FAULHABER Beleid voor Conflictmineralen
Achtergrond
De term 'conflictmineralen' verwijst naar de metalen tin, wolfraam, tantaal en goud uit de
Democratische Republiek Congo en haar buurlanden. Deze metalen worden ook wel 3TG genoemd.
De handel in 3TG uit de Democratische Republiek Congo en haar buurlanden maakt gewapende
conflicten en schendingen van de mensenrechten mogelijk. De Amerikaanse Dodd‐Frank Wall Street
Reform and Customer Protection Act, Section 1502 en SEC‐voorschriften vereisen openbaarmaking
van het gebruik van 3TG en transparantie binnen de toeleveringsketen. Het idee hierachter is een
einde te maken aan gewapende conflicten en het internationaal recht na te leven.
Conform de eisen van de Dodd‐Frank Act is FAULHABER zich bewust van zijn verantwoordelijkheid en
draagt het bedrijf op verschillende niveaus bij aan een duurzame bescherming van de
mensenrechten. FAULHABER verplicht zich tot het waarborgen van de gezondheid en veiligheid en
bescherming van de mensen die 3TG gebruiken en delven. Het is onze verantwoordelijkheid om ook
van onze leveranciers hoge normen te eisen op het gebied van sociale, milieu‐ en mensenrechten.
Hoewel FAULHABER niet direct wordt geraakt door de Dodd‐Frank Act, is naleving van deze eisen
met betrekking tot conflictmineralen daar een direct onderdeel van.

Onze bijdrage
FAULHABER werkt voortdurend aan het verder vergroten van transparantie in de toeleveringsketen
en het waarborgen van conflictvrije mijnbouw van de 3TG die we in onze producten gebruiken. Wij
zetten ons dus in voor:




Tijdig vaststellen op welke FAULHABER‐producten de wetgeving inzake conflictmineralen van
toepassing is en onze handhavingsmaatregelen daarop afstemmen;
Conflictmineralen uitsluitend winnen uit toegelaten smeltstoffen
(in overeenstemming met het Responsible Minerals Initiative);
Bijdragen aan conflictvrije handel door onze leveranciers aan te moedigen gebruik te maken
van conforme 3TG‐bronnen.

Informatie over de 3TG's die FAULHABER gebruikt, wordt jaarlijks bekendgemaakt in de vorm van
een Conflict Minerals Reporting Template (CMRT), dat wordt opgesteld op basis van feedback van
relevante leveranciers en beschikbaar wordt gesteld op de FAULHABER‐website.

Genomen maatregelen
FAULHABER heeft de volgende maatregelen gedefinieerd om aan onze verantwoordelijkheid te
voldoen en de transparantie in de toeleveringsketen te waarborgen:









Een programma voor het verrichten van due diligence‐onderzoek overeenkomstig de OESO
Due Diligence Guidance for Responsible Mineral Supply Chains, dat wordt ondersteund door
het FAULHABER management.
Communicatie met onze leveranciers voor tijdige ontvangst van hun feedback over het
gebruik van 3TG.
Onze leveranciers adviseren met betrekking tot hun openbaarmakingsverplichtingen.
Eisen van leveranciers met betrekking tot conflictmineralen zijn vastgelegd in het
FAULHABER Leveranciershandboek. Compliance zal in de toekomst een relevant criterium
zijn bij de aankoopbeslissingen van FAULHABER.
Risicobeoordeling met betrekking tot bestaande leveranciers.
Naleving van de Amerikaanse en Europese wetgeving inzake conflictmineralen.

Ondertekend door

Gert Frech‐Walter

Dr. Thomas Bertolini

p.p. Jochen Hasenmaier

p.p. Joachim Kilian

Managing Director

Managing Director

Purchasing

QM International

Schönaich, 10 september 2018

