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Onderwerp : mogelijke privatisering kermisorganisatie
Ons kenmerk : 201 l/BS/06/0754
Apeldoorn, 27 juni 2011
Geachte Leden van het College,
Geachte Leden van de Gemeenteraad,
Geachte Dames en Heren,
Middels dit schrijven vraagt de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders-BOVAK, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 10 januari 1953, beleefd uw aandacht voor het volgende:
In de Pers van 24 juni jl. moesten wij lezen dat in de toekomst mogelijk private partijen
(vraag: wie?) uw traditionele kermissen in Vakenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft
gaan organiseren. Derhalve geven wij U hierbij het standpunt van onze vereniging t.a.v. het al
dan niet privatiseren van Uw kermisorganisatie.
Een en ander is conform de besluiten d.d, 29 oktober 1993 en 18 oktober 1994 van de vergaderingen van het Hoofdbestuur en de Afdelingsbesturen van onze vereniging. Alsook van
onze 50e Algemene Ledenvergadering d.d. 19 januari 2002:
'Uitgangspunt is nog steeds dat de organisatie van traditionele kermissen plaats
vindt in handen van gemeenten, en onder diens verantwoordelijkheid,
zodat
voorkomen kan worden dat binnen het Nederlandse
Kermisbedrijf
machtsconcentraties ontstaan die leiden tot manipulatie van kermisbedrijfhouders en waarbij alleen het geldelijke gewin voorop staat.
De BOVAK wijst privatisering van traditionele kermissen af wanneer dit zou
leiden tot vermindering van de inspraakmogelijkheid door de BOVAK.'
Hierbij verwijzen wij tevens naar bijgaand schrijven d.d. 24 mei 2011 van de Griffier van de
tijdelijke Commissie voorbereiding parlementair onderzoek privatisering/verzelfstandiging
overheidsdiensten van de Eerste Kamer der Staten-Generaal aan onze vereniging inzake de
door onze vereniging gesignaleerde problematiek bij privatisering van traditionele kermissen.
Zie vervolgvel 1

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 40101625.
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Vervolgvel 1
Al met al hebben onze leden op eerdere Algemene Ledenvergaderingen zich nadrukkelijk
uitgesproken tegen privatisering van kermissen.
Dit mede gezien het feit dat er binnen onze branche geconstateerd is dat bij eerdere
privatisering van bepaalde traditionele kermissen een extra probleem is ontstaan: namelijk het
feit dat de betrokken kermisbedrijfhouder(s), organisator en/of organisatiebureau op voorhand, dus buiten de officiële kermisverpachting om, met eigen zaken standplaats innemen
en/of standplaatsen onderveipachten, of reeds onderverpacht hebben, aan eigen relaties zodat
naast belangenverstrengeling en kartelvorming er ook nog eens sprake is van aantasting
van het rechtop vrij ondernemerschap van kermisbedriifliouders !
Reden dan ook dat wij Uw gemeentebestuur verzoeken met onze representatieve kermisbrancheorganisatie te willen bezien op welke wijze de organisatie van Uw kermis(sen) in
handen van Uw gemeentebestuur kan blijven, eit ook onder verantwoordelijkheid van Uw
gemeentebestuur. Alsook onze representatieve vereniging nauw te willen betrekken bij de
verdere besluitvorming hieromtrent.
Hierbij willen wij Uw gemeentebestuur wèl reeds de Stichting Activiteiten BOVAK onder
Uw aandacht brengen welke in 2007 de traditionele Paaskermis op het Stadionplein in
Amsterdam technisch heeft begeleid. Voor de werkwijze van voornoemde Stichting: zie
bijgaand artikel uit het kennisvakblad 'de Kermisgids' van 15 mei 2007.
Naar onze mening kan biermede bereikt worden dat de kermisverpachting alsook de
plaatstoewijzing eenduidig, transparant en correct geschieden waarbij het voor alle
kermisbedrijfhouders met gelijke rechten en plichten mogelijk is om een standplaats te
verwerven op Uw kermis(sen).
Mocht er bij Uw gemeentebestuur behoefte bestaan aan een gesprek over voorgaande
opmerkingen, dan zijn wij gaarne hiertoe bereid.
Vertrouwende dat dit schrijven op deze wijze naar behoren aan Uw gemeentebestuur ter
kennis is gebracht, verblijven wij, in afwachting van Uw reactie c.q. verdere besluitvorming,
met de meeste hoogachting,
Nationale Bond van Kermisbedrij fhouders^BOVAK
mr. N.M.G. Vermolen, voorzitter
Jos Abrahams, secretaris
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