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MOTIE Ja/Ja-sticker 
          

   
 
 
Amersfoort, 1 oktober 2019 
 

 
 
De raad van de gemeente Amersfoort 
 
overwegende dat 
a. Volgens Milieu Centraal huishoudens zonder brievenbusstickers gemiddeld 32 ongevraagde fol-

ders per week in hun brievenbus ontvangen. Dat staat gelijk aan 33 kilo reclamedrukwerk per 

huishouden per jaar.1 Daarbij gaat in drie op de tien huishoudens ook nog eens alles ongelezen 

bij het afval. 

b. 64% van de Nederlanders voor invoering van een JA/JA-sticker2 is en slechts 35% van de Neder-

landers die nu geen sticker op de brievenbus heeft zou een JA/JA-sticker gaan plakken. 

c. In plaats van een papieren folder in de brievenbus men de meeste reclamefolders ook op inter-

net of in apps kan vinden. 

d. Tientallen gemeenten Amersfoort al voor gingen bij het invoeren van het opt-in systeem, zoals 

de Amsterdam, Utrecht en Dronten. 

 
constaterende dat 
a. Het opt-in systeem een maatschappelijk breed gedragen en effectieve manier is om afval 

afkomstig uit ongeadresseerd reclamedrukwerk tegen te gaan.  
b. De rechtbank in Amsterdam in hoger beroep, aangespannen door de folderbranche, heeft 

bepaald dat de gemeente Amsterdam dit systeem mag hanteren.3 
 
verzoekt het college om: 
a. Te zorgen dat uiterlijk per 1 juli 2020, of zo snel mogelijk, een JA/JA-sticker in Amersfoort 

wordt ingevoerd. 
b. Voor effectieve communicatie te zorgen, die de invoering van een Ja/Ja sticker begeleidt. 
 

 
 
Tanika Scherbinski Rob Smulders Marijke Jongerman Tahsin Bülbül Hans Bol 
GroenLinks  PvdA  SP   DENK  ChristenUnie 
 
 
Het opt-in systeem zou er zo uit zien: 

 
 

                                                 
1 Milieu Centraal: Reclamedrukwerk 
2 NVRD: Maurice de Hond: Consument meer bereid tot afval scheiden, 01 juni 2018 
3 https://www.parool.nl/amsterdam/rechter-amsterdam-mag-ja-ja-sticker-reclamefolders-
invoeren~b8176d4d/, 24 september 2019 

Géén sticker / NEE/JA-sticker Geen ongeadresseerde reclame, wel huis-aan-
huis bladen 

JA/JA-sticker Reclamedrukwerk en huis aan huis bladen 

NEE/NEE-sticker Geen reclame, geen huis aan huis bladen 

https://libguides.ru.nl/leidraad_2016/auteurs#3
https://www.milieucentraal.nl/minder-afval/voorkom-afval/reclamedrukwerk/
https://www.nvrd.nl/cms/showpage.aspx?id=5726
https://libguides.ru.nl/leidraad_2016/auteurs#3
https://www.parool.nl/amsterdam/rechter-amsterdam-mag-ja-ja-sticker-reclamefolders-invoeren~b8176d4d/
https://www.parool.nl/amsterdam/rechter-amsterdam-mag-ja-ja-sticker-reclamefolders-invoeren~b8176d4d/

