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Dodd-Frank Conflict-vrije Mineralen Wetgeving 
 
Op 22 augustus 2012 maakte de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de “SEC”) de 
definitieve bepalingen bekend met betrekking tot Sectie 1502(b) van de Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act (“Dodd-Frank”) die eist van alle overheidsbedrijven om jaarlijks bekend te maken 
en verslag uit te brengen aan de SEC of er producten van hen zijn die mineralen (Tin, Tantaal, Wolfraam en 
Goud, de zogenaamde 3TG of “conflictmineralen”) bevatten die mogelijk komen uit mijnen in de 
Democratische Republiek Kongo of een aangrenzend land dat gewapende milities of rebellen in de regio 
ondersteunt.  
 
 

BELEIDSVERKLARING 

Sinds 1920 is Snap-On gericht op het bedienen van klanten, partners, franchisenemers, leveranciers en de 
gemeenschappen waar Snap-on zaken doet. Snap-on wordt geleid door zijn kernovertuigingen en waarden 
zoals gesteld in de ‘Who We Are’-verklaring (beleidsverklaring) van Snap-on, te vinden op deze URL: 
https://www.snapon.com/EN/Suppliers/Conflict-Minerals-Compliance. Snap-on is ervan overtuigd dat zijn 
verbintenis met integriteit, mensenrechten en maatschappelijke verantwoordelijkheid zich uitbreidt over zijn 
leveranciersbestand in de hele wereld.  

 
Snap-on is gehouden zijn producten in te kopen volgens de wet, en Snap-on verwacht van zijn leveranciers 
dat zij hetzelfde doen. Zodoende heeft Snap-on zijn verslaggeving wat betreft conflictmineralen ontworpen 
om op een lijn te komen en te voldoen aan de bepalingen omtrent verslaggeving van conflictmineralen van 
Dodd-Frank. 
 
Dienovereenkomstig voldoet Snap-on aan al de regels wat betreft verslaggeving van conflictmineralen en 
andere wetten die van toepassing zijn. Zodoende zal Snap-on:  

 
(i) eisen dat al zijn leveranciers (die producten of onderdelen aan Snap-on leveren die conflictmineralen 

bevatten) jaarlijks vragenlijsten invullen over het herkomstland van een conflictmineraal dat in een 
dergelijk product of onderdeel zit; 

(ii) eisen dat alle leveranciers erin toestemmen om samen te werken met Snap-on in verband met enige 
due diligence waarvoor Snap-on kiest om deze uit te voeren met betrekking tot vragen naar het 
herkomstland; en   

(iii) eisen dat een leverancier een redelijk bewijs biedt, indien Snap-on dit nodig acht, van de due 
diligence uitgevoerd door de leverancier om het herkomstlandcertificaat te staven dat door de 
leverancier is verstrekt aan Snap-on.  
 

Dit beleid geldt voor alle producten die vervaardigd zijn door of namens Snap-on overal ter wereld, inclusief 
alle producten of onderdelen die gekocht zijn door Snap-on en inbegrepen zijn bij producten die Snap-on 
vervaardigt en/of verkoopt.  
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