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CORONAVIRUS – COVID-19 

 

Beste collega’s & belanghebbenden, 

 

Middels deze nieuwsbrief wenden de beide kermisbonden van Nederland zich wederom tot u. 

Momenteel volgen alle ontwikkelingen zich in snel tempo op en daarom is het hoog tijd om u van de 

nodige informatie te voorzien. 

 

Daags na onze grote demonstratie op het Malieveld stond een eerste (vervolg)gesprek alweer op de 

agenda. Ditmaal met Hans Biesterheuvel van ‘Ondernemend Nederland’ welke ons ook tijdens de 

demonstratie tweemaal heeft bezocht en waarmee uitvoerig is kennis gemaakt. 

 

Vanuit de beide kermisbonden en de stuurgroep is een uitvoerig oriënterend gesprek gevoerd waarin wij 

onze uitzichtloze situatie hebben verwoord (geen noodfonds, geen perspectief) en Hans Biesterheuvel de 

taak op zich heeft genomen om middels persoonlijke gesprekken (lobby) met ministeries, ministers en 

staatssecretarissen aan te sturen op een goede financiële regeling voor de totale kermisbranche.  

 

De door ons geleden schade gaat ver boven het ondernemersrisico uit, zonder prognose, zonder 

perspectief, zonder mogelijkheden op financiering. Onze bedrijfstak is onevenredig zwaar getroffen mede 

ook als seizoen gerelateerde sector. Onder aanvoering van Hans Biesheuvel was en is het gezelschap het 

er unaniem over eens dat deze schade hersteld moet worden! 

 
v.l.n.r.: Frank Ockers jr., Jan Boots, Hans Biesheuvel, Nicole Vermolen, Hans van Tol, Atze J. Lubach 



Vanaf de aanvang van de corona-crisis werkt de overheid met steunpakketten voor het gedupeerde 

bedrijfsleven. Onderstaand een overzicht van alle regelingen welke voor de kermisbranche van toepassing 

zijn. 

 

STEUNPAKKET 1 (periode: maart, april, mei 2020) 

NOW = Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (tegemoetkoming personeelskosten) 

TOGS = Compensatieregeling Getroffen Sectoren (eenmalig te verkrijgen € 4.000, -) 

TOZO = Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (verruiming van de Bijzondere Bijstand 

Zelfstandigen/BBZ) (maandelijkse uitkering tussen de € 1.000, -/€ 1.500, -) 

 

STEUNPAKKET 2 (periode: juni, juli, augustus, september 2020) 

NOW 2 = Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (tegemoetkoming personeelskosten) 

TVL = Regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten --> hiervan worden deze week de 'spelregels' verwacht 

TOZO 2 = Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (nu met partnertoets) 

 

Uitvoering van de TOGS- en TVL-regeling wordt verzorgd door RVO (Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland). 

Uitvoering van de TOZO en TOZO 2 regeling wordt verzorgd door gemeente waarin de onderneming 

gevestigd is. 

 

STEUNPAKKET 3 (periode vanaf 1 oktober 2020) 

Hierover is nog weinig zinnigs te zeggen. Zowel vanuit een overleg met MKB-Nederland als ook uitspraken 

van staatssecretaris Mona Keijzer is vooralsnog wel duidelijk dat dit een pakket van afschaling van de 

huidige uitkeringsregelingen zal zijn en er waarschijnlijk slechts ingezet zal worden op economische 

stimuleringsmaatregelen.  

 

Als bijlagen bij deze nieuwsbrief vindt u onder andere enkele verslagen te weten: 

* Overzicht tijdlijn werkzaamheden (overleggen etc.) gezamenlijke kermisbonden en stuurgroepen ten 

tijde van de corona-crisis 

* Verslag overleg met Hubert Bruls (voorzitter Veiligheidsberaad) d.d. wo. 10 juni jl. 

* Persbericht van het brede overleg tussen een viertal ministeries (OCW, EZK, VWS & J&V) en 

verschillende vertegenwoordigers van de Alliantie van Evenementenbouwers d.d. wo. 10 juni jl. 

* Bondsverslag demonstratie Malieveld Den Haag d.d. do. 11 juni jl. 

* Kort gespreksverslag met Hans Biesheuvel (Ondernemend Nederland) d.d. vr. 12 juni jl.  

* Informele bijeenkomst d.d. 14 juni 2020 jl. door Nicole Vermolen 

 

Verslagen die nog zullen volgen: 

* Verslag van het crisisoverleg met verschillende gemeenten te Tilburg d.d. wo. 27 mei jl. 

* Verslag van het brede overleg tussen een viertal ministeries (OCW, EZK, VWS & J&V) en verschillende 

vertegenwoordigers van de Alliantie van Evenementenbouwers d.d. wo. 10 juni jl. 

 

Er wordt veel gedaan, gebeld, vergaderd en overlegd en we proberen u zoveel mogelijk op de hoogte 

houden, voor zover mogelijk. 

Samen sterk en dank voor uw vertrouwen. 

 

Hartelijke groet, 

 
Atze J. Lubach-Koers 
Voorzitter Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK 
Vicepresident Europese Kermisbond ESU/UFE  
 

Jan Boots 
Directeur Nederlandse Kermisbond NKB 

 


