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Aansluitingscontract 

 
Dit document is een formeel contract tussen …………………………... en ……………………………… 
Het document wordt in dubbel opgemaakt. Een exemplaar van het document wordt bijgehouden door 
het groepsmanagement, een ander exemplaar wordt bijgehouden door het groepslid.  

 

Naam:  

 

Adres:  

 

Groepslidnummer: 

 

Boseigendom (ligging, opp)  

 

 

 

 

 

 

Wenst zich aan te sluiten bij het FSC groepscertificeringsproject van het ANB.  
 
Ik ga via dit aansluitingscontract akkoord dat ik aan alle vereisten van de groep zal voldoen, en meer 
in detail ga ik akkoord met volgende zaken: 

1. Ik heb de vereisten voor lidmaatschap gelezen in het document “Protocol FSC 
groepscertificering ANB” en begrijp de zaken die van mij als lid worden verwacht.  

2. Ik engageer mij tot een bosbeheer dat in overeenkomst is met de groepsvereisten en de 
Belgische FSC-standaard en dit op lange termijn. Ik verbind me in het bijzonder tot uitvoering 
van het beheerplan conform de criteria duurzaam bosbeheer en tot naleving van het 
groepsprotocol. Ik heb de intentie in de groep te blijven voor de volledige looptijd van het 
groepscertificaat (huidige looptijd 2006-2011). Dit contract kan enkel door het groepslid stopgezet 
worden in specifieke gevallen (zie Protocol FSC groepscertificering ANB). Dit contract wordt 
automatisch verlengd samen met de verlenging van het groepscertificaat.  

3. Ik betaal correct mijn lidmaatschapbijdrage, zijnde de kost van de inspecties door de certificeerder  

4. Ik zal op elk moment vertegenwoordigers van het groepsmanagement, de certificeerder en de 
vertegenwoordigers van de Forest Stewardship Council toegang verlenen tot mijn bossen, en dit 
voor het doeleinde van controle en toezicht. 

5. Corrigerende maatregelen worden correct en tijdig uitgevoerd. 
 

Het groepslid bevestigt dat het beheer van bossen in beheer of in eigendom van het groepslid, maar 
die niet actueel tot de groep behoren niet in tegenstrijd is met zijn engagement t.o.v. een duurzaam 
bosbeheer conform de FSC-standaard. 

Het groepslid heeft het recht het FSC-keurmerk te gebruiken bij de verkoop van bosproducten uit de 
gecertificeerde bosgebieden. 
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Het groepslid heeft het recht het FSC-keurmerk te gebruiken als marketing instrument. 

Het FSC keurmerk wordt door het groepsmanagement verstrekt. Elke gebruik van dit keurmerk dient 
in onderling overleg met het groepsmanagement te gebeuren en volgens de regels van FSC. 

Het groepsmanagement is verplicht de administratieve gegevens van de groepsleden vertrouwelijk te 
behandelen. Het groepsmanagement is bevoegd dit contract te beëindigen in geval van het niet 
naleven van het groepsprotocol. 

Alle gegevens met betrekking tot het FSC certificaat worden minimaal 5 jaar bewaard.   

Dit contract wordt automatisch verleng bij het voortduren van de groepscertificering, tenzij daarvoor 
een opzegging via een gemotiveerd aangetekend schrijven aan het groepsmanagement heeft 
plaatsgevonden. 

 

 

Naam lid  

Functie  

Datum   

Handtekening  

 

Ik laat mij vertegenwoordigen/afvaardigen door: 

 

Afgevaardigde  

Functie  

Datum   

Handtekening  

 

 

Aanvaarding van een groepslid 

…………………………………………. (naam van het lid) heeft succesvol de voorafgaande 
toetredingsinspectie doorlopen en is dus aanvaard als lid van het groepscertificeringsproject. 

 

Naam  

Functie  

Datum  

Handtekening  

 
 


