
 
 

Het Beleid 
Smiths zet zich in voor de verantwoorde inkoop van mineralen; de inkoop vindt plaats op een ethische en duurzame 

manier die de mensenrechten waarborgt. Dit geldt voor onze eigen activiteiten en voor onze wereldwijde 

toeleveringsketen. Aanvankelijk waren zowel bepaalde gevestigde industrienormen als wereldwijde regelgeving 

alleen gericht op tin, wolfraam, tantaal en goud ('3TG') afkomstig uit de Democratische Republiek Congo (DRC) en 

aangrenzende DRC-landen. Ingegeven door de groeiende bezorgdheid over mensenrechtenschendingen 

en andere risico's die verband houden met de winning van mineralen buiten 3TG, zoals kobalt, en in 

geografische gebieden buiten de DRC, heeft Smiths haar programma voor verantwoorde mineralen en 

gerelateerde due diligence-praktijken ontwikkeld om de mineralen aan te pakken die afkomstig zijn uit 

conflict getroffen en risicogebieden (Conflict-Affected and High-Risk Areas: 'CAHRA's'), zoals gedefinieerd 

door de toepasselijke overheidsinstanties . 

 

In overeenstemming met deze inzet streeft Smiths ernaar ervoor te zorgen dat deze mineralen (tin, 

wolfraam, tantaal, goud en kobalt), indien zij in onze producten aanwezig zijn, worden ingekocht met 

respect voor de mensenrechten en op een manier die niet gewapende groepen financiert. Om dit doel 

te bereiken, laat Smiths zich leiden door de Organisatie voor Economische Samenwerking 

en Ontwikkeling (OESO), due diligence richtlijnen voor verantwoorde toeleveringsketens van mineralen uit 

CAHRA's (OESO richtlijnen). 

 

Wat van de leveranciers wordt verwacht 
Smiths koopt niet rechtstreeks mineralen in uit de DRC, aangrenzende landen of andere CAFRA's. Bovendien zijn de 

mijnen meestal verschillende niveaus van ons verwijderd. Op grond daarvan is de samenwerking van onze 

leveranciers cruciaal ter ondersteuning van onze inzet voor verantwoorde inkoop van mineralen. Van de 

van toepassing zijnde leveranciers van Smiths wordt verwacht dat zij: 

 

• goed geïnformeerd en transparant zijn over de bron van tin, wolfraam, tantaal, goud, kobalt en 

eventuele andere zogenaamde conflictmineralen in de producten die zij aan ons leveren en 

redelijke stappen ondernemen om deze mineralen op verantwoorde wijze in te kopen, vooral als 

ze afkomstig zijn uit de DRC, aangrenzende landen of andere CAHRA's. 

• zich houden aan de gedragscode voor leveranciers van Smith https://www.smiths.com/who-we-

are/responsible-business 

• een openbaar beschikbaar beleid inzake verantwoorde inkoop van mineralen opstellen en 

handhaven dat in overeenstemming is met de OESO richtlijnen. 

• een due diligence-proces en managementsysteem opstellen in overeenstemming met de OESO richtlijnen. 

• bovenstaande verwachtingen bedingen van hun eigen leveranciers. 

• op periodieke verzoeken van Smiths bepaalde informatie verstrekken die wij redelijkerwijze noodzakelijk 

beschouwen, inclusief certificeringen en documentatie, om de naleving van dit beleid te controleren en 

vast te stellen. 

 

Als een vaste of toekomstige leverancier van Smiths niet in staat of niet bereid is om de inzet van Smiths voor 

dit beleid te ondersteunen, zal het passend voor Smiths zijn om alternatieve inkoopregelingen te zoeken. 

Vragen of feedback over het verantwoord inkoopbeleid voor mineralen van Smith kunnen worden ingediend via 

safety@smiths.com 
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