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1. TOEPASSINGSGEBIED 

Dit beleid inzake conflictmineralen (hierna ‘Beleid’ genoemd) is wereldwijd van toepassing op GEA Group 
Aktiengesellschaft, alle bedrijven die zijn aangesloten bij GEA Group Aktiengesellschaft (hierna 
gezamenlijk ‘GEA’ genoemd), alle werknemers bij GEA en alle leveranciers van GEA. Het specificeert 
vereisten voor de levering van producten die tin, wolfraam, tantaal of goud bevatten aan GEA, en definieert 
en verduidelijkt de taken en verantwoordelijkheden van alle leveranciers aan GEA. GEA en zijn divisies, 
business units, regio's en landen, alsmede mondiale /bedrijfsfuncties werken samen in overeenstemming 
met dit beleid. 

2. ALGEMENE RICHTLIJNEN 

Mineralen en metalen spelen een belangrijke rol in moderne economieën, omdat ze nodig zijn om 
verschillende producten en onderdelen daarvan te produceren. De exploitatie, de handel en het vervoer 
van metalen en minerale ertsen kunnen echter gepaard gaan met aanzienlijke nadelige gevolgen, 
waaronder ernstige schendingen van de mensenrechten en gewapende conflicten in de regio van 
herkomst.  

De winning van tin, wolfraam, tantaal en goud, hierna ‘de 3TG's’ of ‘conflictmineralen’ genoemd, is van 
bijzonder belang, aangezien in het verleden gewapende conflicten en daarmee verband houdende 
schendingen van de mensenrechten direct of indirect zijn gefinancierd door de winning, handel, hantering 
en export van deze mineralen.  

Voor de toepassing van dit Beleid inzake conflictmineralen betekent de term ‘conflictvrij’ dat het vervoer, 
de winning en de handel in 3TG-mineralen die in een aan GEA geleverd artikel zitten, niet in strijd zijn 
geweest met de beginselen die vermeld staan in bijlage II van de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid voor verantwoorde toeleveringsketens van mineralen uit conflict- en hoogrisicogebieden 
(‘OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid’)1. 

2.1. OESO-richtsnoeren 

Om de naleving van de mensenrechten van bedrijven te bevorderen en directe of indirecte bijdragen aan 
conflicten te voorkomen door middel van praktijken voor het inkopen van mineralen, heeft de OESO de 
OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheidontwikkeld. 

2.2. Passende zorgvuldigheid 

GEA Group Aktiengesellschaft en haar dochterondernemingen erkennen de risico's voor de 
mensenrechten in verband met de inkoop van conflictmineralen en hebben een beleid aangenomen voor 
het inkopen van componenten en materialen van bedrijven die onze waarden met betrekking tot respect 
voor mensenrechten, integriteit en verantwoordelijkheid voor het milieu delen. Door de aanbevelingen van 
de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheiduit te voeren, streeft GEA ernaar om alleen 3TG's te 
gebruiken in zijn componenten waarvan de winning, het transport, de handel, de productie of de export niet 
direct of indirect een financiering of bijdrage vormt voor conflicten en daarmee verband houdende 
schendingen van de mensenrechten, zoals beschreven in bijlage II bij de OESO-richtsnoeren voor 
passende zorgvuldigheid. 

Dit beleid is in overeenstemming met het bredere beleid van GEA met betrekking tot eerlijke wereldhandel, 
de tien principes van ‘Global Compact’-initiatief van de VN en de fundamentele arbeidsnormen van de IAO. 

 

1 zoals gepubliceerd en van tijd tot tijd gewijzigd door de OESO. 



 

 Pagina 4 / 6 

GEA PUBLIC 

Bovendien stelt de implementatie van de OESO-richtsnoeren voor passende zorgvuldigheidGEA in staat 
om: 

• ervoor te zorgen dat alle toepasselijke wettelijke verplichtingen worden nageleefd, en 

• ernaar te streven klanten te helpen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op hen van 
toepassing zijn. 

3. INTEGRATIE EN VERPLICHTINGEN VAN 
LEVERANCIERS 
Als downstreamproducent van productie- en operationele systemen en componenten voor verschillende 
industrieën is GEA verschillende niveaus verwijderd van de winning van de 3TG's en relevante smelterijen 
of raffinaderijen. Vanwege deze positie in de toeleveringsketen vereist GEA passende upstream due 
diligence-processen om het conflictvrij verkrijgen van 3TG's te garanderen.  

Hiervoor streeft GEA binnen de hele toeleveringsketen naar volledige transparantie met betrekking tot de 
bronnen van 3TG's. Om te bevorderen dat de 3TG-mineralen in elk item dat aan GEA wordt geleverd, 
uitsluitend afkomstig zijn van conflictvrije bronnen, wordt een continu ondernemingsbreed due diligence- 
en risicomanagementproces uitgevoerd, waarmee het gebruik, de bron en de oorsprong van alle 3TG's 
worden bepaald. Bij dit proces werkt GEA nauw samen met leveranciers en andere relevante spelers in de 
toeleveringsketen. Elke leverancier van GEA moet daarom: 

• passende due diligence-beleidslijnen en -procedures voor de toeleveringsketen invoeren met 
betrekking tot 3TG's en/of materialen die 3TG's bevatten. Deze beleidslijnen en procedures moeten 
in ieder geval voldoen aan de normen die zijn uiteengezet in de OESO-richtsnoeren voor passende 
zorgvuldigheid en erop gericht zijn dat 3TG's in aan GEA geleverde producten alleen afkomstig zijn 
van conflictvrije smelterijen en raffinaderijen; 

• een risicobeperkingsstrategie vaststellen om in te spelen op geïdentificeerde risico's in de 
toeleveringsketen, die in ieder geval voldoet aan de normen die zijn uiteengezet in de OESO-
richtsnoeren voor passende zorgvuldigheid; 

• alle relevante informatie over due diligence en herkomst en bronnen van 3TG's in zijn 
toeleveringsketen openbaar maken aan GEA via gespecificeerde due diligence-communicatietools 
waarmee kan worden nagegaan en aangetoond dat 3TG's en 3TG's in aan GEA geleverde 
producten afkomstig zijn van conflictvrije smelterijen en raffinaderijen; 

• adequate zorgvuldigheidsnormen nastreven met zijn leveranciers en andere spelers in de 
toeleveringsketen; en 

• volledig voldoen aan de 'Gedragscode voor leveranciers en onderaannemers' van GEA, die het 
recht van GEA omvat om na te gaan of de leverancier voldoet aan de bepalingen van dit beleid 
inzake conflictmineralen. 

4. NIET-NALEVINGSMAATREGELEN 
In het geval dat een leverancier dit Beleid niet naleeft, heeft het contracterende GEA-bedrijf, zonder enige 
andere beschikbare rechtsmiddelen te beperken, het recht om aankoopcontracten met de betreffende 
leverancier te beëindigen vanwege wezenlijke inbreuk en of van de leverancier te eisen dat deze GEA 
vrijwaart van en tegen alle kosten, verliezen en schade als gevolg van een dergelijke inbreuk. 
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5. KLOKKENLUIDERSSYSTEEM 
U wordt aangemoedigd om ethische zorgen of beleidsovertredingen te melden onder het GEA 
klokkenluiderssysteem https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=7GEA1.  

Uw melding via deze portal wordt ontvangen door een extern systeem van Business Keeper AG, Duitsland, 
dat onafhankelijk is van de GEA-infrastructuur. Slechts een beperkt aantal personen van de afdelingen 
Compliance, Internal Audit en Human Resources heeft toegang tot uw melding op basis van hun specifieke 
bevoegdheidsgebieden en is verantwoordelijk voor een vertrouwelijke verwerking van uw melding. 

6. VERDERE VRAGEN 
Voor verdere vragen over dit Beleid wordt u aangemoedigd contact op te nemen met de managementteams 
van de toeleveringsketens waarmee u regelmatig zaken doet. Als alternatief kunt u uw vragen sturen naar: 
compliant-minerals@gea.com 

  

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=7GEA1
mailto:compliant-minerals@gea.com
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Datum Beoordeling en herziening 

1 januari 2021 Eerste publicatie van het document (versie 1.0)  

  

  

  

  

  

  

 

 


