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Geachte Leden van het College, 
Geachte Leden van de Gemeenteraad, 
Geachte Dames en Heren, 

Middels dit schrijven vraagt de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders - BOVAK beleefd uw aandacht 
en medewerking ter zake het volgende: 

Kermis is Nederlands oudste vorm van Volkscultuur en wij kunnen ieder jaar het publiek laten genieten 
van deze vorm van vrijblijvende cultuur, waarbij sociale cohesie hoogtij viert. 
Maar de economische crisis heeft ook onze branche getroffen en zoals het er nu naar uitziet, zal dit nog wel 
aanhouden. Nederland staat de komende jaren in het teken van bezuinigingen op overheidsniveau en 
provinciaal- en gemeentelijk niveau. Ook voor onze branche gaat nu het adagium op, dat gesneden moet 
gaan worden in de kosten. 
Deze kosten bestaan voornamelijk uit de reguliere ondememerskosten, zoals brandstof, verzekeringen, 
inkoop, belastingen e.d. Maar daarnaast heeft onze branche ook kosten welke worden opgelegd door 
gemeenten en/of organisatoren, zoals pachtgelden, reclame- en promotiebijdragen, huur externe adviseurs, 
kosten voor ingebruikname salonwagenterrein etc. 

De afgelopen maanden zijn de stroomkosten betreffende aansluitingen en verbruik van de zgn. kWh van de 
attracties exorbitant gestegen. Sinds de in- en uitvoering van het Kunduz-akkoord in 2012 is namelijk het 
accijnsvoordeel met betrekking tot het gebruik van 'Rode Diesel' verdwenen voor de diesel
aggregaten, die vaak gebruikt worden,wanneer tijdelijke vastnetaansluitingen ontbreken, om o.a. de 
kermisattracties te voorzien van stroom. Daarboven op is ook nog de verhoging van de BTW gekomen en 
de transparantie in de totstandkoming van de aansluitkosten en het verbruik ontbreekt volledig. Hierdoor is 
het voor stroomleveranciers erg makkelijk om tarieven door te berekenen, welke niet te herleiden zijn. 

Aangesloten bij: Europalsche Schausteller Union Luxemburg, IAAPA 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 40101625. 



Onderzoek' ":: • 
Om o.a. deze problematiek in onze branche beter iii beeld te kunnen brengen bij o.a. het Ministerie van 
Economische Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voeren wij 
momenteel eén landelijk onderzoek uit ten aanzien vaii dé totstandkoming van de stroomtarieven. 
Uit eigen onderzoek is namelijk gebleken dat al sinds 3 jaar de tarieven van de stroomkosten e.d. ontbreken 
in de verpachtingadvertenties-van-de-kermissen: • - — * 

Dit leidt in praktijk tot situaties dat pas na afloop van de kermisverpachting van de betreffende kermissen, 
de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten met een stroomleverancier. 

Met als gevolg dat de kermisexploitant een overeenkomst heeft afgesloten met de gemeente en/of 
organisator, terwijl nog niet bekend is welke firma de stroom gaat leveren en de kosten welke hiermee 
gemoeid zijn. In feite zou dit betekenen dat de overeenkomst met de exploitant ongeldig is, daar een 
essentieel onderdeel van de kosten van de overeenkomst, de zgn. huurovereenkomst met de gemeente 
inzake standplaats, niet vermeld is of overeengekomen is. 

Reden dan ook dat wij ons tot u wenden en in het kader van ons landelijk onderzoek graag uitgebreide 
informatie van u willen ontvangen omtrent het volgende: 

op welke wijze binnen uw gemeente de overeenkomst met een stroomleverancier inzake 
aansluitingen kermissen tot stand komt? 
op welke wijze worden de vaak exorbitante tarieven van het kWh verbruik berekend? En wie 
bepaalt deze tarieven? 
welke kosten worden doorberekend aan de kermisexploitant en welke kosten blijven voor rekening 
van de gemeente? 
welke afdeling binnen uw organisatie uiteindelijk de beslissing neemt omtrent de overeenkomst. 

Wij verzoeken u dan ook om de essentiële informatie inzake stroomleverancier en tarieven tijdig in de 
advertentie voor de kermisverpachtingen 2014 op te nemen. Met deze informatie worden deze kosten voor 
de kermisexploitant overzichtelijk en transparant. 

Wij zullen tevens een schrijven zenden naar de netwerkbeheerders inzake informatie over het vaak 
ontbreken van tijdelijke kermisaansluitingen. Daar de kosten van het verbruik van het zgn. vaste netwerk 
goedkoper zijn, maar men hier weinig tot geen gebruik van maakt. Duurzaamheid en verantwoordelijk 
omgaan met energie zijn doelstellingen die de kermisbranche en de kermisexploitanten nastreven. 

Vertrouwende-dat dit schrijven op deze wijze naar behoren aan u ter kennis is gebracht, verblijven wij,- in 
afwachting van uw reactie, 

Met de meeste hoogachting, 
Nationale.Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK 

Mw. mr. N.M.G. Vermolen, voorzitter 


