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Huishoudelijk Reglement 
Status:   Definitief 1  

Datum: 10 september 2020 

Revisie opmerkingen 

Datum Door Opmerking 

15/6/20 GEG Concept nr. 1 voor commentaar door VNVF leden 

3/7/20 GEG Concept nr. 2 reacties van leden verwerkt 

10/9/20 GEG Definitief nr. 1 Ter vaststelling op ALV 

   

 

Auteursrechten en toepassing 

Dit is een uitgave van VNVF en intellectueel eigendom van de vereniging. De inhoud 

van deze publicatie mag enkel door de Algemene Leden Raad van de VNVF worden 

gewijzigd. In alle gevallen waarin de VNVF misbruik vermoedt, behoudt ze het recht in te 

grijpen en waar nodig juridische stappen te ondernemen. 

Contact 

De Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten | VNVF  

Bezoekadres: Stephensonweg 14, 4207 HB Gorinchem 

Postadres: Postbus 693, 4200 AR Gorinchem 

Telefoon:  085 0654107 

Email: info@vnvf.nl  

Website: www.vnvf.nl   

tel:0850654107
mailto:info@vnvf.nl
http://www.vnvf.nl/
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Huishoudelijk Reglement 
Dit Huishoudelijk Reglement van Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten 

|VNVF is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 10 september 2020 en is 

per direct in werking getreden en geldig voor alle leden, aspirant-leden, partners en 

anderen die bij de VNVF betrokken zijn. 

ARTIKEL 1 DEFINITIES  

In dit Huishoudelijk Reglement gelden de volgende definities:  

VNVF:  de Vereniging Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten 

ALV:  de Algemene Ledenvergadering van de VNVF 

Bestuur:  het bestuur van de VNVF 

Bestuurder:  een lid van het bestuur van de VNVF  

Huishoudelijk Reglement: dit Huishoudelijk Reglement van de VNVF ingevolge artikel 

19 van de statuten van de VNVF 

Lid/Leden:  lid/leden van de VNVF 

Aspirant lid/leden: nieuwe leden zonder stemrecht, die (nog) niet aan alle 

verplichtingen voldoen 

Partners: (keten)partners van de VNVF 

Statuten:  de Statuten van de VNVF 

ARTIKEL 2 ALGEMEEN  

2.1 Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld met inachtneming van artikel 19 van 

de Statuten en dient als aanvulling op de wettelijke en statutaire regelingen die 

de VNVF betreffen.  

2.2  De bepalingen van dit Huishoudelijk Reglement zijn van toepassing op de VNVF 

voor zover deze niet in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen 

of statutaire regelingen.  

2.3  Dit Reglement treedt in werking op de datum, zoals in de aanhef van dit 

Reglement weergegeven, en blijft van kracht totdat het wordt gewijzigd. 

Wijziging van het Huishoudelijk Reglement geschiedt steeds met inachtneming 

van het bepaalde in de Statuten.  
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ARTIKEL 3 LEDEN 

Leden zijn volgens de Statuten Artikel 3. Leden  

Leden van de vereniging kunnen zijn in Nederland gevestigde industriële 

ondernemingen (natuurlijke zowel als rechtspersonen), die zich bezighouden met de 

productie en verkoop van verkeersborden, wegmeubilair, bewijzerings- en 

bebakeningsmaterialen en/of onderdelen van die producten, alsmede met direct 

daarmee verband houdende activiteiten. 

Aanvullende daarop: 

3.1 Onder productie verstaat de VNVF: het in eigen beheer maken van tenminste 

een verkeersborden-drager, of de volledige signface-fabricage en assemblage, 

van deze teneinde deze te verkopen aan opdrachtgevers. 

3.2 VNVF gaat over productie van alle type verkeersborden zoals: borden volgens 

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV), bewegwijzering, 

routeborden, toeristische borden en borden voor tijdelijke verkeersmaatregelen 

etc. 

3.3 Alle VNVF leden voldoen aan de volgende aanvullende lidmaatschapseisen: 

• Bedrijven zijn van goede naam en faam; 

• Bedrijven beschikken over een geldige Gedragsverklaring Aanbesteden; 

• Bedrijven beschikken over een geldige ISO 900 en ISO 14001 certificering; 

• Gevoerde verkeersborden voldoen aan de geldende NEN-3381 en zijn 

voorzien van CE markering conform NEN-EN 12899-1; 

• Gevoerde producten zijn/worden opgenomen in de Duurzaamheidsindex 

Verkeersborden (of dienst opvolger MKI/LCA); 

• Verkeersborden worden geleverd conform de kwaliteitsstandaard Ultimate 

SigningTM. 

ARTIKEL 4 LIDMAATSCHAPAANVRAAG 

4.1 Bedrijven melden zich aan bij het secretariaat door het invullen van een 

lidmaatschapsaanvraagformulier op de website; 

4.2 Nadat duidelijk is dat het bedrijf voldoet aan het ledenprofiel, zal de voorzitter 

de aanvraag aan de leden voorleggen; 
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4.3 Binnen 7 werkdagen kunnen leden met redenen omschreven bezwaar 

aantekenen tegen de lidmaatschapsaanvraag; 

4.4 De voorzitter zal, eventueel na hoor- en wederhoor, een besluit nemen over 

toelating van het bedrijf als lid of aspirant-lid; 

4.5 Bij twijfel, zal de voorzitter de aanvraag ter stemming voorleggen aan de ALV; 

4.6 Bedrijven hebben bij afwijzing, altijd recht hun aanvraag voor te leggen aan de 

ALV. De ALV beslist. 

4.7 Zolang niet aan de in artikel 3.3. beschreven eisen wordt voldaan blijft een 

nieuw lid ‘aspirant lid’; 

4.8 Aspirant-leden hebben gelijke rechten en plichten als leden, maar hebben 

geen stemrecht; 

4.9 Bedrijven kunnen gedurende maximaal 1 jaar na toetreden aspirant lid blijven. 

Mochten ze dan nog niet aan de eisen conform artikel 3.3 voldoen, dan eindigt 

het aspirant lidmaatschap; 

4.11 Leden mogen het logo VNVF-lid voeren conform de daarbij behorende 

richtlijnen. 

ARTIKEL 5 CONTRIBUTIE EN FINANCIËLE 

BIJDRAGEN LEDEN 

5.1 De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV; 

5.2 Naast de contributie kan de ALV besluiten tot projectmatige ledenbijdragen. 

Tenzij anders besloten zijn dergelijke besluiten bindend voor alle leden; 

5.3 Nieuwe leden betalen entreegeld zodra ze toegelaten worden als lid of 

aspirant-lid. De hoogte daarvan bedraagt 1 x de jaarcontributie. 

ARTIKEL 6 PARTNERS 

6.1 Organisaties en bedrijven die niet aan lidmaatschapseisen kunnen voldoen, 

maar wel onderdeel van de keten zijn, kunnen deelnemen aan het VNVF 

(keten)partner programma; 

6.2 Partners onderschrijven de doelstellingen en ambities van de VNVF en kunnen 

en willen een actieve bijdrage hieraan leveren; 

6.3 Organisaties en bedrijven melden zich aan bij het secretariaat door het invullen 

van een partnerschap-aanvraagformulier op de website; 
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6.4 Nadat duidelijk is dat het de organisatie / bedrijf voldoet aan de eisen, zoals 

beschreven in artikel 6.1, 6.2, 6.3, zal de voorzitter de aanvraag aan de leden 

voorleggen; 

6.5 Binnen 7 werkdagen kunnen leden met redenen omschreven bezwaar 

aantekenen tegen de lidmaatschapsaanvraag; 

6.6 De voorzitter zal, eventueel na hoor- en wederhoor, een besluit nemen over 

toelating van het bedrijf als partner; 

6.7 Bij twijfel, zal de voorzitter de aanvraag ter stemming voorleggen aan de ALV; 

6.8 Bedrijven hebben bij afwijzing altijd recht hun aanvraag voor te leggen aan de 

ALV. De ALV beslist; 

6.9 VNVF partners mogen het logo VNVF-partner voeren conform de daarbij 

behorende richtlijnen. 

ARTIKEL 7 PARTNERBIJDRAGEN 

7.1 De hoogte van de partnerbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de ALV; 

7.2 Indien aanvullende projectbijdrage worden gevraagd, zal dit steeds vrijblijvend 

aan de partners worden voorgelegd. 

ARTIKEL 8 BESTUUR 

8.1 Conform artikel 7.5 van de statuten geldt dat samen met de 

voorzitter/secretaris, twee leden zitting nemen in het bestuur; 

8.2 In aanvulling van artikel 8.2 van de statuten kan een bestuurder slechts 2 maal 3 

jaar zitting nemen in het bestuur;  

8.3 Het bestuur stelt een rooster van aan- en aftreden op; 

8.4 Verder zijn artikel 8 en 9 van de statuten onverminderd van toepassing. 

ARTIKEL 9 STANDAARDISATIES 

9.1 Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid zijn de kernwaarden voor de standaarden 

die VNVF opstelt en publiceert. Het succes van de standaarden is afhankelijk 

van het draagvlak. Daarom besluit de ALV over standaarden alleen met een 

meerderheid van tenminste 75% van de stemmen (met een streven naar een 

algemene meerderheid); 
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9.2 Deelname van niet leden aan VNVF standaarden is mogelijk, mits ze aan de 

voorwaarden van de standaard voldoen en meebetalen aan de kosten van de 

standaard. 

ARTIKEL 10 VERGADERINGEN EN 

BIJEENKOMSTEN 

10.1 Om tijdens vergaderingen besluiten te nemen met draagvlak en daadkracht, 

laten leden zich in vergaderingen vertegenwoordigen door personen met 

beslissingsbevoegdheid; 

10.2 Alle vergaderingen vinden in beginsel plaats in fysieke bijeenkomst. Indien 

daartoe reden zijn, kan de voorzitter besluiten hiervan af te wijken. In dat geval 

zal gebruik gemaakt worden van digitale vergadertools; 

10.3 Indien de ALV digitaal  voor de leden is te volgen, zonder dat ze inbreng kunnen 

hebben (bijvoorbeeld met een livestream via audio of video), gelden bijzondere 

voorwaarden: 

• De leden hebben tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de ALV de 

mogelijkheid gekregen om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over 

de onderwerpen die op de agenda staan. Het bestuur mag deze termijn 

ook verkorten; 

• De vragen van leden moeten uiterlijk tijdens de ALV worden beantwoord, en 

de antwoorden moeten beschikbaar zijn voor de leden, bijvoorbeeld via de 

website of een e-mail. Dit zodat de leden de antwoorden op de vragen 

kunnen betrekken bij het uitoefenen van het stemrecht; 

• Tijdens de ALV moeten vragen van leden zo goed mogelijk worden 

beantwoord, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is; 

• Het bestuur probeert ook tijdens de ALV nog nadere vragen te 

beantwoorden (als dat niet lukt: geen gevolgen!); 

• De stemgerechtigde moet identificeerbaar zijn; 

• Het bestuur kan bepalen dat ook voorafgaand aan ALV elektronisch 

gestemd kan worden. 

10.4 De voorzitter ziet er op toe dat bij besluitvorming in digitale/online bijeenkomsten 

alle deelnemers hun stem kunnen uitbrengen en legt de besluitvorming zo veel 

mogelijk digitaal vast. 
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ARTIKEL 11 GEDRAGSCODE 

De VNVF, en daarmee alle personen die vanuit de lidbedrijven of VNVF-partners hierbij 

betrokken zijn, acht het van belang dat haar activiteiten steeds in overeenstemming zijn 

met het mededingingsrecht. VNVF is van oordeel dat zaken in vrije concurrentie moeten 

geschieden, d.w.z. op basis van kwaliteit en prijs. VNVF onderkent dat de genoemde 

wetgeving beoogt deze vrije concurrentie te bevorderen, zodat deze wetgeving de 

volledige steun heeft van VNVF. Zij hecht eraan een en ander te bevestigen door 

vaststelling van een gedragscode, die bindend zal zijn voor haar leden. Met deze code 

beoogt VNVF bij alle partijen en instanties, die met de branche te maken hebben, 

vertrouwen te creëren in de integriteit van de branche. De gedragscode heeft als 

bijkomend voordeel dat voor de lidbedrijven duidelijke regels zullen bestaan, die het 

risico van onjuist gedrag en daarmede van boetes voor de lidbedrijven beperken. 

Overtreding van deze gedragscode zal leiden tot de oplegging van sancties door VNVF. 

OVERLEG EN BESLUITVORMING BINNEN VNVF 

De volgende regels zullen binnen VNVF steeds worden gerespecteerd: 

A.  ZORGVULDIGE PROCEDURES 

11.1 Vergaderingen van een orgaan, commissie, werkgroep of ander 

samenwerkingsverband binnen de vereniging zullen slechts plaatsvinden na 

schriftelijke oproeping voor die vergadering. De oproeping zal de agenda voor 

de vergadering bevatten.  

11.2 Van elke vergadering, zoals onder 1. bedoeld, zal een verslag worden 

opgemaakt, dat aan alle leden van het desbetreffende orgaan, commissie, 

werkgroep of ander samenwerkingsverband zal worden toegezonden.  

11.3 Het gezamenlijke overleg in een orgaan, commissie, werkgroep of ander 

samenwerkingsverband over de geagendeerde en andere onderwerpen, voor 

zover marktgerelateerd (d.w.z. over onderwerpen die van belang zouden kunnen 

zijn voor de positie en positiebepaling van de individuele lidbedrijven in de 

onderlinge concurrentie), zal zich beperken tot de officiële vergadering, waarvan 

het verslag wordt opgemaakt. Na de formele sluiting van de vergadering is 

voortzetting van de samenkomst in informele sfeer toegestaan, mits niet over 

(voorgenomen) marktgedrag of individuele marktgegevens wordt gesproken. 

11.4 Tijdens het overleg, zoals onder 3. bedoeld, kan geen sprake zijn van bespreking 

van onderwerpen met het voorbehoud dat een en ander niet zal worden 

genotuleerd. Bij zodanig voorbehoud zal de voorzitter van de vergadering 

weigeren tot bespreking van het desbetreffende onderwerp over te gaan. 

11.5 Elke vergadering van een orgaan, commissie, werkgroep of ander 

samenwerkingsverband, waarbij over marktgerelateerde onderwerpen wordt 
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gesproken, dient te worden bijgewoond door de VNVF voorzitter. Deze dient toe 

te zien op mededingingsrechtelijke gevoeligheden. Bij twijfel over de 

mededingingsrechtelijke gevoeligheid dient bespreking achterwege te blijven 

totdat advies van een mededingingsrechtelijke deskundige is ingewonnen, en dit 

advies ertoe leidt dat bespreking zonder bezwaar kan plaatsvinden, of dat de bij 

de bespreking in acht te nemen grenzen voor de directeur duidelijk zijn. 

11.6 In een vergadering vastgestelde besluiten worden door alle betrokkenen en 

leden nageleefd. Indien hiervan op enig moment gaat worden afgeweken, zal 

de betrokkene dit in een formele communicatie en of vergadering kenbaar / 

openbaar maken.  

B.  VERBODEN ONDERWERPEN  

11.7 De volgende onderwerpen mogen tijdens vergaderingen van organen, 

commissies, werkgroepen of andere samenwerkingsverbanden binnen VNVF in 

geen geval aan de orde komen: 

11.8 Verkoopprijzen, tarieven, (beoogde) prijswijzigingen, adviesprijzen, kortingen, 

toeslagen en andere prijsgerelateerde onderwerpen; 

11.9 Verdeling van de markt, bijvoorbeeld door aan bepaalde lidbedrijven een 

bepaald geografisch gebied, bepaalde klanten of bepaalde groepen van 

klanten toe te wijzen; 

11.10 Beperking van productie of verkoop; 

11.11 Vooroverleg m.b.t. reactie op offerteaanvragen van potentiële klanten; 

11.12 Doorberekening van offertekosten van concurrenten in de eigen offerteprijs; 

11.13 Uitwisseling van commerciële informatie van de individuele lidbedrijven, d.w.z. 

van gegevens m.b.t. de productie, omzet, afzet, prijs- en tariefstelling, 

investeringen, r&d-uitgaven en overige gegevens die als commercieel gevoelig 

kunnen worden aangemerkt; 

11.14 Bekendmaking van de gemiddelde prijs of van de bandbreedte van prijzen 

binnen de branche; 

11.15 Exclusiviteit voor specifieke lidbedrijven tot vertegenwoordiging van fabrikanten 

en importeurs; 

11.16 Boycot van bepaalde leveranciers of afnemers. 

C.  EVENTUELE PROBLEEMONDERWERPEN 

11.17 De volgende onderwerpen kunnen onder omstandigheden tot problemen in de 

mededingingsrechtelijke sfeer leiden, zodat bespreking van deze onderwerpen 
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binnen het kader van VNVF steeds in goed overleg met een 

mededingingsrechtelijke deskundige moet plaatsvinden: 

11.18 Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Indien deze betrekking hebben op 

concurrentiegevoelige elementen (zoals prijzen, tarieven, wijze van indexering, 

doorberekening van specifieke kosten) kan dit tot bezwaren van de 

mededingingsautoriteiten leiden; 

11.19 Beperking van deelneming aan beurzen. Door binnen de branche gezamenlijk te 

kiezen voor niet-deelneming aan bepaalde beurzen wordt de vrijheid van de 

individuele lidbedrijven om aan elke willekeurige beurs deel te nemen beperkt. 

Een zodanige beperking is slechts onder specifieke voorwaarden toegestaan; 

11.20 Erkenningsregelingen/lidmaatschapscriteria. Zolang erkenning of lidmaatschap 

van VNVF voor de potentiële klant geen rol van betekenis speelt bij de keuze voor 

een product of dienst, bestaan hier geen mededingingsrechtelijke bezwaren. 

Zodra de klant hier wel betekenis aan toekent, dient een en ander aan specifieke 

voorwaarden te voldoen; 

11.21 De verzameling door het secretariaat van commerciële informatie van de 

individuele lidbedrijven en beschikbaarstelling door VNVF aan de lidbedrijven in 

getotaliseerde vorm is in beginsel toelaatbaar, maar kan soms problemen 

opleveren. In ieder geval moet worden gewaarborgd dat individuele lidbedrijven 

geen kennis kunnen nemen van informatie met betrekking tot andere individuele 

lidbedrijven. 

D. UITVOERING/HANDHAVING 

11.22 VNVF zal de onderhavige gedragscode implementeren door deze door een 

besluit van de Algemene Ledenvergadering vast te stellen als onderdeel van het 

Huishoudelijk Reglement, d.w.z. als bindende regeling voor de lidbedrijven, en 

daarbij vast te leggen dat overtreding/niet-inachtneming tot onmiddellijke 

beëindiging van het lidmaatschap kan leiden. Andere sancties zullen 

waarschuwing, berisping en schorsing zijn. 


