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Verklaring 
over  
conflict-
mineralen

Een verantwoorde 
bevoorradingsketen is voor 
Sonepar een van de belangrijkste 
elementen uit zijn mvo-strategie. 
Daarom ziet de Groep er zo goed 
mogelijk op toe dat de producten 
en bestanddelen die van zijn 
leveranciers komen niet indruisen 
tegen de mensenrechten.

Sonepar engageert zich ertoe om te hande-
len als maatschappelijk verantwoord bedrijf 
in de wereld en vindt het in dat opzicht essen-
tieel om zich te houden aan de strengste 
ethische, sociale en ecologische standaards. 
Hetzelfde verwachten we van onze leveran-
ciers en hun respectievelijke bevoorrading-
sketens.

'Conflictmineralen' zijn grondstoffen of 
mineralen zoals tin, tantaal, tungsten en 
goud (de zogenaamde 3TG) uit conflictzo-
nes in de wereld waarvan de delving en de 
handel zijn gereglementeerd.

De Amerikaanse wet Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act uit 
2010 verplicht alle beursgenoteerde Ameri-
kaanse bedrijven om na te gaan of er 3TG zit 
in de producten die ze importeren uit de 
Democratische Republiek Congo en 
aangrenzende landen en om, als dat zo is, te 
bepalen of die mineralen werden aangele-
verd door een leverancier die de geldende 
wetgeving in acht neemt. Bedrijven die 
binnen het toepassingsdomein van die wet 
vallen, moeten jaarlijks bij de Amerikaanse 
autoriteit voor de financiële markten (de 
Securities and Exchange Commission) een 
rapport indienen over de mineralen uit 
conflictzones en dat ook op hun website 
publiceren.

Sinds 1 januari 2021 hebben bedrijven die 
actief zijn binnen de Europese Unie en 3TG 
uit conflictzones halen een duediligence-

plicht om toe te zien op de bevoorradingske-
ten om te achterhalen of die mineralen op 
een ethische manier werden geïmporteerd en 
overtredingen aan te pakken zodra ze zijn 
vastgesteld. De Verordening betreffende 
mineralen uit conflictzones uit 2017 raadt 
bedrijven aan om zich te houden aan de Gids 
van de OESO over due diligence in verant-
woorde bevoorradingsketens voor mineralen 
uit conflict- of hoogrisicozones.

Aangezien de Groep geen producten 
produceert, kopen we ook geen grondstoffen 
aan. Bijgevolg zijn voornoemde wetten niet 
rechtstreeks van toepassing op Sonepar.

Niettemin ziet Sonepar er als wereldwijd 
marktleider in de distributie van elektrisch 
materiaal, oplossingen en verwante diensten 
aan professionals op toe dat die wetten en 
regels worden nageleefd en de Groep 
verbindt zich ertoe om het gebruik van 
conflictmineralen in zijn bevoorradingsketen 
tegen te gaan.

Iedere leverancier van Sonepar is dan ook 
verplicht om een beleid met betrekking tot 
conflictmineralen uit te werken, zich te 
houden aan zijn duediligenceplicht en erop 
toe te zien dat zijn geïmporteerde producten 
geen conflictmineralen bevatten. Daarnaast 
moeten zij de Groep ondersteunen in zijn 
streven om conflictmineralen in zijn bevoor-
radingsketen op te sporen.


