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Vragen gesteld door leden van de Kamer, met de daarop door de regering 
gegeven antwoorden 

423 
Vragen van de leden Weijers en Faber 
(beiden C.D.A.) over «direct mailing». 
(Ingezonden 27 december 1984) 

1 
Is het de minister bekend, dat veel 
Nederlanders zich ergeren aan het 
ontvangen van allerlei reclamebood-
schappen, al dan niet voorzien van 
loterijvormen, met een «direct 
mailing» karakter? 

2 
Verdient het wellicht aanbeveling, dat 
de verzenders in hun aanschrijving 
vermelden waar zij naam en adres 
van aangeschrevene hebben verkre-
gen? 

Toelichting 

Langs in de vragen aangeduide weg 
zou de aangeschrevene zich recht-
streeks tot de bron kunnen wenden 
om zich uit het adressenbestand te 
laten verwijderen. 

Antwoord 

Antwoord van Minister Korthals Altes 
(Justitie). (Ontvangen 22 januari 1985) 

1 
Recente exacte cijfers over de omvang 
van het deel van de bevolking dat de 
ontvangst van persoonlijk geadres-
seerde reclameboodschappen als 
hinderlijk ervaart, zijn bij mij niet 
bekend. Bekend zijn mij slechts de 
resultaten van een onderzoek uit 
1975, verricht door de Nederlandse 
Stichting voor Statistiek ten behoeve 
van het Genootschap voor reclame. 

Daarbij bleek dat 49% van de onder-
vraagden een overwegend positieve 
houding had met betrekking tot 
reclame door middel van «direct 
mailing»; 2 1 % een neutrale houding 
en 30% een overwegend negatieve 
houding. 

2 
De meeste ondernemingen die zich 
bewegen op het terrein van «direct 
mailing», zijn aangesloten bij het 
Direct Marketing Instituut Nederland, 
een stichting van de sectie «Direct 
Marketing» van het Genootschap voor 
Reclame. De bij deze stichting aange-
sloten ondernemingen hebben zich 
ertoe verplicht de bepalingen van de 
door deze sectie «Direct Marketing» 
opgestelde «Code Brievenbusreclame 
en Huissampling» na te leven. Tevens 
is door de sectie een model-reglement 
«Beheer Adresbestanden» vastge-
steld. Ingevolge de code moet de 
opdrachtgever door brievenbusrecla-
me gemakkelijk kenbaar zijn uit de 
reclame en daadwerkelijk bereikbaar 
voor de ontvanger. Personen die 
geregistreerd zijn in een adressenbe-
stand dat ten behoeve van brievenbus-
reclame wordt gehouden, hebben een 
recht op inzage en correctie met 
betrekking tot over hen opgenomen 
gegevens alsmede het recht om te 
eisen dat de gegevens over hen uit 
het bestand worden verwijderd. 

Aangezien het voor consumenten 
bezwaarlijk kan zijn alle verzenders 
van brievenbusreclame afzonderlijk te 
benaderen, bestaat voorts de mogelijk-
heid om via een verzoek aan evenbe-
doelde sectie (Antwoordnummer 666, 
1000 TL Amsterdam) te bewerkstelli-
gen dat zo min mogelijk brievenbus-
reclame of alleen nog reclame voor 

bepaalde categorieën produkten aan 
verzoeker wordt verzonden. Deze 
mogelijkheid blijkt in de praktijk in 
een behoefte te voorzien. Het komt 
mij voor dat langs deze weg een 
aanvaardbaar alternatief wordt 
geboden voor de oplossing van het in 
de vragen gesignaleerde probleem. 
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