
 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

leven. Zij mogen het predicaat Erkende Houthandel
®
 voeren. De VVNH heeft een sanctiesysteem, als 

leden een of meer bepalingen niet naleven. Ook is een klachtensysteem opgezet om klachten van 

derden omtrent de gedragscode te behandelen. Jaarlijks rapporteren alle leden hun activiteiten aan 

het VVNH-secretariaat. Op basis hiervan schrijft de vereniging de 'maatschappelijke paragraaf' in 

haar jaarverslag.  

 

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.  

 

Aan de gedragscode Koninklijke VVNH is een sanctiesysteem gekoppeld. Leden die zich niet aan de 

gedragscode houden worden met sancties geconfronteerd.  

 

Het Sanctiesysteem 

Het volgende sanctiesysteem is ingevoerd: belanghebbenden kunnen een vermeende overtreding 

melden bij de Bindend Advies Commissie. De klacht moet uiteraard goed gedocumenteerd zijn. Deze 

commissie bestaat uit onafhankelijke leden en drie (vice-) voorzitters / juristen, die benoemd 

zijn/worden door de President van de Rechtbank Amsterdam. Indien de Bindend Advies Commissie 

constateert dat de klacht terecht is, legt zij, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding, een van 

de  volgende sancties op: 

• een waarschuwing als het gaat om een eerste overtreding; 

• een boete die max. € 45.000,- kan bedragen; 

• schorsing;  

• royement. 


