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SP-TWEEDE KAMERLID ARDA GERKENS OVER SECONDARY TICKETING

“Overheidsingrijpen 
is noodzakelijk”
Arda Gerkens, Tweede Kamerlid namens de SP, heeft samen met CDA-er Nicolien van 
Vroonhoven, een wetsvoorstel ingediend dat secondary ticketing (st) aan banden moet 
leggen.
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▶  Servicekosten moeten omlaag
▶  Mojo zou bij st-wetgeving met Viagogo 

stoppen
▶  Aanpak buitenlandse aanbieders mogelijk 

gemaakt

N
aast st is er nog een ander aspect dat ticket-
ing in een negatief daglicht stelt, en daar kan 
de branche volgens Gerkens zelf wel veel 

aan doen. “Ik vind het nog steeds bezwaarlijk dat de 
servicekosten zo hoog zijn. Dat moet de branche 
niet willen.” Een lagere prijs is volgens haar op di-
verse manieren te bereiken: de tickets via verschillende 
aanbieders verspreiden, zodat die op servicekosten 
kunnen concurreren. “Maar liever zou ik zien dat de or-
ganisatoren ervoor zorgen dat er een maximum aan die 
servicekosten zit. Zorg ervoor dat de servicekosten in 
de ticketprijs zitten, net zoals bij vliegtickets. Toen Live 
Nation bij Ticketmaster wegging, werd aangegeven 
dat de servicekosten lager zouden worden, maar die 
werden juist hoger.”

St is er altijd al geweest, maar het heeft een enorme 
vlucht genomen dankzij internet. “Het aanbod is nu 
zo groot, dat het een bedreiging is geworden voor de 
branche. De sport- en entertainmentwereld hebben 
er heel veel aan gedaan om dit binnen de perken 
te houden, maar ze krijgen het gewoon niet in hun 
greep.” Dat is volgens Gerkens niet simpelweg aan 
marktwerking toe te schrijven. “Concerten en tickets 
zijn schaarse producten en de vraag is groter dan het 
aanbod. De schaarste wordt door het opkopen nog 
vergroot. Zo komt de toegankelijkheid in het geding 
en dan is overheidsingrijpen gerechtvaardigd.”

Heel lage percentages 
Zij weerspreekt de claim van st-partijen dat die vaak 
maar heel lage percentages van alle beschikbare 
kaartjes verhandelen. “In België is er onderzoek naar 
gedaan en bij U2 lag dat op 14%. Dat is dus een 
behoorlijk aantal en het gemiddelde stijgt ook, 
omdat het lucratief is om te doen. Als ik vier kaartjes 
aanschaf voor een concert en ik verkoop er twee voor 

de dubbele prijs, heb ik mijn eigen tickets eruit. Veel 
st-bedrij� es hanteren echter kleine lettertje die in 
strijd zijn met de Wet Oneerlijke Handelspraktijken.” 
Die verbiedt bijvoorbeeld ook het verkopen van 
kaartjes voor evenementen die nog niet gepland 
zijn en het onterecht wekken van de indruk dat een 
concert uitverkocht is. Gerkens erkent dat door st 
te verbieden, ook bonafi de aanbieders getroff en 
worden. Seatwave, die de oorspronkelijke prijs laat 
zien en met bepaalde garanties werkt, zou ook liever 
zien dat st gereguleerd wordt, vertelt ze. “Maar dan 
nog blijft het voor een grote groep mensen lucratief 
om kaartjes met woekerwinsten door te verkopen.” 
Dit brengt grote risico’s mee voor de organisatoren. 
Die kunnen geen inschatting maken van 
de opkomst, wat ook voor bijvoorbeeld de 
horeca en merchandiseverkopers ter plaatse gevol-
gen heeft, omdat zij hun inkoop op die informatie 
baseren. “St-partijen hebben een kortetermijnbelang, 
dat het langetermijnbelang van de live-industrie 
schade toebrengt”, vat Gerkens samen.

In dat licht lijkt het vreemd dat Live Nation met doch-
teronderneming Viagogo zelf aan st doet, hoewel het 
Tweede Kamerlid ook een voordeel ziet. “Daardoor 
kan Mojo in elk geval bepaalde garanties geven over 
de (secondair) verkochte kaartjes. Maar men heeft 
mij al toegezegd ogenblikkelijk met deze dienst te 
stoppen, zodra de wet erdoor is. Mojo moet hier 
immers aan de Nederlandse wetgeving voldoen.” 

Actie in het buitenland
Het vaststellen van een maximumaantal tickets per 
koper of het op naam stellen van kaartjes voldoet 
volgens Gerkens niet. “Zo’n maximum is geprobeerd, 
maar bij AC/DC bleek wel dat dit niet werkt. Met de 
KNVB heb ik het gehad over tenaamstelling van kaart-
jes, maar men zegt dat het veel te veel werk is om 
dat elke week aan de ingang te controleren. Er wordt 
wel eens gezegd: ‘vliegtuigmaatschappijen kunnen 
het toch ook?’. Maar dat gaat dan om gemiddeld 
500 passagiers, waarbij het inchecken twee uur vóór 
het vertrek begint. Dat betekent bij een volle ArenA 
dat je al ’s middags met de inloop moet beginnen. Dat 
gaan mensen niet doen. En steekproeven zijn weer 
niet waterdicht. Overheidsingrijpen is dus noodza-
kelijk.” Gerkens wil voorzieningen treff en om te voor-
komen dat sitehouders, bij een verbod in Nederland, 
gewoon naar het buitenland zullen uitwijken. “De 
handhaving op het gebied van auteursrechten bewijst 
dat overtreding aan te pakken is, ook over de grens. Ik 
ben aan het kijken hoe ik die optie aan het wetsvoor-
stel kan toevoegen. Als afgeleide mogelijkheid vanuit 
de wet zouden organisaties dan in staat gesteld 
worden om, à la BREIN, zelf actie in het buitenland te 
ondernemen. Of die handschoen ook echt opgepakt 
wordt, is dan hun eigen verantwoordelijkheid.”

Of het voorstel uiteindelijk wet wordt, is nog lang niet zeker. 
Gerkens wacht op advies van de Consumentenautoriteit 
en de Raad voor de Rechtspraak en pas daarna kan het 
voorstel de Kamer in. “PvdA en VVD zijn altijd tegen ge-
weest, maar een kleine meerderheid is positief, mits het 
voorstel er goed uitziet. Na de Tweede Kamer moet het 
ook nog door de Eerste Kamer heen, dus het is nog niet 
gedaan.” ◾
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