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URGENT Sommatie inzake invoering opt-in systeem ongeadresseerd 
reclamedrukwerk per 1 januari 2020 door uw gemeente - laatste sommatie

Geacht college,

In dezen treden wij als advocaten en gemachtigden op van:

• de Vereniging Mail Distributie Bedrijven: de branchevereniging voor verspreiders van 
reclamedrukwerk. Deze vereniging heeft het huidige opt-out-systeem (NEE/NEE- en 
NEE/JA-stickers) voor reclamedrukwerk uitgerold op landelijk niveau,

• Netwerk VSP BV: landelijke verspreider van reclamedrukwerk en tevens lid van de 
Vereniging Mail Distributie Bedrijven,

• Axender BV: landelijke verspreider van reclamedrukwerk en tevens en lid van de 
Vereniging Mail Distributie Bedrijven,

• Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen: de branchevereniging voor onder 
meer drukkers van reclamedrukwerk,

hierna gezamenlijk aangeduid als "MailDB c.s".

Op 30 september 2019 hebben de Vereniging Mail Distributie Bedrijven, Netwerk VSP BV' en het 
Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen uw college een sommatiebrief gestuurd 
betreffende de invoering van een opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Vervolgens heeft uw gemeente op 21 november 2019 een wijziging van de Afvalstoffenverordening 
aangenomen, inhoudende de invoering van het opt-in-systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk 
per 1 januari 2020. Zoals toegelicht in de voomoemde brief is het per 1 januari 2020 invoeren van het 
opt-in-systeem in strijd met de op u en de gemeenteraad rustende verplichting om een redelijke 
overgangstermijn van 20 maanden te hanteren tussen het aannemen van een concreet voorstel tot 
wijziging van het systeem en de invoering van het systeem, zoals geoordeeld door het gerechtshof en 
rechtbank Amsterdam. Dit onder andere aangezien alle betrokken, waaronder adverteerders en
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verspreiders van reclamedrukwerk, pas de voor een overgang naar het nieuwe systeem benodigde 
investeringen kunnen doen wanneer de gemeenteraad als bevoegd bestuursorgaan een concrete 
beslissing heeft genomen. Hierbij komt dat ook uw gemeente zelf niet benodigde maatregelen heeft 
genomen of kunnen nemen om het opt-in-systeem uit te rollen.

Tegen de gemeente Rotterdam, waarvan het college aanvankelijk meende per 1 januan 2020 in te 
kunnen voeren, is door MailDB c.s. een kortgeding aangekondigd en gestart. Nu stelt de gemeente 
Rotterdam invoering van het opt-in systeem uit en beoogt ze het per 1 april 2020 in te voeren. Omdat 
invoering per 1 april 2020 geen overgangstermijn van 20 maanden in acht neemt heeft MailDB c.s. 
het kortgeding voort. Gevolg hiervan is dat de kortgedingrechter voor 1 april 2020 over de duur van 
de overgangstermijn en het startpunt daarvan uitspraak zal doen.

In dit licht herhaalt MailDB c.s. de sommatie van 30 september 2019 voor een laatste keer. Zij 
verneemt graag uiterlijk maandag 16 december 2019 vóór 17.00 uur of uw gemeente al dan niet 
zal afzien van invoering van het opt-in systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk per 1 januari 
2020 en een overgangstermijn van 20 maanden in acht zal nemen. Subsidiair sommeert MailDB c.s. 
de gemeente om de uitkomst van het kort geding over het opt-in systeem in Rotterdam af te wachten 
alvorens het opt-in systeem in te voeren.

Indien niet wordt voldaan aan de hiervoor beschreven sommatie, behoudt MailDB c.s. zich het recht 
voor zonder nadere aankondiging overgaan tot het treffen van (rechts)maatregelen.

Namens MailDB c.s. zien we uw tijdige reactie graag tegemoet. Een afschrift van deze brief doen wij 
toekomen aan de gemeenteraad.

Hoogachtend,
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Onderwerp: ongeadresseerd reclamedrukwerk

Geachte heren,

Op 24 september jl. heeft het Hof Amsterdam (kenmerk: NL:GHAMS:2019:3423) de grieven 
verworpen die Mail DB c.s. tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam d.d. 22 november 2017 
(kenmerk:NL:RBAMS:2017:8565) hadden en het eerdere vonnis van de rechtbank bekrachtigd. Net 
als de rechtbank in eerste instantie, heeft het Hof haar beslissing uitvoerig en duidelijk gemotiveerd.

Op 12 december jl. ontvingen wij uw sommatiebrief namens Mail DB c.s. d.d. 11 december jl. inzake 
het invoeren van een opt-in-systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Naar aanleiding 
daarvan het volgende.

Voor zover al uit het arrest van het Hof zou volgen dat het opt-in-systeem rechtmatig is bevonden 
vanwege de gehanteerde termijn (voor de goede orde benadrukt het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Haarlem dat hij het arrest niet zo leest dat de termijn minimaal 20 
maanden moet zijn of dat de gemeente überhaupt een termijn in acht moet nemen), acht het college 
daarbij van specifiek belang dat uit de uitspraak van het Hof volgt dat de voorzienbaarheid van de 
opt-in maatregel die de raad voornemens is in te voeren een belangrijke factor is om de redelijkheid 
te beoordelen. In dit verband merken wij op dat de gemeenteraad van Haarlem al op 15 februari 
2018 de motie heeft aangenomen om het opt-in systeem in te voeren; de maatregel wordt per 1 
januari 2020 ingevoerd. Er is dus sprake van een redelijke overgangstermijn.
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Uw opmerking over het in strijd zijn van de maatregel met de uitspraak van het Hof acht het college 
voorts ongefundeerd, zeker in het licht bezien van het arrest van het Hof én het uiteengezette 
tijdsverloop tussen motie en invoering voor de gemeente Haarlem.

Resumerend stellen wij u in kennis dat Haarlem vanwege uw sommatie niet afwijkt van haar 
voornemen om de maatregel per 1-1-2020 in te voeren.

Met vriendelijke groet.
Namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem,
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