
Actiepunt 22-13 

 

Vraag 

Op 14 september 2022 heeft het CDA de vraag gesteld in de commissie Middelen over het ontvangen 

van een magazine met een sticker.  

 

Beantwoording 

In het kader van de invoering van de Ja-Ja sticker is de Afvalstoffenverordening van Heemstede begin 

2021 aangepast. In deze verordening zijn de volgende bepalingen opgenomen: 

 

Artikel 20 Ongeadresseerd reclamedrukwerk 

1. Ongeadresseerd reclamedrukwerk mag uitsluitend bezorgd worden of laten worden bij een 
perceel als de bewoner of gebruiker kenbaar heeft gemaakt prijs te stellen op het ontvangen 
ervan. 

2. Onder ongeadresseerd reclamedrukwerk als bedoeld in lid één wordt verstaan reclamedrukwerk 
of samples die gratis huis aan huis worden verspreid zonder vermelding van naam, adres of 
postbus en woonplaats van de ontvanger, niet zijnde een huis-aan-huisblad of andere informatie 
over werkzaamheden of activiteiten in de buurt die voor de bewoners/gebruikers van een perceel 
in die buurt van belang zijn om te weten en ook niet zijnde drukwerk van vrijwilligers of niet-
commerciële organisaties. 

3. Een huis-aan-huisblad mag worden bezorgd bij een perceel, tenzij de bewoner of gebruiker 
expliciet kenbaar heeft gemaakt geen prijs te stellen op het ontvangen ervan. 

4. Onder een huis-aan-huisblad als bedoeld in lid twee en drie wordt verstaan een ongeadresseerd 
blad dat met een vaste frequentie gratis huis aan huis wordt verspreid in een geografisch beperkt 
gebied, waarvan tenminste 20% van de inhoud bestaat uit informatie over en nieuws uit het eigen 
verspreidingsgebied, niet zijnde reclame.  

 

Ja, op basis van punt 3 mag onder andere de HIK huis-aan-huis worden bezorgd bij alle adressen 

zonder een NEE-NEE sticker. 

 

Let op: het plakken van een Ja-Ja sticker zorgt ervoor dat je huis-aan-huisbladen (inclusief de HIK) 

ontvangt + reclame. Plak je niets, dan ontvang je alleen de huis-aan-huisbladen (inclusief de HIK). 

 

Heb je een Nee-Nee sticker, dan ontvang je niets (ook geen HIK). 

 


