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Consumentenautoriteit 

T.a.v. mw. drs. M.E. Hulshof 

Wijnhaven 24 

Postbus 16759 

2500 BT DEN HAAG 

 

 

 

Amsterdam, 23 november 2009  

 

 

Geachte mevrouw Hulshof, 

 

EUSTA is verheugd dat haar door de Consumentenautoriteit is gevraagd een aantal 

vragen te beantwoorden voor de consultatieronde die de agenda (2010-2011) voor 

komend jaar bepaald en in de gelegenheid wordt gesteld haar zienswijze op de 

thema’s van de Consumentenautoriteit toe te lichten. 

 

Algemeen 

 Het thema uit het consultatiepaper dat voor EUSTA van belang is, is het thema van 

oneerlijke handelspraktijken online. Hierbij wil de CA specifiek aandacht besteden aan 

de online verkoop van toegangsbewijzen voor concerten en evenementen. De controle 

richt zich op de juistheid en volledigheid van de informatieverstrekking aan 

consumenten en dan op de volgende subthema’s: 

- Het niet duidelijk zijn dat het om een doorverkocht ticket gaat en de consument een 

veelal hogere prijs betaalt dan de prijs die op het kaartje vermeldt staat; 

- Soms blijken kaarten ongeldig of is de consument zijn geld kwijt als het concert niet 

doorgaat. 

  

 Hieronder uw vragen van het consultatiepaper en antwoorden van EUSTA. EUSTA 

heeft er geen bezwaar tegen om haar reacties op het consultatiepaper op haar website 

te plaatsen. 

 

 Vraag 1. Wat is uw mening over de gekozen thema’s? Zijn dit de 

consumentenproblemen waar de Consumentenautoriteit in 2010-2011 

aandacht aan zou moeten besteden? 

 EUSTA ondersteunt de doelstelling van de Consumentenautoriteit om eerlijke handel 

tussen bedrijven en consumenten te bevorderen. Uiteraard geldt dit ook voor de 
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secundaire ticket markt, de markt waarop toegangskaarten voor diverse evenementen 

worden doorverkocht. Gezien de vaak negatieve berichtgeving in de media en klachten 

van consumenten begrijpt EUSTA dat de Consumentenautoriteit zich specifiek wil 

richten op deze markt. EUSTA wil daarbij opmerken dat ook zij het initiatief heeft 

genomen om met het oprichten van de branchevereniging gehoor te geven aan deze 

klachten. EUSTA steunt daarbij de specifiek voor de secundaire markt geldende 

subthema’s die de Consumentenautoriteit benoemd.   

 

 Vraag 2. Welke oorzaken ziet u voor de geconstateerde problemen binnen de 

verschillende thema’s? 

 Veel secundaire ticket bedrijven zijn ontstaan vanuit jonge enthousiaste studenten die 

vanuit creatief ondernemerschap een gat in de markt hebben opgevuld. De groei van 

de markt heeft de behoefte aan een professionaliseringsslag van de branche 

bevorderd. Gezien de niet altijd goede reputatie van de secundaire ticket markt is op 

initiatief van de markt de branchevereniging voor secundaire ticket marktpartijen 

opgericht. Met een gedragscode, keurmerk en bijbehorende geschillencommissie willen 

de aangesloten leden nog meer transparantie en duidelijkheid bieden aan 

consumenten.  

 

 Voor de komst en implementatie van de gedragscode was het voor de consument niet 

altijd duidelijk dat hij te maken had met een secundaire aanbieder; een aantal 

consumenten beseft daardoor onvoldoende dat de prijs die hij betaalt voor de 

toegangskaart hoger uitvalt dan de oorspronkelijke prijs. EUSTA ziet dit als een 

oorzaak van veel klachten van consumenten. EUSTA neemt deze onduidelijkheid nu 

weg door duidelijke regels hierover te stellen in de gedragscode. Op deze wijze wil zij 

transparant en niet misleidend zijn voor consumenten en zo malafide van bonafide 

handelspraktijken voor consumenten onderscheiden.   

 

Vraag 3. Zijn er binnen de genoemde thema’s onderwerpen waaraan de 

Consumentenautoriteit volgens u vooral aandacht moet geven? 

 Inmiddels zijn in de gedragscode uiteengezette regels effectief. De gedragscode 

onderschrijft de door de Consumentenautoriteit genoemde subthema’s geldend voor 

de secundaire ticket markt. EUSTA steunt dan ook het verscherpte toezicht op de door 

de Consumentenautoriteit benoemde thema’s.  

 

 Vraag 4. Heeft u nog andere opmerkingen naar aanleiding van dit 

consultatiedocument? 

 EUSTA stelt het op prijs als de Consumentenautoriteit zich niet alleen zou richten op 

de secundaire ticket markt maar ook op de primaire ticket markt. EUSTA vindt het 
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misleidend voor consumenten dat primaire partijen als MOJO en de KNVB naar 

consumenten dreigen kaarten ongeldig te verklaren. Dit is een juridische strijd tussen 

de primaire markt en de secundaire markt waar nog geen definitieve uitkomst over 

bekend is. Zolang wetgeving ontbreekt staat het de consument, onder de volgens de 

Consumentenautoriteit genoemde voorwaarde en met bestaande wetgeving als de wet 

oneerlijke handelspraktijken en de wet E-commerce in acht nemend, vrij om kaarten 

te bemachtigen op de secundaire ticket markt.  

 

 In het Verenigd Koninkrijk wordt zowel van de primaire als de secundaire markt 

verwacht dat zij de markt voor evenementen toegankelijk houden en de doorstroom 

van kaarten bevorderen.  

 

 Op de website van de Consuwijzer worden waarschuwingen gegeven ten aanzien van 

de secundaire ticketmarkt. EUSTA zou het prijs stellen als daarbij ook een verwijzing 

wordt gegeven naar de gedragscode van EUSTA die op haar website staat. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

C.I.M. Molenaar 

Voorzitter EUSTA 

 
 

 

 
 


