieke afspraak.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met 

belangstelling tegemoet. Deze brief is aangeboden bij alle 355 Nederlandse gemeenten 

evenals in afschrift  naar de VNG en alle betrokken Tweede Kamerleden. Indien uw gemeente 

al een van bovenstaande heeft doorgevoerd voor de kermisexploitanten dan gelieve deze 

brief als niet verzonden beschouwen.  

 

 

Hartelijke groet 

 

De Nederlandse Kermisbond N.K.B.   Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders - BOVAK 

s, directeur    , voorzitter 

Vicepresident Europese Kermisbond ESU/UFE 

 

 

 

Uw reactie graag zenden aan zowel: 

 

De Nederlandse Kermisbond N.K.B., e-mail: kantoor@nkb-alkmaar.nl 

De Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK, e-mail: kermis@bovak.nl 
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