
Nieuws: NMa doet inval bij Mojo Concerts; ‘ze zijn van harte 

welkom’ 

 

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft gistermorgen 

een inval gedaan bij concertpromotor Mojo Concerts als 

onderdeel van een onderzoek naar mogelijk ‘monopoliemisbruik’. 

Er zijn onder meer digitale bestanden en papieren documentatie 

in beslag genomen, zo meldt de Volkskrant. Aanleiding voor de 

inval en het onderzoek zijn klachten en signalen van ‘spelers 

in het veld’ en diverse krantenartikelen die er onlangs over 

Mojo verschenen. De laatste jaren viel vaak het woord 

‘mojopolie’, onder andere vanwege de vele onafhankelijke 

concertorganisatoren die Mojo, dochtermaatschappij van het 

Amerikaanse Clear Channel Entertainment (CCE), overnam. Ook de 

hoge prijzen van concertkaartjes zijn veelbesproken. Mojo-

directeur Leon Ramaker verklaarde vorig jaar al dat de prijzen 

van concertkaartjes overal omhoog gaan, en niet alleen in 

landen die door Clear Channel ‘beheerst worden’. Clear 

Channel, een concern dat in Amerika tevens een groot aantal 

radiozenders bezit, kwam vorig jaar ook in opspraak wegens 

vermeend ‘machtsmisbruik’. Het zou (dreigen) muziek van 

artiesten die geen gebruik maakten van haar evenementendivisie 

(CCE) niet (te) draaien op haar 1.200 radiozenders. 

 

Jan-Willem Luyken, hoofd marketing & communicatie bij Mojo, 

zegt in een reactie tegenover Muziek en Beeld de uitkomsten 

van het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien. “Ik weet 

niet precies wat ze willen onderzoeken maar ze zijn van harte 

welkom. We hebben namelijk niets te verbergen. We zijn gewoon 

heel succesvol en dat roept blijkbaar wel eens frustraties op 

bij anderen. Insiders weten wel hoe het echt zit en daar wil 

ik het graag bij laten.” 

 

Overigens heeft Mojo-directeur Leon Ramakers in een interne 

mail bekendgemaakt ook na het aflopen van zijn contract, in 

oktober 2004, de touwtjes bij Mojo in handen te houden. Dit 

meldt VPRO’s 3VOOR12. Hij heeft aangegeven voor twee dagen in 

de week aan te willen blijven als bestuursvoorzitter en als 

vraagbaak/adviseur. Ramakers en de andere twee directeuren, 

John Mulder en Dick van Zuylen, zijn over voortzetting van hun 

contract in overleg met Clear Channel Entertainment, dat Mojo 

vijf jaar geleden kocht en de belangrijkste personen toen 

vastlegde voor een periode van vijf jaar. Mojo wil op dit 

nieuws pas reageren als de contracten getekend zijn. 
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