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Inleiding

De classificatie van de Grands Crus Classés in 1855 ge-
tuigt van de uitzonderlijke en universeel erkende reputatie 
van Bordeaux-wijnen.

De Grands Crus Classés in 1855 vertegenwoordigen 
samen excellentie in wijn (Maître étalon). De Raad van de 
Grands Crus Classés in 1855 belichaamt in dit handvest 
de inzet van de domeinen voor een duurzame excellen-
tiebenadering. De actie is gebaseerd op de waarden die 
de Grands Crus Classés in 1855 delen: valorisatie van 
een uitzonderlijk terroir, bescherming van een uniek en 
universeel erfgoed, waardering en respect van de belan-
ghebbenden.

DE VALORISATIE VAN EEN UITZONDERLIJK TERROIR.
TER ONDERSTEUNING VAN DE GRANDS CRUS CLAS-
SÉS 1855, VERDEDIGT DE RAAD VAN DE GCC 1855 

 ■ De voortreffelijkheid van productie, ten dienste van de 
consument, door nauwkeurige wijnbouw en wijnberei-
ding
 ■ Het respect en de valorisatie van het terroir door het ge-
bruik van aangepaste methoden met inachtneming van 
de specificaties voor de betreffende herkomstbanaming
 ■ De economische ontwikkeling van gebieden, door een 
continue en harmonieuze menselijke interactie met het 
milieu

 ■ De valorisatie van de productie in samenwerking met 
hun partners, met betrekking tot  gewoonten en commer-
ciële loyaliteit
 ■ Bescherming van de productie en de consumenten door 
namaakpraktijken te bestrijden

DE BESCHERMING VAN EEN UNIEK EN UNIVERSEEL 
ERFGOED. TER ONDERSTEUNING VAN DE GRANDS 
CRUS CLASSÉS 1855, ZET DE RAAD VAN DE GCC ZICH 
IN VOOR

 ■ Het behoud en de verrijking van een erfgoed van land, 
planten, architectuur en landschappen.
 ■ Behoud en ontwikkeling van een immaterieel erfgoed op 
basis van unieke knowhow, respect voor traditie en on-
dersteuning van innovatie
 ■ Behoud en verspreiding van een universeel cultureel er-
fgoed

WAARDERING EN RESPECT VAN DE BELANGHEBBEN-
DEN. TER ONDERSTEUNING VAN DE GRANDS CRUS 
CLASSÉS 1855, ZET DE RAAD VAN DE GCC ZICH IN 
VOOR

 ■ De bescherming van werknemers door gezondheid, vei-
ligheid en welzijn op het werk te respecteren en te ver-
beteren. Bescherming van het milieu en de biodiversiteit 
door werkwijzen te verbeteren en innovatie en onde-
rzoek te ondersteunen investigación

Dit handvest begeleidt de acties van de Raad van de GCC 
1855 en hun afgeleiden in de uitvoering van hun doelen.
Dit handvest vervangt niet de individuele initiatieven van 
de leden.
Het vormt een basis van waarden die de Grands Crus 
Classés in 1855 gemeen hebben en brengt hun fundamen-
tele actieprincipes samen.
Het weerspiegelt het idee van uitmuntendheid en initiatief 
van de Grands Crus Classés in 1855.
Het naleven van de wetten, voorschriften en beslissingen 

vormt een essentiële eerste verplichting om de waarden 
te verdedigen die door de Grands Crus Classés in 1855 
worden gedeeld.
De raad GCC 1855 zet zich in voor de Grands Crus Clas-
sés 1855 door middel van een ethische benadering van 
duurzame excellentie ter ondersteuning van hun waarden 
en acties.
De raad rapporteert in een jaarlijks rapport van duurzame 
excellentie, de acties die zijn leden hebben uitgevoerd. 


