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Beste relatie,
Hierbij informeren wij u over de meest recente ontwikkelingen inzake de invoering en handhaving van
de JA|JA-sticker in de gemeente Amsterdam. MailDB is vooralsnog niet rechtstreeks door de wethouder
of gemeente geïnformeerd. Uit de publicaties maakt MailDB op, dat de gemeente Amsterdam per 1
januari 2018 zelf de JAIJA-sticker gaat invoeren en dan ook gaat toezien op de naleving.
Overleg over verspreiding ongeadresseerd reclamedrukwerk
MailDB bereidt zich thans voor om in augustus 2017 met de wethouder en andere betrokkenen binnen
de gemeente in gesprek te gaan. Enerzijds om de precieze plannen te vernemen. Anderzijds om de
belangen te behartigen van adverteerders, drukkerijen, distributiebedrijven en bezorgers, op een voor
alle partijen zorgvuldige wijze. De ervaring van MailDB met de invoering van de NEE|NEE en NEE|JAsticker en de Code Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk speelt daarbij een belangrijke rol.
Juridische stappen
MailDB zet de procedure bij de rechtbank Amsterdam tegen de invoering van de JAIJA-sticker voort.
Er zijn namelijk veel twijfels over de rechtmatigheid van de invoering van de JA|JA-sticker. Aan de
rechter is door MailDB voorgelegd dat de gemeente niet bevoegd is om de JAIJA-sticker regeling in te
voeren en dat de voorziene regeling onevenredig is, mede omdat het te snel ingevoerd wordt. Daarbij
komt dat er nu nog te veel onzekerheden zijn, die de belangen van adverteerders, drukkers,
distributiebedrijven en bezorgers raken. MailDB blijft echter ernaar streven om middels overleg
duidelijkheid en een goede oplossing te bereiken voor alle betrokken partijen.
MailDB en de toekomst van het verspreidingssysteem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk
Het is van het grootste belang dat alle betrokken partijen middels een goede samenwerking, de
verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk in de toekomst waarborgen. In augustus 2017 zal
MailDB u in ieder geval nader berichten over haar contacten met de gemeente Amsterdam en over de
uitkomsten of eventuele gezamenlijke oplossingen. MailDB zal dan graag een beroep op u doen.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
mr Alexander J.J.T. Singewald
Bestuurder MailDB

Berichtgeving gemeente Amsterdam is te vinden via deze hyperlink:
https://www.amsterdam.nl/afval/nieuws/ja-ja/

