Conflictmineralen Veelgestelde Vragen

1.

Wat zijn conflictmineralen?
Producten die de mineralen Tin, Tantaal, Wolfraam of Goud (“3TG”) bevatten die afkomstig
zijn uit de Democratische Republiek Kongo (DRK) of een van de hieraan grenzende landen
(inbegrepen landen) die gewapende milities of rebellen in de regio (zogenoemde
“conflictmineralen”) direct of indirect zouden steunen/financieren.
Bij de inbegrepen landen in de regio horen: de Democratische Republiek Kongo, de
Republiek Kongo, de Centraal Afrikaanse Republiek, Zuid Soedan, Oeganda, Rwanda,
Burundi, Tanzania, Zambia en Angola.

2.

Waarom zijn ze een bron van zorg?
Er wordt geloofd dat met het geld afkomstig uit deze mineralen in de regio gewapende
groeperingen worden gefinancierd waardoor geweld wordt aangewakkerd in Afrika. De
Amerikaanse Conflictmineraal Regels zijn bedoeld om de mogelijke financiering van
gewapende groeperingen in regionale conflicten en schendingen van mensenrechten in de
DRK-regio te verminderen door het verplicht stellen van eisen voor openbaringmaking omtrent
het gebruik en de herkomst van de gespecificeerde 3TG-mineralen.

3.

Is Snap-on onderhevig aan de bepaling voor Conflictmineralen?
Ja. De Dodd-Frank Sectie 1502 bepalingen geven de bij Security and Exchange Commission
(SEC) geregistreerde bedrijven, zoals Snap-on, de opdracht om jaarlijks bekend te maken of
producten van hen conflictmineralen bevatten die afkomstig zijn uit de inbegrepen landen.
Snap-on moet zijn bekendmaking omtrent conflictmineralen registreren op 29 mei 2020, met
betrekking tot jaaraankopen over het kalenderjaar 2019.

4.

Is de Dodd-Frank Bepaling voor Conflictmineralen hetzelfde als andere bestaande normen
voor conflictmineralen?
Nee, de Amerikaanse Dodd-Frank Bepaling voor Conflictmineralen is de enige die een
verordening is. Echter, de Amerikaanse Bepaling voor Conflictmineralen volgt het
Conflictmineralen raamwerk van de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling (OECD in het Engels).

5.

Ik ben een klein bedrijf en heb niet de middelen om eraan mee te werken. Moet ik
meewerken?

1

Dec, 2019

Ja, u dient mee te werken, we kunnen helaas geen uitzonderingen maken voor kleine
bedrijven.

6.

Mijn bedrijf is niet verplicht om een rapport in te dienen bij SEC. Moet ik meewerken?
Ja. Veel van onze leveranciers zijn geen beursgenoteerde bedrijven (noch binnenlands noch
buitenlands) en zij hoeven geen rapport in te dienen bij SEC. Snap-on, moet echter wel een
rapport indienen bij SEC en heeft zijn contractuele bepalingen in zijn Algemene Voorwaarden
voor Inkooporders bijgewerkt en de eisen over Conflictmineralen opgenomen. Onze Algemene
Voorwaarden voor Inkooporders kunnen worden ingezien op:

https://www.snapon.com/EN/Suppliers/Agreements
7.

Ik ben een distributeur, geen fabrikant of Original Equipment Manufacturer (OEM). Moet ik
meewerken?
Ja. Deze eis is voor alle leveranciers van Snap-on, inclusief distributeurs.

8.

Is er een voorwaarde in de bepalingen als een leverancier de gevraagde informatie niet
verstrekt?
Bij de Reasonable Country of Origin Inquiry (RCOI) vragenlijst is doorzichtigheid van belang.
Elke leverancier (publiek, particulier, distributeur of niet-Amerikaans) dient samen met zijn
leveranciers het herkomstland van ieder product of grondstof dat 3TG mineralen bevat vast te
stellen. Als een leverancier het niet zeker weet, of hij is niet zeker van de herkomst of
hoeveelheid van de inbegrepen mineralen, dan is het noodzakelijk om dit te communiceren
met Snap-on bij de RCOI-vragenlijst.

9.

Wat is vereist?
Snap-on voert via zijn directe leveranciers een Vragenlijst over Aanvaardbaar Herkomstland
van Conflictmineralen (“RCOI” in het Engels) uit om de herkomst van conflictmineralen die in
een product van Snap-on zitten vast te stellen. Wij hebben uw medewerking nodig om vast te
stellen of er conflictmineralen zijn gebruikt bij het maken van producten en/of grondstoffen
geleverd aan Snap-on gedurende het hele kalenderjaar 2019. Als conflictmineralen zijn
gebruikt bij het maken van zulke producten en/of grondstoffen, dient u ons naar uw beste
vermogen ook te informeren over het herkomstland van zulke producten en/of grondstoffen.
De RCOI-vragenlijst van Snap-on voor Leveranciers identificeert voor het hele kalenderjaar
2019: (i) of de leveranciers’ producten zonder enige conflictmineralen zijn; (ii) of de
leveranciers’ producten met conflictmineralen voor 100% bestaan uit gerecycled materiaal of
schrootmateriaal; en (iii) of de leverancier producten met conflictmineralen gebruikt uit
inbegrepen landen (indien van toepassing).
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10.

Is er een minimum hoeveelheid aan 3TG-mineralen dat in het product moet zitten om het te
kwalificeren voor de Dodd-Frank evaluatie?
Er is geen drempel voor de laagste hoeveelheid in de Dodd-Frank bepalingen. Zelfs een heel
klein beetje conflictmineraalmoet worden geëvalueerd en zo mogelijk gerapporteerd via de
RCOI-vragenlijst.

11.

Als 100% van de conflictmineralen uit recyclet- schrootmateriaal komt, wat eist Snap-on dan?
Gerecycled- en schrootmateriaal is een uitzondering op de Dodd-Frank bepaling. Echter, als
onderdeel van het “goede vertrouwen” vereist het onderzoeksproces in Sectie 1502, dat
Snap-on van zijn leveranciers eist dat zij zich redelijkerwijs inspannen om te bevestigen of er
conflictmineralen in onze producten uit 100% gerecycled- of schrootmateriaal zitten.

12.

Eist Snap-on van leveranciers om een 3TG-mineralen beoordeling uit te voeren op een
‘product-per-product’ basis, of kan een leverancier informatie verschaffen over een
productgroep of een ander hoger niveau?
De reikwijdte van de bepaling reikt tot producten waarvoor conflictmineralen nodig zijn voor de
functionaliteit of productie van het product dat vervaardigd is of uitbesteed om te worden
vervaardigd (uitgezonderd in-process 3TG’s, zoals technische hulpstoffen, katalysatoren,
reactanten, productieapparatuur en gereedschap). Snap-on heeft daarom zijn leveranciers
nodig om een 3TG-mineraal beoordeling uit te voeren op een product-per-product basis.
-

13.

Verifieer of de producten van uw bedrijf conflictmineralen (3TG) bevatten en stel vast of
u die producten aan Snap-on heeft verkocht of nog steeds verkoopt.
Stel vast welke van uw leveranciers onderdelen leveren die gerelateerd zijn aan de
bovengenoemde producten die conflictmineralen bevatten.
Onderzoek uw aanleveringsketen om de herkomst van conflictmineralen te begrijpen
die in uw producten zitten en verkrijg, indien nodig, de informatie van uw leveranciers
die u nodig hebt om onze RCOI-vragenlijst voor leveranciers nauwkeurig en volledig in
te vullen.

Wat wordt beschouwd als een acceptabel niveau van een zorgvuldig onderzoek (‘due
diligence’) vanuit het perspectief van controle?
Snap-on heeft due diligence procedures ontwikkeld en gedocumenteerd voor het uitvoeren
van controles. Alle leveranciers die direct onderworpen zijn aan de Amerikaanse Conflict
Mineral Rule moeten zelf een soortgelijke inspanning leveren.

14.

Als Snap-on zijn RCOI onderzoeksproces of andere aspecten van zijn Programma voor
Conflictmineralen moet controleren, kan deze controle dan worden uitgevoerd door interne
controleurs van Snap-on?
Nee. In het geval dat zulke controle vereist is, zal/zullen onafhankelijke controleur(s) van
buiten worden geselecteerd, indien dat door de Conflict Minerals Rule wordt vereist.

15.

Wat betekent: “DRC Conflict Free”?
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“DRC Conflict Free” betekent dat de 3TG-mineralen die in een product zitten niet direct of
indirect gewapende groeperingen in DRC, Angola, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek,
Republiek Kongo, Rwanda, Soedan, Tanzania, Oeganda en Zambia financieren of
bevoordelen.
“DRC Conflict Free” kan ook worden gebruikt om producten te beschrijven die 3TG-mineralen
bevatten uit gerecycled- of schrootmateriaal.
16.

Wat betekent: “Not Conflict Free”?
“Not Conflict Free” betekent dat de 3TG-mineralen die in een product zitten uit de DRK of een
aangrenzend land komen, EN gewapende groeperingen financieren of bevoordelen.

4

Dec, 2019

