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Aanleiding 
Tijdens het Wetgevingsoverleg Cultuur van 14 november jl. is door het lid Kwint 
een motie ingediend waarin het kabinet verzocht wordt op korte termijn werk te 
maken van het wettelijk inperken van woekerhandel in de doorverkoop  
van toegangskaarten voor sport en culturele evenementen.1 Dit is een vervolg op 
een eerder aangenomen motie uit 20172, waarin om een voorstel werd gevraagd 
en niet specifiek om wetgeving. De nieuwe motie is met grote meerderheid 
aangenomen en tijdens het ordedebat van 22 november jl. is verzocht om een 
brief naar de Tweede Kamer te sturen waarin u uiteenzet wanneer de wet, waar 
in de aangenomen motie om gevraagd wordt, verwacht kan worden. Bijgevoegd 
vindt u deze brief.  

Geadviseerd besluit 
Ondertekening van de brief. 

Kernpunten 
In de brief verwijst u naar de nieuwe motie en hoe uitvoering is gegeven aan de 
eerdere motie. Om tot uitwerking van de nieuwe motie te komen worden de 
volgende stappen beschreven: 

- Een uitvraag aan lidstaten van de Europese Unie over welke maatregelen 
en/of wet- en regelgeving zij hebben om de doorverkoop van tickets te 
beperken, wat wel werkt en wat niet werkt (en eventueel waarom). Op 
deze manier kan een inventarisatie gemaakt worden en kan worden 
bekeken of een goed voorbeeld ook zou kunnen passen binnen de 
Nederlandse context en wet- en regelgeving. 

- Parallel zal contact gezocht worden met betrokken departementen die 
eerdere stadia van het dossier doorverkoop tickets betrokken waren: VWS 
i.h.k. van sport en Economische Zaken en Klimaat en Justitie en Veiligheid 
i.h.k. van consumentenrecht.  

- Er is al contact geweest met een aantal partijen uit de cultuursector. Zij 
hebben hun eerste reactie gedeeld en aangegeven graag in gesprek te 
willen over de uitvoering van de motie. Hier zal vervolg aan worden 
gegeven. 

 
1 Kamerstuk 36200-VIII, nr.22 
2 Kamerstuk 34775-VIII, nr.25 
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