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SELF-DECLARATION
regarding FSC-POL-01-004
(Policy for the Association of Organizations with FSC)

De ondergetekende Organisatie is verbonden met de
Forest Stewardship Council A.C., Oaxaca, Mexico of een
van haar dochter- of gelieerde ondernemingen (hierna
te noemen: FSC), door een lid te zijn van FSC of door het
hebben van een contractuele overeenkomst met FSC.
Hierbij verklaart de ondertekende Organisatie nadrukkelijk
dat zij het “Beleid voor de samenwerking van organisaties
met FSC” (“Policy for the Association of Organizations
with FSC”), die gepubliceerd staat op www.fsc.org, heeft
gelezen en begrepen.
Dit beleid bepaalt de positie van FSC met betrekking
tot onaanvaardbare activiteiten van organisaties en
personen, die zich reeds associëren met FSC, geassocieerd
willen worden met FSC, of zich willen distantiëren van FSC.
In dit kader stemt de Organisatie er nadrukkelijk mee in
om, op dit moment en in de toekomst, zolang de relatie
met FSC bestaat, niet direct of indirect betrokken te zijn bij
de volgende onaanvaardbare activiteiten:
a)
Illegale houtkap of de handel in illegale hout- of
bosproducten;
b)
Schending van traditionele burger- of
mensenrechten in of door de 			
bosbouwactiviteiten;
c)
Vernietiging van bossen met een hoge 		
natuur(behoud)waarde (High conservation 		
values forest) door de bosbouwactiviteiten;
d)
Aanzienlijke omvorming van bossen naar 		
plantages of niet-bos landgebruik;
e)
Introductie van genetisch gemodificeerde
organismen bij bosbouw activiteiten;
f)
Schending van een van de ILO kern verdragen,
zoals vastgelegd in de “ILO Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work” 		
(1998), de ILO-verklaring inzake de fundamentele
beginselen en rechten op het werk.

The signing Organization is associated with the Forest
Stewardship Council A.C., Oaxaca, Mexico, or one of its
subsidiaries or affiliates (hereinafter: FSC) by being either
a member of or having a contractual relationship with FSC.
Hereby the signing Organization explicitly states that it
has read and understood the “Policy for the Association
of Organizations with FSC” as published under www.fsc.
org. This policy stipulates FSC’s position with regards to
unacceptable activities by organizations and individuals
which already are or would like to be associated with FSC
as well as the mechanism for disassociation.
In light of the above, the Organization explicitly agrees
currently and in the future, as long as the relationship with
FSC exists, not to be directly or indirectly involved in the
following unacceptable activities:
a)
Illegal logging or the trade in illegal wood or 		
forest products;
b)
Violation of traditional and human rights in
forestry operations;
c)
Destruction of high conservation values in forestry
operations;
d)
Significant conversion of forests to plantations or
non-forest use;
e)
Introduction of genetically modified organisms in
forestry operations;
f)
Violation of any of the ILO Core Conventions as
defined in the ILO Declaration on Fundamental
Principles and Rights at Work.
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