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VOORWOORD

Voorwoord
De

OESO-richtsnoeren

voor

passende

zorgvuldigheid

voor

verantwoorde

toeleveringsketens van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden (hierna "de
richtsnoeren" genoemd) zijn het eerste voorbeeld van een door de overheid en tal van
belanghebbenden gesteund samenwerkingsinitiatief inzake verantwoord beheer van
toeleveringsketens van mineralen uit conflictgebieden. Het doel van deze richtsnoeren is
om ondernemingen te helpen de mensenrechten te eerbiedigen en te voorkomen dat zij
door hun praktijken voor het betrekken van mineralen bijdragen tot conflicten. De
richtsnoeren zijn ook bedoeld om voor transparantie in de toeleveringsketens van
mineralen te zorgen en de inzet van ondernemingen voor duurzaamheid in de
mijnbouwsector te bevorderen, teneinde landen in staat te stellen om van hun natuurlijke
mineralen te profiteren en om te voorkomen dat de winning van en handel in mineralen
een bron van conflicten, mensenrechtenschendingen en onzekerheid wordt. Met de
toevoegingen inzake tin, tantaal, wolfraam en goud voorzien de OESO-richtsnoeren
ondernemingen van een compleet pakket voor het verantwoord betrekken van mineralen,
zodat de handel daarin bijdraagt tot vrede en ontwikkeling in plaats van conflicten.
De ontwikkeling van deze richtsnoeren is het resultaat van een proces waarbij tal van
belanghebbenden zeer nauw betrokken waren, in het bijzonder de OESO en elf landen
van de Internationale Conferentie over het gebied van de Grote Meren (Angola, Burundi,
Centraal-Afrikaanse Republiek, de Republiek Congo, Democratische Republiek Congo,
Kenia, Oeganda, Rwanda, Soedan, Tanzania, en Zambia), ondernemingen in de sector,
maatschappelijke organisaties, alsmede de groep deskundigen van de Verenigde Naties
inzake

de

Democratische

Republiek

Congo.

Er

zijn

vijf

raadplegingen

met

belanghebbenden gehouden om de richtsnoeren en twee toevoegingen daarbij te
ontwikkelen. Vier van de raadplegingen vonden plaats in Parijs, in december 2009, april
2010, mei 2011 en november 2011. In september 2010 vond in Nairobi gezamenlijk
ICGLR-OESO-overleg plaats, waarbij Brazilië, Maleisië en Zuid-Afrika ook waren
vertegenwoordigd. Dientengevolge zijn de richtsnoeren praktijkgericht, met de nadruk op
een op samenwerking gebaseerde constructieve aanpak van complexe problemen.
In zijn resolutie 1952 (2010) [S/RES/1952 (2010)] heeft de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties zich ervoor uitgesproken uitvoering te geven aan de aanbevelingen voor
passende zorgvuldigheid die zijn opgenomen in het eindverslag van de VN-Groep van
deskundigen inzake de Democratische Republiek Congo en die aansluiten op de OESOrichtsnoeren voor passende zorgvuldigheid.
De richtsnoeren zijn goedgekeurd door het Investeringscomité van de OESO en de
Commissie voor ontwikkelingsbijstand van de OESO, en bekrachtigd door de elf lidstaten
van de Internationale Conferentie over het gebied van de Grote Meren (ICGLR) in de op
15 december 2010 aangenomen Verklaring van Lusaka. Een aanbeveling van de OESO
betreffende richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid werd op 25 mei 2011 door de
Raad op ministerieel niveau aangenomen en vervolgens op 17 juli 2012 gewijzigd om
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daarin een verwijzing naar de toevoeging inzake goud op te nemen. De aanbeveling is niet
juridisch bindend, maar geeft het gemeenschappelijk standpunt en de politieke wil van de
OESO-leden en deelnemende niet-leden weer.
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Aanbeveling van de Raad betreffende richtsnoeren
voor passende zorgvuldigheid voor verantwoorde
toeleveringsketens van mineralen uit conflict- en
hoogrisicogebieden1,
zoals gewijzigd op 17 juli 2012
DE RAAD,
Gezien artikel 5, onder b), van het Verdrag nopens de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling van 14 december 1960;
Gezien de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen die deel uitmaken van de
Verklaring inzake Internationale Investeringen en Multinationale Ondernemingen;
Eraan herinnerend dat de ontwikkelingsgemeenschap en de regeringen die de
naleving van de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen aanbevelen het
gemeenschappelijke doel hebben om beginselen en normen voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen te bevorderen;
Opmerkend dat het verantwoord betrekken van mineralen ontwikkelings- en
ondernemingsdimensies kent;
Gezien het in 2006 vastgestelde beleidskader voor investeringen, dat erop is gericht
particuliere investeringen te stimuleren op een wijze die bijdraagt tot stabiele economische
groei en duurzame ontwikkeling;
Herinnerend aan de werkzaamheden van de Commissie voor ontwikkelingsbijstand
op het gebied van internationaal engagement in onstabiele landen, ter voorkoming van
schade bij het optreden in onstabiele omstandigheden en conflictsituaties, met inbegrip
van de

1

beginselen voor goed internationaal engagement in onstabiele landen en situaties, zoals

1 Op het tijdstip van aanneming heeft Brazilië de volgende verklaring afgelegd: "Brazilië
steunt de huidige aanbeveling en begrijpt dat de richtsnoeren voor passende
zorgvuldigheid zijn ontwikkeld op basis van de ervaring in het gebied van de Grote
Meren in Afrika. Brazilië is van mening dat ondernemingen naar behoren rekening
behoren te houden met de toepasselijke besluiten van de Verenigde Naties, met
inbegrip van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad, bij het bepalen of andere
gebieden waar zij actief zijn, kunnen worden beschouwd als conflict- en
hoogrisicogebieden."
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bekrachtigd tijdens de OESO-bijeenkomst op hoog niveau van 3-4 april 2007;
Herinnerend aan de inspanningen van de internationale gemeenschap om samen te
werken bij de bestrijding van corruptie, onder meer door middel van het OESO-Verdrag
inzake bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke
transacties en het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie;
Erkennende dat regeringen, internationale organisaties en ondernemingen elk
kunnen putten uit hun respectieve bevoegdheden en taken om te helpen waarborgen dat
de samenleving als geheel profiteert van de handel en investeringen in natuurlijke
hulpbronnen;
Gezien de inspanningen van de internationale gemeenschap, met name de
Internationale Conferentie over het gebied van de Grote Meren, ter bestrijding van de
illegale exploitatie van natuurlijke hulpbronnen in conflict- en hoogrisicogebieden;
Erkennende dat op grote schaal natuurlijke mineralen worden geëxploiteerd in
conflict- en hoogrisicogebieden en dat ondernemingen die hulpbronnen betrekken uit of
rechtstreeks werkzaam zijn in die gebieden een hoger risico kunnen lopen dat zij bijdragen
tot conflicten;
Vaststellend dat passende zorgvuldigheid voor verantwoorde toeleveringsketens van
mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden een continu, proactief en reactief proces is
met behulp waarvan ondernemingen kunnen waarborgen dat zij mensenrechten
eerbiedigen en niet bijdragen tot conflicten;
Gezien de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid voor verantwoorde
toeleveringsketens van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden (hierna "richtsnoeren"
genoemd), die zijn ontwikkeld in samenwerking met de Internationale Conferentie over het
gebied van de Grote Meren en zijn goedgekeurd door het Investeringscomité en de
Commissie voor ontwikkelingsbijstand;
Gezien de toevoeging inzake tin, tantaal en wolfraam en de toevoeging inzake goud,
die een integrerend deel vormen van de richtsnoeren, en opmerkend dat toevoegingen
inzake andere mineralen in de toekomst aan de richtsnoeren kunnen worden gehecht;
Vaststellend

dat

in

deze

richtsnoeren

wordt

uiteengezet

welke

stappen

ondernemingen behoren te nemen om feitelijke en potentiële risico's vast te stellen en aan
te pakken teneinde nadelige effecten die zijn verbonden aan hun activiteiten of
betrekkingen te voorkomen of te beperken, doch erkennend dat flexibiliteit nodig is bij de
toepassing van deze richtsnoeren, afhankelijk van individuele omstandigheden en factoren
zoals de omvang van de onderneming, de locatie van de activiteiten, de situatie in een
bepaald land, de sector en aard van de betrokken producten of diensten;
Erkennende dat de in bijlage II bij deze aanbeveling vermelde ernstige vormen van
misbruik in verband met de winning, het vervoer of de verhandeling van mineralen, in het
bijzonder misbruik van vrouwen en kinderen, niet kunnen worden getolereerd;
Op voorstel van het Investeringscomité in uitgebreide zitting (met inbegrip van de
niet-leden aangesloten bij de Verklaring inzake Internationale Investeringen en
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Multinationale Ondernemingen) en de Commissie voor ontwikkelingsbijstand;
BEVEELT AAN dat de bij de Verklaring inzake Internationale Investeringen en
Multinationale Ondernemingen aangesloten leden en niet-leden de naleving van de
richtsnoeren door ondernemingen die actief zijn in of vanuit hun grondgebied en die
mineralen betrekken uit conflict- en hoogrisicogebieden actief bevorderen, om ervoor te
zorgen dat zij de mensenrechten eerbiedigen, niet bijdragen tot conflicten en een
duurzame, rechtvaardige en effectieve ontwikkeling doeltreffend in de hand werken;
BEVEELT in het bijzonder AAN dat de bij de Verklaring inzake Internationale
Investeringen en Multinationale Ondernemingen aangesloten leden en niet-leden
maatregelen

treffen

om

actief

steun

te

verlenen

aan

de

integratie

in

bedrijfsbeheersystemen van het 5-stappenkader voor de op een risicoanalyse gebaseerde
passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen van mineralen, met inachtneming van het
modelbeleid voor toeleveringsketens, vastgesteld in respectievelijk bijlage I en bijlage II bij
deze aanbeveling, waarvan zij een integrerend deel uitmaken;
BEVEELT AAN dat de bij de Verklaring inzake Internationale Investeringen en
Multinationale Ondernemingen aangesloten leden en niet-leden, met de steun van de
OESO, onder meer door haar activiteiten met de Verenigde Naties en internationale
ontwikkelingsorganisaties, zorgen voor een zo groot mogelijke verspreiding van de
richtsnoeren en voor een actieve toepassing ervan door andere belanghebbenden,
waaronder sectorale organisaties, financiële instellingen en maatschappelijke organisaties;
VERZOEKT de overige niet-leden naar behoren rekening te houden met de huidige
aanbeveling en deze na te leven;
DRAAGT het Investeringscomité en de Commissie voor ontwikkelingsbijstand op om
toe te zien op de tenuitvoerlegging van de aanbeveling en uiterlijk drie jaar na de
vaststelling ervan, en zo nodig daarna, verslag uit te brengen aan de Raad.

OESO-RICHTSNOEREN VOOR PASSENDE ZORGVULDIGHEID VOOR VERANTWOORDE TOELEVERINGSKETENS VAN MINERALEN UIT CONFLICT-... © OESO
2013

9

OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid voor verantwoorde
toeleveringsketens van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden ©
OESO 2013

OESO-richtsnoeren voor passende
zorgvuldigheid voor verantwoorde
toeleveringsketens van mineralen uit
conflict- en hoogrisicogebieden

10

OESO-RICHTSNOEREN VOOR PASSENDE ZORGVULDIGHEID VOOR VERANTWOORDE TOELEVERINGSKETENS

Inleiding

I

n conflict- en hoogrisicogebieden kunnen ondernemingen die betrokken zijn bij de winning en

verhandeling van mineralen perspectief bieden op het genereren van inkomsten, groei en welvaart,
het voorzien in levensonderhoud en het bevorderen van lokale ontwikkeling. In dergelijke situaties
kunnen ondernemingen ook het risico lopen bij te dragen tot of betrokken te worden bij aanzienlijke
nadelige effecten, waaronder ernstige mensenrechtenschendingen en conflicten.
Deze richtsnoeren bieden een gedetailleerd kader voor passende zorgvuldigheid als basis
voor een verantwoord wereldwijd beheer van toeleveringsketens van tin, tantaal, wolfraam, de
overeenkomstige ertsen en minerale derivaten, en goud (hierna "mineralen").

1

Het doel van deze

richtsnoeren is om ondernemingen te helpen de mensenrechten te respecteren en te vermijden dat
zij bijdragen tot conflicten bij hun beslissingen inzake het betrekken van mineralen, met inbegrip
van de keuze van hun leveranciers. Zo helpen deze richtsnoeren ondernemingen bij te dragen tot
duurzame

ontwikkeling

en

het

verantwoord

betrekken

van

mineralen

uit

conflict-

en

hoogrisicogebieden en tegelijkertijd de nodige voorwaarden te scheppen voor constructieve
betrekkingen met leveranciers. Deze richtsnoeren zijn bedoeld als een gemeenschappelijk
referentiekader voor alle leveranciers en andere belanghebbenden in de toeleveringsketen van
mineralen en voor regelingen die door de sector worden ontwikkeld, en verduidelijken welke
verwachtingen worden gesteld aan het verantwoord beheer van toeleveringsketens van mineralen
uit conflict- en hoogrisicogebieden.
De richtsnoeren zijn het resultaat van een initiatief tot samenwerking tussen overheden,
internationale organisaties, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties ter bevordering van
de verantwoordingsplicht en transparantie in de toeleveringsketen van mineralen uit conflict- en
hoogrisicogebieden.

2

Conflict- en hoogrisicogebieden
Conflict- en hoogrisicogebieden worden gekenmerkt door gewapende conflicten,
wijdverspreid geweld of andere gevaren voor mensen. Gewapende conflicten
kunnen verschillende vormen aannemen, zoals een internationaal of niet2 Metalen waarvan redelijkerwijze kan worden verondersteld dat zij zijn gerecycled vallen buiten
het toepassingsgebied van deze richtsnoeren. Gerecyclede metalen zijn hergebruikte
eindgebruikersproducten of producten na consumptie, of schroot van verwerkte metalen dat
tijdens het productieproces is ontstaan. Tot de gerecyclede metalen behoren overbodige,
verouderde, defecte en schrootmaterialen die geraffineerde of verwerkte metalen bevatten die
geschikt zijn voor recycling in de productie van tin, tantaal, wolfraam en/of goud. Mineralen die
gedeeltelijk zijn verwerkt, die niet zijn verwerkt of die een bijproduct zijn van een ander erts, zijn
geen gerecyclede metalen.
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internationaal conflict, waarbij twee of meer staten betrokken kunnen zijn, of het kan
gaan
om
bevrijdingsoorlogen
opstanden,
burgeroorlogen
enz.
Tot
hoogrisicogebieden behoren gebieden met politieke instabiliteit of onderdrukking,
institutionele zwakte, onveiligheid, een uiteengevallen civiele infrastructuur en
wijdverspreid geweld. Dergelijke gebieden worden vaak gekenmerkt door
wijdverbreide mensenrechtenschendingen en door schendingen van nationaal of
internationaal recht.

Wat betekent "passende zorgvuldigheid in de
toeleveringsketen van mineralen" en waarom is deze
nodig?
Onder "passende zorgvuldigheid" wordt een doorlopend, zowel proactief als reactief
proces verstaan waarmee ondernemingen ervoor kunnen zorgen dat zij mensenrechten
3

eerbiedigen en niet bijdragen tot conflicten. Passende zorgvuldigheid kan ondernemingen
ook helpen waarborgen dat zij het internationale recht en de nationale wetgeving naleven,
met inbegrip van wetgeving inzake illegale handel in mineralen en VN-sancties. Met een op
risicoanalyse gebaseerde passende zorgvuldigheid worden de maatregelen bedoeld die
ondernemingen moeten nemen om feitelijke of potentiële risico's te identificeren en aan te
pakken, teneinde nadelige effecten van hun activiteiten of beslissingen in verband met van
het betrekken van mineralen te voorkomen of beperken.
Voor de toepassing van deze richtsnoeren worden "risico's" gedefinieerd met
betrekking tot de mogelijk nadelige effecten van de activiteiten van een onderneming die
voortvloeien uit haar eigen werkzaamheden of haar betrekkingen met derden, met inbegrip
van leveranciers en andere schakels in de toeleveringsketen. Bij nadelige effecten kan het
onder meer gaan om gevaren voor personen (d.w.z. externe gevolgen) en/of om
imagoschade of wettelijke aansprakelijkheid voor de onderneming (d.w.z. interne
gevolgen). Dergelijke interne en externe gevolgen zijn vaak onderling afhankelijk; externe
schade gaat samen met reputatieschade of het risico om wettelijk aansprakelijk te worden
gesteld.
Een onderneming beoordeelt risico's door de feitelijke omstandigheden van haar
activiteiten en betrekkingen vast te stellen en deze feiten te toetsen aan de toepasselijke
normen waarin het nationale en internationale recht, aanbevelingen van internationale
organisaties inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen, door de overheid
gesteunde instrumenten, vrijwillige initiatieven van de particuliere sector en interne
beleidslijnen en systemen van de onderneming voorzien. Deze benadering is ook nuttig om
3 OESO (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, OESO, Parijs; OECD
(2006), OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance
Zones, OESO, Parijs; en Guiding Principles on Business and Human Rights:
Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework (verslag
van de Special Representative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights
and Transnational Corporations and other Business Enterprises, John Ruggie,
A/HRC/17/31, 21 maart 2011).
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de toepassing van passende zorgvuldigheid af te stemmen op de omvang van de
activiteiten van de onderneming of de omvang van haar betrekkingen met toeleveranciers.
Ondernemingen kunnen met risico's in toeleveringsketens van mineralen worden
geconfronteerd vanwege omstandigheden bij de winning, verhandeling of verwerking van
mineralen die door hun aard hogere risico's op aanzienlijke nadelige effecten hebben, zoals
de financiering van conflicten, het aanwakkeren en de bevordering van conflicten of de
verergering van de omstandigheden in bestaande conflicten. Ondanks de fragmentering
van het productieproces in de toeleveringsketen, en onafhankelijk van hun positie of invloed
op leveranciers, zijn ondernemingen niet vrij van het risico dat zij bijdragen tot of betrokken
zijn bij nadelige effecten die zich op verschillende punten in de toeleveringsketen van
mineralen kunnen voordoen. Daarom behoren ondernemingen redelijke maatregelen te
nemen en zich te goeder trouw te beijveren om passende zorgvuldigheid in acht te nemen
teneinde alle risico's op nadelige effecten in verband met de winning van mineralen en de
betrekkingen tussen leveranciers die actief zijn in conflict- en hoogrisicogebieden te
identificeren en te voorkomen.

De toeleveringsketen van mineralen
Bij het op de consumentenmarkt brengen van ruwe mineralen zijn meerdere
actoren betrokken en dit proces omvat over het algemeen de winning, het vervoer,
de op- en overslag, verhandeling, verwerking, het smelten, de raffinage en legering,
productie en verkoop van het eindproduct. De term "toeleveringsketen" heeft
betrekking op het geheel van activiteiten, organisaties, actoren, technologie,
informatie, middelen en diensten die betrokken zijn bij het verplaatsen en verwerken
van mineralen vanaf de winning tot het gebruik ervan in het voor eindgebruikers
bestemde eindproduct.

In de praktijk berust passende zorgvuldigheid op de stappen die bedrijven
behoren te nemen om:
•

de feitelijke omstandigheden vast te stellen die een rol spelen bij de winning, het
vervoer, de op- en overslag, verhandeling, verwerking, het smelten, de raffinage en
legering van mineralen afkomstig uit conflict- en hoogrisicogebieden en de vervaardiging
en verkoop van producten die dergelijke stoffen bevatten;

•

de feitelijke en potentiële risico's te identificeren en te beoordelen, door de feitelijke
omstandigheden te toetsen aan de normen die zijn vastgesteld in het beleid voor
toeleveringsketens van de onderneming (zie het Modelbeleid voor toeleveringsketens in
bijlage II);

•

de vastgestelde risico's te voorkomen of te beperken door een risicobeheersplan aan te
nemen en uit te voeren. Deze stappen kunnen leiden tot een besluit om de handel voort
te zetten onder toepassing van risicobeperkende maatregelen, om de handel tijdelijk op
te schorten terwijl lopende risicobeperkende maatregelen worden voortgezet, of om de
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banden met een leverancier te verbreken nadat pogingen tot risicobeperking zijn mislukt
of indien de onderneming risicobeperking niet haalbaar of de risico's onaanvaardbaar
acht.

Wie moet zorgvuldigheidsmaatregelen toepassen?
Deze richtsnoeren zijn van toepassing op alle ondernemingen in de toeleveringsketen
van mineralen die betrokken zijn bij de levering of het gebruik van tin, tantaal, wolfraam, de
overeenkomstige ertsen of minerale derivaten, en goud afkomstig uit conflict- en
hoogrisicogebieden. De implementatie van passende zorgvuldigheidsmaatregelen behoort
te worden afgestemd op de specifieke activiteiten en betrekkingen van de onderneming,
zoals haar plaats in de toeleveringsketen, maar alle ondernemingen moeten passende
zorgvuldigheid in acht nemen om ervoor te zorgen dat zij niet bijdragen tot
mensenrechtenschendingen of conflicten.
In deze richtsnoeren wordt erkend dat aan de inachtneming van passende
zorgvuldigheid in conflict- en hoogrisicogebieden praktische problemen verbonden zijn. Bij
de toepassing van passende zorgvuldigheidsmaatregelen is flexibiliteit geboden. De
aangewezen aard en omvang van passende zorgvuldigheid is afhankelijk van individuele
omstandigheden en wordt beïnvloed door factoren zoals de orde van grootte van de
onderneming, de plaats waar de activiteiten plaatsvinden, de situatie in een bepaald land,
de sector en de aard van de betrokken producten of diensten. Aan deze problemen kan op
verschillende manieren het hoofd worden geboden, onder meer door:
• samenwerking in de gehele sector bij capaciteitsopbouw voor de uitvoering van
passende zorgvuldigheid;
• kostendeling binnen de sector voor specifieke taken in het kader van passende
zorgvuldigheid;
4

• deelname aan initiatieven betreffende verantwoord beheer van de toeleveringsketen ;
• coördinatie tussen ondernemingen in de sector die dezelfde leveranciers hebben;
• samenwerking tussen ondernemingen upstream en downstream;
• totstandbrenging

van

partnerschappen

met

internationale

en

maatschappelijke

organisaties.
• integratie van het modelbeleid voor toeleveringsketens (bijlage II) en de specifieke in
deze richtsnoeren beschreven aanbevelingen voor passende zorgvuldigheid in de
bestaande beleidsmaatregelen en beheersystemen, de zorgvuldigheidspraktijken van de
onderneming, zoals aankooppraktijken, zorgvuldigheidsmaatregelen gericht op integriteit
en klantenkennis, en de verslaglegging inzake duurzaam en maatschappelijk
verantwoord ondernemen en andere verslagen.
Deze richtsnoeren bevatten niet alleen de beginselen en processen voor

4 Bijvoorbeeld: ITRI Supply Chain Initiative, initiatief inzake de toeleveringsketen van tin
(iTSCi); Conflict-Free Smelter Program, programma voor conflictvrije smelterijen
ontwikkeld door de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC) en het Global eSustainability Initiative (GeSI); Conflict-Free Gold Standard, norm voor conflictvrij goud,
World Gold Council (2012); en Chain-of-Custody Certification, Responsible Jewellery
Council (2012); Global Reporting Initiative van de Supply Chain Working Group (2010).
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ondernemingen, maar geven ook aanbevelingen voor processen en procedures van
passende zorgvuldigheid waaraan nieuwe initiatieven voor de toeleveringsketen in de
gehele sector behoren te voldoen bij hun streven naar het conflictmijdend en verantwoord
betrekken van mineralen, en kunnen van nut zijn bij en een aanvulling vormen op de
ontwikkeling

en

implementatie

van

omvattende

certificeringsregelingen,

zoals

de

certificeringsregeling en -instrumenten van de Internationale Conferentie over het gebied
van de Grote Meren.

5

Opbouw van de richtsnoeren
Deze

richtsnoeren

voorzien

in

1)

een

overkoepelend

kader

van

zorgvuldigheidsmaatregelen met het oog op verantwoorde toeleveringsketens van
mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden (zie bijlage I); 2) een modelbeleid voor
toeleveringsketens van mineralen met een gemeenschappelijk stelsel van beginselen (zie
bijlage II); 3) voorgestelde maatregelen voor risicobeperking en indicatoren voor het meten
van verbetering die ondernemingen upstream kunnen overwegen met de mogelijke
ondersteuning van ondernemingen downstream (zie bijlage III); en 4) twee toevoegingen
betreffende tin, tantaal en wolfraam en goud die toegesneden zijn op de uitdagingen in
verband met de structuur van de toeleveringsketens van deze mineralen. De toevoegingen
bevatten specifieke zorgvuldigheidsaanbevelingen die zijn afgestemd op de verschillende
posities en rollen die ondernemingen in de overeenkomstige toeleveringsketens innemen.
Ondernemingen die deze mineralen of daaruit verkregen geraffineerde metalen gebruiken,
dienen eerst de alarmsignalen te raadplegen die in elk van de toevoegingen zijn
opgenomen, om te bepalen of de daarin beschreven zorgvuldigheidsprocessen van
toepassing zijn.

Aard van de richtsnoeren
Deze richtsnoeren bouwen voort op en zijn in overeenstemming met de beginselen en
normen van de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen ("Guidelines for
Multinational

Enterprises")

en

het

OESO-instrument

voor

risicobewustzijn

van

multinationale ondernemingen in gebieden met een zwak bestuur ("Risk Awareness Tool
for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones"). Deze richtsnoeren bevatten
aanbevelingen die door regeringen gezamenlijk zijn gericht aan ondernemingen die actief
zijn in of mineralen betrekken uit conflict- en hoogrisicogebieden, en beginselen en
zorgvuldigheidsprocessen voor verantwoorde toeleveringsketens van mineralen uit conflicten hoogrisicogebieden, die aansluiten bij de toepasselijke wetgeving en internationale
normen. De naleving van deze richtsnoeren geschiedt op vrijwillige basis en is niet juridisch
afdwingbaar.

5 Zie ICGLR Regional Initiative against the Illegal Exploitation of Natural Resources
(Regionaal Initiatief tegen de illegale exploitatie van natuurlijke hulpbronnen),
www.icglr.org.
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BIJLAGE I

5-stappenkader voor op risicoanalyse gebaseerde
passende zorgvuldigheid
in de toeleveringsketen van mineralen
Aangezien

de

specifieke

zorgvuldigheidsvereisten

en

-processen

verschillen

naargelang het mineraal en de positie van de onderneming in de toeleveringsketen (zoals
omschreven in de toevoegingen inzake de mineralen), behoren bedrijven hun keuze van
leveranciers en hun beslissingen inzake het betrekken van mineralen in hun
beheersystemen te integreren volgens het 5-stappenkader voor een op risicoanalyse
gebaseerde passende zorgvuldigheid voor verantwoorde toeleveringsketens van mineralen
uit conflict- en hoogrisicogebieden:
1. Instellen van sterke ondernemingsbeheersystemen. Ondernemingen behoren:
A) een ondernemingsbeleid voor toeleveringsketens van mineralen afkomstig uit
conflict- en hoogrisicogebieden op te stellen en dit duidelijk mede te delen aan
leveranciers en het publiek. Dit beleid behoort de normen te omvatten aan de hand
waarvan passende zorgvuldigheid moet worden toegepast overeenkomstig de
normen in het modelbeleid voor toeleveringsketens in bijlage II;
B) hun intern beheer zo te structureren dat passende zorgvuldigheid in de
toeleveringsketen wordt bevorderd;
C) een systeem in te stellen voor controles en transparantie in de toeleveringsketen van
mineralen. Dit omvat een bewakingsketen of een traceerbaarheidssysteem of de
identificatie van de actoren upstream in de toeleveringsketen. Dit kan worden
uitgevoerd middels deelname aan door de sector aangestuurde programma's;
D) de betrokkenheid van de onderneming bij leveranciers te versterken; een beleid voor
toeleveringsketens op te nemen in contracten en/of overeenkomsten met
leveranciers; Waar mogelijk dienen zij bij te dragen tot capaciteitsopbouw van
leveranciers om hun prestaties op het gebied van passende zorgvuldigheid te
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verbeteren.
E) op ondernemingsniveau, of voor de gehele sector, een klachtenmechanisme in te
stellen dat fungeert als systeem voor bewustmaking van risico's door tijdige
waarschuwingen.
2. Risico's in de toeleveringsketen vaststellen en beoordelen. Ondernemingen
behoren:
A) risico's in hun toeleveringsketen vast te stellen, zoals aanbevolen in de
toevoegingen.
B) risico's op nadelige effecten te beoordelen aan de hand van de normen van hun
beleid

voor

toeleveringsketens,

overeenkomstig

bijlage

II

bij

en

de

zorgvuldigheidsaanbevelingen van deze richtsnoeren.
3. Een strategie opstellen en uitvoeren om in te spelen op de vastgestelde risico's.
Ondernemingen behoren:
A) verslag uit te brengen over de bevindingen van de risicobeoordeling inzake de
toeleveringsketen aan het aangewezen hogere management van de onderneming;
B) een risicobeheersplan op te stellen en aan te nemen; een risicobeheersstrategie op
te stellen door ofwel i) de handel voor te zetten en tegelijkertijd meetbare
risicobeperkende maatregelen uit te voeren; ii) de handel tijdelijk op te schorten en
tegelijkertijd lopende meetbare risicobeperkende maatregelen voort te zetten; of iii)
na

mislukte

pogingen

tot

risicobeperking,

of

wanneer

een

onderneming

risicobeperking niet haalbaar of onaanvaardbaar acht, de banden met een
leverancier te verbreken. Om de juiste strategie te bepalen wordt ondernemingen
gevraagd bijlage II onder de loep te nemen (Modelbeleid voor toeleveringsketens
voor verantwoorde wereldwijde toeleveringsketens van mineralen uit conflict- en
hoogrisicogebieden) en te overwegen of zij invloed kunnen uitoefenen en waar nodig
maatregelen nemen om vat te krijgen op leveranciers die het vastgestelde risico op
de meest doeltreffende wijze kunnen voorkomen of beperken. Indien ondernemingen
risicobeperkende maatregelen nemen terwijl zij de handel voortzetten of tijdelijk
opschorten,

overleggen

zij

eventueel

met

leveranciers

en

betrokken

belanghebbenden, waaronder lokale en centrale overheidsinstanties, internationale
of

maatschappelijke

organisaties

en

betrokken

derden,

en

zoeken

zij

overeenstemming over een strategie voor meetbare risicobeperking in het
risicobeheersplan. Ondernemingen kunnen gebruikmaken van de in bijlage III bij de
richtsnoeren

inzake

passende

zorgvuldigheid

voorgestelde

maatregelen

en

indicatoren om risicobeperkende strategieën voor conflict- en hoogrisicogebieden op
te stellen in het risicobeheersplan en de voortgang van de verbetering te meten;
C) het risicobeheersplan uit te voeren, de resultaten van risicobeperkende inspanningen
te controleren en op te volgen en te rapporteren aan het aangewezen hogere
management. Dit kan worden gedaan in samenwerking en/of overleg met lokale en
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centrale

overheidsinstanties,

upstreamondernemingen,

internationale

of

maatschappelijke organisaties en betrokken derden wanneer de uitvoering van en
het toezicht op het risicobeheersplan plaatsvindt in conflict- en hoogrisicogebieden;
D) aanvullende situatie- en risicobeoordelingen te ondernemen voor risico's die beperkt
moeten worden of nadat de omstandigheden gewijzigd zijn.
4. Uitvoering audits inzake passende zorgvuldigheid op vastgestelde punten in de
toeleveringsketen door een onafhankelijke derde. Ondernemingen op (in de
toevoegingen vermelde) vastgestelde punten in de toeleveringsketen behoren hun
zorgvuldigheidspraktijken te onderwerpen aan audits door onafhankelijke derden. Deze
audits kunnen worden gecontroleerd door een onafhankelijk geïnstitutionaliseerd
mechanisme.
5. Rapportage over passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen. Ondernemingen
behoren openbaar verslag uit te brengen over hun beleid en praktijken van passende
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen en kunnen dit doen door de inhoud van hun
verslagen

over

duurzaamheid,

maatschappelijk

verantwoord

ondernemen

of

jaarverslagen uit te breiden met aanvullende informatie over passende zorgvuldigheid in
de toeleveringsketen van mineralen.
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BIJLAGE II

Modelbeleid voor toeleveringsketens voor
verantwoorde wereldwijde
toeleveringsketens van mineralen uit
conflict- en hoogrisicogebieden1
Gezien de risico's op aanzienlijke nadelige effecten die verbonden kunnen zijn aan
de winning, verhandeling, verwerking en uitvoer van mineralen uit conflict- en
hoogrisicogebieden, en erkennende dat wij de verantwoordelijkheid hebben om de
mensenrechten te eerbiedigen en niet bij te dragen tot conflicten, verbinden wij ons ertoe
om het onderstaande beleid inzake het verantwoord betrekken van mineralen uit conflicten hoogrisicogebieden aan te nemen, op grote schaal te verspreiden en op te nemen in
contracten

en/of

overeenkomsten

met

leveranciers

als

een

gemeenschappelijk

referentiekader voor conflictbewuste praktijken voor het betrekken van mineralen en voor
het risicobewustzijn van de leveranciers, van winning tot eindgebruiker. Wij verbinden ons
ertoe om af te zien van elke handeling die bijdraagt tot de financiering van conflicten en wij
verbinden ons ertoe te voldoen aan de toepasselijke VN-sanctieresoluties of, in
voorkomend geval, de nationale wetgeving tot uitvoering van deze resoluties.

Ernstige vormen van misbruik die samengaan met de winning, het
vervoer of de verhandeling van mineralen:
1. Bij het betrekken van mineralen uit, of het opereren in, conflict- en hoogrisicogebieden
tolereren wij noch profiteren wij op enigerlei wijze van, noch dragen wij bij tot, werken wij
mee aan of faciliteren wij het plegen door enige partij van:
i)

enige vorm van foltering, wrede, onmenselijke en onterende behandeling;

ii)

enige vorm van dwangarbeid of verplichte arbeid, dat wil zeggen werk of diensten
die men een persoon onder bedreiging van straf laat verrichten en waarvoor deze
persoon zich niet vrijwillig heeft aangeboden;

6

6 Dit
modelbeleid
voor
toeleveringsketens
voor
verantwoorde
wereldwijde
toeleveringsketens van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden is bedoeld om te
voorzien in een gemeenschappelijk referentiekader voor alle actoren in de gehele
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iii)

de ergste vormen van kinderarbeid;

7

iv) andere grove schendingen van de mensenrechten en misbruik zoals wijdverbreid
seksueel geweld;
v) oorlogsmisdaden of andere ernstige schendingen van het internationaal humanitair
recht, misdaden tegen de menselijkheid of genocide.

Risicobeheer van ernstige vormen van misbruik:
2. Wij schorten de banden met leveranciers upstream onmiddellijk op of verbreken deze
wanneer wij constateren dat er redelijkerwijs sprake is van een risico dat zij mineralen
betrekken van, of verbonden zijn aan, een partij die zich schuldig maakt aan ernstige
vormen van misbruik, zoals gedefinieerd onder punt 1.

Directe of indirecte steun aan niet-gouvernementele gewapende
groepen:8
3. Wij tolereren geen enkele vorm van directe of indirecte steun aan niet-gouvernementele
gewapende groepen bij de winning, het vervoer, de verhandeling, verwerking of uitvoer
van mineralen. Onder "directe of indirecte steun" aan niet-gouvernementele gewapende
groepen bij de winning, het vervoer, de verhandeling, verwerking, of uitvoer van
mineralen wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het aankopen van mineralen
van, betalingen doen of het op andere wijze verstrekken van logistieke bijstand of
materiaal aan niet-gouvernementele gewapende groeperingen of daaraan verbonden
partijen die:
i)

9

op onrechtmatige wijze controle uitoefenen over mijnen of anderszins controle
hebben over vervoerroutes, punten waar mineralen worden verhandeld en actoren
10

upstream in de toeleveringsketen; en/of
ii)

illegaal belasting heffen of geld of mineralen afpersen

11

bij toegangspunten tot

toeleveringsketen van mineralen. Ondernemingen worden aangemoedigd om het
modelbeleid op te nemen in hun bestaande beleid inzake maatschappelijk verantwoord
ondernemen, duurzaamheid, of andere gelijkwaardige alternatieven.
7 Zie IAO-Verdrag nr. 182 betreffende de ergste vormen van kinderarbeid (1999).
8 Ondernemingen behoren bij het identificeren van niet-gouvernementele gewapende
groepen gebruik te maken van de toepasselijke resoluties van de VN-Veiligheidsraad.
9 Tot "verbonden partijen" behoren handelaren, groepage-expediteurs, tussenpersonen
en anderen in de toeleveringsketen die rechtstreeks met gewapende groepen werken
om de winning, verhandeling of verwerking van mineralen te vergemakkelijken.
10 Onder "controle" over de mijnen, vervoerroutes, punten waar mineralen worden
verhandeld en actoren upstream in de toeleveringsketen wordt verstaan: i) het toezicht
op de winning, onder meer door het verlenen van toegang tot de mijnen en/of de
coördinatie van de verkoop downstream aan tussenpersonen, exportbedrijven of
internationale handelaren; ii) het gebruikmaken van vormen van dwangarbeid of
verplichte arbeid om mineralen te winnen, vervoeren, verhandelen of verkopen; of iii) het
optreden als bestuurder of functionaris van, of feitelijke of andere eigendomsbelangen
hebben in ondernemingen upstream of mijnen.
11 Onder "afpersing" van mijnen, vervoerroutes, punten waar mineralen worden verhandeld
of ondernemingen upstream wordt verstaan het onder bedreiging met geweld of andere
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mijnen, langs vervoerroutes of op plaatsen waar mineralen worden verhandeld;
en/of
iii)

illegaal belasting heffen van tussenpersonen, exportbedrijven of internationale
handelaren, of hen afpersen.

Risicobeheer van directe of indirecte steun aan nietgouvernementele gewapende groepen:
4. Wij gaan onmiddellijk over tot opschorting of verbreking van de banden met leveranciers
upstream wanneer wij constateren dat er redelijkerwijs sprake is van een risico dat zij
mineralen betrekken van, of verbonden zijn aan, een partij die direct of indirect steun
verleent aan niet-gouvernementele bewapende groepen, zoals gedefinieerd in punt 3.

Openbare of particuliere veiligheidstroepen:
5. Wij komen overeen dat wij overeenkomstig punt 10 afzien van elke directe of indirecte
steun aan openbare of particuliere veiligheidstroepen die onrechtmatig controle
uitoefenen over mijnen, vervoerroutes en actoren upstream in de toeleveringsketen;
illegaal belasting heffen of geld of mineralen afpersen bij toegangspunten tot mijnen,
langs vervoerroutes of op plaatsen waar mineralen worden verhandeld; of illegaal
belasting heffen van tussenpersonen, exportbedrijven of internationale handelaren, of
hen afpersen.

12

6. We erkennen dat openbare of particuliere veiligheidstroepen in de mijnen en/of
omliggende gebieden en/of langs vervoerroutes uitsluitend ten taak hebben om de
rechtsstaat te handhaven, met inbegrip van de bescherming van de mensenrechten, het
verschaffen van veiligheid aan mijnwerkers, materiaal en voorzieningen, en de
bescherming van de mijn of vervoerroutes tegen inmenging in de rechtmatige winning en
verhandeling van mineralen.
7. Wanneer wij of een onderneming in onze toeleveringsketen gebruikmaken van de
diensten van openbare of particuliere veiligheidstroepen, verbinden wij ons ertoe of
eisen wij dat dergelijke veiligheidstroepen in overeenstemming met de Vrijwillige
Principes inzake beveiliging en mensenrechten worden ingezet. In het bijzonder steunen
wij of nemen wij stappen gericht op de vaststelling van een screeningsbeleid om ervoor
te zorgen dat personen of eenheden van veiligheidstroepen waarvan bekend is dat zij
verantwoordelijk zijn voor grove mensenrechtenschendingen niet in dienst worden
genomen.
8. Wij zullen inspanningen ondersteunen, of maatregelen nemen, om een dialoog aan te
straffen, en zonder dat de betrokkene dit vrijwillig heeft aangeboden, opeisen van
geldsommen of mineralen, vaak in ruil voor het verlenen van toegang tot de exploitatie
van de mijn, de toegang tot vervoerroutes, of tot het vervoer, de aan- of verkoop van
mineralen.
12 "Directe of indirecte steun" heeft geen betrekking op wettelijk voorgeschreven vormen
van steun, met inbegrip van belastingen, vergoedingen en/of royalty's die
ondernemingen betalen aan de regering van een land waar zij actief zijn (zie punt 13
hieronder over informatieverstrekking ten aanzien van dergelijke betalingen).
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gaan met centrale of lokale overheden, internationale en maatschappelijke organisaties
teneinde bij te dragen tot werkbare oplossingen om de transparantie, evenredigheid en
verantwoordingsplicht in aan openbare veiligheidstroepen gedane betalingen voor het
bieden van beveiliging te verbeteren.
9. Wij ondersteunen inspanningen, of nemen maatregelen, om een dialoog aan te gaan
met lokale overheden, internationale en maatschappelijke organisaties, om de
blootstelling van kwetsbare groepen aan de nadelige effecten van de aanwezigheid van
openbare of particuliere veiligheidstroepen in mijngebieden te voorkomen of te
beperken, in het bijzonder voor ambachtelijke mijnwerkers wanneer mineralen in de
toeleveringsketen worden gewonnen door middel van ambachtelijke of kleinschalige
mijnbouw.

Risicobeheer van openbare of particuliere veiligheidstroepen:
10. In overeenstemming met de specifieke positie van de onderneming in de
toeleveringsketen wordt samen met leveranciers en andere belanghebbenden
onmiddellijk een risicobeheersplan ontwikkeld, vastgesteld en ten uitvoer gelegd om het
risico

op

directe

of

indirecte

steunverlening

aan

openbare

of

particuliere

veiligheidstroepen te voorkomen of te beperken, zoals vermeld onder punt 5, wanneer
wij vaststellen dat er redelijkerwijs sprake is van een dergelijk risico. In dergelijke
gevallen worden na mislukte pogingen tot risicobeperking binnen zes maanden na
vaststelling van het risicobeheersplan de banden met leveranciers door ons opgeschort
13

of verbroken. Wanneer wij vaststellen dat er redelijkerwijs sprake is van een risico op
activiteiten die niet stroken met de punten 8 en 9, reageren wij op dezelfde wijze.

Omkoping en bedrieglijke onjuiste weergave van de oorsprong van
mineralen:
11. Er worden door ons geen steekpenningen aangeboden, beloofd, verstrekt of gevraagd,
en wij weerstaan verzoeken tot het aannemen van steekpenningen om de oorsprong
van mineralen te verbergen of te verhullen, of om aan overheden voor de winning, de
verhandeling, de verwerking, het vervoer en de uitvoer van mineralen betaalde
belastingen, vergoedingen en royalty's op frauduleuze wijze op te geven.

14

13 Zoals in stap 3, onder D), van bijlage I wordt uiteengezet, behoren ondernemingen na de
vaststelling van het risicobeheersplan een aanvullende risicobeoordeling uit te voeren
voor risico's die beperking vereisen. Indien er binnen zes maanden na de vaststelling
van het risicobeheersplan geen aanzienlijke meetbare verbetering is bij de preventie of
de beperking van het risico op directe of indirecte steun aan openbare of particuliere
veiligheidstroepen als bedoeld in punt 5, behoren ondernemingen de banden met de
leverancier gedurende ten minste drie maanden op te schorten of te verbreken. De
onderbreking kan worden gekoppeld aan een herzien risicobeheersplan, waarin de
prestatiedoelstellingen voor geleidelijke verbetering worden vermeld die moeten worden
verwezenlijkt voordat de handelsbetrekkingen worden hervat.
14 Zie OESO-Verdrag inzake bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij
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Witwassen van geld:
12. Wij ondersteunen inspanningen of nemen maatregelen om bij te dragen tot de
daadwerkelijke uitbanning van het witwassen van geld wanneer wij constateren dat er
redelijkerwijs sprake is van een risico op het witwassen van geld dat voortkomt uit of
verbonden is aan de winning, de verhandeling, de verwerking, het vervoer of de uitvoer
van mineralen afkomstig van de illegale heffing van belastingen of de afpersing van
mineralen op toegangspunten tot mijnen, langs vervoerroutes of op plaatsen waar
mineralen worden verhandeld door leveranciers upstream.

Betaling van belastingen, vergoedingen en royalty's
verschuldigd aan overheden:
13. Wij zorgen ervoor dat alle belastingen, vergoedingen en royalty's in verband met de
winning, verhandeling en uitvoer van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden aan
de bevoegde overheden worden betaald, en wij verbinden ons ertoe om dergelijke
betalingen naargelang de positie van de onderneming in de toeleveringsketen
openbaar te maken overeenkomstig de beginselen die zijn uiteengezet in het initiatief
inzake transparantie van winningsindustrieën (EITI, Extractive Industry Transparency
Initiative).

Risicobeheersing van omkoping en bedrieglijke onjuiste weergave van de
oorsprong van mineralen, het witwassen van geld en de betaling van
belastingen, vergoedingen en royalty's aan overheden:
14. In overeenstemming met de specifieke positie van de onderneming in de
toeleveringsketen verbinden wij ons tot een dialoog met leveranciers, centrale of lokale
overheidsinstanties, internationale en maatschappelijke organisaties en betrokken
derden om in voorkomend geval de prestaties te verbeteren en te volgen met het oog
op het voorkomen of beperken van risico's op nadelige effecten door middel van
meetbare maatregelen die binnen een redelijke termijn worden genomen. Banden met
leveranciers upstream worden door ons opgeschort of verbroken na mislukte pogingen
tot risicobeperking.

15

internationale zakelijke transacties (1997) en het Verdrag van de Verenigde Naties
tegen corruptie (2004).
15 Zoals in stap 3, onder D), van bijlage I wordt uiteengezet, behoren ondernemingen na
de vaststelling van het risicobeheersplan een aanvullende risicobeoordeling uit te
voeren voor risico's die beperking vereisen. Indien er binnen zes maanden na de
vaststelling van het risicobeheersplan geen aanzienlijke meetbare verbetering is in het
voorkomen of beperken van risico's op omkoping en op de bedrieglijke onjuiste
weergave van de oorsprong van mineralen, het witwassen van geld en de betaling van
belastingen, vergoedingen en royalty 's aan overheden, behoren ondernemingen de
banden met de leverancier gedurende ten minste drie maanden moeten op te schorten
of te verbreken. De onderbreking kan worden gekoppeld aan een herzien
risicobeheersplan, waarin de prestatiedoelstellingen voor geleidelijke verbetering
worden vermeld die moeten worden verwezenlijkt voordat de handelsbetrekkingen
worden hervat.
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BIJLAGE III

Voorgestelde maatregelen voor risicobeperking en
indicatoren voor het meten van verbetering

BELEID VOOR TOELEVERINGSKETENS - VEILIGHEID
EN DAARAAN GERELATEERDE KWESTIES
RISICOBEPERKING:
Ondernemingen upstream kunnen overwegen om afzonderlijk of via verenigingen,
gezamenlijke beoordelingsteams of andere geschikte middelen de volgende
voorgestelde risicobeperkende maatregelen te nemen:
• de bevoegde centrale overheidsinstantie waarschuwen (bv. het ministerie van
Mijnbouw) indien in de toeleveringsketen uitbuiting of misbruik wordt vastgesteld;
• in gebieden waar sprake is van illegale belasting of afpersing in verband met
mineralen onmiddellijk in actie komen om te waarborgen dat tussenpersonen en
groepage-expediteurs upstream de betalingen aan openbare of particuliere
veiligheidstroepen voor het bieden van veiligheid downstream of publiekelijk
bekendmaken;
• in gesprek gaan met tussenpersonen en groepage-expediteurs om hen bij te
ondersteunen bij het opbouwen van de nodige capaciteiten om het gedrag van en
de betalingen aan veiligheidstroepen te documenteren;
• in het geval van het betrekken van mineralen uit gebieden met ambachtelijke en
kleinschalige

mijnbouw

veiligheidsafspraken

het

bevorderen

tussen

van

de

ambachtelijke

formalisering
en

van

de

kleinschalige

mijnbouwgemeenschappen, lokale overheden en openbare of particuliere
veiligheidstroepen

om

er,

in

samenwerking

met

maatschappelijke

en

internationale organisaties, in voorkomend geval voor te zorgen dat alle
betalingen vrijwillig worden gedaan en evenredig zijn aan de verleende dienst, en
het verduidelijken van de regels volgens welke veiligheidsdiensten worden
ingezet, in overeenstemming met de Vrijwillige beginselen inzake beveiliging en
mensenrechten (Voluntary Principles on Security and Human Rights), de VNgedragscode voor wetshandhavers en de VN-grondbeginselen inzake het gebruik
van geweld en vuurwapens door wetshandhavers;
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BELEID VOOR TOELEVERINGSKETENS – BEVEILIGING EN
DAARAAN GERELATEERDE KWESTIES (vervolg)
• ondersteunen van gemeenschapsforums om informatie te delen en bekend te
maken;
• indien van toepassing, ondersteunen van de totstandkoming van een trust of een
ander vergelijkbaar fonds waaruit veiligheidstroepen worden betaald voor hun
diensten;
• opbouwen van samenwerkingsverbanden met, al naargelang het geval,
internationale

of

maatschappelijke

organisaties,

ter

ondersteuning

van

capaciteitsopbouw van veiligheidstroepen in overeenstemming met de Vrijwillige
beginselen inzake beveiliging en mensenrechten (Voluntary Principles on
Security and Human Rights),de VN-gedragscode voor wetshandhavers en de VNgrondbeginselen

inzake

het

gebruik

van

geweld

en

vuurwapens

door

wetshandhavers.
Zie voor nadere informatie Multilateral Investment Guarantee Agency, The
Voluntary Principles on Security and Human Rights: An Implementation Toolkit for
Major Sites (2008); Internationale Comité van het Rode Kruis - Training Resources
for armed police and security personnel; en de Internationale gedragscode voor
particuliere beveiligingsbedrijven (International Code of Conduct for Private Security
Service Providers) (2010).
AANBEVOLEN INDICATOREN VOOR HET METEN VAN VERBETERING: Zie
bijvoorbeeld Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Human Rights,
Mining and Metals Sector Supplement (versie 3.0), indicator HR8: "Percentage van
het beveiligingspersoneel dat is opgeleid over het beleid en de procedures van de
organisatie met betrekking tot aspecten van de mensenrechten die relevant zijn bij
verrichtingen". Zie voor een verdere beschrijving van de indicatoren het commentaar
bij de indicator. Voor richtsnoeren inzake rapportage over indicatoren en het
verzamelen van relevante informatie, ook met betrekking tot de risico's voor vrouwen
en

gemeenschappen,

zie

Global

Reporting

Initiative,

Richtlijnen

voor

duurzaamheidsrapportage en GRI-toevoeging inzake de mijnbouw- en metaalsector
(Mining and Metals Sector Supplement), versie 3.0.
Met betrekking tot mineralen afkomstig uit mijnen of vervoerd langs routes waar
veiligheidsdiensten aanwezig zijn, het percentage mineralen of geld, per nietgeaggregeerde ladingseenheid, dat illegaal is belast of afgeperst van actoren
upstream door openbare of particuliere veiligheidstroepen; de aard en het type van
de betalingen aan openbare of particuliere beveiliging, met inbegrip van de aard en
het type van de regelingen inzake de beveiligingstaken en betalingsvoorwaarden.

BELEID VOOR TOELEVERINGSKETENS - BEVEILIGING EN
BLOOTSTELLING VAN AMBACHTELIJKE MIJNWERKERS AAN
NADELIGE GEVOLGEN
RISICOBEPERKING:
Bij het betrekken van mineralen uit gebieden met ambachtelijke mijnbouw kunnen
ondernemingen upstream overwegen

om

afzonderlijk of via verenigingen,
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gezamenlijke evaluatieteams of andere geschikte middelen
voorgestelde risicobeperkende maatregelen ten uitvoer te leggen:

de

volgende

• beperken van het risico op blootstelling van ambachtelijke mijnwerkers aan
misbruik, door ondersteuning van inspanningen van de regeringen in gastlanden
ten behoeve van de geleidelijke professionalisering en formalisering van de
ambachtelijke sector, middels het oprichten van coöperaties, verenigingen of
andere lidmaatschapsstructuren.
Voor nadere richtsnoeren over hoe deze risicobeperking uit te voeren, zie
Responsible Jewellery Council, Standards Guidance, "COP 2.14 Artisanal and
Small-Scale Mining", waaronder "ondersteuning van de gemeenschap in ruimere zin
door zo veel mogelijk ter plaatse goederen en diensten te betrekken; uitbanning van
kinderarbeid als voorwaarde voor betrokkenheid bij de gemeenschap; verbetering
van de omstandigheden van vrouwen in gemeenschappen van ambachtelijke
kleinschalige mijnwerkers door middel van programma's gericht op bewustwording
en versterking van de rol van vrouwen in de gemeenschap."
AANBEVOLEN INDICATOREN VOOR HET METEN VAN VERBETERING: Zie
bijvoorbeeld Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Society, Mining and
Metals Sector Supplement (Version 3.0), indicator MM8: "Aantal de operationele
locaties (en percentage daarvan) [...] waar ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw
plaatsvindt op het terrein, of in de onmiddellijke nabijheid ervan; de bijbehorende
risico's en de maatregelen die zijn genomen om deze risico's te beheren en te
beperken". Zie voor een verdere beschrijving van de indicatoren het commentaar bij
de indicator. Voor richtsnoeren inzake rapportage over indicatoren en het
verzamelen

van

relevante

informatie,

met

inbegrip

van

risico's

voor

gemeenschappen en vrouwen, zie Global Reporting Initiative, Richtlijnen voor
duurzaamheidsrapportage en toevoeging inzake de mijnbouw- en metaalsector
(Mining and Metals Sector Supplement), versie 3.0.
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BELEID VOOR TOELEVERINGSKETENS - OMKOPING EN
BEDRIEGLIJKE ONJUISTE WEERGAVE VAN DE OORSPRONG VAN
MINERALEN
RISICOBEPERKING:
Ondernemingen upstream kunnen samenwerken door middel van verenigingen,
beoordelingsteams of andere geschikte middelen, om capaciteitsopbouw voor
leveranciers, met name kleine en middelgrote ondernemingen, te realiseren
teneinde

passende

zorgvuldigheidsmaatregelen

voor

verantwoorde

toeleveringsketens in mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden toe te passen.
AANBEVOLEN INDICATOREN VOOR HET METEN VAN VERBETERING:
Indicatoren voor verbetering behoren de in deze richtsnoeren opgenomen
processen als uitgangspunt te nemen. Tot de indicatoren behoren bijvoorbeeldde
downstream openbaar gemaakte informatie; de aard van de bewakingsketen of het
systeem voor transparantie in de toeleveringsketen dat gebruikt wordt; de aard en
vorm van risicobeoordeling en -beheer in de toeleveringsketen, met name om de
door de bewakingsketen en transparantiesystemen gegenereerde informatie te
controleren; de inzet van de onderneming voor training in capaciteitsopbouw en/of
andere initiatieven in de sector gericht op passende zorgvuldigheid in de
toeleveringsketen.

BELEID VOOR TOELEVERINGSKETENS RISICOBEPERKING VAN HET WITWASSEN VAN GELD:
Ondernemingen

upstream

kunnen

overwegen

om

afzonderlijk

of

via

verenigingen, gezamenlijke beoordelingsteams of andere geschikte middelen de
volgende voorgestelde risicobeperkende maatregelen te nemen:
• alarmsignalen ontwikkelen voor de leverancier, de klant en de transactie om verdacht
gedrag en activiteiten vast te stellen;
• de identiteit van alle leveranciers, zakenpartners en klanten vaststellen en verifiëren;
• verdachte gedragingen van criminele activiteiten melden bij lokale, nationale,
regionale en internationale wetshandhavingsinstanties.
Voor nadere richtsnoeren, zie Financial Action Task Force, Guidance on the riskbased

approach

to

combating

money

laundering

and

terrorist

financing

(Richtsnoeren inzake de risicoanalyse-benadering ter bestrijding van witwassen en
terrorismefinanciering).
AANBEVOLEN INDICATOREN VOOR HET METEN VAN VERBETERING:
Indicatoren voor verbetering behoren de in deze richtsnoeren opgenomen
processen als uitgangspunt te nemen. Tot de mogelijke indicatoren behoren
bijvoorbeeld het beleid voor toeleveringsketens; de downstream openbaar gemaakte
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informatie, de aard van de bewakingsketen of het bestaande systeem voor
transparantie in de toeleveringsketen; de aard en de vorm van risicobeoordelingen
en -beheer in de toeleveringsketen, met name om de door de bewakingsketen en
transparantiesystemen gegenereerde informatie te controleren; de inzet van de
onderneming voor training in capaciteitsopbouw en/of andere initiatieven in de
sector gericht op passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen.

BELEID VOOR TOELEVERINGSKETENS - TRANSPARANTIE INZAKE
BELASTINGEN, VERGOEDINGEN EN ROYALTY'S BETAALD AAN
OVERHEDEN
RISICOBEPERKING:
Ondernemingen upstream kunnen overwegen om afzonderlijk of middels
verenigingen, beoordelingsteams of andere geschikte manieren de volgende
voorgestelde risicobeperkende maatregelen te nemen om de volgende activiteiten te
ondernemen:
• de uitvoering van het initiatief inzake transparantie van winningsindustrieën (EITI,
Extractive Industry Transparency Initiative) te ondersteunen;
• de openbaarmaking ondersteunen van niet-geaggregeerde informatie over
belastingen, vergoedingen en royalty's die worden betaald aan overheden ten
behoeve van de winning, verhandeling en uitvoer van mineralen uit conflict- en
hoogrisicogebieden;
• de desbetreffende lokale en nationale overheidsinstanties informeren over
mogelijke tekortkomingen bij de inning en controle van ontvangen betalingen;
• training in capaciteitsopbouw voor deze instanties ondersteunen om hun taken
effectief uit te voeren.
Zie http://eiti.org/document/businessguide voor een leidraad over hoe bedrijven
EITI kunnen ondersteunen.
AANBEVOLEN INDICATOREN VOOR HET METEN VAN VERBETERING: Zie
bijvoorbeeld Global Reporting Initiative, Indicator Protocols Set: Economic, Mining
and Metals Sector Supplement (Version 3.0), indicator EC1: "Directe economische
waarde die wordt gegenereerd en verspreid, met inbegrip van inkomsten,
exploitatiekosten, werknemersbeloningen, schenkingen en andere investeringen in
de

gemeenschap,

ingehouden

winsten,

en

betalingen

aan

leveranciers,

kapitaalverstrekkers en regeringen". Zie voor een verdere beschrijving van de
indicatoren het commentaar bij de indicator. Voor richtsnoeren inzake rapportage
over indicatoren en het verzamelen van relevante informatie, zie Global Reporting
Initiative, Richtlijnen voor duurzaamheidsrapportage en toevoeging inzake de
mijnbouw- en metaalsector (Mining and Metals Sector Supplement), versie 3.0.
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TOEVOEGING INZAKE TIN, TANTAAL EN WOLFRAAM

Toepassingsgebied en definities
In

deze

toevoeging

worden

specifieke

richtsnoeren

gegeven

inzake

zorgvuldigheidsmaatregelen die in de toeleveringsketen van tin, tantaal en wolfraam (hierna
"mineralen" genoemd) afkomstig uit conflict- en hoogrisicogebieden naargelang de
verschillende posities van ondernemingen in de toeleveringsketen van mineralen dienen te
worden toegepast. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rollen van ondernemingen
upstream en ondernemingen downstream in de toeleveringsketen en de overeenkomstige
aanbevelingen voor passende zorgvuldigheid die tot die ondernemingen zijn gericht.
Voor de toepassing van deze toevoeging wordt onder "upstream" verstaan de
toeleveringsketen van mineralen vanaf de mijn tot smelterijen/raffinaderijen. Tot
"ondernemingen upstream" behoren mijnwerkers (ambachtelijke en kleinschalige of
grootschalige producenten),

16

lokale handelaars of exporteurs van het land van oorsprong

van de mineralen, internationale handelaren in metaalconcentraten, opwerkingsbedrijven
en smelterijen/raffinaderijen. In de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid voor
verantwoorde toeleveringsketens van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden en deze
toevoeging inzake tin, tantaal en wolfraam (hierna "richtsnoeren" genoemd) wordt onder
andere aanbevolen dat deze ondernemingen een intern controlesysteem instellen voor de
mineralen die in hun bezit zijn (bewakingsketen of traceerbaarheidssysteem) en ter plaatse
beoordelingsteams opzetten, mogelijk gezamenlijk middels onderlinge samenwerking
tussen ondernemingen upstream met behoud van individuele verantwoordelijkheid, voor de
productie en het delen van controleerbare, betrouwbare, actuele informatie over de
kwalitatieve omstandigheden van de winning, verhandeling, verwerking en uitvoer van
mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden. In deze richtsnoeren worden deze
upstreamondernemingen opgeroepen om de resultaten van risicobeoordelingen aan hun
afnemers ter beschikking te stellen en audits van de zorgvuldigheidspraktijken van
smelterijen/raffinaderijen uit te laten voeren door onafhankelijke derden, onder meer door
middel van een geïnstitutionaliseerd mechanisme.

16 Tot "upstreamondernemingen" behoren ook ambachtelijke of kleinschalige
ondernemingen, en niet zozeer individuele ambachtelijke mijnwerkers of informele
samenwerkingsgroepen van dergelijke mijnwerkers.

30OESO-RICHTSNOEREN VOOR PASSENDE ZORGVULDIGHEID VOOR VERANTWOORDE TOELEVERINGSKETENS VAN MINERALEN UIT CONFLICT-... © OESO 2013

TOEVOEGING INZAKE TIN, TANTAAL EN WOLFRAAM

Onder "downstream" wordt verstaan de toeleveringsketen van mineralen vanaf
smelterijen/raffinaderijen tot detailhandelaren. Tot "ondernemingen downstream" behoren
handelaren in metalen en metaalbeurzen, producenten van onderdelen, producenten van
producten, producenten van originele onderdelen (original equipment manufacturers,
OEM's) en de detailhandel. De richtsnoeren bevatten de aanbeveling aan ondernemingen
downstream om naar hun beste vermogen vast te stellen welke zorgvuldigheidsprocessen
de smelterijen/raffinaderijen in hun toeleveringsketen toepassen, en deze processen te
evalueren

en

te

beoordelen

of

zij

de

in

deze

richtsnoeren

beschreven

zorgvuldigheidsmaatregelen ten uitvoer leggen. Ondernemingen downstream kunnen
deelnemen aan sectorale regelingen voor de beoordeling van de naleving van deze
richtsnoeren door smelterijen/raffinaderijen en kunnen putten uit de in het kader van die
regelingen verstrekte informatie om aan de aanbevelingen in deze richtsnoeren te voldoen.
Dit onderscheid weerspiegelt het feit dat interne controlemechanismen op basis van
het traceren van de mineralen in het bezit van een onderneming na het smelten over het
algemeen niet uitvoerbaar zijn, omdat geraffineerde metalen op de consumentenmarkt
worden gebracht in de vorm materialen in verschillende onderdelen van eindproducten. Op
grond van deze praktische moeilijkheden behoren ondernemingen downstream interne
controles vast te stellen ten aanzien van hun directe leveranciers en kunnen zij hun
inspanningen

coördineren

middels

sectorale

initiatieven

om

vat

te

krijgen

op

onderaannemers, praktische problemen op te lossen en de in deze richtsnoeren gedane
aanbevelingen voor passende zorgvuldigheid daadwerkelijk na te leven.

Alarmsignalen die leiden tot de toepassing van deze toevoeging
Deze richtsnoeren zijn van toepassing op actoren die werkzaam zijn in conflict- en
hoogrisicogebieden, of die mogelijk tin (cassiteriet) tantaal (tantaliet) of wolfraam
(wolframiet) of gesmolten derivaten daarvan uit conflict- en hoogrisicogebieden leveren of
gebruiken. Ondernemingen moeten eerst een beoordeling maken van hun praktijken voor
het betrekken van mineralen of metalen om vast te stellen of de richtsnoeren daarop van
toepassing zijn. De volgende alarmsignalen behoren aanleiding te geven tot toepassing van
de normen en processen voor passende zorgvuldigheid die in deze richtsnoeren zijn
opgenomen:

Alarmsignalen met betrekking tot locaties van minerale oorsprong en
doorvoer:
De

mineralen

hoogrisicogebied.

zijn

afkomstig

uit

of

vervoerd

door

een

conflict-

of

17

De mineralen zouden afkomstig zijn uit een land waar de bekende voorraden,
vermoedelijke hulpbronnen of verwachte productieniveaus van de mineralen in
kwestie beperkt zijn (dat wil zeggen: de aangegeven hoeveelheden mineralen uit

17 Zie de richtsnoeren voor de definitie en indicatoren van conflict- en hoogrisicogebieden.
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dat

land

corresponderen

niet

met

de bekende

reserves

of verwachte

productieniveaus).
De mineralen zouden afkomstig zijn uit een land waarvan bekend is dat het een
doorvoerpunt is voor mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden.

Alarmsignalen met betrekking tot leveranciers:
De leveranciers van de onderneming of andere bekende ondernemingen upstream
hebben aandeelhouders- of andere belangen in ondernemingen die mineralen
leveren uit of actief zijn in een van de bovengenoemde locaties van oorsprong en
doorvoer van mineralen die aanleiding geven tot alarmsignalen.
Van de leveranciers van de onderneming of andere bekende ondernemingen
upstream is bekend dat zij gedurende de afgelopen 12 maanden mineralen hebben
betrokken van een locatie van oorsprong en doorvoer van mineralen die aanleiding geeft tot
alarmsignalen.
Indien een onderneming in de toeleveringsketen niet in staat is om te bepalen of de
mineralen in het bezit van de onderneming afkomstig zijn uit een "locatie van oorsprong of
doorvoer van mineralen die aanleiding geeft tot alarmsignalen", wordt zij verwezen naar
stap 1 van de richtsnoeren.
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Figuur 1. Risico's in de toeleveringsketen van tin, tantaal en wolfraam uit conflict- en hoogrisicogebieden
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STAP 1: INSTELLEN VAN STERKE ONDERNEMINGS
BEHEERSYSTEMEN
DOELSTELLING: Waarborgen dat risico's verbonden aan mineralen uit conflict- en
hoogrisicogebieden met behulp van de binnen de onderneming bestaande systemen
voor passende zorgvuldigheid en beheersystemen worden tegengegaan.

A. Een beleid voor toeleveringsketens van mineralen afkomstig uit
conflict- en hoogrisicogebieden vaststellen en zich hiertoe
verbinden. Dit beleid, dat voor alle ondernemingen in de toeleveringsketen geldt,
behoort het volgende omvatten:
1. een beleidsverbintenis waarmee een referentiekader wordt opgesteld houdende
beginselen inzake de winning, het vervoer, de op- en overslag, verhandeling,
verwerking, het smelten, raffineren en legeren en de uitvoer van mineralen, waaraan de
onderneming haar eigen activiteiten en de activiteiten en betrekkingen van haar
leveranciers toetst. Dit beleid dient in overeenstemming te zijn met de normen die zijn
vastgesteld in het modelbeleid voor toeleveringsketens in bijlage II;
2. een duidelijk en coherent beheersproces om ervoor te zorgen dat risico's op passende
wijze worden beheerd. De onderneming behoort zich te verbinden aan de stappen en
aanbevelingen voor passende zorgvuldigheid die zijn uiteengezet voor de verschillende
in deze richtsnoeren vastgestelde niveaus.

B. Interne beheersystemen structureren ter bevordering van
passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen. Ondernemingen in
de toeleveringsketen behoren:
1. bevoegdheid en verantwoordelijkheid toe te kennen aan het hogere management met de
nodige bekwaamheid, kennis en ervaring voor het toezicht op de processen voor
passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen;
2. de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen voor de ondersteuning van het
beheer van en het toezicht op deze processen;

18

3. een organisatiestructuur en communicatieprocessen tot stand te brengen om ervoor te
zorgen dat cruciale informatie, met inbegrip van het beleid van de onderneming, de
betrokken werknemers en leveranciers bereikt;
4. voor interne verantwoordingsplicht te zorgen ten aanzien van de tenuitvoerlegging van
het zorgvuldigheidsproces in de toeleveringsketen.

C. Een systeem instellen voor controles en transparantie in
de toeleveringsketen van mineralen.
C. 1. SPECIFIEKE AANBEVELINGEN - Voor lokale exporteurs van mineralen
1. Verzamelen

19

en openbaar maken van de volgende gegevens aan afnemers

18 Artikel 4, lid 1, onder d), van ISO 9001:2008.
19 Passende zorgvuldigheid is een continu, proactief en reactief proces. Derhalve kunnen
de gegevens worden verzameld en geleidelijk opgebouwd waarbij de kwaliteit
geleidelijk wordt verbeterd aan de hand van de verschillende stappen in de
richtsnoeren, met inbegrip van communicatie met de leveranciers [bijvoorbeeld door
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downstream, die deze vervolgens verder doorgeven in de toeleveringsketen en aan de
regionale of mondiale geïnstitutionaliseerde mechanismen, zodra deze zijn ingesteld met
het oog op verzameling en verwerking van gegevens over mineralen uit conflict- en
hoogrisicogebieden:
a) alle belastingen, vergoedingen en royalty's betaald aan overheden voor de winning,
verhandeling, het vervoer en de uitvoer van mineralen;
b) alle andere betalingen aan overheidsfunctionarissen voor de winning, verhandeling,
het vervoer en de uitvoer van mineralen;
c) alle belastingen en andere betalingen aan openbare of particuliere veiligheidstroepen
of andere gewapende groepen, op alle punten in de toeleveringsketen vanaf de
winning;
d) de eigendomsstructuur (met inbegrip van de uiteindelijke begunstigden) en de
bedrijfsstructuur van de exporteur, met inbegrip van de namen van de
leidinggevenden en bestuurders; de banden van de onderneming en haar
leidinggevenden met bedrijven, regeringen, politici en strijdkrachten;
e) de mijn van oorsprong van de mineralen;
f) de hoeveelheid, data en winningsmethode (kleinschalige en ambachtelijke of
grootschalige winning);
g) de locaties waar de mineralen consolidatie, verwerking en upgrading ondergaan;
h) de identificatie van alle tussenpersonen en groepage-expediteurs upstream of andere
actoren in de toeleveringsketen upstream;
i) vervoerroutes.

C.
2. SPECIFIEKE AANBEVELINGEN - Voor internationale handelaren
in metaalconcentraten en opwerkingsbedrijven van mineralen:
1. De bovenstaande voorschriften inzake informatieverstrekking opnemen in commerciële
contracten met lokale exporteurs.

20

2. De volgende gegevens verzamelen en doorgeven aan directe afnemers downstream en
aan de regionale of mondiale geïnstitutionaliseerde mechanismen, zodra deze zijn
ingesteld met het oog op verzameling en verwerking van gegevens over mineralen uit
conflict- en hoogrisicogebieden:
a) alle documentatie aangaande de uitvoer, invoer en wederuitvoer, met inbegrip van
gegevens over alle betalingen die voor de uitvoer, invoer en wederuitvoer zijn gedaan
middel van contractuele bepalingen of andere processen zoals beschreven in stap 1,
onder C), en stap 1, onder D)], door middel van bewakingsketens en
traceerbaarheidssystemen [zie stap 1, onder C), 4)], en door middel van
risicobeoordelingen [zie stap 2, onder I), en aanhangsel: Leidraad voor
risicobeoordelingen door ondernemingen upstream].
20 Het is de verantwoordelijkheid van de internationale handelaar in metaalconcentraten
om de gegevens te verzamelen en bewaren die zijn opgevraagd bij de lokale
exporteurs, ongeacht of de exporteurs zich aan de aanbevelingen hebben gehouden.
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en

alle

belastingen

en

andere

betalingen

aan

openbare

of

particuliere

veiligheidstroepen of andere gewapende groepen;
b) identificatiegegevens van alle directe leveranciers (lokale exporteurs);
c) alle door de lokale exporteur verstrekte gegevens.

C. 3. SPECIFIEKE AANBEVELINGEN - Voor smelterijen/raffinaderijen:
1. De bovenstaande voorschriften inzake informatieverstrekking opnemen in commerciële
overeenkomsten

met

internationale

handelaren

opwerkingsbedrijven en lokale exporteurs van mineralen.

in

metaalconcentraten,

21

2. De door de hieronder beschreven bewakingsketen en/of het hieronder beschreven
traceerbaarheidssysteem verkregen gegevens gedurende ten minste vijf jaar bewaren,

22

bij voorkeur in een gecomputeriseerd gegevensbestand, en die gegevens beschikbaar
stellen aan afnemers downstream en aan de regionale of mondiale geïnstitutionaliseerde
mechanismen, zodra deze zijn ingesteld met het oog op verzameling en verwerking van
gegevens over mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden.

C. 4. SPECIFIEKE AANBEVELINGEN - Voor alle ondernemingen upstream:
1. Een bewakingsketen en/of traceerbaarheidssysteem invoeren waarmee de volgende
gegevens in niet-geaggregeerde vorm worden verkregen over mineralen uit een "locatie
van oorsprong of doorvoer van mineralen die aanleiding geeft tot alarmsignalen", bij
voorkeur onderbouwd door documentatie: mijn van oorsprong van de mineralen;
hoeveelheid en datum van winning; locaties waar de mineralen zijn geconsolideerd,
verhandeld of verwerkt; alle belastingen, vergoedingen, royalty's of andere aan
overheidsfunctionarissen gemaakte betalingen voor de winning, de verhandeling, het
vervoer of de uitvoer van mineralen; alle belastingen en andere betalingen aan openbare
of particuliere veiligheidstroepen of andere gewapende groepen; identificatie van alle
actoren in de toeleveringsketen upstream; vervoerroutes.

23

2. Alle gegevens die op grond van de in deze richtsnoeren genoemde normen en
processen voor passende zorgvuldigheid zijn verzameld en bewaard, beschikbaar
stellen aan afnemers downstream en auditors alsook aan alle geïnstitutionaliseerde
regionale of mondiale mechanismen, zodra deze zijn ingesteld met het oog op
verzameling

en

verwerking

van

gegevens

over

mineralen

uit

conflict-

en

hoogrisicogebieden.

21 Het is de verantwoordelijkheid van de smelterij/raffinaderij om de gegevens te
verzamelen en bewaren die bij de internationale handelaren in metaalconcentraten en
lokale exporteurs zijn opgevraagd, ongeacht of zij voldoen aan de hierboven genoemde
aanbevelingen.
22 Zie aanbeveling 10 van de Financiële-actiegroep (FATF, Financial Action Task Force).
Zie ook bijlage II bij de Kimberleyprocescertificering en de Verklaring van Moskou
betreffende het Kimberleyproces.
23 Zie het ITRI Supply Chain Initiative (initiatief inzake de toeleveringsketen van tin
(iTSCi)).
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3. Aankopen met contant geld waar mogelijk voorkomen en ervoor zorgen dat alle
onvermijdelijke aankopen van mineralen met contant geld worden onderbouwd door
controleerbare
plaatsvinden.

documentatie,

en

bij

voorkeur

via

officiële

bankinstellingen

24

4. De tenuitvoerlegging ondersteunen van de beginselen en criteria die zijn vastgelegd in
het initiatief inzake transparantie van winningsindustrieën (EITI, Extractive Industry
Transparency Initiative).

C.5. SPECIFIEKE
downstream:

25 26

AANBEVELINGEN

-

Voor

alle

ondernemingen

1. Een transparantiesysteem voor toeleveringsketens invoeren dat de identificatie van de
smelterijen en raffinaderijen in de toeleveringsketen van mineralen van de onderneming
mogelijk maakt en waarmee de volgende gegevens dienen te worden verkregen over de
toeleveringsketen van mineralen uit "locaties van oorsprong of doorvoer van mineralen
die aanleiding geven tot alarmsignalen": de identificatie van alle landen van oorsprong,
vervoer

en

doorvoer

van

de

mineralen

in

de

toeleveringsketens

van

elke

smelterij/raffinaderij. Bedrijven die op grond van hun omvang of andere factoren moeite
hebben om actoren upstream ten opzichte van hun directe leveranciers te identificeren,
kunnen contact zoeken en actief samenwerken met bedrijven in de sector die zakelijke
betrekkingen hebben met dezelfde leveranciers of ondernemingen downstream, om te
identificeren welke smelterijen deel uitmaken van de toeleveringsketen.
2. De gerelateerde gegevens gedurende ten minste vijf jaar bewaren, bij voorkeur in de
vorm van een gecomputeriseerd gegevensbestand.
3. Bevordering van de uitbreiding van digitale systemen voor gegevensuitwisseling over
leveranciers

11

met gegevens over smelterijen/raffinaderijen en aanpassing van de

systemen teneinde de naleving van de zorgvuldigheidvereisten door leveranciers in de
toeleveringsketen van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden te kunnen
beoordelen aan de hand van in deze richtsnoeren aanbevolen criteria en processen, met
inachtneming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en andere voorbehouden
uit het oogpunt van mededinging.

27

24 Financiële instellingen worden aangemoedigd om bij hun klantonderzoek te verwijzen
naar deze richtsnoeren en de toevoegingen daarbij en om de naleving van deze
richtsnoeren in aanmerking te nemen bij hun besluitvorming.
25 Zie http://eiti.org/ voor informatie over het EITI. Zie
http://eiti.org/document/businessguide voor een leidraad voor de wijze waarop het
bedrijfsleven EITI kan ondersteunen.
26 Zie bijvoorbeeld de digitale informatiesystemen voor leveranciers, zoals e-Tasc.
27 Onder "vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en andere voorbehouden uit het oogpunt
van mededinging" wordt verstaan prijsinformatie en leveranciersrelaties, onverminderd
volgende evoluerende interpretatie. Alle gegevens worden bekendgemaakt aan de
geïnstitutionaliseerde regionale of mondiale mechanismen, zodra deze zijn ingesteld
met het oog op verzameling en verwerking van gegevens over mineralen uit conflict- en
hoogrisicogebieden.
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D. De betrokkenheid van de onderneming bij leveranciers
versterken. Ondernemingen in de toeleveringsketen dienen ervoor te zorgen dat
leveranciers zich verbinden tot een beleid voor toeleveringsketens in overeenstemming
met bijlage II en de in deze richtsnoeren beschreven zorgvuldigheidsprocessen.
Daartoe behoort de onderneming:
1. waar mogelijk langdurige betrekkingen in plaats van korte of eenmalige contracten tot
stand brengen met leveranciers teneinde meer controle te kunnen uitoefenen op
leveranciers;
2. leveranciers de verwachtingen van de onderneming mede te delen met betrekking tot
verantwoorde toeleveringsketens van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden, en
het

beleid

voor

toeleveringsketens

en

de

in

deze

richtsnoeren

beschreven

zorgvuldigheidsprocessen op te nemen in commerciële contracten en/of schriftelijke
overeenkomsten met leveranciers die kunnen worden toegepast en gecontroleerd,

28

met

inbegrip van, indien nodig, het recht om onaangekondigd controles bij leveranciers ter
plaatse uit te voeren en toegang te verkrijgen tot hun documentatie;
3. te overwegen op welke wijze leveranciers capaciteiten kunnen opbouwen om de
prestaties te verbeteren en te voldoen aan het beleid voor toeleveringsketens van de
onderneming, en hoe deze opbouw kan worden gesteund.

29

4. zich ertoe te verbinden meetbare plannen voor verbetering te ontwerpen met
leveranciers, met de betrokkenheid, in voorkomend geval en indien van toepassing, van
lokale en centrale overheden, en internationale en maatschappelijke organisaties bij het
nastreven van risicobeperking.

30

E. Een klachtenmechanisme
onderneming. Afhankelijk van

instellen

op

niveau

van

de

hun positie in de toeleveringsketen kunnen

ondernemingen in de toeleveringsketen:
1. een mechanisme ontwikkelen waarbij het belanghebbenden (de getroffen personen of
klokkenluiders) is toegestaan hun bezorgdheid te uiten over de omstandigheden van de
winning, verhandeling, het vervoer en de uitvoer van mineralen in conflict- en
hoogrisicogebieden. Hierdoor kan een onderneming worden gewaarschuwd over risico's
ten aanzien van problemen in haar toeleveringsketen in aanvulling op de situatie- en
risicobeoordelingen van de onderneming;
2. in een dergelijk mechanisme voorzien, ofwel rechtstreeks of door middel van
gezamenlijke regelingen met andere ondernemingen of organisaties aanbieden, of door
het bevorderen van de mogelijkheid een beroep te doen op een externe deskundige of
orgaan (bv. een ombudsman).

28 Zie stappen 2-5 voor informatie betreffende de controle van leveranciers en het beheer
van niet-naleving.
29 Zie stap 3, "Risicobeperking".
30 Zie stap 3, "Risicobeperking".
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STAP 2: RISICO'S IN DE TOELEVERINGSKETEN VASTSTELLEN EN
BEOORDELEN
DOELSTELLING: Identificeren en beoordelen van risico's met betrekking tot de
omstandigheden van de winning, verhandeling, verwerking en uitvoer van mineralen uit
conflict- en hoogrisicogebieden.

I. ONDERNEMINGEN UPSTREAM
Verwacht

wordt

dat

ondernemingen

upstream

opheldering

geven

over

de

bewakingsketen en de omstandigheden van de winning, verhandeling, verwerking en
uitvoer van mineralen en risico's beoordelen en identificeren door deze omstandigheden te
toetsen aan het modelbeleid voor toeleveringsketens van mineralen uit conflict- en
hoogrisicogebieden in bijlage II. Ondernemingen upstream kunnen samenwerken om door
middel van gemeenschappelijke initiatieven uitvoering te geven aan de aanbevelingen in
deze afdeling. Individuele ondernemingen behouden echter de verantwoordelijkheid voor
het in acht nemen van passende zorgvuldigheid, en dienen ervoor te zorgen dat in alle
gezamenlijke

werkzaamheden

naar

behoren

rekening

wordt

gehouden

met

de

omstandigheden die specifiek zijn voor de individuele onderneming.

A. De reikwijdte van de risicobeoordeling van de toeleveringsketen
van mineralen vaststellen. Smelterijen/raffinaderijen, internationale handelaars
in metaalconcentraten en opwerkingsbedrijven van mineralen behoren de in stap 1
verkregen informatie te beoordelen om gerichte risicobeoordelingen uit te voeren voor
mineralen en leveranciers waarbij sprake is van "alarmsignalen met betrekking tot
locaties van oorsprong of doorvoer van mineralen" en "alarmsignalen met betrekking tot
leveranciers", zoals vermeld in de inleiding.

B. In kaart brengen van de feitelijke omstandigheden van de
bestaande
en
geplande
toeleveringsketen(s)
van
de
onderneming. Ondernemingen upstream dienen de context van conflict- en
hoogrisicogebieden

te

beoordelen,

een

duidelijk

beeld

te

krijgen

van

de

bewakingsketen, de activiteiten en betrekkingen van alle leveranciers upstream, en de
locaties en kwalitatieve omstandigheden van de winning, verhandeling, verwerking en
uitvoer van het mineraal vast te stellen. Ondernemingen upstream behoren gebruik te
kunnen maken van de in stap 1 verzamelde en bewaarde gegevens, en behoren ter
plaatse gegevens te verkrijgen en bewaren om de toeleveringsketen in kaart te brengen
en

de

risico's

effectief

te

beoordelen.

zie

aanhangsel:

Leidraad

voor

risicobeoordelingen van ondernemingen upstream, waarin richtsnoeren voor het ter
plekke instellen van beoordelingsteams (hierna "beoordelingsteams" genoemd) en ter
overweging een aanbevolen vragenlijst. Beoordelingsteams kunnen worden ingesteld
door ondernemingen upstream die werkzaam zijn in of mineralen leveren uit conflict- en
hoogrisicogebieden. De individuele ondernemingen upstream blijven verantwoordelijk
voor

het

volgen

van

en

gevolg

geven

aan

de

aanbevelingen

die

door
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beoordelingsteams worden gedaan.

C. Risico's in de toeleveringsketen beoordelen.

De onderneming dient de

feitelijke omstandigheden van de toeleveringsketen te toetsen aan het modelbeleid voor
toeleveringsketens, met als uitgangspunt een beoordeling van de kwalitatieve aspecten
om risico's in de toeleveringsketen vast te stellen:
1. Een overzicht maken van de geldende normen, met inbegrip van:
a) De beginselen en normen van het beleid voor toeleveringsketens van de
onderneming, in overeenstemming met bijlage II.

31

b) De nationale wetgeving van de landen waar de onderneming is gevestigd of
beursgenoteerd is (indien van toepassing), van de landen waaruit de mineralen
waarschijnlijk afkomstig zijn en van landen van doorvoer of wederuitvoer.
c) Rechtsinstrumenten die van toepassing zijn op de activiteiten en betrekkingen van de
onderneming,

zoals

de

financieringsovereenkomsten,

overeenkomsten

met

opdrachtnemers en overeenkomsten met leveranciers.
d) Andere toepasselijke internationale instrumenten, zoals de OESO-richtsnoeren voor
multinationale ondernemingen, de internationale mensenrechten en het internationaal
humanitair recht.
2. Bepalen of de omstandigheden in de toeleveringsketen (met name de antwoorden op
aanbevolen vragen die als leidraad moeten dienen, beschreven in het aanhangsel)
voldoen aan de geldende normen. Indien redelijkerwijs sprake is van een inconsistentie
tussen een feitelijke omstandigheid en een norm, moet dit worden beschouwd als risico
dat mogelijkerwijs nadelige effecten heeft.

II. ONDERNEMINGEN DOWNSTREAM
Ondernemingen downstream dienen risico's in hun toeleveringsketen vast te stellen
door de praktijken van passende zorgvuldigheid van hun smelterijen/raffinaderijen te toetsen
aan deze richtsnoeren. Ondernemingen downstream die moeite hebben om actoren
upstream ten opzichte van hun directe leveranciers (vanwege hun omvang of andere
factoren) te identificeren, kunnen contact zoeken en actief samenwerken met andere
ondernemingen uit de sector die dezelfde leveranciers hebben, of met ondernemingen
downstream waarmee zij zakelijke betrekkingen hebben, om uitvoering te geven aan de
aanbeveling in deze afdeling, teneinde smelterijen/raffinaderijen in hun toeleveringsketen te
identificeren en hun praktijken van passende zorgvuldigheid te beoordelen of om door
middel van sectorale valideringsregelingen de raffinaderijen/smelterijen te identificeren die
voldoen aan de vereisten van deze richtsnoeren, zodat zij hun mineralen daarvan kunnen
betrekken.

32

De individuele ondernemingen downstream behouden verantwoordelijkheid

voor hun praktijken van passende zorgvuldigheid, en dienen ervoor te zorgen dat in alle

31 Zie stap 1, onder A), en bijlage II.
32 Zie het programma voor conflictvrije smelterijen (Conflict-free Smelter Programme)
ontwikkeld door de EICC en het GeSI.
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gezamenlijke

werkzaamheden

naar

behoren

rekening

wordt

gehouden

met

de

omstandigheden die specifiek zijn voor de individuele onderneming.

A. De smelterijen/raffinaderijen in hun toeleveringsketen zo goed
mogelijk identificeren. Ondernemingen downstream dienen ernaar te streven
de smelterijen/raffinaderijen van mineralen te identificeren die de geraffineerde metalen
produceren die in hun toeleveringsketen worden gebruikt. Zij kunnen dit doen door
middel van vertrouwelijke besprekingen met de directe leveranciers van de
onderneming, door voorschriften inzake vertrouwelijke informatieverstrekking over
leveranciers op te nemen in leveringscontracten, door bij directe leveranciers aan te
geven welke smelterijen/raffinaderijen voldoen aan de vereisten van deze richtsnoeren,
door systemen voor vertrouwelijke informatie-uitwisseling over leveranciers te
gebruiken en/of door middel van regelingen voor de hele sector om de identiteit van
actoren upstream in de toeleveringsketen openbaar te maken.

33

B. De reikwijdte van de risicobeoordeling van de toeleveringsketen
van mineralen vaststellen. Na te hebben vastgesteld welke
smelterijen/raffinaderijen

de

geraffineerde

metalen

produceren

die

in

hun

toeleveringsketen worden gebruikt, dienen ondernemingen downstream contact op te
nemen met de smelterijen/raffinaderijen in hun toeleveringsketens, en van hen
informatie te verkrijgen over landen van oorsprong van de mineralen en over de
doorvoer-

en

vervoerroutes

die

worden

gebruikt

van

de

mijnen

tot

de

smelterijen/raffinaderijen. Ondernemingen downstream dienen deze informatie en de in
stap 1 verkregen gegevens te evalueren om risicobeoordelingen te richten op
mineralen en leveranciers waarbij sprake is van "locaties van oorsprong of doorvoer
van mineralen waarop alarmsignalen van toepassing zijn", zoals vermeld in de
inleiding.

C. Beoordelen of de smelterijen/raffinaderijen alle elementen van
passende zorgvuldigheid voor verantwoorde toeleveringsketens
van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden hebben
uitgevoerd.
1. Bewijs verzamelen over de praktijken van passende zorgvuldigheid van de
smelterij/raffinaderij.
2. De door het beoordelingsteam verkregen informatie evalueren.

34

3. Bewijs van praktijken van passende zorgvuldigheid van de smelterij/raffinaderij toetsen
aan het beleid voor toeleveringsketens en in deze richtsnoeren beschreven
zorgvuldigheidsprocessen.
4. Samenwerken met de smelterij/raffinaderij en bijdragen tot het vinden van manieren om

33 Zie stap 1, onder C) ("een systeem instellen voor controles in de toeleveringsketen van
mineralen"), en stap 1, onder D), hierboven.
34 Zie aanhangsel: Leidraad voor risicobeoordeling van ondernemingen upstream.
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capaciteit op te bouwen, risico's te beperken en de prestaties van passende
zorgvuldigheid te verbeteren, onder andere door initiatieven die door de gehele sector
worden gedragen.

D. Indien nodig, gezamenlijk ter plekke controles uitvoeren bij de
eigen faciliteiten van de smelterij/raffinaderij, onder meer door
deelname aan door de sector aangestuurde programma's.
STAP 3: EEN STRATEGIE OPSTELLEN EN UITVOEREN OM OP
VASTGESTELDE RISICO'S IN TE SPELEN
DOELSTELLING: vastgestelde risico's beoordelen en erop inspelen om nadelige effecten
te voorkomen of beperken. Ondernemingen kunnen samenwerken om door middel van
gemeenschappelijke initiatieven uitvoering te geven aan de aanbevelingen in deze afdeling.
Individuele ondernemingen behouden echter de verantwoordelijkheid voor het in acht
nemen van passende zorgvuldigheid, en dienen ervoor te zorgen dat in alle gezamenlijke
werkzaamheden naar behoren rekening wordt gehouden met de omstandigheden die
specifiek zijn voor de individuele onderneming.

A. Bevindingen rapporteren aan aangewezen hoger management,
waarin de verzamelde gegevens en de daadwerkelijke en potentiële risico's die in de
risicobeoordeling van de toeleveringsketen zijn vastgesteld uiteengezet worden.

B. Een risicobeheersplan opstellen en aannemen.

Ondernemingen dienen

een plan voor risicobeheer in de toeleveringsketen vast te stellen, dat de reactie van de
onderneming p de in stap 2 vastgestelde risico's uiteenzet. Ondernemingen kunnen
risico's beheren door ofwel i) de handel voort te zetten en tegelijkertijd meetbare
risicobeperkende maatregelen uit te voeren; ii) de handel tijdelijk op te schorten en
tegelijkertijd lopende meetbare risicobeperkende maatregelen voort te zetten; of iii) de
banden met een leverancier te verbreken wanneer beperking niet-haalbaar of
onaanvaardbaar lijkt. Om het risicobeheersplan vast te stellen en om de juiste strategie
voor risicobeheer te bepalen dienen ondernemingen het volgende te doen:
1. Het

modelbeleid

voor

toeleveringsketens

van

mineralen

uit

conflict-

en

hoogrisicogebieden in bijlage II of hun eigen intern beleid indien dit in
overeenstemming is met bijlage II onder de loep nemen om te bepalen of de
vastgestelde risico's kunnen worden beperkt door de betrekkingen met leveranciers
voort te zetten, op te schorten of te beëindigen.
2. Risico's beheren die dankzij meetbare risicobeperking geen beëindiging van de
banden met een leverancier vereisen. Meetbare risicobeperking dient gericht te zijn
op bevordering van de geleidelijke verbetering van de prestaties binnen een redelijke
termijn. Bij het ontwikkelen van een strategie voor risicobeperking behoren
ondernemingen:
a)

overwegen om invloed uit te oefenen op leveranciers upstream die het
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vastgestelde risico op de meest doeltreffende wijze kunnen voorkomen of
beperken en daartoe waar nodig maatregelen treffen:
i)

ONDERNEMINGEN UPSTREAM - Afhankelijk van hun positie in de
toeleveringsketen

kunnen

ondernemingen

upstream

aanzienlijke

daadwerkelijke of potentiële controle hebben over de actoren in de
toeleveringsketen die op de meest doeltreffende en directe wijze de
aanzienlijke risico's van nadelige effecten kunnen beperken. Indien
ondernemingen upstream besluiten om risicobeperking voort te zetten, terwijl
de handel wordt voortgezet of tijdelijk opgeschort, dienen hun inspanningen
voor risicobeperking erop te zijn gericht mogelijkheden te vinden om waar
nodig constructieve gesprekken met de relevante belanghebbenden te
voeren, met het oog op de geleidelijke opheffing van de nadelige effecten
binnen redelijke termijnen.

35

ii) ONDERNEMINGEN DOWNSTREAM - Afhankelijk van hun positie in de
toeleveringsketen worden ondernemingen downstream aangemoedigd om
hun controle te vergroten en/of uit te oefenen over toeleveranciers upstream
die op de meest doeltreffende en directe wijze de aanzienlijke risico's van
nadelige effecten kunnen beperken. Mochten ondernemingen downstream
besluiten om risicobeperking voort te zetten terwijl de handel wordt
voortgezet

of

tijdelijk

risicobeperking

gericht

geschorst,
te

zijn

dienen

op

hun

inspanningen

waardenoriëntatie

en

voor

training

in

capaciteitsopbouw van leveranciers om hen in staat te stellen passende
zorgvuldigheidsmaatregelen toe te passen en de resultaten daarvan te
verbeteren. Ondernemingen behoren de ledenorganisaties in hun sector te
stimuleren om trainingsmodules voor capaciteitsopbouw in passende
zorgvuldigheid te ontwikkelen en implementeren in samenwerking met de
desbetreffende internationale organisaties, ngo's, belanghebbenden en
andere deskundigen.
b) overleg te plegen met de leveranciers en de betrokken belanghebbenden en de
strategie voor meetbare risicobeperking overeenkomen in het risicobeheersplan.
Meetbare risicobeperking zou moeten worden aangepast aan de specifieke
leveranciers van de onderneming en de context van hun verrichtingen, duidelijke
prestatiedoelstellingen vaststellen met een redelijk tijdsbestek en kwalitatieve
en/of kwantitatieve indicatoren bevatten om verbetering te meten.
i)

ONDERNEMINGEN

UPSTREAM

-

De

risicobeoordeling

van

de

toeleveringsketen en het beheersplan van de toeleveringsketen publiceren,

35 Ondernemingen dienen te worden verwezen naar bijlage II voor de aanbevolen
strategie voor risicobeheer. Bijlage III omvat de voorgestelde maatregelen voor
risicobeperking en een aantal aanbevolen indicatoren voor het meten van verbetering.
Meer gedetailleerde richtsnoeren inzake risicobeperking worden verwacht naar
aanleiding van de implementatiefase van de richtsnoeren.
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met inachtneming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en andere
voorbehouden uit het oogpunt van mededinging,

36

en deze ter beschikking

stellen aan lokale en centrale overheden, ondernemingen upstream, lokale
maatschappelijke

organisaties

en

betrokken

derden.

Ondernemingen

behoren betrokken belanghebbenden voldoende tijd te geven om de
risicobeoordeling en het risicobeheersplan te evalueren en te reageren op en
terdege rekening te houden met vragen, punten van zorg en alternatieve
voorstellen voor risicobeheer.

C. Het
risicobeheersplan
uitvoeren,
de
resultaten
van
risicobeperkende maatregelen controleren en opvolgen, verslag
uitbrengen aan het bevoegde hogere management en overwegen
om na mislukte pogingen tot risicobeperking de banden met een
leverancier op te schorten of te verbreken.
1. ONDERNEMINGEN UPSTREAM - Ondernemingen upstream dienen de resultaten van
risicobeperking ten uitvoer te leggen, te bewaken en op te volgen in samenwerking en/of
overleg met lokale en centrale overheden, ondernemingen upstream, internationale of
maatschappelijke organisaties en betrokken derden. Ondernemingen upstream hebben
wellicht de wens om gemeenschapsmeetnetwerken op te zetten of te ondersteunen om
de resultaten van risicobeperking te controleren of op te volgen.

D. Aanvullende situatie- en risicobeoordelingen uitvoeren voor
risico's die moeten worden beperkt, of na een verandering van
de omstandigheden. 22 Passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen is een
dynamisch proces dat voortdurende risicomonitoring vereist. Na de uitvoering van een
risicobeperkingsstrategie dienen ondernemingen stap 2 te herhalen om doeltreffend
risicobeheer te waarborgen. Bovendien kunnen wijzigingen in de toeleveringsketen
vereisen dat sommige stappen worden herhaald om nadelige effecten te voorkomen of
beperken.

37

STAP 4: AUDITS DOOR EEN ONAFHANKELIJKE DERDE VAN DE
INACHTNEMING
VAN PASSENDE ZORGVULDIGHEID DOOR DE
SMELTERIJ/RAFFINADERIJ

36 Zie voetnoot 12.
37 Gewijzigde omstandigheden dienen te worden vastgesteld op grond van
risicogevoeligheid door middel van voortdurende monitoring van de documentatie van
de onderneming inzake de bewakingsketen en de context van de conflictgebieden waar
de mineralen uit afkomstig zijn en in worden vervoerd. Tot dergelijke gewijzigde
omstandigheden behoort een verandering van leverancier of actor in de
toeleveringsketen, van de plaats van oorsprong, de vervoerroutes of plaats van uitvoer
van mineralen. Het kan ook gaan om factoren die specifiek zijn voor de context, zoals
een toename van conflicten in specifieke gebieden, veranderingen van militairen die
toezicht houden op een gebied en veranderingen in eigendom of bestuur in de mijn van
oorsprong.
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DOELSTELLING: Een audit laten uitvoeren door een onafhankelijke derde van de
inachtneming van passende zorgvuldigheid door de smelterij/raffinaderij met het oog op
verantwoorde toeleveringsketens van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden en
bijdragen tot de verbetering van de zorgvuldigheidspraktijken van smelterijen/raffinaderijen
en ondernemingen upstream, onder meer door middel van geïnstitutionaliseerde
mechanismen die worden opgezet op initiatief van de sector, met steun van regeringen en
in samenwerking met betrokken belanghebbenden.

A. Voorbereiding van een door een onafhankelijke derde uit te
voeren audit van de inachtneming van passende zorgvuldigheid
door de smelterij/raffinaderij met het oog op verantwoorde
toeleveringsketens
van
mineralen
uit
conflicten
hoogrisicogebieden. De reikwijdte, de criteria, beginselen en de te onderzoeken
activiteiten van de audit zijn:

38

1. De reikwijdte van de audit: De reikwijdte van de audit omvat alle activiteiten,
processen en systemen die door de smelterijen/raffinaderijen worden gebruikt om
passende zorgvuldigheid in acht te nemen in de toeleveringsketen van mineralen uit
conflict- en hoogrisicogebieden toe te passen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het
uitoefenen van controle door de smelterij/raffinaderij op de toeleveringsketen van
mineralen, de aan ondernemingen downstream bekendgemaakte gegevens over
leveranciers,

de

bewakingsketen

en

andere

informatie

over

mineralen,

risicobeoordelingen van smelterijen/raffinaderijen, met inbegrip van onderzoek ter
plekke, en risicobeheersstrategieën van smelterijen/raffinaderijen.
2. De auditcriteria: De audit dient te bepalen of het proces van passende zorgvuldigheid
van de smelterij/raffinaderij overeenkomt met de normen en processen van deze
richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid.
3. De auditbeginselen:
a) Onafhankelijkheid: Om de neutraliteit en onpartijdigheid van audits te waarborgen,
dienen de auditorganisatie en alle leden van het auditteam (hierna "auditors")
onafhankelijk

te

zijn

dochterondernemingen,

van

de

licentienemers,

smelterij/raffinaderij
aannemers

en

evenals
leveranciers

van
van

de
de

smelterij/raffinaderij en van de ondernemingen die medewerking verlenen in het
kader van de gezamenlijke audit. Dit betekent in het bijzonder dat auditors noch
belangenconflicten mogen hebben met de gecontroleerde entiteit, wat onder meer

38 In deze aanbeveling worden enkele basisbeginselen, de reikwijdte, criteria en andere
basisinformatie uiteengezet die ondernemingen in overweging kunnen nemen wanneer
zij opdracht geven voor een specifiek op de toeleveringsketen toegesneden audit door
een onafhankelijke derde van de praktijken van passende zorgvuldigheid van
smelterijen/raffinaderijen. Ondernemingen dienen de internationale ISO-norm 19011:
2002 ("ISO 19011") voor gedetailleerde eisen inzake auditprogramma's (met inbegrip
van verantwoordelijkheden, procedures, registratie, bewaking en herziening) en een
stapsgewijs overzicht van de controleactiviteiten.
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inhoudt dat zij geen zakelijke of financiële betrekkingen mogen hebben met de
gecontroleerde entiteit (in de vorm van participaties, obligaties, effecten), noch enige
andere dienst mogen hebben verstrekt aan de beoordeelde onderneming, met name
diensten in verband met de praktijk van passende zorgvuldigheid of de activiteiten in
de toeleveringsketen die daarin worden beoordeeld, binnen een periode van 24
maanden voorafgaand aan de audit.

39

b) Bevoegdheid: Auditoren moeten voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 7
van ISO 19011 over competentie en beoordelingen van auditoren. In het bijzonder
moeten auditors de nodige kennis en vaardigheden bezitten op de volgende
gebieden:40
i) Beginselen, procedures en technieken voor het uitvoeren van audits (ISO 19011).
ii) De beginselen, procedures en technieken van passende zorgvuldigheid in de
toeleveringsketen van de onderneming.
iii) De organisatiestructuur van de activiteiten van de onderneming, met name de
aankoop van mineralen en de toeleveringsketen van mineralen van de
onderneming.
iv) De sociale, culturele en historische achtergrond van de conflictgebieden van
oorsprong of vervoer van mineralen, met inbegrip van relevante taalkundige
vaardigheden en culturele gevoeligheid voor het toepassen van audits.
v) alle geldende normen, met inbegrip van het modelbeleid voor toeleveringsketens
van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden (bijlage II).
c) Verantwoordingsplicht: Prestatie-indicatoren kunnen worden gebruikt ter controle van
het vermogen van auditors om de audit in overeenstemming met het auditprogramma
uit te voeren, door de doelstellingen, reikwijdte en criteria van de audit te toetsen aan
de opgeslagen gegevens van het auditprogramma.

41

4. De auditactiviteiten:
a) Voorbereiding van de audit: De doelstellingen, reikwijdte, taal en criteria voor de audit
dienen

duidelijk

te

worden

meegedeeld

aan

de

auditors

en

eventuele

onduidelijkheden tussen de beoordeelde entiteit en de auditors, moeten worden
weggenomen voor het begin van de audit.

42

De auditors behoren de haalbaarheid

van de audit te bepalen op grond van de beschikbare tijd, middelen, informatie en
samenwerking van betrokken partijen.

43

b) Evaluatie van documenten: steekproeven uit alle documentatie die is geproduceerd
als onderdeel van de passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen van de
39 Zie hoofdstuk VIII, onder A), van het FLA Handvest.
40 De vereiste kennis en vaardigheden kunnen worden bepaald door de opleiding en
werkervaring van de auditor, zoals toegelicht in hoofdstuk 7.4 van ISO 19011:2002.
Auditoren moeten ook blijk geven van persoonlijke kenmerken van professionaliteit,
eerlijkheid en onpartijdigheid.
41 Zie hoofdstuk 5.6 van ISO 19011.
42 Zie hoofdstuk 6.2 van ISO 19011.
43 Ibid.
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smelterij/raffinaderij voor mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden moeten
worden geëvalueerd "om vast te stellen of het systeem, zoals gedocumenteerd,
voldoet aan de auditcriteria".

44

Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de documentatie

over interne controles in de toeleveringsketen (een steekproef uit de documentatie
van de bewakingsketen, betalingsgegevens), relevante communicatie en contractuele
bepalingen met leveranciers, documentatie verkregen door risicobeoordelingen van
de onderneming (met inbegrip van alle gegevens over zakenpartners en leveranciers,
interviews

en

beoordelingen

ter

plaatse),

en

alle

documenten

over

de

risicobeheersstrategieën (bv. overeenkomsten met leveranciers over de verbetering
van indicatoren).
c) Onderzoek ter plaatse: Vóór het begin van de onderzoeken ter plaatse, dienen
auditors een auditplan

45

46

en alle werkdocumenten voor te bereiden. Het bewijs van

de risicobeoordelingen inzake de toeleveringsketen van de smelterij/raffinaderij en
het risicobeheer inzake de toeleveringsketen van de smelterij/raffinaderij dient te
worden gecontroleerd. Auditors moeten verder bewijs verzamelen en informatie
controleren door interviews te houden, waarnemingen te doen en documenten te
47

evalueren. Onderzoeken ter plaatse dienen te bestaan uit:
i) De

voorzieningen

en

locaties

waar

de

smelterij/raffinaderij

passende

zorgvuldigheid voor verantwoorde toeleveringsketens van mineralen uit conflicten hoogrisicogebieden uitvoert.
ii) Een steekproef van de leveranciers van de smelterij/raffinaderij (zowel
internationale handelaren in metaalconcentraten, opwerkingsbedrijven als lokale
exporteurs), met inbegrip van de voorzieningen van leveranciers.
iii) Een vergadering met het beoordelingsteam (Zie aanhangsel) om de normen en
methoden voor het verkrijgen van controleerbare, betrouwbare en actuele
informatie te evalueren, en een audit uit te voeren op een steekproef van bewijzen
die zijn aangevoerd door de smelterij/raffinaderij tijdens de uitvoering van
passende zorgvuldigheid voor verantwoorde toeleveringsketens van mineralen uit
conflict- en hoogrisicogebieden. Ter voorbereiding van de vergadering dienen
auditors informatie op te vragen en vragen in te dienen bij het beoordelingsteam
ter plaatse.
iv),

Raadplegingen

met

deskundigengroepen,

lokale

en

centrale

VN-vredesmissies,

en

overheidsinstanties,
lokale

VN-

maatschappelijke

organisaties.
d) Conclusies van de audit: Auditors dienen bevindingen te verkrijgen waarmee op
grond van het verzamelde bewijs kan worden vastgesteld of de smelterij/raffinaderij
passende zorgvuldigheid voor verantwoorde toeleveringsketens van mineralen uit
44
45
46
47

Zie punt 6.3 van IS0 19011.
Zie 6.4.1 van ISO 19011.
Zie 6.4.3 of ISO 19011.
Artikel 6.5.4 van ISO 19011.
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conflict- en hoogrisicogebieden heeft toegepast die conform is met deze richtsnoeren.
Auditors

dienen

in

het

auditverslag

aanbevelingen

te

doen

voor

de

smelterij/raffinaderij ter verbetering van hun praktijken van passende zorgvuldigheid.

B. De audit uitvoeren in overeenstemming met de hierboven
beschreven reikwijdte, criteria, beginselen en activiteiten van de
audit.
1. UITVOERING VAN DE AUDIT. Onder de huidige omstandigheden dienen alle actoren in
de toeleveringsketen samen te werken via de organisaties in hun sector om ervoor te
zorgen dat de audits worden uitgevoerd in overeenstemming met de hierboven
genoemde reikwijdte, criteria, beginselen en activiteiten van de audit.
a) SPECIFIEKE AANBEVELINGEN - Voor lokale exporteurs van mineralen
i) Toegang verlenen tot de locaties van de onderneming en alle documentatie en
gegevens over passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen.
ii) Bevorderen

van veilige

toegang

tot

de beoordelingsteams

ter plaatse.

Coördineren van de logistiek om een veilige ontmoetingsplek te bieden voor de
auditteams en de beoordelingsteams ter plaatse.
b) SPECIFIEKE AANBEVELINGEN - Voor internationale handelaren in
metaalconcentraten en opwerkingsbedrijven van mineralen
i) Toegang verlenen tot de locaties van de onderneming en alle documentatie en
gegevens over passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen.
c) SPECIFIEKE AANBEVELINGEN - Voor smelterijen/raffinaderijen
i) Toegang verlenen tot de locaties van de onderneming en alle documentatie en
gegevens over passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen.
ii) Bevorderen van contacten met de steekproef van leveranciers de door het
auditteam is geselecteerd.
d) SPECIFIEKE AANBEVELINGEN - Voor alle ondernemingen downstream
i) Aanbevolen wordt dat alle ondernemingen downstream deelnemen en bijdragen via
sectorale organisaties of andere geschikte middelen tot het benoemen van
auditors en de voorwaarden van de audit definiëren overeenkomstig de normen
en processen die in deze richtsnoeren zijn vastgesteld. Kleine en middelgrote
ondernemingen worden aangemoedigd zich aan te sluiten bij of partnerschappen
te vormen met dergelijke sectorale organisaties.
2. GEÏNSTITUTIONALISEERD
TOELEVERINGSKETENS

MECHANISME
VAN

MINERALEN

VOOR
UIT

VERANTWOORDE
CONFLICT-

EN

HOOGRISICOGEBIEDEN. Alle actoren in de toeleveringsketen en, in samenwerking en
met de steun van overheden en maatschappelijke organisaties, kunnen overwegen om
de hierboven beschreven reikwijdte, criteria, beginselen en activiteiten van de audit op te
nemen in een geïnstitutionaliseerd mechanisme dat toezicht houdt op de uitvoering van
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passende zorgvuldigheid voor verantwoorde toeleveringsketens van mineralen uit
conflict- en hoogrisicogebieden en deze ondersteunt. De institutie dient de volgende
activiteiten uit te voeren:
a) Met betrekking tot audits:
i)

De accreditatie van auditors;

ii) Het toezicht op en controle van de audits;
iii) Het publiceren van auditverslagen waarbij rekening wordt gehouden met de
vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en andere voorbehouden uit het oogpunt
van mededinging.

48

b) Het ontwikkelen en uitvoeren van modules voor capaciteitsopbouw van leveranciers
om passende zorgvuldigheid en risicobeperking toe te passen.
c) Het ontvangen en opvolgen van klachten van belanghebbende partijen over de
desbetreffende onderneming.

STAP 5: JAARLIJKS VERSLAG UITBRENGEN OVER PASSENDE
ZORGVULDIGHEID
IN DE TOELEVERINGSKETEN
DOELSTELLING:

Rapporteren

over

passende

zorgvuldigheid

voor

verantwoorde

toeleveringsketens van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden en dit openbaar
maken, teneinde vertrouwen te genereren bij het publiek in de maatregelen die bedrijven
nemen.

A. Jaarlijks rapporteren of, voor zover mogelijk, in de jaarlijkse
verslagen over duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord
ondernemen aanvullende informatie opnemen over de passende
zorgvuldigheid voor verantwoorde toeleveringsketens van
mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden.
A. 1. SPECIFIEKE AANBEVELINGEN - Voor alle ondernemingen upstream
1. Ondernemingsbeheersystemen: Het beleid van de onderneming inzake passende
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen uiteenzetten; uitleg geven over de bestuurlijke
structuur die verantwoordelijk is voor de passende zorgvuldigheid van de onderneming
en over wie in de onderneming direct verantwoordelijk is; een beschrijving geven van de
controlesystemen in de toeleveringsketen van mineralen die door de onderneming zijn
opgezet, uitleggen hoe dit werkt en welke gegevens hiermee zijn verkregen die de
inspanningen van de onderneming voor passende zorgvuldigheid in de desbetreffende
periode van rapportage hebben versterkt; een beschrijving geven van de database van
de onderneming en het systeem voor het bijhouden van gegevens en uitleg geven over
de methoden voor de openbaarmaking van alle leveranciers, vanaf de mijn van

48 Zie voetnoot 12.
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oorsprong, tot actoren downstream; informatie openbaar maken over betalingen aan
regeringen, in overeenstemming met de EITI-criteria en -beginselen.
2. Risicobeoordeling van de onderneming in de toeleveringsketen: Publiceren van de
risicobeoordeling met inachtneming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en
andere voorbehouden uit het oogpunt van mededinging.

49

Uiteenzetten van de

methoden, praktijken en informatie die door de beoordeling ter plaatse is verkregen;
Uitleg geven over de methode risicobeoordelingen inzake de toeleveringsketen van de
onderneming.
3. Risicobeheer: Een beschrijving geven van de genomen maatregelen om risico's te
beheren, met inbegrip van een beknopt verslag over de strategie voor risicobeperking in
het risicobeheersplan, van training in capaciteitsopbouw, indien aanwezig, en van de
betrokkenheid

van

belanghebbenden.

De

door

de

ondernemingen

geleverde

inspanningen om prestaties te controleren en op te volgen openbaar maken.

A. 2. SPECIFIEKE AANBEVELINGEN - Voor smelterijen/raffinaderijen
1. Audits: Publiceren van de auditverslagen van smelterijen/raffinaderijen, waarbij rekening
wordt

gehouden

met

de

vertrouwelijkheid

voorbehouden uit het oogpunt van mededinging.

A. 3. SPECIFIEKE
downstream

AANBEVELINGEN

van

bedrijfsinformatie

en

andere

50

-

Voor

alle

ondernemingen

1. Ondernemingsbeheersystemen: Het beleid van de onderneming inzake passende
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen uiteenzetten; uitleg geven over de bestuurlijke
structuur die verantwoordelijk is voor de passende zorgvuldigheid van de onderneming
en over wie in de onderneming direct verantwoordelijk is.
2. Risicobeoordeling en -beheer: De maatregelen beschrijven die zijn genomen om
smelterijen/raffinaderijen in de toeleveringsketen te identificeren en hun praktijken van
passende zorgvuldigheid te beoordelen, met inbegrip van de gepubliceerde lijst van
middels sectorale regelingen voor validatie gekwalificeerde smelterijen/raffinaderijen die
voldoen aan de in deze richtsnoeren aanbevolen zorgvuldigheidsprocessen. De
genomen maatregelen om risico's te beheren beschrijven.
3. Audits: Met inachtneming van de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en andere
51

voorbehouden uit het oogpunt van mededinging , de auditverslagen van hun praktijken
van passende zorgvuldigheid en maatregelen genomen in reactie op de vastgestelde
risico's publiceren.
49 Onder "vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en andere voorbehouden uit het oogpunt
van mededinging" wordt verstaan prijsinformatie en leveranciersrelaties, onverminderd
volgende evoluerende interpretatie. Alle gegevens worden bekendgemaakt aan de
geïnstitutionaliseerde regionale of mondiale mechanismen, zodra deze zijn ingesteld
met het oog op verzameling en verwerking van gegevens over mineralen uit conflict- en
hoogrisicogebieden.
50 Zie voetnoot 34.
51 Zie voetnoot 34.
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AANHANGSEL

Notitie voor risicobeoordeling van
upstreamondernemingen
A. Voorwaarden scheppen voor een doeltreffende risicobeoordeling.
Wanneer zij de risicobeoordeling inzake de toeleveringsketen plannen en structureren
dienen ondernemingen upstream in de toeleveringsketen rekening te houden met de
volgende aanbevolen acties:
1. Maak gebruik van een op feitenmateriaal gebaseerde aanpak. Conclusies van de
risicobeoordeling

van

de

onderneming

dienen

te

worden

onderbouwd

met

controleerbaar, betrouwbaar en actueel bewijs, dat kan worden verkregen middels
onderzoek ter plaatse uitgevoerd door een onderzoeksteam ter plaatse.
2. Behoud de betrouwbaarheid en kwaliteit van de situatie- en risicobeoordeling
inzake een toeleveringsketen van ondernemingen, door ervoor te zorgen dat
beoordelaars van de onderneming onafhankelijk van de beoordeelde activiteit en vrij van
belangenconflicten zijn.

52

Beoordelaars van ondernemingen moeten zich ertoe

verbinden waarheidsgetrouw en nauwkeurig te rapporteren, de hoogste professionele
ethische normen te handhaven, en de "nodige professionaliteit" te betrachten.

53

3. Zorg voor een adequaat niveau van deskundigheid, met gebruikmaking van
deskundigen met kennis en vaardigheden in de volgende gebieden: de beoordeelde
operationele context (bv. taalkundige vaardigheden, culturele gevoeligheden), de inhoud
van conflictgerelateerde risico's (bv. de normen in bijlage II, mensenrechten,
internationaal

humanitair

recht,

corruptie,

financiële

criminaliteit,

conflicten

en

financiering van partijen bij een conflict, transparantie), de aard en hoedanigheid van de
toeleveringsketen van mineralen (bv. aankoop van mineralen), en de in deze
richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid opgenomen normen en processen.

52 Artikel 4, ISO 19011:2002
53 Artikel 4, ISO 19011:2002
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B. Een
beoordelingsteam
ter
plaatse
opzetten
(hierna
"beoordelingsteam" genoemd)in conflict- en hoogrisicogebieden
van oorsprong en doorvoer van mineralen om informatie over
leveranciers en de omstandigheden van de winning,
verhandeling, verwerking en uitvoer van mineralen te verkrijgen
en bewaren. Ondernemingen upstream kunnen een dergelijk team gezamenlijk
oprichten, in samenwerking met andere ondernemingen die mineralen leveren vanuit of
werkzaam zijn in deze gebieden ("medewerkende ondernemingen").
1. Ondernemingen upstream die het beoordelingsteam opzetten dienen:
a) Ervoor te zorgen dat het beoordelingsteam lokale en centrale overheden raadpleegt
om informatie te verzamelen, met het oog op de versterking van de samenwerking en
het

creëren

van

nieuwe

mogelijkheden

voor

communicatie

tussen

overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en leveranciers.
b) Ervoor te zorgen dat het beoordelingsteam regelmatig contact heeft met lokale
maatschappelijke organisaties die over lokale kennis en deskundigheid beschikken.
c) Waar nodig gemeenschapsmeetnetwerken opzetten, of de oprichting ervan
ondersteunen, om het beoordelingsteam van gegevens te voorzien.
d) Delen van informatie die is verzameld en bewaard door het beoordelingsteam in de
gehele toeleveringsketen, bij voorkeur door middel van een geautomatiseerd systeem
met webtoegankelijkheid voor ondernemingen in de toeleveringsketen en alle
geïnstitutionaliseerde regionale of mondiale mechanismen, zodra deze zijn ingesteld
met het oog op verzameling en verwerking van gegevens over mineralen uit conflicten hoogrisicogebieden.
2. Ondernemingen upstream die het beoordelingsteam instellen dienen de reikwijdte en
de capaciteiten te definiëren van het beoordelingsteam ter plaatse om de volgende
activiteiten uit te voeren:
a) Verkrijgen van bewijs uit de eerste hand van de feitelijke omstandigheden van de
winning, verhandeling, verwerking en uitvoer van mineralen. Het gaat hierbij onder
meer om:
i) De militarisering van mijnen, vervoerroutes en punten waar mineralen
worden verhandeld. Het beoordelingsteam dient de militarisering van mijnen,
vervoerroutes en punten waar mineralen worden verhandeld op te volgen.
Interactieve

kaarten

die

de

locatie

van

mijnen,

gewapende

groepen,

handelsroutes, wegblokkades en vliegvelden aangeven, vormen een aanvullende
bron van informatie voor ondernemingen.

54

Onder het opvolgen van de

militarisering van mijnen, vervoerroutes en punten waar mineralen worden
verhandeld, wordt verstaan de identificatie van feitelijke omstandigheden die
leiden tot directe of indirecte steun aan niet-gouvernementele gewapende groepen

54 Bijvoorbeeld kaarten van de DRC, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken
en IPIS.
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en openbare of particuliere veiligheidstroepen (zoals gedefinieerd in modelbeleid
voor toeleveringsketens in bijlage II).
ii) Ernstige vormen van misbruik die samengaan met de winning, het vervoer of
de verhandeling van mineralen (zoals gedefinieerd in het modelbeleid voor
toeleveringsketens in bijlage II) gepleegd door openbare of particuliere
veiligheidstroepen, niet-gouvernementele gewapende groepen of andere
derden die in de mijnbouwgebieden actief zijn, langs vervoerroutes of
punten waar mineralen worden verhandeld.
b) Reageren op specifieke vragen en verzoeken om verduidelijking van de
medewerkende ondernemingen en aanbevelingen doen voor de risicobeoordeling en
het risicobeheer van de onderneming. Alle medewerkende ondernemingen kunnen
vragen stellen aan of verzoeken om verduidelijking richten tot het beoordelingsteam
ter plaatse over de volgende zaken:

55

i) Bewijs verkregen door middel van het traceerbaarheidssysteem en de
bewakingsketen [stap 1, onder C)] en de risicobeoordeling [stap 2].
ii) Informatie over leveranciers (tussenpersonen en exporteurs) in overeenstemming
met de "Ken uw klant/leverancier"-protocollen, zoals die welke worden uitgevoerd
door middel van systemen voor de naleving van antiwitwaswetgeving.

56

c) Klachten ontvangen en beoordelen die zijn geuit door de belanghebbende partijen ter
plaatse en deze meedelen aan medewerkende ondernemingen.

B. 1. SPECIFIEKE AANBEVELINGEN - Voor lokale-exporteurs
1. De lokale logistiek voor het beoordelingsteam vergemakkelijken, en reageren op alle
verzoeken om bijstand.
2. De toegang tot alle tussenpersonen, groepage-expediteurs en vervoerders upstream
voor beoordelingsteams vergemakkelijken.
3. Het beoordelingsteam toegang geven tot alle locaties van de onderneming, ook in
buurlanden of andere landen waar mineralen waarschijnlijk worden overgeladen of
opnieuw van etiketten voorzien, evenals tot de volledige boekhouding, alle gegevens of
ander bewijs van aankooppraktijken, betalingen van belastingen, vergoedingen en
royalty's, en uitvoerdocumenten.
4. Het beoordelingsteam toegang geven tot alle informatie die is verzameld en bewaard als
onderdeel van de praktijken van passende zorgvuldigheid van de onderneming, met
inbegrip van betalingen aan niet-gouvernementele gewapende groepen en openbare of
particuliere veiligheidstroepen.

55 Vragen en verduidelijkingen dienen te worden geregistreerd en ingevoerd in voor alle
medewerkende ondernemingen toegankelijke informatiesystemen voor toekomstig
gebruik, controle en actualisering.
56 Zie Financial Action Task Force, Guidance on the risk-based approach to combating
money laundering and terrorist financing, juni 2007, hoofdstuk 3.10.
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5. Betrokken personeelsleden identificeren die als contactpunt voor het beoordelingsteam
kunnen optreden.

B.
2. SPECIFIEKE AANBEVELINGEN - Voor internationale handelaren
in metaalconcentraten en opwerkingsbedrijven van mineralen
1. De toegang van het beoordelingsteam tot alle grensoverschrijdende vervoerders
vergemakkelijken, zodat zij onaangekondigd hun opwachting kunnen maken bij
grensoverschrijdende vervoer van mineralen.
2. Beoordelingsteams toegang geven tot alle locaties in handen van de internationale
handelaren in metaalconcentraten en opwerkingsbedrijven van mineralen in de
buurlanden of andere landen waar mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden
waarschijnlijk worden overgeladen of opnieuw voorzien van etiketten, of waarvan het
bekend is of kan worden vermoed dat er lekken in de toeleveringsketen bestaan.
3. Beoordelingsteam toegang geven tot de gehele boekhouding, alle gegevens of ander
bewijs van aankooppraktijken, betalingen van belastingen, vergoedingen en royalty's, en
uitvoerdocumenten.
4. Het beoordelingsteam toegang geven tot alle informatie die is verzameld en bewaard als
onderdeel van de praktijken van passende zorgvuldigheid van de onderneming, met
inbegrip van betalingen aan niet-gouvernementele gewapende groepen en openbare of
particuliere veiligheidstroepen.
5. Het beoordelingsteam proactief voorzien van de gegevens betreffende mineralen uit
locaties van oorsprong of doorvoer van mineralen waarop alarmsignalen van toepassing
zijn.
6. Betrokken personeelsleden identificeren die als contactpunt voor het beoordelingsteam
kunnen optreden.

B. 3. SPECIFIEKE AANBEVELINGEN - Voor smelterijen/raffinaderijen
1. Betrokken personeelsleden identificeren die als contactpunt voor het beoordelingsteam
kunnen optreden.
2. Beoordelingsteam toegang geven tot de gehele boekhouding, alle gegevens of ander
bewijs van aankooppraktijken, betalingen van belastingen, vergoedingen en royalty's, en
uitvoerdocumenten.
3. Het beoordelingsteam toegang geven tot alle informatie die is verzameld en bewaard als
onderdeel van de praktijken van passende zorgvuldigheid van de onderneming.

C. AANBEVOLEN
VRAGEN
DIE
BEOORDELINGEN
VAN
ONDERNEMINGEN DIENEN TE BEANTWOORDEN: Deze vragen
hebben betrekking op de voorkomende omstandigheden in de toeleveringsketen van
tin, tantaal, wolfraam, de overeenkomstige ertsen en derivaten van metalen die risico's
opleveren.
1. De context van de conflict- en hoogrisicogebieden van oorsprong, doorvoer en/of
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uitvoer van mineralen kennen
a) Profielen bestuderen van de conflict- en hoogrisicogebieden van oorsprong, naburige
landen en landen van doorvoer (met inbegrip van mogelijke vervoerroutes en de
locaties van winning, verhandeling, verwerking en uitvoer). Tot de relevante
informatie behoren openbare verslagen (van overheden, internationale organisaties,
ngo's, en de media), kaarten, VN-verslagen, sancties van de VN-Veiligheidsraad,
literatuur van de sector met betrekking tot de winning van mineralen, en de gevolgen
ervan voor conflicten, voor mensenrechten of milieuschade in de landen waar
mineralen vandaan kunnen komen, of andere publieke verklaringen (bv. van ethische
pensioenfondsen).
b) Bestaan er internationale entiteiten die in staat zijn tot interventie en onderzoek, zoals
in of nabij het gebied gestationeerde eenheden van VN-vredesmissies? Kunnen deze
systemen worden gebruikt om actoren in de toeleveringsketen te identificeren? Zijn
er ter plaatse middelen waarop beroep kan worden gedaan om zorgen met
betrekking tot de aanwezigheid van gewapende groepen of andere conflictelementen
aan te pakken? Zijn de relevante nationale, provinciale en/of lokale regelgevende
instanties die bevoegd zijn op het gebied van mijnbouwkwesties in staat of dergelijke
zorgen aan te pakken?
2. Ken uw leveranciers en zakenpartners

42

a) Wie zijn de leveranciers of andere partijen die betrokken zijn bij de financiering,
winning en het vervoer van de mineralen vanaf het punt van de winning en het punt
waarop de onderneming die passende zorgvuldigheidsmaatregelen toepast de
mineralen onder haar hoede neemt? Alle belangrijke actoren in de toeleveringsketen
identificeren, eigendomsinformatie verzamelen (met inbegrip van de uiteindelijke
begunstigden), de bedrijfsstructuur, de namen van leidinggevenden en bestuurders,
de eigendomsbelangen van de onderneming of leidinggevenden in andere
organisaties, de banden van de onderneming en leidinggevenden met bedrijven,
regeringen, politici en strijdkrachten (met bijzonder aandacht voor de mogelijke
betrekkingen met niet-gouvernementele gewapende groepen of publieke of
particuliere veiligheidstroepen).

43

b) Welke aankoopsystemen en stelsels van passende zorgvuldigheid hebben deze
leveranciers ingesteld? Welk beleid voor toeleveringsketens hebben leveranciers
vastgesteld en hoe hebben zij dit geïntegreerd in hun beheersprocessen? Hoe stellen
zij interne controles in voor mineralen? Hoe handhaven zij het beleid en de
voorwaarden bij hun leveranciers?
3. Ken de omstandigheden van de winning van mineralen in conflict- en
hoogrisicogebieden
a) Wat is de precieze oorsprong van de mineralen (wat zijn de specifieke mijnen)?
b) Wat was de methode voor winning van mineralen? Stel vast of mineralen zijn
gewonnen door middel van ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw ("ASM") of
grootschalige mijnbouw,
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42. Zie Financial Action Task Force, Guidance on the risk-based approach to combating
money laundering and terrorist financing, juni 2007, hoofdstuk 3.10. Zie stap 2.
43. Zie hoofdstuk VI van de Guidelines on reputational due diligence, International
Association of Oil and Gas Producers (verslag nr. 356, 2004). Zie ook hoofdstuk 5
"Knowing Clients and Business Partners", in OECD Risk Awareness Tool for
Multinational Enterprises in Weak Governance Zones, 2006,
en indien door middel van ASM, waar mogelijk vaststellen of gewonnen door
individuele ambachtelijke mijnwerkers, coöperatieven, verenigingen of kleine
ondernemingen van ambachtelijke mijnwerkers. Stel vast welke belastingen,
vergoedingen en royalty 's zijn betaald aan overheidsinstanties, en of de informatie
verstrekt over deze betalingen.
c) Zijn bij de omstandigheden van de winning niet-gouvernementele gewapende
groepen of publieke of private veiligheidstroepen aanwezig en betrokken, in één of
meer van de volgende vormen: directe controle van de mijn of vervoerroutes rond de
mijn; heffing van belastingen voor mijnwerkers of afpersing van mineralen; feitelijke of
andere eigendomsbelangen in de mijn of aanspraak op mineralen door nietgouvernementele gewapende groepen of openbare of particuliere veiligheidstroepen
en/of hun gezinsleden en/of medewerkers; betrokkenheid bij mijnbouw als tweede
inkomen "buiten diensttijd"; of het tegen betaling of door middel van belastingen op
de productie verschaffen van veiligheid aan mijnwerkers. Zijn er onder deze
gewapende groepen of militaire eenheden groepen of eenheden die betrokken zijn of
een belang hebben bij het conflict? Zijn er onder deze gewapende groepen of
militaire eenheden groepen of eenheden die een voorgeschiedenis hebben van
betrokkenheid bij wijdverbreide mensenrechtenschendingen of andere strafbare
feiten?
d) Wat zijn de omstandigheden van de winning van mineralen? Stel in het bijzonder vast
of er sprake is van i) vormen van foltering, wrede, onmenselijke en onterende
behandeling die worden toegebracht ten behoeve van de winning van mineralen; ii)
vormen van dwangarbeid of verplichte arbeid, dat wil zeggen werkzaamheden of
diensten waartoe personen worden gedwongen onder bedreiging van straf en
waarvoor deze personen zich niet zelf vrijwillig hebben aangeboden; iii) de ergste
vormen van kinderarbeid ten behoeve van de winning van mineralen; iv) andere
grove mensenrechtenschendingen en misbruik zoals wijdverbreid seksueel geweld
op mijnterreinen of tijdens de winning van mineralen; of v) oorlogsmisdaden of
andere ernstige schendingen van internationaal humanitair recht, misdaden tegen de
menselijkheid of genocide.
4. Ken de omstandigheden van het vervoer, de verwerking en verhandeling van
mineralen in conflict- en hoogrisicogebieden
a) Is de locatie van de afnemers downstream bij de mijn of elders? Worden de
mineralen van verschillende mijnwerkers afzonderlijk opgeslagen en verwerkt en
apart gehouden bij verkoop downstream? Zo niet, op welk punt zijn de mineralen
verwerkt, geconsolideerd en gemengd bij verkoop downstream?
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b) Wie waren de tussenpersonen tijdens de op- en overslag van mineralen? Stel vast of
er tussenpersonen bij zijn waarvan is gemeld of wordt vermoed dat zij betrokken
waren bij de winning of verhandeling van mineralen die in verband worden gebracht
met niet-gouvernementele gewapende groepen.
c) In hoeverre zijn openbare of particuliere veiligheidstroepen of niet-gouvernementele
gewapende groepen direct of indirect betrokken bij de handel, het vervoer of het
belasten van de mineralen? Profiteren de openbare of particuliere veiligheidstroepen
of gewapende groepen op enigerlei wijze van het laten uitvoeren van de handel in,
het vervoer van, of het heffen van belasting op mineralen door andere partijen, met
inbegrip van tussenpersonen of exporteurs als verbonden partijen?
d) In hoeverre, indien van toepassing, zijn de openbare of particuliere veiligheidstroepen
of niet-gouvernementele gewapende groepen aanwezig langs handels- en
vervoerroutes? Is er sprake van mensenrechtenschendingen tijdens de verhandeling,
het vervoer of belasten van mineralen? Zijn er bijvoorbeeld bewijzen van
dwangarbeid, afpersing of uitoefening van dwang? Wordt er gebruik gemaakt van
kinderarbeid? Stel in het bijzonder vast of er sprake is van i) vormen van foltering,
wrede, onmenselijke en onterende behandeling die worden toegebracht ten behoeve
van het vervoer of de verhandeling van mineralen; ii) vormen van dwangarbeid of
verplichte arbeid bij de winning, het vervoer, de verhandeling of verkoop van
mineralen; iii) de ergste vormen van kinderarbeid ten behoeve van het vervoer of de
verhandeling van mineralen; iv) andere grove mensenrechtenschendingen en
misbruik zoals wijdverbreid seksueel geweld op mijnterreinen of tijdens het vervoer of
de verhandeling van mineralen; of v) oorlogsmisdaden of andere ernstige
schendingen van internationaal humanitair recht, misdaden tegen de menselijkheid of
genocide ten behoeve van het vervoer of de verhandeling van mineralen.
e) Welke informatie is beschikbaar om de handel downstream te controleren, zoals
originele documenten, vervoerroutes, licentieovereenkomsten, grensoverschrijdend
transport, en de aanwezigheid van gewapende groepen en/of openbare of
particuliere veiligheidstroepen?
5. Ken de omstandigheden van uitvoer uit conflict- en hoogrisicogebieden
a) Wat was het punt van uitvoer en zijn er meldingen gedaan of zijn er vermoedens van
de betaling van smeergeld of andere steekpenningen bij uitvoerpunten om de
oorsprong van het mineraal te verbergen of op bedrieglijke wijze onjuist weer te
geven? Welke documenten zijn bijgevoegd bij de uitvoer van mineralen en is er
sprake zijn van meldingen of vermoedens van vervalste documenten of
onnauwkeurige omschrijvingen in de uitvoeraangiften (met betrekking tot het type
mineraal, de kwaliteit, de oorsprong, het gewicht van de mineralen enz.)? Welke
belastingen, rechten of vergoedingen werden bij uitvoer betaald en zijn er meldingen
geweest of zijn er vermoedens van onderaangifte?
b) Hoe wordt het vervoer van de uitvoer gecoördineerd en hoe wordt het uitgevoerd?
Wie zijn de vervoerders en zijn er meldingen geweest of zijn er vermoedens van hun
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betrokkenheid bij corruptie (smeergeld, steekpenningen, onderaangifte enz.)? Hoe is
de financiering en verzekering van de uitvoer verkregen?
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Toevoeging inzake goud

TOEVOEGING INZAKE GOUD

Inleiding en toepassingsgebied
Deze toevoeging inzake goud maakt integraal deel uit van het OESO-richtsnoeren
voor passende zorgvuldigheid voor verantwoorde toeleveringsketens van mineralen uit
conflict- en hoogrisicogebieden. Het inleidende hoofdstuk van de richtsnoeren alsmede
bijlage I (5-stappenkader voor op risicoanalyse gebaseerde passende zorgvuldigheid in de
toeleveringsketen van mineralen), bijlage II (Modelbeleid voor toeleveringsketens van
mineralen voor een verantwoorde wereldwijde toeleveringsketen van toeleveringsketen van
mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden) en bijlage III (Voorgestelde risicobeperkende
maatregelen en indicatoren voor het meten van verbetering) zijn van toepassing op de
toevoeging inzake goud. Daarom mag de term "richtsnoeren" worden gebruikt in deze
toevoeging om te verwijzen naar zowel deze toevoeging inzake goud als de OESOrichtsnoeren

voor

passende

zorgvuldigheid

voor

mineralen

uit

conflict-

en

hoogrisicogebieden.
Deze toevoeging biedt specifieke richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid in de
toeleveringsketen van goud uit conflict- en hoogrisicogebieden volgens de verschillende
posities van ondernemingen in de toeleveringsketen van goud. In de richtsnoeren wordt
onderscheid gemaakt tussen de taken en de aanbevelingen voor passende zorgvuldigheid
gericht

aan

ondernemingen

upstream

en

ondernemingen

downstream

in

de

toeleveringsketen (zie definities), en omvat, waar nodig, specifieke aanbevelingen aan de
specifieke actoren in deze twee brede categorieën. Ondernemingen die tot deze
categorieën behoren dienen passende zorgvuldigheidsmaatregelen toe te passen,
ongeacht of zij eigenaar zijn van het goud, of het goud leasen of lenen.
Deze toevoeging is gericht op de maatregelen die ondernemingen behoren te nemen
om te voorkomen dat zij bijdragen tot een conflict en ernstige schendingen van de
mensenrechten in de toeleveringsketen van goud dat mogelijk betrokken is uit conflict- en
hoogrisicogebieden. Deze toevoeging omvat te nemen maatregelen voor passende
zorgvuldigheid

inzake

gerecycled

goud/schrootgoud

of

eerder

geraffineerd

goud

("recycleerbaar goud "), alleen voor zover gerecycled materiaal een mogelijk middel is voor
het witwassen van goud dat is gewonnen in conflict- en hoogrisicogebieden teneinde de
oorsprong ervan te verbergen. Beleggingsproducten van goud (staven, baren, munten en
korrels in verzegelde verpakking) die worden bewaard in kluizen van goudbanken,
beurzen, kluizen van centrale banken, beurzen en raffinaderijen met een "controleerbare
datum"
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vóór 1 januari 2012 vereisen geen oorsprongsinformatie ( "vrijgestelde

voorraden"). Echter, goud beleggingsproducten vereisen passende zorgvuldigheid, zij
57 "Controleerbare datum": een datum die kan worden gecontroleerd door middel van
inspectie van fysieke datumstempels op producten of inventarislijsten. Zie definities.
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behoren "ken uw tegenpartij"-vragen te beantwoorden om ervoor te zorgen dat de handel
in vrijgestelde voorraden niet in strijd met internationale sancties wordt uitgevoerd noch het
witwassen van geld mogelijk maakt, als gevolg van of in verbinding met de verkoop van
goudreserves in conflict- en hoogrisicogebieden.
Om de toepasselijkheid van deze toevoeging te bepalen behoren alle ondernemingen
in

de

toeleveringsketen

van

goud

stap

1

uit

te

voeren

(Sterke

ondernemingsbeheersystemen instellen) en te beginnen met stap 2 (Identificeren en
beoordelen van risico's in de toeleveringsketen) om vast te stellen of zij daadwerkelijk of
mogelijk goud betrekken uit conflict- en hoogrisicogebieden. De overige stappen in deze
toevoeging zijn slechts van toepassing op ondernemingen die goud betrekken uit conflicten hoogrisicogebieden en actoren in de toeleveringsketen van goud die actief zijn in een
conflict- of hoogrisicogebied.
Naast de beginselen, normen en processen voor het uitvoeren van passende
zorgvuldigheid door individuele ondernemingen, bevatten de richtsnoeren en deze
toevoeging aanbevelingen voor beginselen, normen en processen voor passende
zorgvuldigheid waaraan nieuwe initiatieven voor de toeleveringsketen van de sector als
geheel moeten voldoen in hun streven naar het conflictmijdend en verantwoord betrekken
van mineralen. Met de ontwikkeling van omvattende certificeringsregelingen, zoals de
regeling en de instrumenten van de Internationale Conferentie over het gebied van de
Grote Meren, of andere sectorale initiatieven of initiatieven met meerdere belanghebbenden
die voorzien in controleprocessen van conflictvrije van goudwinningspraktijken in
overeenstemming met de in deze richtsnoeren vervatte normen en processen, kan
geloofwaardige zekerheid worden geboden dat een toeleveringsketen niet bijdraagt tot
conflicten of een ernstige schendingen van de mensenrechten.

58

In deze richtsnoeren wordt erkend dat passende zorgvuldigheid in conflict- en
hoogrisicogebieden gepaard gaat met praktische uitdagingen. Bij de toepassing van
passende zorgvuldigheidsmaatregelen is flexibiliteit geboden. De aangewezen aard en
omvang van passende zorgvuldigheid is afhankelijk van individuele omstandigheden en
wordt beïnvloed door factoren zoals de orde van grootte van de onderneming, de plaats
waar de activiteiten plaatsvinden, de situatie in een bepaald land, de sector en de aard van
de betrokken producten of diensten. Aan deze problemen kan op verschillende manieren
het hoofd worden geboden, onder meer door:
•

samenwerking in de gehele sector bij capaciteitsopbouw voor de uitvoering van

passende zorgvuldigheid;
•

kostendeling binnen de sector voor specifieke taken in het kader van passende

zorgvuldigheid;
•

59

deelname aan initiatieven betreffende verantwoord beheer van de toeleveringsketen ;

58 Zie de definitie van bijdragen tot conflicten in bijlage II bij de OESO-richtsnoeren.
59 Bijvoorbeeld, op voorwaarde dat zij in overeenstemming zijn met de OESOrichtsnoeren: Programma voor Conflictvrije Smelterijen ontwikkeld door de Electronic
Industry Citizenship Coalition (EICC) en het Global e-Sustainability Initiative (GeSI);
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Conflict Free Gold Standard, World Gold Council (2012); Responsible Gold Guidance,
London Bullion Market Association (2012); en Chain-of-Custody Certification,
Responsible Jewellery Council (2012); Fairtrade and Fairmined Standard for Gold from
Artisanal and Small- Scale Mining, Alliance of Responsible Mining/Fairtrade Labelling
Organizations International (2010).
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• coördinatie tussen ondernemingen in de sector die dezelfde leveranciers hebben;
• samenwerking tussen ondernemingen upstream en downstream;
• totstandbrenging

van

partnerschappen

met

internationale

en

maatschappelijke

organisaties.
• integratie van het modelbeleid voor toeleveringsketens (bijlage II) en de specifieke in
deze richtsnoeren beschreven aanbevelingen voor passende zorgvuldigheid in de
bestaande beleidsmaatregelen en beheersystemen, de zorgvuldigheidspraktijken van de
onderneming, zoals aankooppraktijken, zorgvuldigheidsmaatregelen gericht op integriteit
en klantenkennis, en de verslaglegging inzake duurzaam en maatschappelijk
verantwoord ondernemen en andere verslagen.
In de richtsnoeren wordt erkend dat passende zorgvuldigheid met betrekking tot
ambachtelijke en kleinschalige goudmijnbouw in conflict- en hoogrisicogebieden een
uitdaging vormt. Van ambachtelijke en kleinschalige goudproducenten zoals individuen,
informele werkgroepen of gemeenschappen, wordt niet verwacht dat zij passende
zorgvuldigheid uitvoeren zoals aanbevolen in deze richtsnoeren, maar zij worden
aangemoedigd om betrokken te blijven bij de inspanningen voor passende zorgvuldigheid
van hun klanten, en te formaliseren zodat zij in de toekomst passende zorgvuldigheid
kunnen uitvoeren. Alleen van ambachtelijke en kleine ondernemingen wordt verwacht dat
zij passende zorgvuldigheid uitvoeren (zie Definities). Voorgestelde maatregelen zijn
opgenomen in het aanhangsel ter voorkoming van mogelijk schadelijke sociale en
60

economische gevolgen voor kwetsbare groepen in conflict- en hoogrisicogebieden, met
inbegrip van rechtmatige ambachtelijke en kleinschalige mijnwerkers.
Gezien de complexe operationele omgeving van conflict- en hoogrisicogebieden,
waar de omstandigheden snel kunnen veranderen en verslechteren, wordt met passende
zorgvuldigheid een continu, proactief en reactief proces bedoeld waarbij redelijke
maatregelen treffen en zich te goeder trouw inspannen om de risico's op het bijdragen tot
conflicten en ernstige schendingen te identificeren en hierop in te spelen in
overeenstemming met deze richtsnoeren, met name bijlage II. Deze richtsnoeren
bevorderen de geleidelijke verbetering van praktijken van passende zorgvuldigheid door
middel van constructieve betrekkingen met leveranciers. Ondernemingen worden
aangespoord deze richtsnoeren te integreren in hun algemene beleid en praktijken inzake
verantwoorde bedrijfsvoering, en worden aangemoedigd consumenten en het grote publiek
te laten weten dat zij deze richtsnoeren ten uitvoer leggen. Ondernemingen mogen
gebruikmaken van deze richtsnoeren om redelijke vaststellingen te maken ten aanzien van

60 Zie OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen (2011), Commentaar op
hoofdstuk IV Mensenrechten, punt 40: "[…. ] ondernemingen dienen de mensenrechten
van personen die tot specifieke (bevolkings)groepen horen die bijzondere aandacht
vereisen te respecteren, indien zij een ongunstig effect op de mensenrechten van die
personen kunnen hebben. Er zijn in dat verband instrumenten van de Verenigde Naties
die uitgebreider ingaan op de rechten van inheemse volkeren; van nationale, etnische,
religieuze of linguïstische minderheden; van vrouwen; en kinderen; van personen met
handicaps; en van migrantenarbeiders en hun families."
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de verantwoorde conflictmijdende aard van hun producten.
Deze richtsnoeren bouwen voort op en zijn in overeenstemming met de beginselen
en normen van de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen ("Guidelines for
Multinational

Enterprises")

en

het

OESO-instrument

voor

risicobewustzijn

van

multinationale ondernemingen in gebieden met een zwak bestuur ("Risk Awareness Tool
for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones"). Het geeft aanbevelingen die
regeringen gezamenlijk hebben gericht aan ondernemingen die werkzaam zijn in of
mineralen winnen uit conflict- en hoogrisicogebieden, om richtsnoeren te geven inzake
beginselen en zorgvuldigheidsprocessen voor verantwoorde toeleveringsketens van
mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden, in overeenstemming met de toepasselijke
wetgeving en de relevante internationaal erkende normen. Deze richtsnoeren zijn op zich
niet bedoeld om nationale wet- en regelgeving, met inbegrip van wet- en regelgeving
betreffende de mijnbouw, te vervangen of op te heffen.

61

Definities
Ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw (ASM) - Formele of informele mijnbouw met
hoofdzakelijk vereenvoudigde vormen van exploratie, winning, verwerking en vervoer. ASM
is doorgaans laag kapitaalintensief en maakt gebruik van bijzonder arbeidsintensieve
technologie. Bij "ASM" kan het gaan om mannen en vrouwen die op individuele basis
werkzaam

zijn,

alsook

om

degenen

die

werkzaam

zijn

in

familiegroepen,

in

partnerschappen, of als leden van coöperaties of andere rechtsvormen en ondernemingen
waarbij honderden of zelfs duizenden mijnwerkers betrokken zijn. Het is bijvoorbeeld
gebruikelijk voor werkgroepen van 4-10 personen, soms in familieverband, om taken te
delen op één enkel punt van winning van mineralen (bv. een tunnel uitgraven). Op het
niveau van de organisatie zijn groepen van 30-300 mijnwerkers gebruikelijk die gezamenlijk
winnen bij één mineraalafzetting (bv. werkzaam in verschillende tunnels), en soms
verwerkingsvoorzieningen delen.
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ASM-ondernemingen - Ambachtelijke en kleinschalige ondernemingen die voldoende
geformaliseerd en gestructureerd zijn om deze richtsnoeren uit te voeren. Zoals
beschreven in het aanhangsel, worden alle ambachtelijke en kleinschalige mijnwerkers in
dit opzicht aangemoedigd te formaliseren.
Goud - De generieke term voor geraffineerd goud in baren of staven.
Goudbank - Een bank (met inbegrip van retail-, handels- en investeringsbanken) of
financiële instelling zoals een handelshuis, dat financiële transacties verricht in geraffineerd
goud.
Bewakingsketen - Een register van de opeenvolging van entiteiten die mineralen
61 Zie hoofdstuk I, punt 2, van de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen
(2011).
62 Zie Felix Hruschka en Cristina Echavarría, Rock-Solid Chances for Responsible
Artisanal Mining, Alliance for Responsible Mining Series on Responsible ASM
Nr. 3, 2011.
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onder hun hoede hebben door een toeleveringsketen heen.
Conflict- en hoogrisicogebieden - Gebieden gekenmerkt door de aanwezigheid van
gewapende conflicten, wijdverspreid geweld, met inbegrip van geweld door criminele
netwerken, of andere risico's van ernstige en wijdverspreide schade aan de bevolking.
Gewapende conflicten kunnen verschillende vormen aannemen, zoals een internationaal of
niet-internationaal conflict, waarbij twee of meer staten betrokken kunnen zijn, of waar
sprake is van bevrijdingsoorlogen, opstanden, burgeroorlogen enz. Hoogrisicogebieden zijn
die gebieden waar sprake is van een hoog risico op conflicten of op wijdverspreide of
ernstige vormen van misbruik zoals gedefinieerd in punt 1 van bijlage II bij de richtsnoeren.
Dergelijke gebieden worden vaak gekenmerkt door politieke instabiliteit of onderdrukking,
institutionele

zwakheid,

onveiligheid,

de

instorting

van

de

civiele

infrastructuur,

wijdverspreid geweld en schendingen van nationaal of internationaal recht.
"Directe of indirecte steun" aan niet-gouvernementele gewapende groepen of
openbare of particuliere veiligheidstroepen door de winning, het vervoer, de verhandeling,
verwerking of uitvoer van goud omvat, maar is niet beperkt tot, het afnemen van mineralen
bij, het doen van betalingen aan of anderszins logistieke bijstand of materiaal verstrekken
aan niet-gouvernementele gewapende groepen of aan hen verbonden partijen die:
i)

63

op onrechtmatige wijze controle uitoefenen over mijnen of anderszins controle hebben
over vervoerroutes, punten waar goud wordt verhandeld en actoren upstream in de
64

toeleveringsketen; en/of
ii)

65

illegaal geld of goud belasten of afpersen bij toegangspunten tot mijnterreinen, langs
vervoerroutes of op punten waar goud wordt verhandeld; en/of

iii)

illegaal belasting heffen van tussenpersonen, exportbedrijven of internationale
handelaren, of hen afpersen.
Passende zorgvuldigheid - Passende zorgvuldigheid is een continu, proactief en

reactief proces waarmee ondernemingen kunnen vaststellen, voorkomen, beperken en
verantwoorden hoe zij de feitelijk en potentieel nadelige effecten waarmee zij worden
geconfronteerd aanpakken als integraal onderdeel van de zakelijke besluitvorming en
63 Tot "verbonden partijen" behoren handelaren, groepage-expediteurs, tussenpersonen
en anderen in de toeleveringsketen die rechtstreeks met gewapende groepen werken
om de winning, verhandeling of verwerking van goud te vergemakkelijken.
64 Met "onder controle houden" van mijnen, vervoerroutes, punten waar goud wordt
verhandeld en actoren upstream in de toeleveringsketen wordt bedoeld: i) toezicht
houden op de winning, onder meer door toegang te verlenen tot mijnterreinen en/of
door de verkoop downstream aan tussenpersonen, exportbedrijven en internationale
handelaren te coördineren; ii) gebruikmaken van vormen van dwangarbeid of verplichte
arbeid om goud te winnen, vervoeren, verhandelen of verkopen; of iii) het optreden als
bestuurder of functionaris van, of feitelijke of andere eigendomsbelangen hebben in
ondernemingen upstream of mijnen.
65 Onder "afpersen" bij mijnen, langs vervoerroutes, punten waar goud wordt verhandeld
of ondernemingen upstream wordt verstaan het onder bedreiging met geweld of andere
sancties opeisen van geldsommen of goud, zonder dat de betrokkene dit vrijwillig heeft
aangeboden, vaak in ruil voor het verlenen van toegang tot de exploitatie van de mijn,
toegang tot vervoerroutes of tot het vervoer, het kopen of verkopen van goud.
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risicobeheersystemen. Passende zorgvuldigheid kan ondernemingen helpen ervoor te
zorgen dat zij de beginselen naleven van

GOUDBRONNEN
Voor de toepassing van deze richtsnoeren zijn er drie mogelijke bronnen van goud en
goudhoudend materiaal, waarvoor verschillende praktijken van passende zorgvuldigheid
worden aanbevolen:
1) GEDOLVEN GOUD - Goud dat afkomstig is uit mijnen (middelgrote en grootschalige
of ambachtelijke en/of kleinschalige mijnen), en nooit eerder is geraffineerd. De oorsprong
van de gedolven goud is de mijn waar het is gewonnen. Subcategorieën van gedolven goud
voordat het wordt geraffineerd zijn:
• Alluviaal goud - Nieuw gedolven goud dat afkomstig is uit afzettingen van zand en
kiezel, meestal in of in de nabijheid van waterlopen, doorgaans als zeer kleine, maar
zichtbare deeltjes goud. Alluviaal goud komt meestal in de vorm van "stof", incidenteel
klompjes, al in geconcentreerde vorm, gemakkelijk te vervoeren, en makkelijk te smelten
en/of gedeeltelijk te raffineren tot kleine staven (normaal gesproken van 85-92 % zuiver
goud). Alluviaal goud in al deze vormen vereist raffinage alvorens het te gebruiken is als
edelmetaal of juwelen, maar kan gewoonlijk direct worden geraffineerd, zonder verdere
tussenvormen van concentratie of verwerking.
• Goud erts - Gesteente of grind dat een economisch waardevolle goudconcentratie
bevat. Deze concentratie kan een zeer laag gewicht hebben, bv. 1 gram goud per ton
erts, en toch nog terugverdiend worden in middelgrote en grootschalige industriële
mijnbouw. Gouderts, vanwege de massa en het gewicht ervan, wordt voor verwerking
gewoonlijk niet ver van een mijn vervoerd.
• Concentraat van goud - Een tussenproduct uit de verwerking van gouderts om een
hogere concentratie te verwezenlijken, maar waarvoor nog steeds verdere intermediaire
verwerking nodig is om doré goud te produceren. Een goud-concentraat zou normaliter
worden vervoerd naar een nabijgelegen smelterij voor het maken van doré goud.
• Goud doré - Een staaf van nieuw gewonnen goudlegeringen, in het algemeen afkomstig
uit ertsen die grondige worden bewerkt en gesmolten bij middelgrote en grootschalige
mijnen tot een hoge concentratie (gewoonlijk 85-90 % zuiver). Gedolven goud in deze
vorm heeft geen handelskwaliteit en moet vervolgens worden vervoerd naar een
raffinaderij om direct geraffineerd te worden, zonder verdere intermediaire verwerking.
• Bijproduct van mijnbouw - Goud dat wordt geproduceerd uit een ander metaal in de
mijnbouw, bv. uit koper-sulfide-erts, waarin sporen van goud als bestanddeel kunnen
voorkomen. Wanneer goud een bijproduct is, wordt het andere belangrijkere metaal eerst
verwerkt en geraffineerd, en het goud wordt dan gewonnen en geraffineerd uit het
eindresidu van het eerste metaal, zoals uit koperslib uit elektrolytische cellen.
• LSM-goud - Goud dat is vervaardigd door middelgrote en grootschalige mijnbouw (zie
definitie van middelgrote en grootschalige mijnbouw).
• ASM-goud - Goud dat is vervaardigd door de ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw
(zie definitie van ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw).

GOUDBRONNEN (vervolg)
2) RECYCLEERBAAR GOUD - Goud dat eerder is geraffineerd, zoals goud voor
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eindgebruikers, goud na consumptie en beleggingsgoud en van goudhoudende producten, en
schroot- en afvalmetaal en -materialen die tijdens de raffinage en de vervaardiging van
producten ontstaan, die worden teruggebracht bij een raffinaderij of een andere intermediaire
verwerker downstream om een nieuwe levenscyclus te beginnen in de vorm van "gerecycled
goud". Het punt in de toeleveringsketen van goud waar het goud wordt teruggebracht naar de
raffinaderij of andere intermediaire verwerker of recyclingondernemingen downstream wordt
beschouwd als de oorsprong van het recycleerbare goud. Subcategorieën van recycleerbaar
goud zijn:
•

Niet-verwerkt recycleerbaar goud - Recycleerbaar goud nog in de oorspronkelijke vorm
en/of productieschroot, voordat het is teruggebracht voor de verwerking en de raffinage
(bijvoorbeeld goudbaren, juwelen, ornamenten, munten, draaispanen van machines enz.)

•

Gesmolten recycleerbaar goud - Recycleerbaar goud dat is gesmolten als eerste
recyclingproces en gegoten tot rudimentaire baren of een andere vorm met onbepaalde
afmetingen en variabele fijnheid.

•

Industriële bijproducten - Een materiaal geproduceerd tijdens de verwerking van een
ander materiaal, niet het in eerste instantie bedoelde product maar toch een op zichzelf
bruikbaar materiaal. Goudraffinage levert bijvoorbeeld vaak bijproducten op van geringe
waarde zoals ovenschoorsteenstof, gedoofde smeltkroezen en veegsel van vloeren.
3) VRIJGESTELDE VOORRADEN - Goudproducten voor beleggingen (staven, baren,

munten en korrels in verzegelde verpakking) opgeslagen in goudbankkluizen, kluizen van de
centrale bank, beurzen en raffinaderijen, met een controleerbare datum van vóór 1 januari
2012, waarvoor geen oorsprongsbepaling vereist is. Dit omvat voorraden bewaard door derden
namens de genoemde entiteiten.
•

Controleerbare datum: Een datum die kan worden gecontroleerd door middel van
inspectie van fysieke datumstempels op producten en/of inventarislijsten.
Gemengd goud - Goud waarin meerdere bronnen zijn opgenomen (bv. zowel gedolven

goud als recycleerbare goud). Passende zorgvuldigheid behoort te worden toegepast voor die
bronnen van gemengd goud in overeenstemming met de aanbevelingen in deze toevoeging,
internationaal recht en te voldoen aan de nationale wetgeving, met inbegrip van de geldende
wetgeving voor de illegale handel in mineralen en sancties van de Verenigde Naties.

Goede levering - Een standaard van fysieke specificaties voor geraffineerd goud en
voor capaciteiten van goudraffinaderijen die wordt geaccepteerd op een beurs of een
onderhandse markt (bv. London Good Delivery).
Sectorprogramma - Voor de toepassing van deze richtsnoeren betekent deze
benaming een initiatief of programma opgericht en beheerd door een sectorale organisatie of
een soortgelijk sectoraal initiatief om een aantal of alle aanbevelingen in deze richtsnoeren te
ondersteunen en bevorderen. Een sectorprogramma kan deel uitmaken van de meer
algemene activiteiten van de organisatie die ook andere doelstellingen omvatten. Wanneer in
deze richtsnoeren wordt verwezen naar relevante activiteiten en/of initiatieven van een
sectorprogramma wordt hiermee bedoeld dat deze activiteiten en/of initiatieven in
overeenstemming zijn met deze richtsnoeren.
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Geïnstitutionaliseerd mechanisme - Voor de toepassing van deze richtsnoeren wordt met
deze benaming een organisatie bedoeld die is opgericht door en samengesteld uit
vertegenwoordigers van regeringen, industrieën en maatschappelijk organisaties met een
mandaat ter ondersteuning en bevordering van een aantal of alle aanbevelingen van deze
richtsnoeren. Wanneer in deze richtsnoeren wordt verwezen naar relevante activiteiten en/of
initiatieven van een geïnstitutionaliseerd mechanisme wordt hiermee bedoeld dat deze
activiteiten en/of initiatieven in overeenstemming zijn met deze richtsnoeren.
Rechtmatige

ambachtelijke en

kleinschalige

mijnbouw:

De rechtmatigheid van

ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw is een moeilijk te definiëren begrip omdat het een
aantal situatiegebonden factoren behelst (zie Aanhangsel). Voor de toepassing van deze
richtsnoeren wordt met rechtmatig onder meer bedoeld de ambachtelijke en kleinschalige
mijnbouw die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.
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Wanneer het

toepasselijke juridische kader niet wordt toegepast, of bij gebreke van een dergelijk kader,
wordt in de beoordeling van de rechtmatigheid van de ambachtelijke en kleinschalige
mijnbouw rekening gehouden met de inspanningen ter goeder trouw van ambachtelijke en
kleinschalige mijnwerkers en ondernemingen om binnen het toepasselijke rechtskader (indien
aanwezig) te handelen en met hun inzet voor mogelijkheden tot formalisering zodra deze
beschikbaar zijn (met dien verstande dat in de meeste gevallen de ambachtelijke en
kleinschalige mijnwerkers zeer beperkte of geen capaciteit, technische bekwaamheid of
voldoende financiële middelen hebben om dit te doen). In beide gevallen, kan ambachtelijke
en kleinschalige mijnbouw, zoals alle mijnbouw, niet rechtmatig worden wanneer zij bijdraagt
tot conflicten en ernstige vormen van misbruik die kunnen samengaan met de winning, het
vervoer of de verhandeling van mineralen zoals gedefinieerd in bijlage II bij de richtsnoeren.
Beheersysteem - Managementprocessen en documentatie die gezamenlijk een
systematisch kader bieden om ervoor te zorgen dat taken correct, consequente en
doeltreffend worden uitgevoerd om de gewenste resultaten te bereiken, en die voorzien in
voortdurende verbetering van de prestaties.
Middelgrote en grootschalige mijnbouw (LSM) - Voor de toepassing van deze
richtsnoeren verwijst naar goudmijnbouwactiviteiten die niet beschouwd worden als
ambachtelijke of kleinschalige mijnbouw.
Recycler - Een persoon of entiteit die geen raffinaderij is zoals hierna omschreven, die
recycleerbaar/schrootgoud verzamelt, consolideert en/of verwerkt, zoals sampling en
gehaltebepaling, vóór de raffinage om een nieuwe levenscyclus te beginnen.
Raffinaderij - Een persoon of entiteit die goud zuivert tot handelskwaliteit, door andere
stoffen te verwijderen uit doré goud, alluviaal goud, recycleerbaar/schroot of andere
grondstoffen die goud bevatten.
Leveranciers - Deze term verwijst naar personen of organisaties die gezien worden als
deelnemers in de toeleveringsketen voor de levering van goud en materialen die goud
66 Zie Vision for Responsible Artisanal and Small-scale Mining in Alliance for Responsible
Mining (Echavarria, C. et. al. Eds.), (2008) The Golden Vein - A guide to responsible
artisanal and small-scale mining. ARM Series on Responsible ASM, Nr. 1. Medellin.
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bevatten.
Toeleveringsketen - De term toeleveringsketen verwijst naar het stelsel van alle
activiteiten, organisaties, actoren, technologie, informatie, middelen en diensten die betrokken
zijn bij het verplaatsen van goud van de bron tot de eindgebruikers.
Toeleveringsketen en ondernemingen upstream - Onder "toeleveringsketen upstream"
wordt verstaan de toeleveringsketen van goud uit de mijn tot raffinadeurs. Tot
"upstreamondernemingen"

behoren

mijnwerkers

(ambachtelijke

en

kleinschalige

bedrijven of middelgrote en grootschalige ondernemingen voor de winning van goud),

11

lokale goud handelaren en exporteurs uit het land van oorsprong, vervoerders,
internationale goud handelaren van gedolven/recycleerbaar goud. Van ambachtelijke en
kleinschalige producenten van goud, zoals personen, informele werkgroepen of
gemeenschappen, wordt niet verwacht dat zij worden gerekend tot de ondernemingen
upstream voor de uitvoering van passende zorgvuldigheid in overeenstemming met deze
richtsnoeren, hoewel zij worden aangemoedigd om betrokken te blijven bij de
inspanningen voor passende zorgvuldigheid van hun klanten en om te formaliseren
zodat zij in de toekomst passende zorgvuldigheid kunnen uitvoeren.
Toeleveringsketen

en

ondernemingen

downstream

-

Onder

"toeleveringsketen

downstream" wordt verstaan de toeleveringsketen van goud van de raffinaderijen tot aan
de detailhandel. Tot "ondernemingen downstream" behoren handelaren in geraffineerd
goud en goudmarkten, goudbanken en -beurzen of andere entiteiten die hun eigen
goudkluizen hebben, producenten van sieraden en detailhandelaren, juwelen, alsmede
andere vennootschappen met goud in de vervaardiging van producten (bijvoorbeeld
fabrikanten en detailhandelaren van elektronica en medische hulpmiddelen).
Passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen: Speciaal wat betreft passende
zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor het verantwoord betrekken van mineralen, wordt
met op een risicoanalyse gebaseerde passende zorgvuldigheid verwezen naar de
maatregelen die ondernemingen behoren te nemen om feitelijke en potentiële nadelige
effecten vast te stellen, te voorkomen en beperken, en om ervoor te zorgen dat zij
mensenrechten respecteren en niet bijdragen tot conflicten
toeleveringsketen.

6768

met hun activiteiten in de
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67 Voor alle duidelijkheid, deze richtsnoeren hebben eveneens betrekking op mijnwerkers,
verwerkers en de raffinaderijen die mogelijk eigendom zijn of op andere wijze worden
gecontroleerd of bestuurd door regeringen of andere overheidsinstellingen.
68 Zoals gedefinieerd in bijlage II bij de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid.
69 OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen (OESO, 2011); OECD Risk
Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones, (OECD, 2006);
Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations
"Protect, Respect and Remedy" Framework, 21 maart 2011 (A/HRC/17/31).
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Figuur 2. Risico's in de toeleveringsketen van goud uit conflict- en hoogrisicogebieden

TOEVOEGING INZAKE GOUD

STAP 1: STERKE ONDERNEMINGSBEHEERSYSTEMEN
INSTELLEN
DOELSTELLING: Ervoor zorgen dat de structuren van bestaande systemen voor passende
zorgvuldigheid en beheersystemen van ondernemingen in de toeleveringsketen van
goud toegerust zijn voor doeltreffende passende zorgvuldigheid.

AFDELING I - ALGEMENE AANBEVELINGEN VOOR
ONDERNEMINGEN IN DE TOELEVERINGSKETEN VAN GOUD

ALLE

A. Vaststellen en zich verbinden tot een beleid voor
toeleveringsketens ter identificatie en beheersing van risico's
ten aanzien van goud dat mogelijk afkomstig is uit conflict- en
hoogrisicogebieden. Dit beleid, dat voor alle ondernemingen in de
toeleveringsketen geldt, behoort het volgende omvatten:
1. Een beleidsverbintenis waarmee gemeenschappelijke beginselen en normen worden
vastgelegd

voor

verantwoorde

toeleveringsketens

van

goud

uit

conflict-

en

hoogrisicogebieden, op grond waaraan de onderneming zichzelf en de activiteiten en de
betrekkingen van leveranciers zal toetsen. Dit beleid behoort in overeenstemming te zijn
met de normen die zijn vastgesteld in het modelbeleid voor toeleveringsketens in bijlage
II bij de richtsnoeren.
2. een duidelijk en coherent beheersproces om ervoor te zorgen dat risico's op passende
wijze worden beheerd. De onderneming behoort zich te verbinden tot de maatregelen
van passende zorgvuldigheid en aanbevelingen voor de verschillende in deze
toevoeging beschreven niveaus.

B. Interne beheersystemen structureren ter bevordering van
passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen. Ondernemingen in
de toeleveringsketen behoren:
1. bevoegdheid en verantwoordelijkheid toe te kennen aan het hogere management met de
nodige bekwaamheid, kennis en ervaring voor het toezicht op de processen voor
passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen;
2. Te zorgen voor de beschikbaarheid van middelen die nodig zijn ter ondersteuning van
de werking van en het toezicht op deze processen.
3. een organisatiestructuur en communicatieprocessen tot stand te brengen om ervoor te
zorgen dat cruciale informatie, met inbegrip van het beleid van de onderneming, de
betrokken werknemers en leveranciers bereikt; Passende opleidingen behoren te
worden

uitgevoerd,

en

ondernemingen

kunnen

opleidingsmodules

overwegen

ontwikkeld door programma‛s in de sector of geïnstitutionaliseerde mechanismen.
4. voor interne verantwoordingsplicht te zorgen ten aanzien van de tenuitvoerlegging van
het zorgvuldigheidsproces in de toeleveringsketen.
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C. Instellen van een systeem van transparantie,
gegevensverzameling en controle over de
goudtoeleveringsketen.
1. Interne documentatie en registers met gegevens over de zorgvuldigheidsprocessens
betreffende de toeleveringsketen, de bevindingen en daaruit voortvloeiende besluiten
aan te leggen. Dit omvat passende zorgvuldigheid volgens stap 1, alsmede aanvullende
passende

zorgvuldigheid

die

kan

worden

uitgevoerd

met

betrekking

tot

de

toeleveringsketens van goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (stappen 2-5).
2. Een interne inventaris en documentatie van transacties bijhouden die kan worden
opgevraagd en gebruikt om retroactief goud inputs en outputs te identificeren en/of een
bewakingsketensysteem te ondersteunen (zie stap 3, onder B)). Daartoe behoren:
a) Informatie met betrekking tot de vorm, aard en de fysieke beschrijving van goud en
materialen die goud bevatten, zoals gouderts, goudconcentraat, goud doré, alluviaal
goud, recycleerbaar goud, "bullion" goud, inputs en/of producten voor de
vervaardiging van sieraden, elektronische onderdelen en goudplateringsoplossingen
enz. (zie "definities" van deze toevoeging).
b) Informatie verstrekt door de leverancier met betrekking tot het gewicht en de
gehaltebepaling van goud en goudhoudende inputmaterialen, en vaststellingen van
het gewicht en gehalte van goud inputs en outputs.
c) Gegevens over de leverancier, met inbegrip van informatie over passende
zorgvuldigheid volgens het "ken uw tegenpartij"-principe ("know your counterparty,
KYC") in overeenstemming met de 40 aanbevelingen van de Financial Action Task
Force (FATF).

70

d) Unieke referentienummers voor alle input en output.
e) De data van input en output, aankoop en verkoop.
3. Betalingen voor goud te doen en te ontvangen via officiële kanalen voor het bankwezen,
wanneer zij redelijkerwijs beschikbaar zijn. Waar mogelijk aankopen in contant geld
vermijden en ervoor zorgen dat alle onvermijdelijke contante aankopen worden
onderbouwd met controleerbare documentatie.
4. Volledige

en

op

transparante

wijze

medewerking

te

verlenen

aan

wetshandhavingsinstanties met betrekking tot goudtransacties. Douaneambtenaren
toegang te verlenen tot volledige informatie over alle zendingen die internationale
grenzen overgaan, of waarvoor zij anderszins bevoegd zijn.
5. De hierboven verzamelde informatie gedurende ten minste vijf jaar te bewaren, bij
voorkeur op een gecomputeriseerd gegevensbestand.

D.

De betrokkenheid van de onderneming bij leveranciers

70 Zie Financial Acton Task Force (FATF) 40 Recommendations (2003). Zie ook Financial
Action Task Force, RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones (2008).
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versterken. Ondernemingen in de toeleveringsketen behoren te proberen om hun
leveranciers te beïnvloeden, zodat zij zich verbinden tot het beleid voor
toeleveringsketens in overeenstemming met bijlage II en de in deze richtsnoeren
beschreven zorgvuldigheidsprocessen. Daartoe behoort de onderneming:
1. gericht te zijn op het instellen van langetermijnbetrekkingen met leveranciers teneinde
betrekkingen met hen op te bouwen voor de verantwoorde winning van mineralen;
2. aan leveranciers de verwachtingen mede te delen ten aanzien van passende
zorgvuldigheid voor verantwoorde toeleveringsketens van goud uit conflict- en
hoogrisicogebieden, in overeenstemming met bijlage II bij de richtsnoeren en deze
toevoeging. In het bijzonder behoren ondernemingen hun verwachting mede te delen dat
hun leveranciers een risicobeheersstrategie behoren te bepalen met betrekking tot de
vastgestelde risico's in de toeleveringsketen, in overeenstemming met bijlage II bij de
richtsnoeren;
3. het in deze richtsnoeren uiteengezette beleid voor toeleveringsketens op te nemen in
commerciële contracten en/of schriftelijke overeenkomsten met leveranciers die
toegepast en gecontroleerd kunnen worden.
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4. te overwegen op welke wijze leveranciers capaciteiten kunnen opbouwen om de
prestaties te verbeteren en te voldoen aan het beleid voor toeleveringsketens van de
onderneming, en hoe deze opbouw kan worden gesteund.
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5. Zich ertoe te verbinden meetbare plannen voor verbetering te ontwerpen met
leveranciers, met de betrokkenheid, in voorkomend geval en indien van toepassing, van
lokale en centrale overheden, internationale en maatschappelijke organisaties bij het
nastreven van risicobeperking.

73

E. Ontwikkelen van een klachtenmechanisme op het niveau van de
onderneming en/of mijn.
Afhankelijk van hun positie in de toeleveringsketen behoren ondernemingen:
1. Een systeem voor bewustmaking van risico's door tijdige waarschuwingen te
ontwikkelen waardoor belanghebbenden (getroffen personen of klokkenluiders) hun
bezorgdheid kunnen uiten over de omstandigheden van de winning, verhandeling,
verwerking en uitvoer van goud uit conflict- en hoogrisicogebieden. Dit stelt een
onderneming in staat te worden gewaarschuwd voor risico's in haar toeleveringsketen,
naast de eigen situatie- en risicobeoordelingen.
2. Rechtstreeks of door middel van gezamenlijke regelingen met andere ondernemingen of
organisaties, zoals een sectorprogramma of geïnstitutionaliseerd mechanisme, of door
het bevorderen van de mogelijkheid een beroep te doen op een externe deskundige of
orgaan (dat wil zeggen ombudsman).

71 Zie stappen 2-5 voor informatie over het controleren van leveranciers en het beheren
van niet-naleving.
72 Zie stap 3, "Risicobeperking".
73 Zie stap 3, "Risicobeperking".
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AFDELING II - SPECIFIEKE AANBEVELINGEN
A. Voor middelgrote en grootschalige goudmijnondernemingen en

ambachtelijke en kleinschalige mijnbouwondernemingen:
1. Een uniek referentienummer toekennen aan elke output, bv. baren doré-goud, of
verpakking met alluviaal goud, en dat referentienummer bevestigen en/of afdrukken op
zodanige wijze dat manipulatie of verwijdering ervan zichtbaar wordt.
2. Fysieke beveiligingsprocedures toepassen voor goud zoals verzegelde kluizen voor
verzending op een zodanige wijze dat zichtbaar wordt als de inhoud tijdens het vervoer
wordt gemanipuleerd of verwijderd. In conflict- en hoogrisicogebieden behoren dergelijke
fysieke beveiligingsprocedures controleerbaar te zijn door bevoegde en betrouwbare
derden (zoals douaneautoriteiten, onafhankelijke auditors, sectorprogramma's, of
geïnstitutionaliseerde mechanismen).
3. De tenuitvoerlegging ondersteunen van de beginselen en criteria die zijn vastgelegd in
het initiatief inzake transparantie van winningsindustrieën (EITI, Extractive Industry
Transparency Initiative).

74

B. Voor lokale exporteurs, recyclers, verwerkers en internationale

handelaren van gedolven goud en recycleerbaar goud:
1. Unieke interne referentienummers toekennen aan alle inputs en outputs, per baar, staaf
en/of partij goedgekeurd en geproduceerd goud, en dit referentienummer aanbrengen
en/of een afdrukken op alle outputs, op zodanige wijze dat manipulatie of verwijdering
ervan zichtbaar wordt.
2. Door andere ondernemingen upstream gehanteerde fysieke beveiligingsprocedures
coördineren en ondersteunen. Onverwijld melding maken van aanwijzingen van
manipulatie met zendingen, en uitsluitend bevoegd personeel de (verzegelde) zendingen
laten openen.
3. Voorafgaand alle zendingen inspecteren op conformiteit met de door de leverancier
verstrekte informatie over de soorten goud, zoals alluviaal goud, doré goud, onverwerkt
recycleerbaar goud of gesmolten recycleerbaar goud. Door de goudproducent en/of
verzender verstrekte informatie over het gewicht en de kwaliteit controleren en een
bedrijfsregister bijhouden van deze controles. Onregelmatigheden in de eerste inspectie
van een zending ten opzichte van de door de verzender verstrekte informatie onverwijld
melden bij de interne beveiliging en degenen die in de onderneming verantwoordelijk zijn
voor passende zorgvuldigheid, zonder enige verdere actie totdat de onregelmatigheden
zijn opgelost.
4. Zendingen waarbij sprake is van niet opgeloste onregelmatigheden fysiek gescheiden
houden en beveiligen.
74 Zie http://eiti.org/ voor informatie over het EITI. Zie
http://eiti.org/document/businessguide voor een leidraad over de wijze waarop
bedrijven EITI kunnen ondersteunen.
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5. Ernaar streven om waar mogelijk rechtstreeks met rechtmatige ambachtelijke en
kleinschalige goudproducenten of hun vertegenwoordigers handel te drijven, om goud
aangeboden door personen die hen uitbuiten uit te sluiten van handel.

C. Voor raffinaderijen:
1. Unieke interne referentienummers toewijzen aan alle input en output, per baar, staaf
en/of partij goedgekeurd en geproduceerd goud, overeenkomstig alle over die goud
input en output verzamelde en middels passende zorgvuldigheid verkregen informatie
met inbegrip van informatie over de leverancier ("KYC") en de oorsprong van het goud.
2. Door andere ondernemingen upstream gehanteerde fysieke beveiligingsprocedures
coördineren en ondersteunen. Onverwijld melding maken van aanwijzingen van
manipulatie met zendingen, en uitsluitend bevoegd personeel de (verzegelde) zendingen
laten openen.
3. Voorafgaand alle zendingen inspecteren op conformiteit met de door de leverancier
verstrekte informatie over de soorten goud, zoals alluviaal goud, doré goud, onbewerkt
recycleerbaar goud of gesmolten recycleerbaar goud. De door de goudproducent en/of
verzender verstrekte informatie over het gewicht en de kwaliteit controleren, en een
bedrijfsregister bijhouden van deze controles.
4. Onregelmatigheden in de eerste inspectie van een zending ten opzichte van de door
verzender verstrekte informatie onverwijld melden bij de beveiliging van de raffinaderij en
degenen die in de onderneming verantwoordelijk zijn voor passende zorgvuldigheid,
zonder enige verdere actie totdat de onregelmatigheden zijn opgelost.
5. Zendingen waarbij sprake is van niet opgeloste onregelmatigheden fysiek gescheiden
houden en beveiligen.
6. Alle goud outputs registreren en identificeerbaar maken (bv. door goudproducten fysiek
te voorzien van een stempel, en/of dit aan te brengen op het verpakkingsmateriaal op
een zodanige wijze dat manipulatie of verwijdering zichtbaar wordt) met de volgende
informatie:
a) Naam en/of stempel/logo van de raffinaderij.
b) Jaar van raffinage/productie.
c) Een uniek referentienummer dat wordt toegewezen aan elke output (bv.
serienummers, elektronische identificatie of andere bruikbare methoden).

D. Voor goudbanken:
1. Inventarislijsten opstellen voor al het dat wordt bewaard door goudbanken, en daarin
75

informatie opnemen over wanneer en van wie elk goudstuk is ontvangen. In deze lijsten
75 De volgende informatie wordt doorgaans volledig in inventarislijsten vermeld:
Partijnaam; Ontvangstdatum; Metaal; Type (bv. grote goudbaren); Serienummer;
Goede levering/Niet-goede levering; Totaal aantal pallets; Totaal aantal artikelen;
Huidige gewicht; Pallet; Baar; Raffinaderij; Brutogewicht; Gehalte.
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behoren ook de gegevens met betrekking tot vrijgestelde voorraden opgenomen te
worden.
2. Indien mogelijk, verzoeken honoreren van afnemers om goud te verstrekken van
bepaalde

raffinaderijen

waarvan

de

praktijken

van

passende

zorgvuldigheid

onafhankelijk zijn gecontroleerd op overeenstemming met deze richtsnoeren.
3. Een

register

bijhouden

van

de

op

het

goud

afgedrukte

informatie

en

de

transactienummers van wanneer ondernemingen downstream de het goud fysiek in
ontvangst nemen.
4. De op het goud afgedrukte informatie en fysieke bezorgtransactienummers op verzoek
verstrekken aan directe downstream-ondernemingen doe dat goud fysiek in ontvangst
nemen.

E. Voor alle overige ondernemingen downstream (bv. de downstreamgebruikers van goud en goudmaterialen en fabrikanten van
producten die goud bevatten):
1. Leveranciers verzoeken dat zij de goudraffinaderij(en) voor goudhoudende materialen
en producten identificeren, ofwel door het goud rechtstreeks te betrekken, of door middel
van markeringen die worden afgedrukt op een geraffineerd goudproduct, indien
beschikbaar, ofwel door informatie verstrekt door andere leveranciers van producten
downstream of goudbanken.
2. Indien de goudraffinaderij(en) worden geïdentificeerd, verzoeken om te controleren of
raffinaderij(en) passende zorgvuldigheid hebben uitgevoerd in overeenstemming met
deze toevoeging. Waar mogelijk verwijzen naar erkende audits door sectorale
programma‛s of geïnstitutionaliseerde mechanismen die in hun auditprotocollen de
normen en processen overnemen die in deze richtsnoeren zijn vervat.
3. Informatie over de identificatie van goudraffinaderij(en) upstream voor goudhoudende
materialen en producten doorgeven aan klanten downstream.
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STAP 2: RISICO'S IN DE TOELEVERINGSKETEN VASTSTELLEN EN
BEOORDELEN
DOELSTELLING: Risico's vaststellen en beoordelen met betrekking tot de omstandigheden
van winning, consolidering, vervoer, verhandeling, en uitvoer van goud uit conflict- en
hoogrisicogebieden.
Ondernemingen in de toeleveringsketen van goud behoren gebruik te maken het
sterke ondernemingsbeheersysteem dat met stap 1 is ingevoerd om risico's vast te stellen
en te beoordelen dat het goud dat zij via hun toeleveringsketens produceren misschien
bijdraagt tot conflicten of een ernstige schendingen van de mensenrechten.
Alle ondernemingen kunnen samenwerken om door middel van gezamenlijke
initiatieven uitvoering te geven aan de aanbevelingen in deze afdeling. Ondernemingen
behouden echter individuele verantwoordelijkheid voor het in acht nemen van passende
zorgvuldigheid, en dienen ervoor te zorgen dat bij alle gezamenlijke werkzaamheden naar
behoren rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden van de individuele
onderneming.

AFDELING I - RISICOBEOORDELING VOOR MIDDELGROTE EN
GROOTSCHALIGE
GOUDMIJNBOUWONDERNEMINGEN
EN
AMBACHTELIJKE EN KLEINSCHALIGE MIJNBOUWONDERNEMINGEN
("GOUDPRODUCENTEN")
A. Vaststellen of de goudproducent goud wint of vervoert in een
conflict- of hoogrisicogebied ("alarmsignalen met betrekking tot
activiteiten"). Daartoe de context beoordelen van elke locatie van oorsprong en
vervoer van goud, uitgaande van bewijs uit geloofwaardige bronnen.

76

Op basis van de

definitie in de inleiding bij deze toevoeging redelijke inspanningen te goeder trouw
leveren om vast te stellen of er sprake is van conflict- en hoogrisicogebieden.
1. Indien de goudproducent op grond van de onder stap 1 verzamelde informatie
redelijkerwijs kan vaststellen dat hij/zij geen goud wint of vervoert in een conflict- of
hoogrisicogebied,

dan

is

geen

extra

passende

zorgvuldigheid

vereist.

De

beheersystemen die in stap 1 zijn ingesteld behoren onderhouden en regelmatig
beoordeeld te worden.

76 Onderzoeksrapporten beoordelen van regeringen, internationale organisaties, NGO 's
en de media, kaarten, VN-verslagen en sancties van de VN-Veiligheidsraad, literatuur
uit de sector met betrekking tot de winning van mineralen en de gevolgen ervan voor
conflicten, voor mensenrechten of milieuschade in het land van mogelijke oorsprong, of
andere publieke verklaringen (bv. van ethische pensioenfondsen). Ondernemingen
behoren tevens gebruik te maken van criteria en indicatoren van conflict- en
hoogrisicogebieden ontwikkeld door initiatieven met meerdere belanghebbenden, met
inbegrip van lopende werkzaamheden in verband met de uitvoering van deze
richtsnoeren bevorderd door de OESO.
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2. Indien de goudproducent vaststelt dat hij/zij goud produceert of vervoert in een conflictof hoogrisicogebied, verdergaan naar stap 2, onder B).

B. Tevens bepalen of de goudproducent goud aankoopt (bv. goud van
kleinschalige en ambachtelijke oorsprong) dat mogelijk afkomstig is
uit een conflict- of hoogrisicogebied. Daartoe:
1. Alle mijnen en/of smelthuizen van de mijn identificeren waar de goudproducent gedolven
goud uit andere bronnen aankoopt, waaronder eventueel ASM goud.
2. De in stap 1 verkregen "KYC"-informatie beoordelen van die leveranciers, en
aanvullende informatie over de oorsprong en het vervoer van die andere bronnen van
gedolven goud verzamelen, op grond van bewijs uit de eerste hand en betrouwbare
bronnen.
3. Zich te goeder trouw inspannen om de aanwezigheid van een van de volgende
"alarmsignalen" in een toeleveringsketen voor die andere bronnen van gedolven goud
vast te stellen.

Alarmsignalen met betrekking tot locaties van oorsprong en doorvoer van
goud:
Het goud is afkomstig van of wordt vervoerd door een conflict- of hoogrisicogebied.
Het goud zou afkomstig zijn uit een land waar de bekende voorraden,
vermoedelijke hulpbronnen of verwachte productieniveaus van goud beperkt zijn
(dat wil zeggen de aangegeven hoeveelheden goud uit dat land corresponderen
niet met de bekende reserves of verwachte productieniveaus).
Het goud zou afkomstig zijn uit een land waarvan bekend is of redelijkerwijs
vermoed wordt dat daar doorvoer van goud uit conflict- en hoogrisicogebieden
plaatsvindt.
Het goud zou afkomstig zijn van recycleerbaar/schroot of vermengde bronnen en
is geraffineerd in een land waarvan bekend is of redelijkerwijs wordt vermoed dat
daar doorvoer van goud uit conflict- en hoogrisicogebieden plaatsvindt.
Bij elk van deze alarmsignalen met betrekking tot locaties is het risico verhoogd wanneer er
sprake is van zwakke handhaving van de antiwitwaswetgeving, anticorruptiewetgeving,
douanecontroles en andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot overheidstoezicht;
informele banksystemen zijn in werking, en contant geld wordt veelvuldig gebruikt.

Alarmsignalen met betrekking tot leveranciers:
Leveranciers of andere bekende ondernemingen upstream die werkzaam zijn in
een van de bovengenoemde locaties van oorsprong of doorvoer van goud die
aanleiding geven tot alarmsignalen, of die aandeelhouder- of andere belangen
hebben in leveranciers van goud uit een van de bovengenoemde locaties van
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oorsprong of doorvoer van goud die aanleiding geven tot alarmsignalen.
Leveranciers of andere bekende ondernemingen upstream waarvan bekend is dat
zij in de afgelopen 12 maanden goud hebben gewonnen in een locatie van
oorsprong en doorvoer van goud die aanleiding geeft tot alarmsignalen.
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Alarmsignalen met betrekking tot omstandigheden:
Afwijkingen of ongebruikelijke omstandigheden worden geïdentificeerd door
middel van de informatie die is verzameld in stap 1 die aanleiding geven tot een
redelijk vermoeden bestaat dat het goud mogelijk bijdraagt tot conflicten of ernstig
misbruik in verband met de winning, het vervoer of de verhandeling van goud.
a) Geen alarmsignalen vastgesteld: Indien de goudproducent redelijkerwijs kan vaststellen
dat deze alarmsignalen zich niet voordoen in die toeleveringsketen, is geen extra
passende zorgvuldigheid vereist voor die toeleveringsketen. De beheersystemen die in
stap 1 zijn ingesteld behoren onderhouden en regelmatig beoordeeld te worden.
b) Alarmsignalen

vastgesteld

of

gegevens

niet

bekend:

Goudproducenten

die

alarmsignalen vaststellen in hun toeleveringsketen voor goud, of die redelijkerwijs een
of meer van deze alarmsignalen niet kunnen uitsluiten bij een toeleveringsketen voor
goud, dienen verder te gaan met stap 2 onder C, hieronder.

C. In kaart brengen van de feitelijke omstandigheden van de
lopende en geplande activiteiten van de goudproducent, en van
andere goudbronnen waarvoor alarmsignalen zijn afgegeven.
1. Een grondige evaluatie uitvoeren van de context van alle locaties die aanleiding geven
tot alarmsignalen en de praktijken van passende zorgvuldigheid van alle leveranciers die
aanleiding geven tot alarmsignalen:
a) Onderzoeksrapporten evalueren, waaronder die van regeringen, internationale
organisaties, ngo's en de media, kaarten, VN-verslagen en sancties van de VNVeiligheidsraad, literatuur uit de sector met betrekking tot de winning van goud en de
gevolgen ervan voor conflicten, voor mensenrechten of milieuschade in het land van
mogelijke

oorsprong,

of

andere

publieke

verklaringen

(bv.

van

ethische

pensioenfondsen).
b) Overleg plegen met een combinatie van lokale en centrale overheden, lokale
maatschappelijke organisaties, VN-vredesmissies, en lokale leveranciers. Reageren
op specifieke vragen of verzoeken van de medewerkende ondernemingen.
c) Vaststellen (onder meer middels deskresearch; bezoeken ter plaatse aan
goudleveranciers;

controles

middels

willekeurige

steekproeven

van

aankoopgegevens, evenredig met het risico; en een evaluatie en beoordeling van
aankoopprocedures en procedures en richtlijnen ter bestrijding van het witwassen
van geld en terrorismefinanciering, indien van toepassing) of leveranciers upstream
beschikken over beleid en beheersystemen die in overeenstemming zijn met deze
richtsnoeren en dat dit beleid en deze beheersystemen operationeel zijn.
2. Beoordelingsteams ter plaatse instellen. Goudproducenten met activiteiten die
aanleiding geven tot alarmsignalen of andere bronnen van gedolven goud behoren een
beoordelingsteam ter plaatse in te stellen (hierna "beoordelingsteam" genoemd) om
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informatie te verkrijgen en bewaren over de omstandigheden van goudwinning, verhandeling, -raffinage en -uitvoer (zie hieronder). De individuele goudproducenten
blijven verantwoordelijk voor de verzameling van de vereiste gegevens, maar kunnen dit
vergemakkelijken door gezamenlijk een team op te richten in samenwerking met hun
afnemers of andere ondernemingen in de toeleveringsketen upstream die leveren uit of
actief zijn in deze gebieden, of door middel van een sectorprogramma of
geïnstitutionaliseerd mechanisme. Wanneer "gezamenlijke" teams niet mogelijk zijn, of
wanneer ondernemingen er de voorkeur aan zouden geven om niet gezamenlijk te
werken, behoren ondernemingen de beoordelingen ter plaatse onafhankelijk uit te
voeren. Ondernemingen en andere betrokken belanghebbenden die beoordelingsteams
ter plaatse oprichten behoren:
a) Rekening te houden met de volgende factoren wanneer zij bijdragen aan de
gezamenlijke beoordelingsteams ter plaatse met andere ondernemingen: de omvang
van de bijdragende onderneming en de middelen die beschikbaar zijn voor het
uitvoeren van passende zorgvuldigheid; het vermogen van elke onderneming om
toegang tot informatie ter plaatse te krijgen en de positie van de onderneming in de
toeleveringsketen; en de betrouwbaarheid van de passende zorgvuldigheid van de
ondernemingen, zoals blijkt uit toetsing van de gegevens die door de onderneming
zijn verstrekt over alle goud inputs.

77

b) Ervoor zorgen dat beoordelaars onafhankelijk van de beoordeelde activiteit en vrij
van belangenconflicten zijn.

78

Beoordelaars van onderneming moeten zich ertoe

verbinden om waarheidsgetrouw en nauwkeurig te rapporteren en de hoogste
professionele ethische normen na te leven en de "nodige professionaliteit" te
betrachten.

79

c) Zorgen voor een adequaat niveau van deskundigheid, door deskundigen in dienst te
nemen met kennis en vaardigheden in zoveel mogelijk van de volgende gebieden: de
beoordeelde

operationele

context

(bv.

taalkundige

vaardigheden,

culturele

gevoeligheden), de inhoud van conflictgerelateerde risico 's (bv. de normen in bijlage
II, mensenrechten, internationaal en humanitair recht, financiële criminaliteit,
conflicten en financiering van de partijen bij een conflict, transparantie), de aard en
vorm van de toeleveringsketen van goud, en de in deze richtsnoeren beschreven
normen en processen.
d) Beoordelingsteams toegang verschaffen tot mijnen, tussenpersonen en groepageexpediteurs en/of vervoerders die worden beheerd of beïnvloed door de

77 Zo kan voor goud uit grootschalige goudmijnen de goudproducent de relevante
informatie ter plaatse het beste verzamelen bij de mijn, terwijl de andere
ondernemingen upstream ervoor zorgen dat de informatie wordt verzameld en bewaard
in overeenstemming met deze richtsnoeren en aanvullende informatie behoren te
verzamelen over de omstandigheden in de keten tussen goudproducenten en raffinaderijen.
78 Artikel 4, ISO 19011: 2002
79 Artikel 4, ISO 19011: 2002
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onderneming, met inbegrip van:
i) fysieke toegang tot locaties, onder meer in andere landen waar overlading of heretikettering waarschijnlijk is;
ii) toegang tot boekhouding, registers of ander bewijs van aankooppraktijken,
betalingen van belastingen, vergoedingen en royalty's, en uitvoerdocumentatie;
iii)

lokale logistieke ondersteuning en bijstand; onveiligheid

voor de onderneming zelf en voor aanbieders van gegevens.
e) Waar nodig gemeenschapsmeetnetwerken of informatie-eenheden met meerdere
belanghebbenden op te zetten of de oprichting ervan te ondersteunen om het
beoordelingsteam van informatie te voorzien. Interactieve kaarten met daarop de
ligging

van

mijnen,

gewapende

groepen,

handelsroutes,

wegblokkades

en

vliegvelden beoordelen, aanvullen of indien mogelijk creëren.
3. VOOR LSM-GOUD (OFWEL GEWONNEN DOOR MIDDELGROTE EN GROOTSCHALIGE
ONDERNEMINGEN MET ACTIVITEITEN DIE AANLEIDING GEVEN TOT ALARMSIGNALEN, OF
LSM-GOUD AANGEKOCHT BIJ ANDERE LEVERANCIERS), teneinde risico's vast te stellen,
bewijzen verkrijgen van de feitelijke omstandigheden van de winning, verwerking, verhandeling, open overslag, het vervoer en de uitvoer van goud (indien van toepassing), die kunnen omvatten:
a) Locatie en identiteit (naam) van alle goudmijnen, voor elke output.
b) Locatie van de punten waar goud wordt verwerkt, bv. geconsolideerd, gemengd,
fijngemaakt, gemalen en gesmolten tot outputs van goud doré of alluviaal goud.
c) Methoden voor de verwerking en het vervoer van goud.
d) Hoe goud wordt vervoerd en bestaande processen voor het waarborgen van
integriteit, met inachtneming van veiligheidsbelangen.
e) Locatie van vervoerroutes, punten waar goud wordt verhandeld, en punten van
grensoverschrijdende uit- en invoer (indien van toepassing).
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f) Huidige productie en capaciteit van de mijn(en), een vergelijkende analyse van de
capaciteit van de mijn en de geregistreerde productie ervan, en registratie van
eventuele verschillen.
g) Huidige verwerkingsproductie en verwerkingscapaciteit van smelthuizen van de mijn,
en een vergelijkende analyse van de verwerkingscapaciteit en de geregistreerde

80 In gevallen waarin vervoerders uit veiligheidsbelangen deze informatie niet bekend
willen maken behoren ondernemingen upstream ervoor te zorgen dat vervoerders een
risicobeoordeling uitvoeren op die vervoerroutes in overeenstemming met deze
richtsnoeren. Ondernemingen upstream behoren vervoerders te verzoeken om een
gedetailleerd verslag van hun bevindingen uit de risicobeoordeling van vervoerroutes
(dat wil zeggen de vastgestelde risico's en stappen genomen om deze risico's te
beheren). Ondernemingen upstream behoren verslag uit te brengen over deze risico's
zoals bepaald in stap 5. Wanneer ondernemingen geen gebruik maken van
vervoerders, of in staat zijn om informatie te verkrijgen over de vervoerroutes, behoren
zij de risicobeoordeling van vervoerroutes zelf uit te voeren en over deze risico's
verslag uit te brengen zoals bepaald in stap 5.
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verwerkingsproductie, en registratie van eventuele verschillen.
h) Identificatie van, en "ken uw tegenpartij"-informatie over, alle dienstverleners die het
goud verhandelen (bv. logistieke, verwerkende en vervoersondernemingen) of die
zorgen voor de beveiliging, van de mijnen en langs vervoerroutes. De identificatie
behoort de volgende maatregelen te omvatten, maar de mate waarin deze maatregelen
worden toegepast behoort te worden bepaald op grond van een analyse van de
risicogevoeligheid:
i) identificatie

van

de

eigendomsstructuur

(met

inbegrip

van

de

uiteindelijk

begunstigden) en bedrijfsstructuur van de ondernemingen, met inbegrip van de
namen van de leidinggevenden en bestuurders;
ii) identificatie
van
de
aanverwante
moederondernemingen, verbonden partijen;

bedrijven,

dochterondernemingen,

iii) controle van de identiteit van de ondernemingen door gebruik te maken van
documenten, gegevens of informatie uit betrouwbare, onafhankelijke bron (bv.
bedrijfsregisters, uittreksel van het handelsregister, oprichtingsakte);
iv) controleren van watchlist-informatie van overheden (bv. lijsten van VN-sancties,
lijsten van het bureau voor de controle op externe tegoeden (OFAC) van de VS ten
aanzien van speciaal aangewezen onderdanen (Specially Designated Nationals),
zoekopdracht in World-Check); v) identificatie van banden van de onderneming met de
regering, met politieke partijen, strijdkrachten, criminele netwerken of nietgouvernementele gewapende groepen, met inbegrip van gerapporteerde gevallen van
banden met niet-gouvernementele gewapende groepen en/of openbare of particuliere
veiligheidstroepen.
i) Exploitatievergunningen, bv. voor mijnbouw, uitvoer.
j) Alle belastingen, vergoedingen en royalty's betaald aan overheden in verband met de
winning, verhandeling, het vervoer en de uitvoer van goud.
k) Alle betalingen of vergoedingen aan overheidsinstanties en -functionarissen in verband
met de winning, verhandeling, het vervoer en de uitvoer van goud.
l) Alle betalingen aan openbare of particuliere veiligheidstroepen of andere gewapende
groeperingen op alle punten in de toeleveringsketen vanaf de winning, tenzij verboden
volgens de toepasselijke wetgeving.
m) De beveiligingsdiensten in de mijn, langs vervoerroutes en op alle punten waar goud
wordt op- en overgeslagen of verwerkt.
n) Het opleiden van beveiligingspersoneel en de naleving van de Vrijwillige Principes
inzake beveiliging en mensenrechten (Voluntary Principles on Security and Human
Rights) door het beveiligingspersoneel.
o) Screening en beoordeling van veiligheidsrisico's van al het beveiligingspersoneel in
overeenstemming met de Vrijwillige Principes inzake beveiliging en mensenrechten
(Voluntary Principles on Security and Human Rights).
p) Militarisering van mijnterreinen, vervoerroutes en punten waar goud wordt verhandeld
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en uitgevoerd.
q) Bewijs van ernstige schendingen (foltering, wrede, onmenselijke of onterende
behandeling, dwangarbeid of verplichte arbeid, de ergste vormen van kinderarbeid,
grove mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden, of andere ernstige schendingen
van het internationaal humanitair recht, misdaden tegen de menselijkheid of genocide)
gepleegd door partijen in mijnen, langs vervoerroutes en op punten waar goud wordt
verhandeld en/of verwerkt.
r) Informatie over directe of indirecte steun aan gewapende groepen of nietgouvernementele gewapende groepen of openbare of particuliere veiligheidstroepen
(zie Definities).
s) Indien van toepassing, het aantal en de naam van terreinen waar ambachtelijke en
kleinschalige mijnwerkers op concessie van de goudproducent werken, een schatting
van het aantal mijnwerkers en een beoordeling of zij kunnen worden beschouwd als
betrokken bij rechtmatige ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw (zie Definities).
t) Indien relevant, gevallen van conflicten of spanningen in de betrekkingen tussen
mijnwerkers in middelgrote en grootschalige mijnen en ambachtelijke en kleinschalige
mijnwerkers.
u) Indien van toepassing, gevallen, rapporten of vermoedens van de introductie van ASMgoud of goud uit andere bronnen in de verwerkingsactiviteiten van de goudproducent
(bv. in de smelterij van het mijnbouwbedrijf), en/of van de frauduleuze declaratie van
ASM-goud als goud dat is gedolven door de goudproducent.
4. VOOR

ASM-GOUD

(OFWEL

GEWONNEN

DOOR

AMBACHTELIJKE

EN

KLEINSCHALIGE MIJNBOUWONDERNEMINGEN MET ACTIVITEITEN DIE AANLEIDING
GEVEN TOT ALARMSIGNALEN, OF AANGEKOCHT DOOR MIDDELGROTE EN
GROOTSCHALIGE MIJNBOUWONDERNEMINGEN), bewijs verkrijgen van de feitelijke
omstandigheden van de winning, de verwerking, de verhandeling, de behandeling, het
vervoer en de uitvoer van goud (indien van toepassing). Ondernemingen behoren naast de
stappen die zij nemen om onderstaande informatie geleidelijk te verzamelen ook stap 3,
onder C), en het aanhangsel bij deze toevoeging te raadplegen, om ambachtelijke en
kleinschalige mijnwerkers te helpen en in staat te stellen de opbouw van veilige,
transparante en controleerbare toeleveringsketens voor goud te verwezenlijken:
a) Identificatie van de leveranciers van alle andere bronnen van gedolven goud met
behulp van documenten, gegevens of informatie uit betrouwbare, onafhankelijke bron;
alle informatie over de banden met overheid, politiek of strijdkrachten van deze
leveranciers,

met

gouvernementele

name

gerapporteerde

gewapende

groepen

gevallen
en/of

van

banden

openbare

of

met

niet-

particuliere

veiligheidstroepen; en het geografische gebied waaruit deze leveranciers mineralen
betrekken.
b) De mijn(en) van oorsprong, vervoerroutes en punten waar goud wordt verhandeld.
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c) Het team of de vereniging van ambachtelijke mijnbouwers, en een beoordeling of zij
kunnen

worden

beschouwd

als

betrokken

bij

rechtmatige

ambachtelijke

en

kleinschalige mijnbouw (zie Definities).
d) Methoden voor de verwerking en het vervoer van goud.
e) Belastingen, royalty's en vergoedingen betaald aan overheidsinstanties en functionarissen.
f)

Identificatie van, en "ken uw tegenpartij"-informatie over, alle dienstverleners die het
goud verhandelen (bv. logistieke, verwerkende en vervoersondernemingen) of die
zorgen voor de beveiliging, van de mijnen en langs vervoerroutes. De identificatie
behoort de volgende maatregelen te omvatten, maar de mate waarin deze maatregelen
worden toegepast behoort te worden bepaald op grond van een analyse van de
risicogevoeligheid:
i) identificatie

van

de

eigendomsstructuur-

(met

inbegrip

van

de

uiteindelijk

begunstigden) en bedrijfsstructuur van de ondernemingen, met inbegrip van de
namen van de leidinggevenden en het bestuur);
ii) identificatie

van

de

aanverwante

bedrijven,

dochterondernemingen,

moederondernemingen, verbonden partijen;
iii) controle van de identiteit van de ondernemingen door gebruik te maken van
documenten, gegevens of informatie uit betrouwbare, onafhankelijke bron (bv.
bedrijfsregisters, uittreksel van het handelsregister, oprichtingsakte);
iv) controleren van watchlist-informatie van overheden (bv. lijsten van VN-sancties,
lijsten van het bureau voor de controle op externe tegoeden (OFAC) van de VS ten
aanzien van speciaal aangewezen onderdanen (Specially Designated Nationals),
zoekopdracht in World-Check);
v) identificatie van banden van de onderneming met de regering, met politieke partijen,
strijdkrachten, criminele netwerken of niet-gouvernementele gewapende groepen,
met inbegrip van gerapporteerde gevallen van banden met niet-gouvernementele
gewapende groepen en/of openbare of particuliere veiligheidstroepen.
g) Militarisering van mijnterreinen, vervoerroutes en punten waar goud wordt verhandeld
en uitgevoerd.
h) Bewijs van ernstige schendingen (foltering, wrede, onmenselijke of onterende
behandeling, dwangarbeid of verplichte arbeid, de ergste vormen van kinderarbeid,
grove mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden, of andere ernstige schendingen
van het internationaal humanitair recht, misdaden tegen de menselijkheid of genocide)
gepleegd door partijen in de mijnen, langs vervoerroutes en op punten waar goud wordt
verhandeld en/of verwerkt.

81

i) Informatie over directe of indirecte steun aan gewapende groepen of nietgouvernementele gewapende groepen of openbare of particuliere veiligheidstroepen bij
de winning, het vervoer, de verhandeling, verwerking of uitvoer van goud.
81 Zie bijlage II, punt 1, bij de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid (2011).
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j) Gevallen van conflicten of spanningen in de betrekkingen tussen mijnwerkers in
middelgrote en grootschalige mijnen en ambachtelijke en kleinschalige mijnwerkers.
k) Alle gevallen, rapporten of vermoedens van de introductie van goud uit andere bronnen
in de toeleveringsketen voor goud, en/of van de bedrieglijke onjuiste weergave van de
oorsprong van goud.

D. Risico's in de toeleveringsketen beoordelen. Beoordeling van de informatie
die is verzameld en waarvan kennis is genomen door het in kaart brengen van de feitelijke
omstandigheden van de toeleveringketen(s) van de onderneming waarvoor alarmsignalen zijn
afgegeven. De onderneming behoort het als een "risico" te beschouwen indien er sprake is
van een redelijke inconsistentie tussen de verkregen informatie en het volgende:
1. Het beleid voor toeleveringsketens van de onderneming, in overeenstemming met
bijlage II bij deze richtsnoeren.
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2. De in deze richtsnoeren beschreven zorgvuldigheidsnormen en -processen, alsmede
informatie verkregen door middel van stap 1 van deze richtsnoeren.
3. De nationale wetgeving van de landen waar de onderneming haar domicilie heeft of
beursgenoteerd is (indien van toepassing) van de landen van waaruit het goud
waarschijnlijk afkomstig is en van landen van doorvoer of wederuitvoer.
4. Rechtsinstrumenten die van toepassing zijn op de activiteiten en betrekkingen van de
onderneming,

zoals

de

financieringsovereenkomsten,

overeenkomsten

met

opdrachtnemers en overeenkomsten met leveranciers.
5. Andere relevante internationale instrumenten, zoals de OESO-richtsnoeren voor
multinationale ondernemingen, de internationale mensenrechten en het internationaal
humanitair recht en internationale aanbevelingen en richtsnoeren ter bestrijding van het
witwassen van geld.

AFDELING II - RISICOBEOORDELING VOOR LOKALE EXPORTEURS,
RECYCLERS, INTERNATIONALE HANDELAREN IN
GEDOVEN/GERECYCLEERD GOUD EN RAFFINADERIJEN
A. Oorsprong van goud vaststellen.

De beoordeling van risico's in de

toeleveringsketen begint bij de oorsprong van de goudreserve. Verschillende
oorsprongen gaan gepaard met verschillende risico's en vereisen verschillende vormen
van risicobeoordelingen (zie Figuur 1 - Risico 's in de toeleveringsketen van goud uit
conflict- en hoogrisicogebieden in de inleiding van deze toevoeging). Voor alle
vaststellingen van de oorsprong van goud behoort de onderneming redelijke
inspanningen te goeder trouw te leveren, uitgaande van het in stap 1 verkregen bewijs,
alsmede van aanvullend bewijs uit de eerste hand (verzameld door middel van

82 Zie stap 1, onder A), en bijlage II.

OESO-RICHTSNOEREN VOOR PASSENDE ZORGVULDIGHEID VOOR VERANTWOORDE TOELEVERINGSKETENS VAN MINERALEN UIT CONFLICT-… ©
OESO 2013

87

TOEVOEGING INZAKE GOUD

contacten met leveranciers en deskresearch) en van geloofwaardige bronnen.
goudexporteurs,

internationale

goudhandelaren

en

-raffinaderijen

83

Lokale

behoren

de

verklaringen van leveranciers te beoordelen en controleren met stappen die in
verhouding staan tot de risico's om de oorsprong van goud redelijkerwijs vast te stellen.

83 Onderzoeksrapporten evalueren van regeringen, internationale organisaties, ngo's en
de media, kaarten, VN-verslagen en sancties van de VN-Veiligheidsraad, literatuur uit
de sector met betrekking tot de winning van mineralen en de gevolgen ervan voor
conflicten, voor mensenrechten of milieuschade in het land van mogelijke oorsprong, of
andere publieke verklaringen (bv. van ethische pensioenfondsen). Ondernemingen
behoren ook te verwijzen naar de criteria en indicatoren voor conflict- en
hoogrisicogebieden ontwikkeld door initiatieven met meerdere belanghebbenden.
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1. Voor gedolven goud is de oorsprong de mijn zelf; dit kan zowel een ambachtelijke en
kleinschalige mijn zijn als een middelgrote of grootschalige mijn.
a) Een uitzondering hierop zijn bijproducten van mijnbouw, zoals goud verkregen door
de winning van koper, een mineraal buiten het toepassingsgebied van deze
richtsnoeren.

84

De oorsprong van de goud als bijproduct van mijnbouw dient te

worden beschouwd als het punt waar goudsporen het eerst worden afgescheiden
van hun oorspronkelijke minerale ertsen (bv. de raffinaderij). De passende
zorgvuldigheid van de raffinaderij behoort te waarborgen dat geen vervalste
weergave wordt gegeven van de oorsprong om door middel van bijproducten van de
mijnbouw de oorsprong van nieuw gewonnen goud te verbergen.
2. Voor recycleerbaar goud is de oorsprong het punt waarop het recycleerbaar wordt (dat
wil zeggen wanneer het goud wordt ingezameld voor heropname in de goudindustrie en
hergebruik van de metaalwaarde van het goud), zoals wanneer het voor het eerst wordt
terugverkocht aan een goudrecycler/-raffinaderij. Het punt waar het goud haar nieuwe
oorsprong krijgt als recycleerbaar goud krijgt moet worden door de raffinaderij met
passende zorgvuldigheid worden beoordeeld, om uit te sluiten dat de oorsprong ervan
vervalst wordt weergegeven om de oorsprong van nieuw gedolven goud te verbergen.
3. Vrijgestelde voorraden, indien een "controleerbare datum" bewijst dat zij in hun huidige
vorm vóór 1 januari 2012 zijn aangelegd, vereisen geen vaststelling van de oorsprong.
Slechts de aanwezigheid van "alarmsignalen met betrekking tot leveranciers" (zie hierna)
behoort te leiden tot aanvullende passende zorgvuldigheid voor leveranciers, om ervoor
te zorgen dat de verhandeling en verkoop van vrijgestelde voorraden niet in strijd is met
VN-sanctieresoluties of het witwassen van geld mogelijk maakt dat afkomstig is uit of
verbonden met de verkoop van goudreserves uit conflict- en hoogrisicogebieden.

B. Alarmsignalen in de toeleveringsketen van goud vaststellen.

Op

grond van de informatie over de oorsprong van goud, en informatie verkregen door
middel van stap 1 (met inbegrip van alle "KYC"-informatie over leveranciers), behoren
ondernemingen de aanwezigheid vast te stellen van de volgende "alarmsignalen" in
toeleveringsketens voor gedolven en recycleerbaar goud of voor bestaande
goudvoorraden:

84 Goudsporen in kopersulfide-erts leiden bijvoorbeeld pas tot de productie van goud in
een vorm die gescheiden en onafhankelijk is van deze ertsen nadat het koper volledig is
geraffineerd tot 99,99 % zuivere kathode koper. Op dat moment is er sprake van een
concentratie tot misschien 2 % aan goudsporen in het residuele slib uit elektrolytische
cellen, en dat slib wordt verhandeld aan goudraffinaderijen wegens het goud dat erin
aanwezig is.
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Alarmsignalen met betrekking tot locaties van oorsprong en doorvoer van
goud:
Het goud is afkomstig uit of vervoerd door een conflict- of hoogrisicogebied.
Het goud zou afkomstig zijn uit een land waar de bekende voorraden,
vermoedelijke hulpbronnen of verwachte productieniveaus van goud beperkt zijn
(dat wil zeggen de aangegeven hoeveelheden goud uit dat land corresponderen
niet met de bekende reserves of verwachte productieniveaus).
Het goud zou afkomstig zijn uit een land waarvan bekend is of redelijkerwijs
vermoed wordt dat daar doorvoer van goud uit conflict- en hoogrisicogebieden
plaatsvindt.
Het goud zou afkomstig zijn van recycleerbare/afval- of vermengde bronnen en is
geraffineerd in een land waarvan bekend is of redelijkerwijs vermoed wordt dat
daar doorvoer van goud uit conflict- en hoogrisicogebieden plaatsvindt.
Bij elk van deze alarmsignalen met betrekking tot locaties is het risico verhoogd wanneer er
sprake is van zwakke handhaving van de antiwitwaswetgeving, anticorruptiewetgeving,
douanecontroles en andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot overheidstoezicht;
informele banksystemen zijn in werking, en contant geld wordt veelvuldig gebruikt.

Alarmsignalen met betrekking tot leveranciers:
Leveranciers of andere bekende ondernemingen upstream die werkzaam zijn in
een van de bovengenoemde locaties van oorsprong of doorvoer van goud die
aanleiding geven tot alarmsignalen, of die aandeelhouder- of andere belangen
hebben in leveranciers van goud uit een van de bovengenoemde locaties van
oorsprong of doorvoer van goud die aanleiding geven tot alarmsignalen.
Van leveranciers of andere bekende ondernemingen upstream is bekend dat zij in
de afgelopen 12 maanden goud hebben gewonnen in een locatie van oorsprong
en doorvoer van goud die aanleiding geeft tot alarmsignalen.

Alarmsignalen met betrekking tot omstandigheden:
Er worden afwijkende of ongebruikelijke omstandigheden vastgesteld in de in fase
1 verzamelde gegevens, die aanleiding geven tot een redelijk vermoeden dat het
goud mogelijk bijdraagt tot conflicten of tot een ernstig misbruik die samengaan
met de winning, het vervoer of de verhandeling van goud.
a) Geen alarmsignalen vastgesteld: Indien de lokale goudexporteur, internationale
goudhandelaar of raffinaderij redelijkerwijs kan vaststellen dat deze alarmsignalen niet
voorkomen in die toeleveringsketen is geen aanvullende passende zorgvuldigheid
vereist voor die toeleveringsketen. De beheersystemen die in stap 1 zijn ingesteld
behoren onderhouden en regelmatig beoordeeld te worden.
b) Rode vlaggen vastgesteld of gegevens niet bekend: Lokale goudexporteurs,
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internationale goudhandelaren of -raffinaderijen die een alarmsignaal vaststellen in hun
toeleveringsketen voor goud of die niet in staat zijn om redelijkerwijs uit te sluiten dat
een of meer van deze alarmsignalen in een toeleveringsketen voor goud voorkomt,
dienen verder te gaan met stap 2, onder C), hieronder.
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C. In kaart brengen van de feitelijke omstandigheden van de
bestaande en geplande toeleveringsketen(s) van de
onderneming waarvoor alarmsignalen zijn afgegeven.
1. Een grondige evaluatie uitvoeren van de context van alle locaties die aanleiding geven
tot alarmsignalen en de praktijken van passende zorgvuldigheid van alle leveranciers die
aanleiding geven tot alarmsignalen.
a) Onderzoeksrapporten evalueren, waaronder die van regeringen, internationale
organisaties, ngo's en de media, kaarten, VN-verslagen en sancties van de VNVeiligheidsraad, literatuur uit de sector met betrekking tot de winning van mineralen
en de gevolgen ervan voor conflicten, voor mensenrechten of milieuschade in het
land van mogelijke oorsprong, of andere publieke verklaringen (bv. van ethische
pensioenfondsen).
b) Overleg plegen met een combinatie van lokale en centrale overheden, lokale
maatschappelijke organisaties, VN-vredesmissies, en lokale leveranciers. Reageren
op specifieke vragen of verzoeken van de medewerkende ondernemingen.
c) Vaststellen (onder meer middels deskresearch; bezoeken ter plaatse aan
goudleveranciers;

controles

middels

willekeurige

steekproeven

van

aankoopgegevens, evenredig met het risico; en een evaluatie en beoordeling van
aankoopprocedures en procedures en richtlijnen ter bestrijding van het witwassen
van geld en terrorismefinanciering, indien van toepassing) of leveranciers upstream
beschikken over beleid en beheersystemen die in overeenstemming zijn met deze
richtsnoeren en dat dit beleid en deze beheersystemen operationeel zijn.
2. VOOR

GEDOLVEN

GOUD,

ter

plaatse

beoordelingsteams

instellen.

Lokale

goudexporteurs, internationale goudhandelaren of -raffinaderijen waarbij alarmsignalen
zijn vastgesteld blijven onder alle omstandigheden individueel verantwoordelijk voor de
verzameling

van

de

informatie

over

de

feitelijke

omstandigheden

van

de

toeleveringsketen van de onderneming waarvoor alarmsignalen zijn afgegeven. Lokale
goudexporteurs, internationale goudhandelaren of -raffinaderijen waarbij alarmsignalen
zijn vastgesteld in hun toeleveringsketens behoren ter plaatse beoordelingsteams in te
stellen om informatie over leveranciers en (in voorkomend geval) de omstandigheden
van de winning, verhandeling, verwerking, raffinage en uitvoer van mineralen te
verkrijgen en bewaren. Ondernemingen upstream kunnen deze teams gezamenlijk
oprichten, in samenwerking met andere ondernemingen upstream die mineralen leveren
uit, of werkzaam zijn in deze gebieden, of door middel van een mechanisme of initiatief
vanuit de sector of met meerdere belanghebbenden. Wanneer "gezamenlijke" teams niet
mogelijk zijn, niet mogelijk zijn, of wanneer ondernemingen er de voorkeur aan zouden
geven om niet gezamenlijk te werken, behoren ondernemingen de beoordelingen ter
plaatse onafhankelijk uit te voeren. Ondernemingen en andere belanghebbenden die ter
plaatse beoordelingsteams instellen behoren:
a) De volgende factoren te overwegen wanneer zij bijdragen tot gezamenlijke
beoordelingsteams ter plaatse: de omvang van de medewerkende ondernemingen
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en de middelen die beschikbaar zijn voor het uitvoeren van passende zorgvuldigheid;
het vermogen om toegang tot informatie ter plaatse te krijgen en de positie van de
onderneming in de toeleveringsketen; de kwaliteit van alle voorheen ingestelde
beoordelingsteams

van

andere

ondernemingen

upstream,

waaronder

goudproducenten; en de betrouwbaarheid van de passende zorgvuldigheid van de
onderneming, zoals blijkt uit toetsing van de gegevens die door de onderneming zijn
verstrekt over alle goud inputs.

85

b) Ervoor zorgen dat beoordelaars onafhankelijk van de beoordeelde activiteit en vrij
van belangenconflicten zijn.

86

Beoordelaars van onderneming moeten zich ertoe

verbinden om waarheidsgetrouw en nauwkeurig te rapporteren en de hoogste
professionele ethische normen na te leven en de "nodige professionaliteit" te
betrachten.

87

c) Zorgen voor een adequaat niveau van deskundigheid, door deskundigen in dienst te
nemen met kennis en vaardigheden in zoveel mogelijk van de volgende gebieden: de
beoordeelde

operationele

context

(bv.

taalkundige

vaardigheden,

culturele

gevoeligheden), de inhoud van conflictgerelateerde risico 's (bv. de normen in bijlage
II, mensenrechten, internationaal en humanitair recht, financiële criminaliteit,
conflicten en financiering van de partijen bij een conflict, transparantie), de aard en
vorm van de toeleveringsketen van goud, en de in deze richtsnoeren inzake
passende zorgvuldigheid opgenomen normen en processen.
d) Beoordelingsteams toegang verschaffen tot mijnen, tussenpersonen en groepageexpediteurs en/of vervoerders die worden beheerd of beïnvloed door de
onderneming, met inbegrip van:
i) fysieke toegang tot locaties, onder meer in andere landen waar overlading of heretikettering waarschijnlijk is;
ii) toegang tot boekhouding, registers of ander bewijs van aankooppraktijken,
betalingen van belastingen, vergoedingen en royalty's, en uitvoerdocumentatie;
iii) lokale logistieke ondersteuning en bijstand;
iv) beveiliging van de onderneming zelf en van andere verstrekkers van informatie.
e) Waar nodig gemeenschapsmeetnetwerken of informatie-eenheden met meerdere
belanghebbenden op te zetten of de oprichting ervan te ondersteunen om het
beoordelingsteam van informatie te voorzien. Interactieve kaarten met daarop de
ligging

van

mijnen,

gewapende

groepen,

handelsroutes,

wegblokkades

en

85 Zo kan voor goud uit grootschalige goudmijnen de goudproducent de relevante
informatie ter plaatse het beste verzamelen bij de mijn, terwijl de andere
ondernemingen upstream ervoor zorgen dat de informatie wordt verzameld en bewaard
in overeenstemming met deze richtsnoeren en alle beschikbare aanvullende informatie
behoren te verzamelen over de omstandigheden in de keten tussen goudproducenten
en -raffinaderijen.
86 Artikel 4, ISO 19011: 2002
87 Artikel 4, ISO 19011: 2002
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vliegvelden beoordelen, aanvullen of indien mogelijk creëren.
3. VOOR GEDOLVEN GOUD, bepalen of het gedolven goud LSM- of ASM-goud is.
a) Voor LSM-goud, samen met middelgrote en grote producenten goud bewijsmateriaal
verkrijgen, indien van toepassing op de positie van de onderneming in de
toeleveringsketen, van de feitelijke omstandigheden van de winning, verhandeling,
verwerking en uitvoer van goud, waaronder mogelijk:
i) Locatie en identiteit (naam) van alle goudmijnen, voor elke output.
ii) Locatie van de punten waar goud wordt verwerkt, bv. geconsolideerd, gemengd,
fijngemaakt, gemalen en gesmolten tot outputs van goud doré of alluviaal goud.
iii) Methoden voor de verwerking en het vervoer van goud.
iv) Locatie van vervoerroutes, punten waar goud wordt verhandeld, en plaatsen van
grensoverschrijdende uitvoer en invoer (indien van toepassing).

88

v)De huidige productie en capaciteit van de mijn(en), indien mogelijk een
vergelijkende analyse van de capaciteit en de geregistreerde productie van de
mijn, en de registratie van eventuele verschillen.
vi) De huidige verwerkingsproductie en verwerkingscapaciteit van smelthuizen van de
mijn, en indien mogelijk een vergelijkende analyse van de verwerkingscapaciteit
en de geregistreerde verwerkingsproductie worden geregistreerd, en de registratie
van eventuele verschillen.
vii) Identificatie van, en "ken uw tegenpartij"-informatie over alle actoren in de
toeleveringsketen upstream, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de
goudproducenten, tussenpersonen, goudhandelaren en -exporteurs, en degenen
die het goud opnieuw uitvoeren, alsook derden die diensten verlenen voor de
verwerking van het goud (bv. logistiek, verwerkers en vervoersondernemingen) of
die de beveiliging verzorgen van mijnterreinen en langs vervoerroutes. De
identificatie behoort de volgende maatregelen te omvatten, maar de mate waarin
deze maatregelen worden toegepast behoort te worden bepaald op grond van een
analyse van de risicogevoeligheid:
1. identificatie van de eigendomsstructuur- (met inbegrip van de uiteindelijk
begunstigden) en bedrijfsstructuur van de ondernemingen, met inbegrip van de
namen van de leidinggevenden en bestuurders);
88 In gevallen waarin vervoerders uit veiligheidsbelangen deze informatie niet bekend
willen maken behoren ondernemingen upstream ervoor te zorgen dat vervoerders een
risicobeoordeling uitvoeren op die vervoerroutes in overeenstemming met deze
richtsnoeren. Ondernemingen upstream behoren vervoerders te verzoeken om een
gedetailleerd verslag van hun bevindingen uit de risicobeoordeling van vervoerroutes
(dat wil zeggen de vastgestelde risico's en stappen genomen om deze risico's te
beheren). Ondernemingen upstream behoren verslag uit te brengen over deze risico's
zoals bepaald in stap 5. Wanneer ondernemingen geen gebruik maken van
vervoerders, of in staat zijn om informatie te verkrijgen over de vervoerroutes, behoren
zij de risicobeoordeling van vervoerroutes zelf uit te voeren en over deze risico's verslag
uit te brengen zoals bepaald in stap 5.
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2. identificatie

van

de

aanverwante

bedrijven,

dochterondernemingen,

moederondernemingen, verbonden partijen;
3. controle van de identiteit van de ondernemingen door gebruik te maken van
documenten, gegevens of informatie uit betrouwbare, onafhankelijke bron (bv.
bedrijfsregisters, uittreksel van het handelsregister, oprichtingsakte);
4. controleren van de watchlist-informatie van overheden (bv. lijsten van VNsancties, lijsten van het bureau voor de controle op externe tegoeden (OFAC)
van de VS ten aanzien van speciaal aangewezen onderdanen (Specially
Designated Nationals), zoekopdracht in World-Check);
5. identificatie van banden van de onderneming met de regering, met politieke
partijen,

strijdkrachten,

criminele

netwerken

of

niet-gouvernementele

gewapende groepen, met inbegrip van gerapporteerde gevallen van banden
met niet-gouvernementele gewapende groepen en/of openbare of particuliere
veiligheidstroepen.
viii) Exploitatievergunningen, bv. voor mijnbouw, uitvoer.
ix)

Alle belastingen, vergoedingen en royalty's betaald aan overheden in verband
met de winning, verhandeling, het vervoer en de uitvoer van goud.

x)

Alle betalingen of vergoedingen aan overheidsinstanties en -functionarissen in
verband met de winning, verhandeling, het vervoer en de uitvoer van goud.

xi)

Alle betalingen aan openbare of particuliere veiligheidstroepen of andere
gewapende groeperingen op alle punten in de toeleveringsketen vanaf de
winning, tenzij verboden volgens de toepasselijke wetgeving.

xii)

De beveiligingsdiensten in de mijn, langs vervoerroutes en op alle punten waar
goud wordt op- en overgeslagen of verwerkt.

xiii) De opleiding van personeel, en de conformiteit van die opleiding met de
Vrijwillige Principes inzake beveiliging en mensenrechten (Voluntary Principles
on Security and Human Rights).
xiv) Screening

en

beoordeling

van

veiligheidsrisico's

van

al

het

beveiligingspersoneel in overeenstemming met de Vrijwillige Principes inzake
beveiliging en mensenrechten (Voluntary Principles on Security and Human
Rights).
xv)

Militarisering van mijnterreinen, vervoerroutes en punten waar goud wordt
verhandeld en uitgevoerd.

xvi) Bewijs van ernstige schendingen (foltering, wrede, onmenselijke of onterende
behandeling, dwangarbeid of verplichte arbeid, de ergste vormen van
kinderarbeid, grove mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden, of andere
ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, misdaden tegen
de menselijkheid of genocide) gepleegd door partijen in mijnen, langs
vervoerroutes en op punten waar goud wordt verhandeld en/of verwerkt.
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xvii) Informatie over directe of indirecte steun aan gewapende groepen of nietgouvernementele

gewapende

groepen

of

openbare

of

particuliere

veiligheidstroepen (zie Definities).
xviii) In voorkomend geval, het aantal en de namen van de terreinen waar
ambachtelijke en kleinschalige werken op concessie van goudproducenten, en
een schatting van het aantal mijnwerkers en een beoordeling of zij kunnen
worden beschouwd als betrokken bij rechtmatige ambachtelijke en kleinschalige
mijnbouw (zie Definities).
xix) Indien van toepassing, gevallen van conflicten of spanningen in de betrekkingen
tussen mijnwerkers in middelgrote en grootschalige mijnen en ambachtelijke en
kleinschalige mijnwerkers.
xx) Indien van toepassing, alle gevallen, verslagen of vermoedens van de introductie
van ASM-goud of goud uit andere bronnen in de verwerkingsactiviteiten van de
goudproducent (bv. in de smelterij van het mijnbouwbedrijf), en/of van de
frauduleuze declaratie van ASM-goud als goud dat is gedolven door de
goudproducent.
b) Voor ASM-goud, bewijs verkrijgen van de feitelijke omstandigheden van de winning,
verhandeling, verwerking en uitvoer van goud. Ondernemingen behoren naast de
stappen die zij nemen om onderstaande informatie geleidelijk te verzamelen ook stap
3, onder C, en het aanhangsel te raadplegen, om ambachtelijke en kleinschalige
mijnwerkers te helpen en in staat te stellen de opbouw van veilige, transparante en
controleerbare toeleveringsketens voor goud te verwezenlijken:
i)

Identificatie van de leveranciers van ASM-goud aan de lokale goudexporteur
door gebruik te maken van documenten, gegevens of informatie uit betrouwbare,
onafhankelijke bron; alle informatie over de banden met overheid, politiek of
strijdkrachten van deze leveranciers, met name gerapporteerde gevallen van
banden met niet-gouvernementele gewapende groepen en/of openbare of
particuliere veiligheidstroepen; en het geografische gebied waaruit deze
leveranciers mineralen betrekken.

ii)

De mijn(en) van oorsprong, de vervoerroutes en de punten waar goud wordt
verhandeld.

iii)

Het team of de vereniging van ambachtelijke mijnbouwers, en een beoordeling of
zij kunnen worden beschouwd als betrokken bij rechtmatige ambachtelijke en
kleinschalige mijnbouw (zie Definities).

iv) de methoden voor de verwerking en het vervoer van goud.
v), belastingen, royalty's en vergoedingen betaald aan overheidsinstanties en functionarissen.
vi) bedrijfstak van de Identificatie en) "primair(e) uw tegenpartij" gegevens (indien van
toepassing) van het goud exporteur en alle actoren in de toeleveringsketen, van
de exporteur naar de raffinaderij van goud, met inbegrip van internationale goud
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handelaren en alle aanbieders van de verwerking van de derde partij goud (bv.
vervoersondernemingen, verwerkers en logistiek) of het verrichten van de
beveiliging van mijn locaties en vervoer langs de routes. De identificatie behoort
de volgende maatregelen te omvatten, maar de mate waarin deze maatregelen
worden toegepast behoort te worden bepaald op grond van een analyse van de
risicogevoeligheid:
1. identificatie van de eigendomsstructuur- (met inbegrip van de uiteindelijk
begunstigden) en bedrijfsstructuur van de ondernemingen, met inbegrip van de
namen van de leidinggevenden en het bestuur);
2. identificatie

van

de

aanverwante

bedrijven,

dochterondernemingen,

moederondernemingen, verbonden partijen;
3. controle van de identiteit van de ondernemingen door gebruik te maken van
documenten, gegevens of informatie uit betrouwbare, onafhankelijke bron (bv.
bedrijfsregisters, uittreksel van het handelsregister, oprichtingsakte);
4. controleren van de watchlist-informatie van overheden (bv. lijsten van VNsancties, lijsten van het bureau voor de controle op externe tegoeden (OFAC)
van de VS ten aanzien van speciaal aangewezen onderdanen (Specially
Designated Nationals), zoekopdracht in World-Check);
5. identificatie van banden van de onderneming met de regering, met politieke
partijen,

strijdkrachten,

criminele

netwerken

of

niet-gouvernementele

gewapende groepen, met inbegrip van gerapporteerde gevallen van banden
met niet-gouvernementele gewapende groepen en/of openbare of particuliere
veiligheidstroepen.
vii) Militarisering van mijnterreinen, vervoerroutes en punten waar goud wordt
verhandeld en uitgevoerd.
viii) Bewijs van ernstige schendingen (foltering, wrede, onmenselijke of onterende
behandeling, dwangarbeid of verplichte arbeid, de ergste vormen van
kinderarbeid, grove mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden, of andere
ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, misdaden tegen de
menselijkheid of genocide) gepleegd door partijen in de mijnen, langs
vervoerroutes en op punten waar goud wordt verhandeld en/of verwerkt.

89

ix) Informatie over directe of indirecte steun aan gewapende groepen of nietgouvernementele

gewapende

groepen

of

openbare

of

particuliere

veiligheidstroepen bij de winning, het vervoer, de verhandeling, verwerking of
uitvoer van goud (zie Definities).
x)

Alle gevallen, rapporten of vermoedens van de introductie van goud uit andere
bronnen in de toeleveringsketen voor goud, en/of van de bedrieglijke onjuiste
weergave van de oorsprong van goud.

89 Zie bijlage II, punt 1, bij de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid (2011).
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xi) Indien van toepassing, gevallen van conflicten of spanningen in de betrekkingen
tussen mijnwerkers in middelgrote en grootschalige mijnen en ambachtelijke en
kleinschalige mijnwerkers.
90

4. VOOR RECYCLEERBAAR GOUD, aanvullende informatie verzamelen (door middel
van onder meer deskresearch, bezoeken ter plaatse aan goudleveranciers en
willekeurige steekproeven
controle van aankoopgegevens evenredig met het risico) voor gerecycleerd goud uit
toeleveringsketens voor gerecycleerd goud waarvoor een alarmsignaal is afgegeven met
een op risicoanalyse gebaseerde benadering,

91

waarbij prioriteit gegeven wordt aan

personen, plaatsen en transacties die een hoger risico vertegenwoordigen. Als een
belangrijk onderdeel van een op risicoanalyse gebaseerde passende zorgvuldigheid
behoren op alle niveaus leveranciers en transacties te worden geïdentificeerd en
registraties te worden gemaakt en bewaard. Deze factoren omvatten maar zijn niet
beperkt tot:
a) Waarde van een transactie. Te beginnen met de drempel van 15 000 US-dollar

92

behoort passende zorgvuldigheid voor elke transactie met recycleerbaar goud buiten
een conflict- of hoogrisicogebied evenredig te zijn aan de waardeverhoging. Bij
transacties op of vlakbij een mijnbouwgebied kan het echter gaan om zeer kleine
hoeveelheden, bv. één gram goud. Daarom behoren alle transacties van
recycleerbaar goud in een conflict- of hoogrisicogebied, ongeacht de waarde,
aanleiding te geven tot verruimd toezicht.
b)

Plaats van een transactie. Goud is waardevol in kleine hoeveelheden en kan

gemakkelijk vervoerd worden. Daarom is geen plaats is volledig risicovrij. Maar tot
transactieplaatsen met een hoger risico behoren de locatie(s) waar geen redelijke
aansluiting is tussen de doorvoer en uitvoer van goud enerzijds en de aangegeven
locatie van oorsprong van het goud; waar gemakkelijk toegang is tot concurrerende
markten, of tot verwerkende activiteiten die zich dichter bij de aangegeven locatie van
oorsprong van het goud bevinden; waar sprake is van zwakke handhaving van
AML/CFT-wetgeving, anticorruptiewetgeving, douanecontroles en andere relevante
wetgeving inzake overheidstoezicht; en waar in het land informele banksystemen

90 Gerecycleerd materiaal vormt zelf geen bron van zorg wegens bijdrage tot conflicten.
Gerecycleerd materiaal is echter een mogelijk middel voor het witwassen van goud dat
is gewonnen in conflict- en hoogrisicogebieden om de oorsprong ervan te verbergen.
91 Hoewel deze gegevens niet noodzakelijkerwijs zijn bijgesloten bij materialen die zich in
toeleveringsketen bevinden, zij behoren wel beschikbaar te zijn voor daaropvolgende
tracering en controles. Overheden en ondernemingen in de toeleveringsketens van
goud behoren de 40 Aanbevelingen ter bestrijding van het witwassen van geld en
terrorismefinanciering van de Financial Action Task Force te raadplegen, en met name
de RBA-richtsnoeren voor handelaren in edelmetalen en edelstenen (juni 2008).
92 Zie de Financial Action Task Force (FATF), 40 Recommendations (2003) and Financial
Action Task Force, RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and Stones, 17 juni
2008.
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operationeel zijn, met inbegrip van op contant geld gebaseerde economieën.93
c) Type materiaal. Het is niet waarschijnlijk dat niet-verwerkt recycleerbaar goud wordt
gebruikt voor het witwassen van gedolven goud uit conflict- en hoogrisicogebieden
als gesmolten recycleerbaar goud (zie Definities), hoewel er gevallen zijn waarin het
niet-verwerkte recycleerbare goud afkomstig is uit gebieden waarvan bekend is dat
daar sprake is van directe vervaardiging van goudproducten uit gedolven goud als
een manier om belasting te ontduiken of om goud wit te wassen. Het is niet
waarschijnlijk dat gedolven goud dat is geproduceerd in een conflictgebied met een
hoge concentratie (bv. 90 % zuiver uit alluviale mijnbouw) wordt witgewassen met
gebruik van materialen met een geringere waarde die veel meer processen voor
opwaardering en raffinage, evenals aanzienlijk meer tijd voor de productie van
verhandelbaar goud vereisen. Voorbeelden van materialen van geringe waarde die
waarschijnlijk niet zullen worden gebruikt voor het witwassen zijn elektronisch afval of
residueel slib verkregen bij de raffinage van andere metalen. Sieraden met een hoge
goudconcentratie, daarentegen, hebben mogelijk fysieke eigenschappen die
vergelijkbaar zijn met die van gedolven conflictgoud.
d) Ongebruikelijke omstandigheden. Materiaal waarvan wordt beweerd dat het
gerecycled is dient te worden beschouwd in de context om de redelijkheid ervan te
bepalen. Een plotselinge ongebruikelijke toename in de hoeveelheid hoogwaardig
materiaal van een bepaalde leverancier of uit een bepaald gebied behoort
bijvoorbeeld te worden uitgelegd. Als gouden sieraden die in een bepaald land
worden gedragen meestal 14-karaats zijn (58 %), dan behoort men twijfels te zetten
bij een aanbod van gerecyclede sieraden waarvan de goudconcentratie 90 % zou
zijn.
e) Leverancier. Verschillende leveranciers van recycleerbaar goud vertegenwoordigen
verschillende risiconiveaus voor witwasactiviteiten. Recycleerbaar goud dat is
geproduceerd op een gecontroleerde eenheid vertegenwoordigt een lager risico dan
een inzamelaar die recycleerbaar goud betrekt van meerdere bronnen. Tot andere
factoren die een hoog risico vertegenwoordigen behoren een redelijke inconsistentie
tussen de in deze richtsnoeren aanbevolen zorgvuldigheidsprocessen en de
praktijken van leveranciers; of de leverancier "heeft aanzienlijke en onverklaarbare
geografische afstand" van een leverancier of tegenpartij in de toeleveringsketen.
5. VOOR RECYCLEERBAAR GOUD, de volgende gegevens verzamelen van die
transacties waarvoor betere toetsing is vereist, met inbegrip van deskresearch, bezoeken
ter plaatse aan goudleveranciers, controle van een willekeurige steekproef van
aankoopgegevens evenredig aan het risico, en een meer diepgaande evaluatie en
beoordeling van procedures en richtlijnen inzake aankoop en de bestrijding van het
witwassen van geld en terrorismefinanciering (AML-CBR), indien van toepassing:

93 Zie Financial Action Task Force, RBA Guidance for Dealers in Precious Metal and
Stones, 17 juni 2008, punt 109.
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a) Of er productie-installaties zijn waar schroot kan worden gegenereerd.
b) Of er sprake is van aanzienlijk eigendom en omzet van privébezit van gouden
sieraden.
c) Door middel van bezoeken ter plaatse en documentenonderzoek, bij benadering het
niveau van de handel in recycleerbaar/schrootgoud bepalen, erkennende dat dit met
name op grond van de goudprijs en economische omstandigheden zal variëren.

D. Risico's in de toeleveringsketen beoordelen.

Beoordeling van de

informatie die is verzameld en waarvan kennis is genomen door het in kaart brengen
van de feitelijke omstandigheden van de toeleveringketen(s) van de onderneming
waarvoor alarmsignalen zijn afgegeven. De onderneming behoort het als een "risico" te
beschouwen indien er sprake is van een redelijke inconsistentie tussen de verkregen
informatie en het volgende:
1. De normen van het beleid voor toeleveringsketens van de onderneming, in
overeenstemming met bijlage II.
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2. De in deze richtsnoeren opgenomen normen en processen inzake passende
zorgvuldigheid.
3. De nationale wetgeving van de landen waar de onderneming haar domicilie heeft of
beursgenoteerd is (indien van toepassing), van de landen waaruit het goud waarschijnlijk
afkomstig is en van landen van doorvoer of wederuitvoer.
4. Rechtsinstrumenten die van toepassing zijn op de activiteiten en betrekkingen van de
onderneming,

zoals

de

financieringsovereenkomsten,

overeenkomsten

met

opdrachtnemers en overeenkomsten met leveranciers.
5. Andere relevante internationale instrumenten, zoals de OESO-richtsnoeren voor
multinationale ondernemingen, de internationale mensenrechten en het internationaal
humanitair recht en internationale aanbevelingen en richtsnoeren ter bestrijding van het
witwassen van geld.

AFDELING III - RISICOBEOORDELING VOOR ONDERNEMINGEN
DOWNSTREAM
Ondernemingen downstream behoren de risico's in hun toeleveringsketen vast te stellen door de
praktijken van passende zorgvuldigheid van hun raffinaderijen te toetsen aan deze richtsnoeren.

A. De goudraffinaderijen in hun toeleveringsketen zo goed mogelijk
identificeren. Ondernemingen downstream behoren de goudraffinaderijen te
identificeren die het geraffineerde goud produceren dat wordt gebruikt in hun
toeleveringsketen. Goudraffinaderijen kunnen op verzoek worden geïdentificeerd met
behulp van de keten van toeleveranciers downstream. Ondernemingen downstream
behoren echter de verklaringen van leveranciers te beoordelen en controleren met

94 Zie stap 1, onder A), en bijlage II.
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stappen die in verhouding staan tot het risico. In sommige gevallen is het merkteken
van de raffinaderij reeds aangebracht, op de goudbaren, gouden munten, staven of
andere geraffineerde goudproducten.
1. Raffinadeurs geïdentificeerd - Ga verder met Stap 2, afdeling III, onder B).
2. Niet in staat raffinaderijen te identificeren na alles te hebben geprobeerd - Ga verder
met Stap 3, afdeling II.

B. Het verkrijgen van eerste gegevens met betrekking tot de
passende zorgvuldigheid van de raffinaderij om te zien of zij in
hun toeleveringsketens alarmsignalen hebben vastgesteld of
redelijkerwijs hadden moeten vaststellen. Alle vaststellingen met
betrekking tot de vraag of de raffinaderijen alarmsignalen in hun toeleveringsketens
hebben vastgesteld, of redelijkerwijs hadden moeten vaststellen, behoren te zijn
gebaseerd op redelijke inspanningen te goeder trouw van de onderneming met gebruik
van bewijsmateriaal dat is verkregen in Stap 1, alsmede van alle aanvullende informatie
(verzameld

door

middel

van

contacten

met

leveranciers

en

deskresearch).

Ondernemingen behoren verklaringen van leveranciers te controleren aan de hand van
externe bewijsbronnen in verhouding tot het risico teneinde redelijke vaststellingen te
doen.
1. De raffinaderij heeft nog geen alarmsignalen vastgesteld: Indien een onderneming
downstream in een toeleveringsketen van goud redelijkerwijs kan vaststellen dat deze
alarmsignalen zich niet voordoen in de toeleveringsketen van de raffinaderij is geen
aanvullende

passende

zorgvuldigheid

vereist

voor

die

toeleveringsketen.

De

beheersystemen die in stap 1 zijn ingesteld behoren onderhouden en regelmatig
beoordeeld te worden.
2. De raffinaderij heeft alarmsignalen vastgesteld in haar goudtoeleveringsketen, of weet
het niet:
Alle

ondernemingen

downstream

die

alarmsignalen

vaststellen

in

de

goudtoeleveringsketen van hun raffinaderij, of die niet in staat zijn een of meer van deze
alarmsignalen redelijkerwijs uit te sluiten bij de goudtoeleveringsketen van hun
raffinaderij, dient verder te gaan naar Stap 2, afdeling III, onder C).

C. Risico's beoordelen door de praktijken van passende
zorgvuldigheid van de raffinaderijen met alarmsignalen in hun
goudtoeleveringsketens te evalueren. Teneinde risicobeoordelingen uit te
voeren behoren ondernemingen te beoordelen of de raffinaderijen met alarmsignalen in
hun toeleveringsketen alle in deze richtsnoeren aanbevolen elementen van passende
zorgvuldigheid voor verantwoorde toeleveringsketens van goud uit conflict- en
hoogrisicogebieden hebben uitgevoerd. Ondernemingen downstream behoren:
1. Bewijs te verkrijgen met betrekking tot de praktijken van passende zorgvuldigheid van de
raffinaderijen.
2. De door alle risicobeoordelingsteams verkregen informatie te evalueren.
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3. Bewijs met betrekking tot de praktijken van passende zorgvuldigheid van de
raffinaderijen te toetsen aan het in deze richtsnoeren opgenomen beleid voor
toeleveringsketens en de desbetreffende zorgvuldigheidsprocessen. De onderneming
behoort redelijke inconsistenties tussen de praktijken van passende zorgvuldigheid van
leveranciers en het beleid voor toeleveringsketens van de onderneming (in
overeenstemming met bijlage II) te beschouwen als een risico waartegen zij behoort op
te treden in stap 3.
4. Bepalen of de praktijken van passende zorgvuldigheid met audits zijn getoetst aan
normen die aan de vereisten van deze richtsnoeren voldoen, en de resultaten van deze
audits verkrijgen. In gevallen waarin de praktijken van passende zorgvuldigheid van de
raffinaderij niet bij audits zijn getoetst aan normen die aan de vereisten van deze
richtsnoeren voldoen, of wanneer inconsistenties worden gevonden tussen de passende
zorgvuldigheid van de raffinaderij en de in deze richtsnoeren beschreven normen en
processen, behoren ondernemingen downstream te streven naar risicobeheer
overeenkomstig stap 3, en te streven naar het betrekken van mineralen van
raffinaderijen die worden gecontroleerd in overeenstemming met stap 4 van deze
richtsnoeren.

STAP 3: ONTWERPEN EN IMPLEMENTEREN VAN EEN STRATEGIE OM
TE REAGEREN
OP VASTGESTELDE RISICO'S
DOELSTELLING: vastgestelde risico's beoordelen en erop inspelen om nadelige effecten
te voorkomen of beperken. Ondernemingen kunnen samenwerken om door middel van
gemeenschappelijke initiatieven uitvoering te geven aan de aanbevelingen in deze afdeling.
Individuele ondernemingen behouden echter de verantwoordelijkheid voor het in acht
nemen van passende zorgvuldigheid, en dienen ervoor te zorgen dat in alle gezamenlijke
werkzaamheden naar behoren rekening wordt gehouden met de omstandigheden die
specifiek zijn voor de individuele onderneming.

AFDELING I - RISICOBEHEER VOOR ONDERNEMINGEN UPSTREAM
A. Onderzoek rapporteren aan het daartoe aangewezen hogere
management, met een overzicht van de verzamelde informatie en de daadwerkelijke
en potentiële risico's die in de risicobeoordeling van de toeleveringsketen zijn vastgesteld.

B. Versterken van betrokkenheid bij leveranciers en van de in Stap
1, onder C), genoemde interne systemen met betrekking tot de
transparantie, verzameling van informatie en controle over de
goudtoeleveringsketen. Ondernemingen upstream behoren:
1. Een bewakingsketen en/of traceerbaarheidssysteem in te stellen waarmee de in Stap 2,
afdelingen I en II, onder C), beschreven niet-geaggregeerde gegevens worden
verzameld en bewaard voor alle goud input en output uit een toeleveringsketen waarvoor
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een alarmsignaal is afgegeven.
2. Fysieke beveiligingspraktijken te versterken, naargelang de omstandigheden (bv.
beveiliging van vervoer, verzegeling in fraudebestendige verpakkingen enz.) bij
opgemerkte verschillen tussen capaciteit en productie van de mijn, verwerkingsproductie
en -capaciteit, of door de leveranciers verstrekte gegevens over goudzendingen.
3. Zendingen waarbij een aanwijsbaar risico bestaat op betrokkenheid bij conflicten en
ernstige schendingen van de mensenrechten fysiek gescheiden houden en beveiligen.
4. Het recht onaangekondigde controles ter plaatse uit te voeren bij leveranciers en
toegang te krijgen tot hun relevante documentatie op te nemen in commerciële
contracten en/of schriftelijke overeenkomsten met leveranciers die kunnen worden
toegepast en bewaakt.

95

5. Voor elke goud input, de volgende informatie te delen die door het beoordelingsteam in
de gehele toeleveringsketen is verzameld en bewaard:
a) de mijn van oorsprong, zo gedetailleerd mogelijk;
b) locaties waar goud of goudhoudend materiaal wordt geconsolideerd, gemengd,
fijngemaakt, gemalen en gesmolten of geraffineerd;
c) de methode voor winning (ambachtelijke en kleinschalige of middelgrote en
grootschalige mijnbouw), en de datum van het concentreren, smelten en raffineren;
d) het gewicht en de kwalitatieve kenmerken inclusief gehaltebepaling;
e) de identiteit van alle leveranciers en relevante dienstverleners die het goud in
toeleveringsketen upstream verwerken, van de mijn van oorsprong tot de raffinaderij;
het eigendom (met inbegrip van de uiteindelijk begunstigden); de bedrijfsstructuur,
met inbegrip van de namen van de leidinggevenden en bestuurders; de banden met
het bedrijfsleven, de regering, politici of strijdkrachten van deze ondernemingen en
leidinggevenden binnen conflict- en hoogrisicogebieden.
f) alle belastingen, vergoedingen en royalty's betaald aan overheden in verband met de
winning, verhandeling, het vervoer en de uitvoer van goud;
g) alle betalingen of vergoedingen aan overheidsinstanties en -functionarissen in
verband met de winning, verhandeling, het vervoer en de uitvoer van goud;
h) alle betalingen aan openbare of particuliere veiligheidstroepen of andere gewapende
groepen, op alle punten in de toeleveringsketen vanaf de winning, tenzij dit is
verboden volgens het toepasselijke recht;
i) hoe goud wordt vervoerd en bestaande processen voor waarborging van integriteit,
waarbij rekening wordt gehouden met veiligheidsbelangen.
6. Voor raffinaderijen, informatie verkregen door middel van zorgvuldigheidsprocessen
beschikbaar te stellen aan auditors ten behoeve van naleving van sectorprogramma's

96

95 Zie de stappen 2-5 voor informatie met betrekking tot de controle van leveranciers en
het beheren van niet-naleving.
96 Zie bijvoorbeeld LBMA Responsible Gold Guidance, EICC-GeSI Conflict Free Smelter

OESO-RICHTSNOEREN VOOR PASSENDE ZORGVULDIGHEID VOOR VERANTWOORDE TOELEVERINGSKETENS VAN MINERALEN UIT CONFLICT-… ©
OESO 2013

103

TOEVOEGING INZAKE GOUD

of geïnstitutionaliseerde regionale of mondiale mechanismen, zodra deze zijn ingesteld
met het oog op verzameling en verwerking van gegevens over goud uit conflict- en
hoogrisicogebieden. Indien een dergelijk programma of mechanisme niet bestaat,
relevante informatie beschikbaar stellen aan afnemers downstream.

C. Een risicobeheersplan opstellen en aannemen.

Ondernemingen

behoren een plan voor risicobeheer van de toeleveringsketen vast te stellen, waarin de
reacties van de onderneming op de in stap 2 vastgestelde risico's worden uiteengezet
in overeenstemming met bijlage II bij de richtsnoeren. Ondernemingen kunnen risico's
beheren door ofwel i) de handel voort te zetten en tegelijkertijd meetbare
risicobeperkende maatregelen uit te voeren; ii) de handel tijdelijk op te schorten en
tegelijkertijd lopende meetbare risicobeperkende maatregelen voort te zetten; of iii) de
banden met een leverancier te verbreken wanneer beperking niet-haalbaar of
onaanvaardbaar lijkt. Om een strategie voor risicobeheer te bepalen en ontwikkelen
behoren ondernemingen:
1. Het modelbeleid voor toeleveringsketens van goud uit conflict- en hoogrisicogebieden in
bijlage II bij de richtsnoeren onder de loep te nemen om te bepalen of de vastgestelde
risico's beperkt dienen te worden middels voortzetting, opschorting of beëindiging van de
betrekkingen met leveranciers.
2. Risico's beheren die dankzij meetbare risicobeperking geen beëindiging van de banden
met een leverancier vereisen. Meetbare risicobeperking behoort gericht te zijn op het
bevorderen van aanzienlijke en meetbare verbetering binnen zes maanden na de
vaststelling van het risicobeheersplan. Bij het ontwikkelen van een strategie voor
risicobeperking behoren ondernemingen:
a) Invloed op die actoren in de toeleveringsketen op te bouwen en/of uit te oefenen die
de risico's op het bijdragen tot conflicten het meest doeltreffend en meest direct
kunnen beperken. Ondernemingen upstream kunnen beschikken over daadwerkelijke
of mogelijke invloed op actoren upstream in de toeleveringsketen. Ondernemingen
upstream behoren te zoeken naar manieren om gesprekken te voeren met
leveranciers en de relevante belanghebbenden en blijk te geven van aanzienlijke en
meetbare verbetering met als doel het elimineren van het risico binnen zes maanden
na de vaststelling van het risicobeheersplan.

97

b) Overleg te plegen met leveranciers en betrokken belanghebbenden en de strategie
voor meetbare risicobeperking overeenkomen in het risicobeheersplan. Meetbare
risicobeperking dient te worden aangepast aan de specifieke leveranciers van de
onderneming en de context van hun activiteiten, en te worden uitgevoerd met een
Program en RJC Chain-of-Custody Certification, indien in overeenstemming met deze
richtsnoeren.
97 Ondernemingen dienen bijlage III bij de richtsnoeren te raadplegen voor de aanbevolen
strategie voor risicobeheer. Bijlage III omvat de voorgestelde maatregelen voor
risicobeperking en een aantal aanbevolen indicatoren voor het meten van verbetering.
Meer gedetailleerde richtsnoeren inzake risicobeperking worden verwacht naar
aanleiding van de implementatiefase van de richtsnoeren.
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duidelijke formulering van prestatiedoelstellingen binnen zes maanden na de
vaststelling van het risicobeheersplan en gebruik te maken van kwalitatieve en/of
kwantitatieve indicatoren voor het meten van verbetering.

98

Ondernemingen behoren

betrokken belanghebbenden voldoende tijd te geven om de risicobeoordeling en het
risicobeheersplan te evalueren en te reageren op en terdege rekening te houden met
vragen, punten van zorg en alternatieve voorstellen voor risicobeheer.
c) In voorkomend geval, sectorprogramma's en geïnstitutionaliseerde mechanismen
opzetten of ondersteunen inzake verantwoord beheer van de toeleveringsketen, erop
toeziend dat deze initiatieven terdege rekening houden met de sociale en
economische gevolgen ervan voor ontwikkelingslanden, en met de bestaande
internationaal erkende normen.

99 100 101

i) Alle goudproducenten met activiteiten waarvoor alarmsignalen zijn afgegeven,
evenals andere ondernemingen upstream die ASM-goud betrekken, behoren
bijstand

te

verlenen

aan

rechtmatige

ambachtelijke

en

kleinschalige

mijnbouwproducenten (zie Definities) van wie zij mineralen betrekken, en hen in
staat te stellen om veilige, transparante en controleerbare goudtoeleveringsketens
op te bouwen, in overeenstemming met het aanhangsel.
ii) Alle andere goudproducenten met activiteiten waarvoor alarmsignalen zijn
afgegeven evenals andere ondernemingen upstream worden aangemoedigd om de
in het aanhangsel voorgestelde maatregelen te ondersteunen.

D. Het risicobeheersplan uitvoeren, prestaties van risicobeperkende
maatregelen controleren en opvolgen, verslag uitbrengen aan
het hogere management en opschorting of beëindiging van
banden met een leverancier overwegen na mislukte pogingen tot
risicobeperking, in overeenstemming met de aanbevolen
risicobeheerstrategieën uiteengezet in bijlage II.44 Ondernemingen
upstream behoren risicobeperking uit te voeren, te controleren en op te volgen in
98 Zie bijlage III bij deze richtsnoeren: Voorgestelde maatregelen voor risicobeperking en
indicatoren voor het meten van verbetering.
99 OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (2011), hoofdstuk II, onder B), 2).
100 Ondernemingen behoren betrekkingen met de leverancier op te schorten of te
beëindigen gedurende ten minste drie maanden, indien binnen zes maanden na de
vaststelling van het risicobeheersplan bestaat geen aanzienlijke meetbare verbetering
is opgetreden ter voorkoming of beperking van de geconstateerde risico's.
101 Gewijzigde omstandigheden dienen te worden vastgesteld op grond van
risicogevoeligheid door middel van voortdurende monitoring van de documentatie van
de onderneming inzake de bewakingsketen en de context van de conflictgebieden waar
de mineralen uit afkomstig zijn en in worden vervoerd. Tot dergelijke gewijzigde
omstandigheden behoort een verandering van leverancier of actor in de
toeleveringsketen, van de plaats van oorsprong, de vervoerroutes of plaats van uitvoer
van mineralen. Het kan ook gaan om factoren die specifiek zijn voor de context, zoals
een toename van conflicten in specifieke gebieden, veranderingen van militairen die
toezicht houden op een gebied en veranderingen in eigendom of bestuur in de mijn van
oorsprong.
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samenwerking en/of overleg met, naar gelang het geval, lokale en centrale overheden,
ondernemingen upstream, internationale of maatschappelijke organisaties en betrokken
derden.

Ondernemingen

upstream

hebben

wellicht

de

wens

om

gemeenschapsmeetnetwerken op te zetten of te ondersteunen om de resultaten van
risicobeperking te controleren of op te volgen.

E. Aanvullende situatie- en risicobeoordelingen uitvoeren voor
risico's die beperking vereisen, of na een verandering in de
omstandigheden.45 Passende zorgvuldigheid met betrekking tot de
toeleveringsketen is een dynamisch proces dat voortdurende risicomonitoring vereist.
Na de uitvoering van een risicobeperkingsstrategie dienen ondernemingen stap 2 te
herhalen om doeltreffend risicobeheer te waarborgen. Bovendien kunnen wijzigingen in
de toeleveringsketen vereisen dat sommige stappen worden herhaald om nadelige
effecten te voorkomen of beperken.

AFDELING II - RISICOBEHEER VOOR ONDERNEMINGEN DOWNSTREAM
A. Onderzoek rapporteren aan het daartoe aangewezen hogere
management, met een overzicht van de verzamelde informatie en de
daadwerkelijke

en

potentiële

risico's

die

in

de

risicobeoordeling

van

de

toeleveringsketen zijn vastgesteld.

B. Versterken
van
interne
systemen
van
transparantie,
informatieverzameling
en
controle
over
de
goudtoeleveringsketen, beschreven in Stap 1, onder C). Nietgeaggregeerde en regelmatige bijgewerkte gegevens opnemen voor het volgen van de
identiteit van raffinaderijen (indien geïdentificeerd) en de uit stap 2, afdeling III,
voortvloeiende bevindingen inzake passende zorgvuldigheid.

C. Een risicobeheersplan opstellen en aannemen.

Ondernemingen

behoren een risicobeheersplan vast te stellen waarin de reacties op in stap 2
vastgestelde risico's uiteen worden gezet. Deze strategie zal verschillen al naargelang
de raffinaderijen in de toeleveringsketen zijn geïdentificeerd of niet:
1. Niet in staat raffinaderijen te identificeren - Indien ondernemingen downstream, na
redelijke stappen en inspanningen te goeder trouw in stap 1 en 2, nog steeds niet in
staat zijn de raffinaderijen in hun toeleveringsketen(s) te identificeren, behoren zij een
risicobeheersplan te ontwerpen en vast te stellen dat hen in staat stelt dit alsnog te doen.
Ondernemingen downstream behoren in staat te om aanzienlijke meetbare verbetering
aan te tonen in hun inspanningen voor het identificeren van de raffinaderijen in hun
toeleveringsketen.

Ondernemingen

downstream

kunnen

raffinaderijen

in

hun

toeleveringsketen(s) identificeren door middel van individuele inspanningen of regelingen
voor samenwerking in de sector:
a) Ondernemingen downstream behoren raffinaderijen te identificeren door middel van
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vertrouwelijke besprekingen met de directe leveranciers van de onderneming,
opname van vereisten inzake openbaarmaking van vertrouwelijke leveranciers in
leveringscontracten en/of gebruik van systemen voor uitwisseling van vertrouwelijke
informatie.
b) Ondernemingen downstream die het misschien moeilijk vinden om actoren upstream
ten opzichte van hun directe leveranciers (vanwege hun omvang of andere factoren)
via hun directe leveranciers te identificeren, kunnen contact zoeken en actief
samenwerken met andere ondernemingen uit de sector die dezelfde leveranciers
hebben (of met ondernemingen downstream waarmee zij zakelijke betrekkingen
hebben) om de raffinaderijen in hun toeleveringsketen te identificeren en hun
praktijken van passende zorgvuldigheid te beoordelen. Zij kunnen ook door middel
van sectorale valideringsregelingen de raffinaderijen identificeren die aan de
vereisten van deze richtsnoeren voldoen, zodat zij daarvan goud kunnen betrekken.
2. Geïdentificeerde

raffinaderijen

met

alarmsignalen

in

hun

toeleveringsketen

-

Ondernemingen downstream kunnen risico's beheren door ofwel i) de handel met de
raffinaderij voor te zetten en tegelijkertijd meetbare risicobeperkende maatregelen te
laten uitvoeren door de raffinaderij in overeenstemming met bijlage II bij de richtsnoeren;
ii) de handel met de raffinaderij tijdelijk op te schorten terwijl de raffinaderij tegelijkertijd
lopende meetbare risicobeperkende maatregelen voortzet; of iii) de banden met een
raffinaderij te verbreken wanneer beperking niet-haalbaar lijkt of wanneer de raffinaderij
heeft nagelaten op de risico's te reageren in overeenstemming met de in bijlage II
uiteengezette risicobeheerstrategie:
a) Onmiddellijk maatregelen nemen om de banden met een raffinaderij (rechtstreeks of
via toeleveranciers) te verbreken, indien de raffinaderij de banden met haar
leveranciers niet onmiddellijk heeft opgeschort of beëindigd bij het bestaan van
redelijke risico's op ernstige schendingen (zie de punten 1 en 2 van bijlage II) of
directe of indirecte steun aan niet-gouvernementele gewapende groepen (zie de
punten 3 en 4 van bijlage II).
b) Wanneer raffinaderijen zich bezighouden met risicobeperking overeenkomstig bijlage
II

102

of wanneer raffinaderijen nog bezig zijn met de volledige uitvoering van de in

deze richtsnoeren opgenomen aanbevelingen voor passende zorgvuldigheid,
behoren ondernemingen downstream ervoor te zorgen dat de raffinaderijen bewijs
leveren van aanzienlijke en meetbare verbetering binnen zes maanden na de
vaststelling van hun risicobeheersplannen. Bij het opstellen van hun eigen
risicobeheersplannen behoren ondernemingen downstream:
i) Invloed opbouwen en/of uitoefenen op de raffinaderijen in hun toeleveringsketen
(s), die mogelijk in staat zijn om doeltreffender en directer de risico's op het

102 Zie de punten 10 en 14 van bijlage II bij de richtsnoeren met betrekking tot risicobeheer
van directe of indirecte steun aan openbare of particuliere veiligheidstroepen, omkoping
en bedrieglijke onjuiste weergave van de oorsprong van mineralen, witwassen van geld
en de betaling van belastingen, heffingen en royalty's aan overheden.
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bijdragen tot conflicten te beperken. Ondernemingen downstream kunnen vat
krijgen op raffinaderijen door prestaties op het gebied van passende zorgvuldigheid
op te nemen in contracten (indien van toepassing) of door middel van werk met
brancheorganisaties en initiatieven met meerdere belanghebbenden, waarbij ervoor
wordt gezorgd dat deze initiatieven terdege rekening houden met de sociale en
economische gevolgen ervan voor ontwikkelingslanden, en met bestaande
internationaal erkende normen.

103

ii) Inspanningen richten op de verbetering van de prestaties van de raffinaderij op het
gebied van passende zorgvuldigheid, door middel van waardenoriëntatie en training
in capaciteitsopbouw. Ondernemingen downstream behoren ook hun eigen
organisaties en lidmaatschapsorganisaties in de sector upstream te stimuleren om
trainingsmodules

voor

ontwikkelen

implementeren

en

capaciteitsopbouw
in

in

passende

samenwerking

met

zorgvuldigheid
de

te

desbetreffende

internationale organisaties, ngo's, belanghebbenden en andere deskundigen.
iii) Overleg plegen met de raffinaderijen en andere gebruikelijke leveranciers om
meetbare risicobeperking overeen te komen in het risicobeheersplan. Meetbare
risicobeperking dient te worden aangepast aan de specifieke leveranciers van de
onderneming en de context van hun activiteiten, en te worden uitgevoerd met een
duidelijke formulering van prestatiedoelstellingen binnen zes maanden na de
vaststelling van het risicobeheersplan en gebruik te maken van kwalitatieve en/of
kwantitatieve indicatoren voor het meten van verbetering.

D. Het risicobeheersplan uitvoeren, prestaties van risicobeperking
controleren en opvolgen, verslag uitbrengen een het daartoe
aangewezen hogere management en overwegen om de banden
met een raffinaderij op te schorten of te verbreken na mislukte
pogingen tot risicobeperking (op grond van de punten 10 en 14
van bijlage II bij de richtsnoeren) of corrigerende maatregelen tot
uitvoering van de zorgvuldigheidsaanbevelingen van deze
richtsnoeren.48
E. Aanvullende situatie- en risicobeoordelingen uitvoeren voor
risico's die beperking vereisen, of na een verandering in
omstandigheden.49 Passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen is een
dynamisch proces dat voortdurende risicomonitoring vereist. Na de uitvoering van een
risicobeperkingsstrategie behoren ondernemingen stap 2 te herhalen om te zorgen voor
doeltreffend risicobeheer. Bovendien kunnen wijzigingen in de toeleveringsketen
vereisen dat sommige stappen worden herhaald om nadelige effecten te voorkomen of
beperken.

104 105

103 Hoofdstuk II, onder B), 2), OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen
(2011).
104 Ondernemingen behoren de banden met de raffinaderij (rechtstreeks of via
toeleveranciers) op te schorten of te beëindigen gedurende ten minste drie maanden,
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STAP 4: AUDITS DOOR EEN ONAFHANKELIJKE DERDE VAN DE
INACHTNEMING
VAN PASSENDE ZORGVULDIGHEID DOOR DE RAFFINADERIJ
DOELSTELLING: Laten uitvoeren van een audit door een onafhankelijke derde van de
inachtneming van passende zorgvuldigheid van de raffinaderij met het oog op verantwoorde
toeleveringsketens van goud uit conflict- en hoogrisicogebieden en bijdragen tot de
verbetering

van

de

zorgvuldigheidspraktijken

van

de

raffinaderij

en

upstreamondernemingen, onder andere door middel van een geïnstitutionaliseerd
mechanisme of een sectorprogramma.
De aanbevelingen in deze afdeling zijn niet bedoeld om te worden gebruikt als
normgevend voor audits, maar zij zetten enkele basisbeginselen, reikwijdte, criteria en
andere

basisinformatie

uiteen

die

ondernemingen,

sectorprogramma‛s

of

geïnstitutionaliseerde mechanismen kunnen overwegen om opdracht te geven tot een audit
door onafhankelijke derden van de uitvoering in een specifieke toeleveringsketen van de
praktijken van passende zorgvuldigheid van de raffinaderij, door middel van nieuwe of
bestaande auditregelingen. Auditors kunnen gebruikmaken van de conclusies uit andere
audits door onafhankelijke derden uitgevoerd voor andere doeleinden op de punten in de
toeleveringsketen upstream (bv. KYC-audits of audits van goudvervoerders), mits deze
controles de hieronder beschreven gebieden bestrijken en in overeenstemming zijn met
internationaal erkende auditnormen voor het waarborgen van beheersystemen.

50

A. Een audit door onafhankelijke derden inplannen om de uitvoering
door de raffinaderij van de praktijken van passende
zorgvuldigheid voor verantwoorde toeleveringsketens van goud
uit conflict- en hoogrisicogebieden te controleren. De audit behoort de
reikwijdte, criteria, beginselen en activiteiten van de audit te omvatten:

51

1. De reikwijdte van de audit: De reikwijdte van de audit behoort alle activiteiten, processen
en systemen te omvatten die worden gebruikt door de raffinaderij voor de uitvoering van

indien binnen zes maanden na de vaststelling van het risicobeheersplan geen
aanzienlijke meetbare verbetering is opgetreden i) ter voorkoming of beperking van de
vastgestelde risico's als beschreven in de punten 10 en 14 van bijlage II; of ii) in
corrigerende maatregelen om de aanbevelingen voor passende zorgvuldigheid van
deze richtsnoeren uit te voeren.
105 Gewijzigde omstandigheden dienen te worden vastgesteld op grond van
risicogevoeligheid door middel van voortdurende monitoring van de documentatie van
de onderneming inzake de bewakingsketen en de context van de conflictgebieden waar
de mineralen uit afkomstig zijn en in worden vervoerd. Tot dergelijke gewijzigde
omstandigheden behoort een verandering van leverancier of actor in de
toeleveringsketen, van de plaats van oorsprong, de vervoerroutes of plaats van uitvoer
van mineralen. Het kan ook gaan om factoren die specifiek zijn voor de context, zoals
een toename van conflicten in specifieke gebieden, veranderingen van militairen die
toezicht houden op een gebied en veranderingen in eigendom of bestuur in de mijn van
oorsprong.
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passende

zorgvuldigheid

in

de

toeleveringsketen

van

goud

uit

conflict-

en

hoogrisicogebieden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de relevante beleidslijnen en
procedures, controles door de raffinaderij op de goudtoeleveringsketen, communicatie
met actoren in de goudtoeleveringsketen, de aan ondernemingen downstream
bekendgemaakte

informatie

over

leveranciers,

bewakingsketen

en

andere

traceerbaarheidsinformatie, risicobeoordeling van de raffinaderij met inbegrip van
onderzoek ter plaatse, en risicobeheerstrategieën van de raffinaderij.

106 107

2. De auditcriteria: De audit dient te bepalen of de uitvoering van passende zorgvuldigheid
door de raffinaderij in overeenstemming is met een auditnorm die is gebaseerd op deze
richtsnoeren.
3. De auditbeginselen:
a) Onafhankelijkheid: Om de neutraliteit en onafhankelijkheid van audits te behouden,
dienen de auditorganisatie en alle leden van het auditteam (hierna "auditors")
onafhankelijk te zijn van de raffinaderij evenals van de dochterondernemingen,
licentienemers, aannemers en leveranciers en van de ondernemingen die
medewerking verlenen in het kader van de gezamenlijke audit. Dit betekent in het
bijzonder dat auditors geen belangenconflicten behoren te hebben met de
gecontroleerde entiteit, met inbegrip van zakelijke of financiële betrekkingen met de
gecontroleerde entiteit (in de vorm van participaties, obligaties, effecten), noch enige
andere dienst behoren te hebben verstrekt aan de beoordeelde onderneming in
verband met het ontwerpen, opstellen of uitvoeren van de praktijken van passende
zorgvuldigheid van de raffinaderij en/of van de actoren in de toeleveringsketen die
daarin worden beoordeeld, binnen een periode van 24 maanden voorafgaand aan de
audit.
b) Bevoegdheid: Auditors behoren over de persoonlijke kenmerken, alsmede reikwijdtespecifieke bevoegdheden te beschikken die nodig zijn voor de voltooiing van de audit
door

derden.

raadplegen

108

Ondernemingen

kunnen

internationaal

erkende

auditnormen

voor gedetailleerde vereisten inzake de bevoegdheden van auditoren bij

de vaststelling van nieuwe of het herzien van bestaande normen. Tot de persoonlijke
eigenschappen behoren onder meer integriteit, objectiviteit, vertrouwelijkheid,
openheid en professionaliteit. Reikwijdte-specifieke bevoegdheden omvatten, maar
zijn niet beperkt tot:
i) Beginselen, procedures en technieken voor het uitvoeren van audits.

109

106 Voorbeelden van internationaal erkende auditnormen omvatten, maar zijn niet beperkt
tot, ISO19011, SA8000, ISAE 3000 en SSEA100.
107 Ondernemingen kunnen internationale norm ISO 19011 raadplegen: 2002 ("ISO
19011") voor gedetailleerde eisen inzake auditprogramma's (met inbegrip van
verantwoordelijkheden, procedures, registratie, bewaking en herziening) en een
stapsgewijs overzicht van de controleactiviteiten.
108 Voorbeelden van internationaal erkende auditnormen omvatten, maar zijn niet beperkt
tot, ISO19011, SA8000, ISAE 3000 en SSEA100.
109 Ondernemingen kunnen hierbij denken aan bestaande accreditaties van
beheersystemen en afgeronde opleidingen voor auditors zoals ISO9001 of SA8000.
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ii) Beginselen, procedures en technieken van passende zorgvuldigheid in de
toeleveringsketen.
iii)Goudaankooppraktijken en goudtoeleveringsketens.
iv) De sociale, culturele en historische achtergrond van de conflictgebieden van
oorsprong en vervoer van goud, met inbegrip van relevante taalkundige
vaardigheden en culturele gevoeligheden die van pas komen bij het uitvoeren van
audits.
v) De OESO-richtsnoeren en de toevoeging inzake goud, met inbegrip van het
modelbeleid

voor

toeleveringsketens

van

mineralen

uit

conflict-

en

hoogrisicogebieden (bijlage II).
c) Verantwoordingsplicht: Een sectorprogramma of geïnstitutionaliseerd mechanisme
dient op gezette tijden te beoordelen en controleren of auditors in staat zijn de audit in
overeenstemming met een auditprogramma uit te voeren, door de doelstellingen,
reikwijdte en criteria van de audit te toetsen aan de opgeslagen gegevens van het
auditprogramma.
4. De auditactiviteiten:
a) Voorbereiding van de audit: De doelstellingen, reikwijdte, taal en criteria voor de audit
dienen

duidelijk

te

worden

meegedeeld

aan

de

auditors

en

eventuele

onduidelijkheden tussen de beoordeelde entiteit en de auditors moeten worden
weggenomen voor het begin van de audit.

110

De auditors behoren de haalbaarheid

van de audit te bepalen op grond van de beschikbare tijd, middelen, informatie en
samenwerking van betrokken partijen.

111

b) Onderzoek ter plaatse: Vóór het begin van de onderzoeken ter plaatse behoren
auditors een auditplan

112

en alle werkdocumenten voor te bereiden.

113

Auditors

behoren nader bewijs te verzamelen en informatie te controleren door desbetreffende
gesprekken te voeren (met inbegrip van gesprekken met het management, alsmede
de beoordelingsteams); het doen van observaties; en toetsing van documenten (zie
hieronder). Onderzoeken ter plaatse dienen te bestaan uit:
i) De installaties en terreinen waar de raffinaderij passende zorgvuldigheid voor
verantwoorde toeleveringsketens van goud uit conflict- en hoogrisicogebieden
toepast.
ii) Een steekproef uit de leveranciers van de raffinaderij (met inbegrip van lokale
goudproducenten, lokale exporteurs, internationale goudhandelaren en -recyclers)
zoals kan worden vereist in overeenstemming met de audit.
iii)Overleg met de beoordelingsteam(s), mogelijk op afstand, om de normen en
methoden voor het genereren van controleerbare, betrouwbare en actuele

110 Zie hoofdstuk 6.2 van ISO 19011.
111 Ibid.
112 Zie 6.4.1 van ISO 19011.
113 Zie 6.4.3 of ISO 19011.
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gegevens te controleren.
iv) Overleg met relevante lokale en centrale overheidsdiensten, en in voorkomend
geval, VN-deskundigengroepen, VN-vredesmissies, en het lokale maatschappelijke
organisaties,

zoals

toepasselijk

bevonden

door

de

auditor

gezien

de

omstandigheden en vastgestelde risico's in de goudtoeleveringsketen.
c) Beoordeling van documenten: Steekproeven van alle documentatie die is
geproduceerd als onderdeel van de praktijken van passende zorgvuldigheid van de
raffinaderij in de toeleveringsketen van goud uit conflict- en hoogrisicogebieden
behoren te worden beoordeeld "om vast te stellen of het systeem, zoals
gedocumenteerd, in overeenstemming is met auditcriteria."

114

Dit omvat, maar is niet

beperkt tot, interne controles van de documentatie over de toeleveringsketen (een
steekproef uit de documentatie van de bewakingsketen, registratie van betalingen),
relevante

communicatie

en

contractuele

bepalingen

overeengekomen

met

leveranciers, documentatie van aan ondernemingen downstream bekend gemaakte
informatie, bewijzen uit de risicobeoordelingen van de raffinaderij (met inbegrip van
alle gegevens over zakelijke partners en leveranciers, vraaggesprekken en
beoordelingen ter plaatse), en alle documenten over de strategieën voor risicobeheer
(bv. overeenkomsten met leveranciers over de verbetering van indicatoren). De
auditors behoren de documentatie te analyseren middels een willekeurige steekproef
tijdens het onderzoek ter plaatse. In de gekozen steekproef moet rekening worden
gehouden

met

risico's

die

samenhangen

met

de

leveranciers

en/of

goudtoeleveringsketens; drukke en niet-drukke perioden in het jaar; de omvang van
het materiaal afkomstig van elke leverancier. De beoordeelde documentatie behoort
steekproeven te omvatten van elke leverancier en de omvang ervan behoort toe te
nemen naarmate het risico verbonden aan zakelijke partners, leveranciers of landen
van oorsprong van goud stijgt. De omvang van de steekproef behoort te worden
vergroot indien de auditor punten van zorg vaststelt in verband met de maatregelen
voor passende zorgvuldigheid van de raffinaderij.
d) Conclusies van de audit: Auditors moeten bevindingen genereren die op basis van
het

verzamelde

bewijsmateriaal

bepalen

of

de

praktijken

van

passende

zorgvuldigheid van de raffinaderij voor verantwoorde toeleveringsketens van goud uit
conflict- en hoogrisicogebieden in overeenstemming zijn met de auditnorm die
verenigbaar is met de aanbevelingen in deze afdeling van de richtsnoeren. Auditors
behoren aanbevelingen te doen in het auditverslag voor de raffinaderijen om hun
praktijken van passende zorgvuldigheid te verbeteren. Auditors behoren ook een
samenvatting van de audit voor te bereiden voor publicatie in overeenstemming met
Stap 5.

B. De audit uitvoeren in overeenstemming met de hierboven
uiteengezette reikwijdte, criteria, beginselen en activiteiten van
114 Zie 6.3 van ISO 19011.
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de audit.

Alle actoren in de toeleveringsketen behoren samen te werken om ervoor

te zorgen dat de audit wordt uitgevoerd in overeenstemming met de hierboven
vermelde reikwijdte, criteria, beginselen en activiteiten van de audit. Aanbevolen wordt
dat zij dit doen door middel van sectorprogramma's en geïnstitutionaliseerde
mechanismen voor de uitvoering van alle of enkele van de volgende activiteiten:
1. Auditnormen

opstellen

in

overeenstemming

met

de

aanbevelingen

van

deze

richtsnoeren.
2. Auditors accrediteren;
3. Toezicht houden op het auditprogramma, met inbegrip van een periodieke evaluatie en
monitoring van het vermogen van de auditors om de audit uit te voeren in
overeenstemming met het auditprogramma;
4. Beknopte auditverslagen publiceren van de raffinaderijen, met inachtneming van de
vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en andere voorbehouden uit het oogpunt van
mededinging of veiligheidsbelangen. Een samenvatting van het auditverslag behoort het
volgende te omvatten:
a) Gegevens over de raffinaderij, de datum van de audit en de auditperiode;
b) De activiteiten en methoden van de audit, zoals bepaald in Stap 4, onder A), 4);
c) De conclusies van audits, als omschreven in stap 4, onder A), 4), voor zover zij
betrekking hebben op elke stap in deze richtsnoeren
5. SPECIFIEKE AANBEVELINGEN - Voor alle ondernemingen upstream
a) Toegang verlenen tot de locaties van de onderneming en de relevante documentatie
en gegevens van praktijken van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen, in
overeenstemming met deze richtsnoeren.
b) Faciliteren van contacten en logistiek met door het auditteam geselecteerde
vervoerders en leveranciers, en van eventueel overleg met door de auditor
geïdentificeerde belanghebbenden.
c) Indien bezoeken ter plaatse aan leveranciers zijn vereist, contacten en logistiek
faciliteren.
6. SPECIFIEKE AANBEVELINGEN - Voor alle ondernemingen downstream
a) Het wordt aanbevolen dat ondernemingen downstream hun medewerking verlenen
aan audits van de praktijken van passende zorgvuldigheid van de raffinaderij door
onafhankelijke derden en deze ondersteunen, en zij worden gestimuleerd om dit te
doen door middel van sectorprogramma's om de efficiëntie in de uitvoering van deze
richtsnoeren

te

vergroten.

Dit

kan

het

definiëren

van

auditnormen

in

overeenstemming met de aanbevelingen in deze richtsnoeren omvatten. Kleine en
middelgrote ondernemingen worden aangemoedigd zich aan te sluiten bij of
partnerschappen te vormen met dergelijke sectorale organisaties.
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STAP 5: JAARLIJKS VERSLAG
UITBRENGEN OVER PASSENDE
ZORGVULDIGHEID IN DE
TOELEVERINGSKETEN
DOELSTELLING: Openbaar verslag uitbrengen over passende zorgvuldigheid voor
verantwoorde toeleveringsketens van goud uit conflict- en hoogrisicogebieden teneinde
vertrouwen te genereren bij het publiek in de maatregelen die bedrijven nemen.

A. Jaarlijks rapporteren of in de jaarlijkse verslagen over
duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen
aanvullende
informatie
opnemen
over
de
passende
zorgvuldigheid voor verantwoorde toeleveringsketens van goud
uit conflict- en hoogrisicogebieden, met inachtneming van de
vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en andere voorbehouden
uit het oogpunt van mededinging of veiligheidsbelangen.115
A.1. Voor alle ondernemingen upstream
1. Ondernemingsbeheersystemen: Verslag uitbrengen over de maatregelen ter uitvoering
van stap 1. In deze rapportage behoren ondernemingen het beleid voor passende
zorgvuldigheid van de onderneming uiteen te zetten; uitleg te geven over de bestuurlijke
structuur die verantwoordelijk is voor de passende zorgvuldigheid van de onderneming
en over wie in de onderneming direct verantwoordelijk is; een beschrijving te geven van
de interne systemen van transparantie, informatieverzameling en controle over de
toeleveringsketen van goud uit stap 1, onder C), en stap 3, onder B), waarin wordt
uitgelegd hoe deze functioneren en hoe zij de inspanningen voor passende
zorgvuldigheid van de onderneming in de desbetreffende periode van rapportage
hebben versterkt; een beschrijving te geven het databank- en registratiesysteem en
uitleg te geven over de methoden voor het identificeren van alle leveranciers vanaf de
mijn van oorsprong, en de methoden voor de uitwisseling van informatie over passende
zorgvuldigheid in de gehele toeleveringsketen; informatie bekend te maken over
betalingen gedaan aan overheden, in overeenstemming met EITI-criteria en -beginselen
(indien van toepassing).

115 Onder vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en andere voorbehouden uit het oogpunt
van mededinging of veiligheidsbelangen wordt verstaan, onverminderd latere
evoluerende interpretatie: prijsinformatie; identiteit en betrekkingen van de leverancier
(de identiteit van de raffinaderij en de lokale exporteur die zich bevinden in locaties
waarvoor een alarmsignaal is afgegeven behoren echter altijd bekendgemaakt te
worden, behalve in geval van beëindiging van de betrekkingen); vervoerroutes; en de
identiteit van de informatiebronnen en klokkenluiders die zich bevinden in conflict- en
hoogrisicogebieden, waar het onthullen van de identiteit van dergelijke bronnen een
bedreiging zou vormen voor hun veiligheid. Alle gegevens worden bekendgemaakt aan
de geïnstitutionaliseerde regionale of mondiale mechanismen, zodra deze zijn ingesteld
met het oog op verzameling en verwerking van gegevens over mineralen uit conflict- en
hoogrisicogebieden.
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2. Risicobeoordeling van de onderneming in de toeleveringsketen: Verslag uitbrengen over
de maatregelen ter uitvoering van Stap 2. In deze rapportage behoren ondernemingen
uitleg te geven over hoe de onderneming alarmsignalen of activiteiten die tot
alarmsignalen leiden hebben vastgesteld in hun toeleveringsketen, met inbegrip van de
controles van verklaringen van de leverancier om na te gaan of die in verhouding staan
tot het risico; een beschrijving te geven van de vastgestelde alarmsignalen in de
toeleveringsketen van goud; een beschrijving te geven van de maatregelen die zijn
genomen om de feitelijke omstandigheden in kaart te brengen van die activiteiten en
toeleveringsketens waarvoor alarmsignalen zijn afgegeven; een overzicht te geven van
de methoden, praktijken en informatie die door het beoordelingsteam ter plaatse zijn
verkregen, met inbegrip van de vraag of en hoe de onderneming heeft samengewerkt
met andere ondernemingen upstream, en hoe de onderneming ervoor heeft gezorgd dat
bij alle gezamenlijke werkzaamheden naar behoren rekening wordt gehouden met de
omstandigheden die specifiek zijn voor individuele ondernemingen; de vastgestelde
feitelijke of potentiële risico's bekend te maken. Voor de duidelijkheid, ondernemingen
die geen behoren geen verslag uit te brengen over risico's die zij hebben vastgesteld
voor potentiële leveranciers met wij zij geen zaken hebben gedaan.
3. Risicobeheer: Verslag uitbrengen over de maatregelen ter uitvoering van Stap 3. In deze
rapportage

behoren

ondernemingen

te

beschrijven

hoe

de

bedrijfsinterne

controlesystemen, zoals de bewakingsketen of traceerbaarheidssystemen, zijn versterkt
om

betrouwbare

actuele

informatie

te

verzamelen

en

bewaren

over

de

toeleveringsketens van goud waarvoor alarmsignalen zijn afgegeven; de maatregelen te
beschrijven die zijn genomen om risico's te beheren, met inbegrip van een samenvatting
van de strategie voor risicobeperking in het risicobeheersplan, en training in
capaciteitsopbouw,

indien

aanwezig,

en

de

betrokkenheid

van

de

betrokken

belanghebbenden; de inspanningen bekend te maken die de onderneming heeft
geleverd om risicobeperkingsprestaties te controleren en op te volgen, en alle elementen
en resultaten van de follow-up na 6 maanden voor het evalueren van aanzienlijke en
meetbare verbetering. Het aantal gevallen bekend te maken waarin de onderneming
heeft besloten de banden met leveranciers en/of toeleveringsketens te verbreken, in
overeenstemming met bijlage II, zonder de identiteit van die leveranciers bekend te
maken, tenzij de onderneming dit aanvaardbaar acht in overeenstemming met
toepasselijke wetgeving. Ondernemingen behoren alle gevallen waarin sprake is van
een

verbreking

van

de

banden

te

melden

aan

internationale

en

nationale

onderzoeksinstanties en/of rechtshandhavingsautoriteiten, rekening houdend met de
mogelijke schadelijke gevolgen van die melding, en in overeenstemming met
toepasselijke wetgeving.

A.2. Voor raffinaderijen: Naast het bovenstaande behoren raffinaderijen

eveneens:
1. Audits: De samenvattingen van auditrapporten te publiceren, met inachtneming van de
vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en andere voorbehouden uit het oogpunt van
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mededinging en veiligheidsbelangen. De samenvatting van het auditverslag moet het
volgende omvatten:
a) Gegevens over de raffinaderij, en de datum van de audit;
b) De auditactiviteiten en -methoden, zoals bepaald in Stap 4, onder A), 4), indien een
sectorprogramma of geïnstitutionaliseerd mechanisme in overeenstemming met deze
richtsnoeren en zoals omschreven in Stap 4, onder B), 2), deze gegevens niet heeft
gepubliceerd;
c) De auditconclusies, als omschreven in Stap 4, onder A), 4), voor zover zij betrekking
hebben op elke stap in deze richtsnoeren;

A.3. Voor alle ondernemingen downstream
1. Ondernemingsbeheersystemen: Verslag uitbrengen over de maatregelen ter uitvoering
van stap 1. In deze rapportage behoren ondernemingen het beleid van de onderneming
voor passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen uiteen te zetten; uitleg te geven
over de managementstructuur die verantwoordelijk is voor passende zorgvuldigheid van
de onderneming en over wie in de onderneming direct verantwoordelijk is; een
beschrijving te geven van de controlesystemen in de toeleveringsketen van goud die
door de onderneming zijn opgezet, met uitleg over de wijze waarop deze systemen
werken en hoe zij de inspanningen voor passende zorgvuldigheid van de onderneming
in de desbetreffende periode van rapportage hebben versterk; een beschrijving te geven
van het databank- en het gegevensregistratiesysteem van de onderneming.
2. Risicobeoordeling: Verslag uitbrengen over de maatregelen ter uitvoering van Stap 2. In
deze rapportage behoren ondernemingen de maatregelen te beschrijven die zijn
genomen om raffinaderijen in hun toeleveringsketen te identificeren; een beschrijving te
geven van de beoordeling van hun praktijken van passende zorgvuldigheid; uitleg te
geven over de methode van de risicobeoordelingen met betrekking tot de
toeleveringsketen van de onderneming; de vastgestelde feitelijke of potentiële risico's
bekend te maken.
3. Risicobeheer: Verslag uitbrengen over de maatregelen ter uitvoering van Stap 3.

116

In

deze rapportage behoren ondernemingen een beschrijving op te nemen van de
maatregelen om risico's te beheren, met inbegrip van een samenvatting van de strategie
voor risicobeperking in het risicobeheersplan, en training in capaciteitsopbouw, indien
aanwezig, en de betrokkenheid van de betrokken belanghebbenden; de inspanningen
bekend te maken die de onderneming heeft geleverd om risicobeperkingsprestaties te
controleren en op te volgen, en alle elementen en resultaten van de follow-up na 6
maanden voor het evalueren van aanzienlijke en meetbare verbetering.

116 Aanvullende auditverslagen of -samenvattingen behoren te worden gepubliceerd,
indien aanwezig, of indien vereist volgens de toepasselijke wetgeving, van de praktijken
van passende zorgvuldigheid van de onderneming downstream, met inachtneming van
de vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie en andere voorbehouden uit het oogpunt van
mededinging of veiligheidsbelangen.
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AANHANGSEL

Voorgestelde maatregelen voor het creëren van
economische en ontwikkelingsmogelijkheden voor
ambachtelijke en kleinschalige mijnwerkers
In conflict- en hoogrisicogebieden zijn ambachtelijke en kleinschalige mijnwerkers
bijzonder kwetsbaar voor de nadelige effecten en ernstige vormen van misbruik die zijn
verbonden aan de winning, het vervoer, de verhandeling, verwerking en uitvoer van goud.
De kwetsbaarheid van ambachtelijke en kleinschalige mijnwerkers neemt toe wanneer
ambachtelijke en kleinschalige mijnbouw plaatsvindt bij gebreke van een gunstig
regelgevingsklimaat voor verantwoorde, conflictmijdende goudproductie en rechtmatige
handel.
Dit aanhangsel is gericht op het minimaliseren van het risico van marginalisering van
de ambachtelijke en kleinschalige mijnbouwsector, in het bijzonder de slachtoffers van
afpersing,

en

economische

het
en

bevorderen

van

conflictvrije

ontwikkelingskansen

worden

goudtoeleveringsketens,
gecreëerd

voor

waarmee

ambachtelijke

en

kleinschalige mijnwerkers. Dit aanhangsel stelt maatregelen voor gericht op de opbouw van
veilige, transparante en controleerbare goudtoeleveringsketens, van de mijn tot de markt,
en op het mogelijk maken van passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen van
rechtmatig verkregen ASM-goud om deze doelstellingen te bereiken, onder meer door
middel van inspanningen gericht op formalisering en legalisatie.
Regeringen,

internationale

organisaties,

donoren,

ondernemingen

in

de

toeleveringsketen en maatschappelijke organisaties kunnen de mogelijkheid overwegen om
manieren voor samenwerking te onderzoeken om gebruik te maken van deze voorgestelde
opties of andere complementaire benaderingen die zij passend achten overeenkomstig de
nationale wetgeving en het nationale beleid.
1. Beoordeling van de mijnen in overeenstemming met de normen in bijlage II bij de OESOrichtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid:

61

a) Oprichting van alsmede deelname en steun aan lokale commissies met meerdere
belanghebbenden

bestaande

uit

knooppunten

van

maatschappelijke

en

sectororganisaties en lokale en centrale overheden, om toezicht te houden op het
proces van beoordeling van de mijnen:
i)

62

duidelijke parameters ontwikkelen voor de beoordeling van de mijnen,

vervoerroutes en punten waar goud wordt verhandeld, in overeenstemming met de
normen in bijlage II bij de OESO-richtsnoeren inzake passende zorgvuldigheid, en
deze parameters publiceren;

63
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ii) teams opzetten met leden van de commissies met meerdere belanghebbenden om
mijnen op grond van deze parameters te beoordelen, en de resultaten publiceren;
iii)knooppunten opgezet door commissies met meerdere belanghebbenden behoren
actuele informatie op te vragen via hun netwerken ter plaatse met betrekking tot de
omstandigheden in de mijnen, langs de vervoerroutes en op punten waar goud
wordt verhandeld. Informatie behoort te worden opgeslagen op een centraal
uitwisselingspunt. Informatie behoort beschikbaar te worden gesteld aan
beoordelingsteams, overheidsinstanties en ondernemingen upstream die goud
betrekken uit de desbetreffende gebieden.
b) Bij het beoordelen van de juiste beveiligingsopties voor mijnterreinen:
i) deze richtsnoeren verspreiden en veiligheidstroepen op de hoogte brengen van
strafrechtelijke en andere sancties op illegale inmenging in de winning,
verhandeling, verwerking en uitvoer van goud; alsmede
ii) de formalisering ondersteunen van veiligheidsafspraken tussen gemeenschappen
van ambachtelijke en kleinschalige mijnwerkers, lokale overheid en openbare of
particuliere veiligheidstroepen ondersteunen, in samenwerking met, in voorkomend
geval, maatschappelijke en internationale organisaties, om ervoor te zorgen dat
alle betalingen in vrijheid worden gemaakt en in verhouding staan tot de verleende
dienst, regels voor de inzet van beveiliging (rules of engagement) duidelijk maken
in

overeenstemming

met

mensenrechten,

de

grondbeginselen

inzake

de

Vrijwillige

VN-gedragscode
het

gebruik

principes

voor
van

inzake

beveiliging

wetshandhavers
geweld

en

en

en

de

VN-

vuurwapens

door

wetshandhavers.
2. Formalisering van activiteiten,

64,

onder meer door:

a) Kennis nemen van de redenen voor het gebrek aan formalisering in bestaande
ambachtelijke productie- en handelssystemen, om de beste strategieën te
identificeren voor het bevorderen en mogelijk maken van formalisering.
b) Technische bijstand verlenen om ambachtelijke en kleinschalige mijnwerkers te
helpen bij de formalisering van hun activiteiten.

117 118 119 120

117 In het gebied van de Grote Meren behoort dit te gebeuren door middel van de nationale
programma's certificeringsprogramma's ter uitvoering van het Regionale
Certificeringsmechanisme van ICGLR. Zie ook Vision for Responsible Artisanal and
Small-Scale Mining in Alliance for Responsible Mining (Echavarria, C. et. al. Eds.),
(2008) The Golden Vein - A guide to responsible artisanal and small-scale mining. ARM
Series on Responsible ASM, Nr. 1. Medellin.
118 Zie ICGLR Regional Certification Manual (2011).
119 Zie Aanhangsel 3 en 4, ICGLR Certification Manual (2011).
120 Zie Rock Solid Chances, Felix Hruschka and Cristina Echavarria, Alliance for
Responsible Mining (2011), available at http://www.communitymining.org/index.php/
en/arm-publications. In het gebied van de Grote Meren, zie het vierde instrument van
het ICGLR Regional Initiative against the Illegal Exploitation of Natural Resources,
"Formalisation of the Artisanal Mining Sector".
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c) Erkenning van de verscheidenheid in de aard en omvang van de ambachtelijke en
kleinschalige mijnbouwactiviteiten.
d) Gezamenlijke initiatieven opzetten en hieraan deelnemen, om de procedures en
financiering

van

ondersteuningsfondsen

formaliseringsproces geholpen kan worden.
3. Legalisatie van activiteiten.

66

in

te

stellen

waarmee

het

65

Ambachtelijke en kleinschalige mijnwerkers helpen om

middels rechtmatige processen winningsrechten en andere daarmee verband houdende
vergunningen te verkrijgen. Andere regelgevende maatregelen overwegen om de
activiteiten van ambachtelijke en kleinschalige mijnwerkers te legaliseren. Bij problemen
zijn met betrekking tot illegale mijnbouw of mijnbouwconcessies worden alle betrokken
belanghebbenden aangemoedigd om een constructieve dialoog te bevorderen tussen de
rechthebbenden en de ambachtelijke en de kleinschalige producenten, indien deze
partijen te goeder trouw handelen. In geval van eigendomsgeschillen dient te worden
bemiddeld om oplossingen te zoeken door middel van samenwerking met de overheid
en andere belanghebbenden.
4. Beoordeling van handelshubs en regelmatig in kaart brengen van vervoerroutes:
a) Teams opzetten met leden van commissies met meerdere belanghebbenden (zie
hierboven), en hierin deelnemen, om punten waar goud wordt verhandeld en
vervoerroutes jaarlijks te beoordelen op grond van de hierboven vermelde
parameters.

121 122

121 Zie Responsible Jewellery Council, Standards Guidance, "COP 2.14 Artisanal and
Small-Scale Mining", met daarin een lijst van de volgende overeenkomstige kansen
voor grootschalige mijnbouw en ASM-initiatieven: "Het verstrekken van financiering
(leningen) voor technische en andere verbeteringen; Het bijstaan en opleiden van
mijnwerkers met betrekking tot een aantal zaken (bijvoorbeeld gezondheid op de
werkplek, methoden van terugwinning, winning en verwerking, processen met
toegevoegde waarde, organisatie- en financieel beheer, beheer van springstoffen); Het
helpen van mijnwerkers bij het bepalen van mineraalreserves (in combinatie met steun
voor toegang tot financiering); Het verstrekken van hulpverleningsdiensten; Het
aanbieden van verwerkingsdiensten aan mijnwerkers of hun capaciteit opbouwen zodat
zij zelf doeltreffende verwerkingsfaciliteiten met verbeterde technologieën kunnen
invoeren; Het onderhouden van contacten met overheidsdepartementen, ngo's,
vakbonden en internationale organisaties om aanvullende steun te verkrijgen; Het
verstrekken van richtsnoeren voor marketing en commercialisering, met inbegrip van
eerlijke handelsafspraken; Het proactief steunen van alternatieve middelen van
bestaan, economische ontwikkeling, en andere verbeteringen in gemeenschappen van
ambachtelijke en kleinschalige mijnwerkers; Het ondersteunen van de gemeenschap in
ruimere zin door het ter plaatse betrekken van de levering van zo veel mogelijk
goederen en diensten; Het opheffen van kinderarbeid als een voorwaarde voor
betrokkenheid bij de gemeenschap; Het verbeteren van de omstandigheden van
vrouwen in ASM-gemeenschappen door middel van programma's gericht op
bewustwording en versterking van de rol van vrouwen in de gemeenschap."
122 Verantwoorde ambachtelijke en kleinschalige mijnwerkers leven de nationale wettelijke
kaders na. Wanneer het toepasselijke wettelijke kader niet wordt toegepast, of bij
gebreke van een dergelijk kader, behoort rekening te worden gehouden met de
inspanningen te goeder trouw van de ambachtelijke en kleinschalige mijnwerkers en de
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b) Mogelijke verontreiniging van bronnen voorkomen, veilige opslagplaatsen bouwen en
in stand houden op belangrijke punten waar goud wordt verhandeld. Bij de
beoordeling van de juiste beveiligingsopties op de plaatsen waar goud wordt
verhandeld, en langs vervoerroutes:
i) deze richtsnoeren verspreiden en veiligheidstroepen op de hoogte brengen van
strafrechtelijke en andere sancties op illegale inmenging in de winning,
verhandeling, verwerking en uitvoer van goud; alsmede
ii) de formalisering ondersteunen van beveiligingsafspraken tussen gemeenschappen
van ambachtelijke en kleinschalige mijnwerkers, lokale overheid en openbare of
particuliere veiligheidstroepen ondersteunen, in samenwerking met, in voorkomend
geval, maatschappelijke en internationale organisaties, om ervoor te zorgen dat
alle betalingen in vrijheid worden gemaakt en in verhouding staan tot de verleende
dienst, regels voor de inzet van beveiliging ("rules of engagement") duidelijk maken
in

overeenstemming

met

mensenrechten,

de

grondbeginselen

inzake

de

Vrijwillige

VN-gedragscode
het

gebruik

principes

voor
van

inzake

wetshandhavers
geweld

en

beveiliging
en

en

de

VN-

vuurwapens

door

wetshandhavers;
5. Instelling van traceerbaarheidssystemen en bewakingsketens die de beveiliging van
zendingen garanderen en gegevensverzameling over alle goud uit beoordeelde mijnen
mogelijk maken. Het wordt aanbevolen dat de beoordeling van mijnen direct gevolgd
wordt door de invoering van goede bewakingsketens of traceerbaarheidssystemen.
Bewakingsketens en/of traceerbaarheidssystemen dienen geleidelijk informatie te
verzamelen en bewaren van gegevens voor elke overbrenging van goud beoordeeld
123

mijn sites.

6. Financiële steun verlenen aan i) commissies met meerdere belanghebbenden voor het
beoordelen van de mijnen, vervoerroutes en punten waar goud wordt verhandeld; en ii)
regelingen met betrekking tot bewakingsketens en/of traceerbaarheidssystemen.
Financiële steun kan diverse vormen aannemen, met inbegrip van directe steun aan
initiatieven, of royalty's en premies op goud uit met bestaande bewakingsketens en/of
traceerbaarheidssystemen beoordeelde mijnen en vervoerroutes.
7. Programma's stimuleren en hierin deelnemen om ASM-goud uit beoordeelde mijnen
direct en concurrerend op de markt te brengen. Contacten bevorderen en
partnerschappen opbouwen tussen de ambachtelijke en kleine producenten die
werkzaam zijn in de beoordeelde mijnen, smelterijen/raffinaderijen, directe marketing
van goud uit beoordeeld mijnen dat wordt vervoerd langs veilige en controleerbare

ondernemingen om binnen het toepasselijke wettelijke kader te werken (indien
aanwezig) en met hun inzet voor mogelijkheden tot formalisering zodra deze
beschikbaar zijn (met dien verstande dat ambachtelijke en kleinschalige mijnwerkers in
de meeste gevallen beschikken over zeer beperkte of geen capaciteit, technische
bekwaamheid en voldoende financiële middelen om dit te doen).
123 Voor een gedetailleerde lijst van de informatie die dient te worden opgenomen in de
bewakingsketen en/of traceerbaarheidssystemen met betrekking tot specifieke
mineralen, zie stap 2, onder C), van de toevoeging inzake goud.
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routes.
8. De totstandkoming steunen van een klachtenmechanisme, in overeenstemming met stap
1, onder E), van deze toevoeging en maatregelen nemen opdat de ambachtelijke en
kleinschalige

producenten

toegang

krijgen

tot

dit

mechanisme

waarmee

zij

ondernemingen en overheidsinstanties kunnen waarschuwen voor problemen in verband
met de winning, het transport, de verhandeling en uitvoer van goud uit conflict- en
hoogrisicogebieden.
9. Samenwerking bevorderen tussen douaneautoriteiten van uitvoerende en invoerende
landen.
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