
 

 

 

 

 

 

BEREID DE KERMIS-VERGUNNING ALVAST VOOR! 

De Kermis laat Nederland weer draaien! 
 
De gezamenlijke bonden in de Kermisbranche dragen graag hun steentje bij om Nederland weer te laten 
draaien na de corona-crisis. Om dat te kunnen doen, moet de Kermis weer direct kunnen starten, zodra de 
maatregelen het toelaten. De branche is goed voorbereid om met tal van maatregelen op veilige wijze de 
Kermis te kunnen openen, zowel in grote steden als in kleine dorpen. 
 
Daarvoor heeft de Kermis slechts één ding nodig: een vergunning. 
 
Door de grote onzekerheid voor gemeentebesturen, schorten bijna alle lokale bewindspersonen een 
vergunning voor de kermis op. Op het moment dat pretparken straks weer open mogen, moet de kermis 
nog 6 tot 10 weken wachten in verband met het vergunningstraject. 
 
Daarom vragen de gezamenlijke bonden van de Kermisbranche aan het Kabinet, de VNG en 
Gemeentebesturen om de vergunning voor de Kermis reeds voor te bereiden. Als de corona-maatregelen 
het weer toelaten, dan kan de Kermis op gepaste wijze direct open. Het Kabinet dient daartoe basisregels 
op te stellen, waarmee gemeenten kunnen toetsen op welke wijze de kermis vergund zou kunnen 
worden. Aan deze basisregels kan het kabinet datums hangen tot wanneer in ieder geval de betreffende 
basisregel in acht genomen dient te worden. 
 
Hiertoe heeft de Tweede Kamer ook opgeroepen via de Motie Palland/Amhaouch inzake de dynamische 
evenementen-vergunning. 
 
De Kermis helpt de Nederlandse overheid met het oplossen van een aantal problemen. 
 

1. Alle mensen kunnen er op uit, zonder het land te hoeven doorkruisen. Immers, de Kermis is in je 
eigen dorp of stad. Dit is i.v.m. Corona veel beter. 

2. Het vertier is altijd in de open lucht en daardoor is het besmettingsgevaar minimaal. 
3. Kermis-ondernemers hoeven minder aanspraak te maken op regelingen van de overheid, omdat zij 

weer omzet draaien. 
4. De overheid ontvangt weer belasting uit de Kermisbranche. 
5. Nederland kan een groot deel van de Kermisbranche behouden, omdat de meeste ondernemers 

niet failliet zullen gaan als deze zomer en dit najaar op een verantwoorde manier geëxploiteerd kan 
worden. 
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