
 

 

Datum: 7 november 2016 

 

 
VVNH gedragscode en werkwijze 
 
 
De VVNH hanteert sinds 2004 de zogeheten VVNH gedragscode. Op grond van de VVNH Statuten en 
het Huishoudelijke Reglement van de VVNH kan het bestuur in voorkomende gevallen lidbedrijven 
die de gedragscode schenden, schorsen, beboeten of royeren. Betreffende lidbedrijven kunnen 
tegen de ingestelde sanctie in beroep bij de zogeheten Bindend Advies Commissie (BAC).  
 

Gedragscode  
De VVNH-leden hebben onderstaande gedragscode ondertekend en zijn statutair verplicht deze na te 

leven.  

1. De VVNH-leden brengen uitsluitend hout op de Nederlandse markt, dat voldoet aan de geldende 
wet- en regelgeving (zowel nationaal als internationaal overeengekomen).  

2. De VVNH-leden verhandelen bij voorkeur hout dat aantoonbaar afkomstig is uit duurzaam 
beheerde bossen. 

3. De VVNH-leden zetten zich constructief in voor ontwikkelingen die leiden tot meer gecertificeerd 
hout op de Nederlandse markt. 

4. De VVNH-leden zoeken naar nieuwe herkomstgebieden met een duurzaam bosbeheer. 
5. De VVNH-leden stellen zich transparant, constructief en open op voor zaken als herkomst, wijze 

van kap, ontwikkeling bosgebied, biodiversiteit en andere actuele onderwerpen. 
6. De VVNH-leden spannen zich in het hoge niveau van arbeidsomstandigheden en -voorwaarden in 

Nederland te handhaven.  
7. De VVNH-leden onderschrijven het belang van gedegen communicatie en promotie van hout en 

leveren daarvoor desgewenst informatie aan.  
 
Onderstaand volgen de relevante artikelen uit de VVNH statuten en het Huishoudelijk Reglement. 
 

Statuten VVNH d.d. 18 maart 2016 
 
Artikel 8 
Het bestuur kan een lid schorsen in de gevallen en op de wijze als voorzien in het Huishoudelijk 
Reglement.  
 
Artikel 8a, lid 1, sub c  
Het lidmaatschap eindigt: - door royement van het lid door het bestuur, in de gevallen en op de wijze 
als voorzien in het Huishoudelijk Reglement.  
  
Artikel 27, lid 1 
De vereniging kent bindende besluiten, op niet- of niet volledig naleving waarvan een boete kan 
worden gesteld ten bate van de vereniging tot een bedrag van ten hoogste € 50.000 per overtreding.  
 

Huishoudelijke Reglement VVNH  
 
Schorsing en royement 
Artikel 2.1 
a) Tot schorsing van een lid als bedoeld in artikel 8 van de statuten kan worden besloten  wegens 



 

 

 handelingen of gedragingen in strijd met de belangen van de vereniging.  
b) Tot schorsing kan tevens worden besloten indien tegen een lid gegronde vermoedens bestaan dat   
 deze zich heeft schuldig gemaakt aan handelingen of gedragingen als bedoeld in het voorgaande 
 lid. 
c) In het schorsingsbesluit worden de duur en de gevolgen van de schorsing vastgelegd. In het 
 besluit wordt vastgelegd of en zo ja, op welke wijze de schorsing openbaar wordt gemaakt. De 
 duur van de schorsing kan niet langer zijn van 6 maanden. Deze termijn kan door het bestuur 
 éénmaal met maximaal 6 maanden worden verlengd. 
 
Artikel 2.2 
Tot royement, als bedoeld in artikel 8, lid 1, sub c van de statuten, kan worden besloten: 
a) in geval van niet tijdige betaling der contributies en/of bijdragen en/of afdrachten, dan wel van  
 opgelegde boeten, onverminderd het recht van het bestuur om tot gerechtelijke invordering 
 daarvan over te gaan; 
b) in geval van niet nakoming van de verplichtingen, aan de leden opgelegd bij of krachtens de 
 statuten of reglementen en op grond van krachtens de statuten of reglementen vastgestelde 
 besluiten en/of voorschriften; 

 c) wegens handelingen of gedragingen in strijd met de belangen van de vereniging. 
 
Artikel 2.3 
Het besluit van het bestuur tot schorsing of royement wordt aan het betrokken lid meegedeeld in 
een mede door een van de leden van het bestuur ondertekende, aangetekende brief onder opgave 
van redenen en van de instantie bij welke, de termijn waarbinnen en de wijze waarop beroep kan 
worden ingesteld. 
 
Artikel 2.4 
Bij schorsing en royement heeft het betrokken lid recht van beroep op de bindend-advies-commissie, 
op de wijze als omschreven in het reglement op de bindend-advies-commissie. 
 
Boeten 
Artikel 13.1  
In geval van niet of niet volledige naleving van een bindend besluit of een bindend voorschrift, als 
bedoeld in artikel 27, lid 1, wordt aan het betrokken lid door een, mede door een van de leden van 
het bestuur ondertekende, aangetekende brief onder opgave van redenen, meegedeeld, dat het 
bestuur voornemens is hem een boete op te leggen; daarbij wordt het betrokken lid meegedeeld, 
dat het binnen vijftien werkdagen schriftelijk of mondeling verweer bij het bestuur kan voeren. 
Verkiest het betrokken lid mondeling verweer, dan stelt het bestuur tijd en plaats hiervoor vast. 
 
Artikel 13.2  
Het bestuur geeft binnen acht werkdagen na het aflopen van de termijn waarbinnen verweer kan 
worden gevoerd, aan het betrokken lid per aangetekende brief kennis van de genomen beslissing, 
onder opgave van redenen en van de instantie bij welke, de termijn en de wijze waarop beroep kan 
worden ingesteld. 
 
Artikel 13.3  
Bij oplegging van een boete heeft het betrokken lid recht van beroep op de bindend-advies-
commissie, op de wijze als omschreven in het reglement op de bindend-advies-commissie. 
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