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‘Gezien economische gevolgen, kiezen wij voor uiterste middel van cassatie’

Folderruzie verspreidt zich  
als olievlek over het land
AMSTERDAM - Sinds de invoering van de ja-sticker in Amsterdam, januari 2018, is de onrust in de folderbranche flink 
toegenomen. Rechtszaken volgden, maar ook initiatieven zoals het Amsterdamse huis-aan-huisblad City, een nieuw  
podium voor adverteerders. Tijd voor een update van de stand van zaken in de wereld van de papieren folders. 

door Herman te Pas

Het KVGO (brancheorganisatie gra-
fische ondernemingen) en 
MailDB (brancheorganisatie fol-
derverspreiders) gaan in cassatie 
tegen het ja-stickerarrest van het 

gerechtshof Amsterdam. Een nieuwe stap in 
de voortdurende folderoorlog. Directeur  
Miguel Delcour van het KVGO legt uit waar-
om hij doorgaat met de strijd.

Januari 2018 werd de ja-sticker in Amster-
dam ingevoerd. In de hoofdstad mogen sinds-
dien alleen nog folders in de brievenbus die 
zijn voorzien van deze sticker. KVGO en 
MailDB probeerden eerder met een rechts-
zaak en een hoger beroep de situatie in  
Amsterdam weer terug te draaien naar de si-
tuatie van voor de ja-sticker, het zogeheten 
opt-out-systeem met de nee-nee- en de nee-
ja-stickers. Zonder succes. Nu gaan beide par-
tijen in cassatie.

Hoe belangrijk is die papieren folder eigen-
lijk nog voor een retailer?
‘De papieren folder zorgt voor maar liefst  
29 procent van de omzet. Die is dus nog 

steeds van grote invloed. We zijn ook samen 
met retailers bezig acties op poten te zetten 
om de ja-sticker te promoten in Amsterdam. 
Dat gaat ook gebeuren in andere gemeenten 
die het in willen voeren.’

Het doel van die ja-sticker is dat er minder 
afval overblijft. Daar is toch niets mis mee?
‘Er is natuurlijk niets mis met het reduceren 
van restafval, alleen is papier helemaal 
geen afval. Oud papier is goed recyclebaar 
en dus een grondstof. Een gedrukt A4’tje is 
bijvoorbeeld minder belastend voor het  
milieu dan een e-mail, alleen dat voelt nu 
eenmaal niet zo. En het gebruik van papier 
draagt bij aan de groei van de Europese bos-
sen, doordat er meer bomen worden  
geplant dan gekapt.’ 

Waarom bestaat er in Amsterdam dan het 
idee dat papier het probleem is?
‘Als je oud papier niet ophaalt, zoals in  
Amsterdam, dan wordt het een probleem. In 
Amsterdam is het inzamelpercentage slechts 
38 procent, landelijk 85 procent. Oud papier 
in de grijze bak, waarin veel Amsterdammers 
papier haast wel moéten gooien, is onge-
schikt voor hergebruik en kan alleen maar 

worden verbrand. Dus geeft men papier maar 
de schuld voor de milieuproblematiek, zon-
der enige onderbouwing. De Reclame Code 
Commissie heeft inmiddels al bepaald dat  
milieuclaims van Groen Links Amsterdam  
onvoldoende zijn onderbouwd. Alleen houdt 
een frame nu eenmaal langer stand dan fei-
ten. Wat er nu in Amsterdam gebeurt, gaat 
zodoende als een lopend vuurtje door heel 
Nederland. ‘Als het in Amsterdam kan, kun-
nen wij dat ook.’ Dat is de gedachte bij veel 
gemeenten. De maatregel werkt ook stigmati-
serend. Stel, je plakt een ja-sticker, dan ben je 
of een bijstandstrekker of je staat te boek als 
een soort milieucrimineel.’

Wat zijn de gevolgen van dat lopend vuurtje?
‘Het wordt een chaos. Iedere gemeente gaat 
zijn eigen beleid bepalen. Utrecht en vijf  
gemeenten in Noord-Holland willen nu alle 
ongeadresseerde post verbannen. Zowel de 
folders als de huis-aan-huisbladen met recla-
me vallen in Utrecht straks onder de ja-stic-
ker. In Amsterdam moeten huis-aan-huisbla-
den, zoals City en de Echo, 10 procent 
redactionele content bevatten. In Rotterdam 
en Den Haag is de eis 30 procent redactionele 
content.’

In Amsterdam is City in het gat gesprongen. 
Hoe kijkt u aan tegen die ontwikkeling? 
‘Uit onderzoek blijkt dat het papiergebruik in 
Amsterdam door de komst van City helemaal 
niet minder is geworden. Een huis-aan-huis-

City, met Dirk-advertenties, heeft groeiplannen
AMSTERDAM - Het Amsterdamse huis-aan-huisblad City is ontstaan na invoering van de ja- 
sticker in de hoofdstad. In City staan onder meer advertenties van supermarktketen Dirk. Vol-
gens uitgever Bert Geefshuijsen zijn er inmiddels groeiplannen. 

‘Ik kan er nog niet te veel over zeggen, 
maar we gaan groeien en het concept van 
City aanpassen.’ Bert Geefshuijsen vocht  
onlangs in de rechtbank het besluit aan van 
de gemeente Utrecht om ook de huis-aan- 
huisbladen, net als de folders, onder de 
ja-sticker te laten vallen. ‘Een huis-aan-
huiskrant heeft een totaal andere functie 
dan een folder’, aldus Geefshuijsen.  
Gemeente Utrecht wilde voor de deadline 
niet reageren op de zaak, vrijdag stond de 
uitspraak in dit kort geding op de agenda.  

Ook tegen gemeente Rotterdam staat vol-
gens Geefshuijsen nog een zaak over het 
opt-in-systeem (ja-sticker) op het program-
ma. Inzet is een uitspraak over de over-
gangstermijn van de oude situatie (met  
onder meer de nee-ja-sticker) naar het opt-
in-systeem. Geefshuijsen: ‘Bij de wet moet 

een redelijke termijn worden afgesproken, 
zoals in Amsterdam. Dus niet snel invoe-
ren, zoals Rotterdam dat wil.’ Rotterdam 
wilde de sticker eerst per 1 januari 2020  
invoeren, maar de startdatum is ondertus-
sen verschoven. Volgens Geefshuijsen is er 
inmiddels ook sprake van een ‘tegenbewe-
ging’ in Nederland. ‘Ik hoor van steeds 
meer gemeenten, onder andere Almere en 
Beverwijk, dat ze niet aanhaken op het opt-
in-systeem of een besluit op de lange baan 
schuiven.’ Volgens bronnen binnen de fol-
derwereld is het aantal adressen in Amster-
dam waar folders worden bezorgd sinds de 
invoering van de ja-sticker gedaald van 
200.000 naar 90.000. Ook aan gemeente 
Amsterdam zijn vragen gesteld over de  
resultaten, maar daarop kreeg Distrifood 
voor de deadline geen antwoord. 

‘Het wordt een 
chaos. Iedere 
gemeente gaat  
zijn eigen beleid 
bepalen

Directeur Miguel Delcour van het KVGO: ‘De papieren folder zorgt voor 29 procent van de omzet van retailers.’   Foto: KVGO

008-009_DIS50_INT_SPREAD02 folders.indd   8 12-12-19   14:28



week 50 - 14 december 2019

Folders | 9

Folders mogen in Amsterdam wel in de brievenbus wanneer er door de bewoners een ja-sticker is geplakt.           Foto: Cor Salverius

nee-ja-stickers blijven gelijktijdig ook nog  
bestaan. Nogmaals, dat wordt een chaos.’

Wat betekent de ja-sticker voor de versprei-
ders van folders?
‘Stel, je hebt een wijk in Den Haag. Van alle 
huishoudens heeft 40 procent geen sticker op 
de deur. Wat doet de verspreider? Die gaat 
misschien wel voorbij aan de wijk. Folders 
verspreiden is nu eenmaal geen verplichting. 
Dan kan 60 procent van die wijk dus fluiten 
naar de kortingen in de folders en in Utrecht 
zelfs naar nieuws.’

Zijn retailers de enige slachtoffers?
‘Nee, drukkers gaan ook omvallen. De ver-
spreiders krijgen het zwaar, net als het mkb. 
Flyeren in de wijk is voor het mkb essentieel 
om tegen de grote jongens te kunnen opbok-
sen. Rotterdam bijvoorbeeld heeft de infor-
matie over de invoering van de ja-sticker  
alleen gestuurd naar de grote retailers, niet 
naar de mkb’ers. Die zijn dus niet eens vooraf 
geïnformeerd.’

U gaat in cassatie, wanneer?
‘Uiterlijk 22 december worden de cassatie-
middelen ingediend bij de Hoge Raad. Daarna 
duurt het naar verwachting anderhalf jaar 
voordat er een uitspraak is. Een opt-in-sys-
teem lijkt zo sympathiek, maar dat is het  
zeker niet. Gezien de bedrijfseconomische 
gevolgen, en dan ook nog gebaseerd op  
onjuiste milieuclaims, kiezen wij voor het ui-
terste middel van cassatie.’ 

Is de onlinefolder geen goed alternatief? 
‘Los van de vraag of dat voor het milieu beter 
is, wij bestrijden dat, is dat in de kern nog 
lang niet een alternatief. Marketing technisch 
gaat het dan om het inwisselen van een 
push-strategie door een pull-strategie, wat 
voor retailers vooralsnog niet interessant is. 
Initiatieven op dat gebied zijn er wel, maar 
komen niet of nauwelijks van de grond. De 
tijd is daarvoor nog niet rijp en bepaalde con-

sumentengroepen zijn daar nog niet aan toe. 
Wij denken, dat het zeker nog minimaal 5 jaar 
duurt voordat digitaal in de buurt komt van 
de benodigde effectiviteit.’

Veel klachten over  
folderverspreiding
AMSTERDAM - Veel consumenten klagen 
steen en been over de folderverspreiding. 

Op de Facebookpagina’s van Spotta en 
Axender staat een flink aantal berichten 
van mensen die naar eigen zeggen ‘weer 
eens geen folders hebben ontvangen’. 
Volgens voorzitter van MailDB, branche-
vereniging van de folderverspreiders, is 
dat een teken aan de wand. ‘Het is voor 
mij het bewijs dat de klant nog steeds 
niet zonder de papieren folder kan. Het is 
dus gewoonweg niet waar dat de folder 
wel gemist kan worden. Mensen klagen 
als ze ’m niet ontvangen. Dat blijkt ook 
nog steeds in Amsterdam. Ik hoor men-
sen zeggen: ‘Moest ik een sticker plak-
ken? Dat wist ik helemaal niet’. De folder 
is nog steeds een heel belangrijk commu-
nicatiemiddel.’ 

Supermarkten  
houden zich stil
LEIDSCHENDAM - Distrifood vroeg ook  
supermarkten naar hun standpunt in de  
folderzaak. 

De formules wijzen echter vrijwel alle-
maal naar het CBL voor een antwoord. 
Ook de supermarktkoepel houdt zich op 
de vlakte. ‘Wij gaan daar op dit moment 
niet inhoudelijk op in, omdat de zaak  
onder de rechter is’, zegt CBL-woord-
voerder Else de Kwaasteniet.

blad wordt immers ook bezorgd in brieven-
bussen met een nee-ja-sticker. Dat terwijl de 
ja-sticker bedoeld was om het gebruik van  
papier te reduceren of ‘de burger te bescher-
men tegen ongewenste reclame’. Huis-aan- 
huiskranten krijgen hierdoor ook, onterecht, 
een slechter imago. Ook laat deze ontwikke-
ling zien dat retailers wegen zoeken om,  
ondanks het opt-in-systeem, toch de voor 
hen noodzakelijke reclame te kunnen voeren.’

Waar is volgens u nog meer geen rekening 
mee gehouden?
‘Met handhaving. In een opt-out-systeem 
zorgt de Reclame Code Commissie voor hand-
having van de regels. En dat gaat prima. Nu 
gaan gemeenten het zelf doen, met alle gevol-
gen van dien. De handhavingskosten voor de 
gemeente Amsterdam zijn alleen al €150.000 
op jaarbasis. Valt er een folderpakket bij  
iemand in de bus zonder sticker, dan kost dat 
de adverteerder bij een aangifte een boete 
van €500 per brievenbus. Maar wie zegt dat 
dit bewust is gedaan? Misschien heeft een 
nare buurman wel zijn folderpakket bij de  
ander naar binnen gegooid. Zie dat maar eens 
te bewijzen en te handhaven. En handhaving 
gaat straks ook per gemeente verschillen. Kijk 
naar Utrecht, de ambtenaren daar hebben nog 
geen idee wat er straks precies moet gebeu-
ren. Mag er zonder ja-sticker helemaal niks in 
de brievenbus, of toch wel? De nee-nee- en de 
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