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Motie: Dordt zegt Ja tegen de Ja-Ja-Sticker
Wet

ongeadresseerd
reclamedrukwerk

Wet
huis aan huis

bladen

De gemeenteraad van Dordrecht in vergadering bijeen op 9 november 2021, behandelend het
agendapunt Begroting 2022

Constaterende dat:

• Huishoudens 34 kilo papier per jaar aan reclame krijgen en dit na een keer lezen linearecta in de
papiercontainer gooien.

• De Ja/Ja sticker vanaf januari 2018 door de volgende gemeenten succesvol is ingevoerd: Tilburg,
Haarlem, Den Haag, Leiden, Rotterdam, Baarn, Bergeijk, Utrecht
Rijssen-Holten, Pijnacker, Nootdorp, Schiedam, Oegstgeest, Barendrecht, Albrandswaard,
Ridderkerk en Maassluis (https://folderkiezer.nlijasticker).

Overwegende dat:

• Er door de ja-ja sticker niet alleen minder afval wordt geproduceerd, maar ook minder inkt en
minder brandstof wordt gebruikt.

• Het niet produceren van reclamefolders duurzamer is dan het recyclen van folders.
• Reclamefolders ook digitaal te lezen zijn.

Van mening zijnde dat:

• Dordrecht een duurzame gemeente is. Als onze inwoners dit ook willen zijn, moeten ze hier nu
een inspanning voor doen. Dit systeem moet omgekeerd worden. Als bewoners nog steeds
ongeadresseerd drukwerk willen ontvangen, moeten zij hier zelf moeite voor doen.

Verzoekt het college:

• Om in het eerste kwartaal (01) van 2022 met een raadsvoorstel te komen teneinde de ja-ja
sticker per 1 januari 2023 ook in Dordrecht in te voeren. *

En gaat over tot de orde van de dag.
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In te vullen door griffie

Nummer motie:

Uitslag stemming:

* Het is van belang goed te controleren of een besluit over de invoering van een ja-ja sticker voldoet
aan de criteria die volgen uit uitspraken van de rechtbank en het Hof over de sticker in Amsterdam.
In de gemeente Utrecht gold sinds 1 januari 2020 een verordening waarbij de ja-ja sticker ook van
toepassing was op huis-aan-huisbladen. DPG Media spande een kort geding aan. De gemeente
Utrecht won in eerste instantie. DPG Media ging vervolgens in hoger beroep en werd in het gelijk
gesteld. Het hof vond het aannemelijk dat in de bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de
door de gemeente ingevoerde wijziging van de Afvalstoffenverordening in strijd is met artikel 10
EVRM, waarin de vrijheid van meningsuiting, waaronder de persvrijheid, wordt beschermd en
dat op die grond de verordening voor het huis-aan-huisblad niet van toepassing is. Tegen deze
beslissing stelde de gemeente Utrecht beroep in cassatie in bij de Hoge Raad. Tijdens de
cassatieprocedure besloot de gemeenteraad op 1 oktober 2020 om huis-aan-huisbladen uit te
zonderen van het opt-in-systeem. In september 2021 besloot de Hoge Raad de uitspraak van het
hof in stand te laten. Met het oordeel van de Hoge Raad is de uitspraak van het gerechtshof
definitief.
haps://www.hogeraad.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2021/septemberfinvoering-stickers-gemeente-
utrecht-onrechtmatig-jegens-huis-huisblad/


