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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
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worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 aan De leden van de vaste commissies voor 

Justitie 

Economische Zaken 

 

 datum 9 april 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

31461 Voorstel van wet van de leden Gerkens en Van Vroonhoven-Kok houdende 

wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van 

voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een publieke 

gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 6 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, 

GroenLinks, D66, PvdD, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Artikel II 
14 (Vos) 

Omdat de effectiviteit, handhaafbaarheid en de benodigde handhavingscapaciteit 

van deze wet niet op voorhand zijn vast te stellen is het nuttig om snel te weten of de wet 

het beoogde doel bereikt. Een evaluatie kan gezien de frequentie waarmee concerten en 

evenementen worden georganiseerd na een jaar plaatsvinden. Op basis van de evaluatie 

kan dan worden vastgesteld of de wet het beoogde effect bereikt. De evaluatie zal zich 

moeten richten op de effectiviteit, in het bijzonder op de vraag of de tussenhandel zich 

naar het buitenland verplaatst, op de handhaafbaarheid en in het bijzonder of de extra 

menskracht bij de consumentenautoriteit voldoende is en op de vraag hoeveel procent van 

de consumenten na een jaar kennis hebben over dit nieuwe onderdeel in het 

consumentenrecht. Met een tweede evaluatie een jaar na de eerste evaluatie kan, al dan 



 

 datum 7 april 2010 

 blad 2 

 

 

 
 
niet na het leren van de eerste evaluatie, een goed beeld over een iets langere termijn 

worden verkregen over de effectiviteit en handhaafbaarheid van deze wet. 

Ingetrokken 

 

Artikel I, artikel 4a, lid 3 

15 (Aasted-Madsen-van Stiphout) 

Het amendement heeft als doel te voorkomen dat secundaire kaartverkopers indirect de 

prijs van toegangskaarten opvoeren door deze aan te bieden in combinatie met een zaak of 

een andere dienst en daarvoor dan een onredelijk hoge prijs berekenen. (b.v. een CD voor 

meer dan 100 euro). 

Ingetrokken 


