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Beleid inzake conflictmineralen van Regal-Beloit Corporation 

 
‘Integriteit’ is een van de drie kernwaarden van Regal.  Wij hanteren de strengst mogelijke normen 
voor ethisch en sociaal verantwoord gedrag. Onder geen beding staan we de aantasting van de 
mensenrechten toe waarmee het winnen, transporteren en verhandelen van conflictmineralen 
gepaard gaat.  Wij ondersteunen de activiteiten van de Electronic Industry Citizenship Coalition 
(EICC) en het Global e-Sustainability Initiative (GeSI). Zij eisen van bedrijven dat deze een 
redelijke mate van due diligence betrachten ten opzichte van hun toeleveringsketens, om te 
verzekeren dat zij hun mineralen niet betrekken uit het 'conflictgebied’ in de Democratische 
Republiek Congo en de omliggende gebieden. 
 
In het kader van deze doelstelling werken wij met onze toeleveranciers samen om de 
materiaalsamenstelling in al onze producten vast te stellen, en zo te bepalen of in deze producten 
mineralen worden gebruikt die afkomstig zijn uit mijnen of hoogovens in het conflictgebied.  Wij 
zullen niet bewust mineralen uit het conflictgebied in onze producten gebruiken.  Daarom vereisen 
wij van al onze toeleveranciers dat zij voor alle materialen in de aan ons geleverde producten 
middels de juiste documentatie aantonen dat deze afkomstig zijn van een als ‘conflictvrij’ 
gecertificeerde ertssmelterij.  Tevens vereisen wij van onze toeleveranciers dat zij componenten, 
onderdelen en producten die tin, tantaal, wolfraam en/of goud bevatten, uitsluitend inkopen bij 
leveranciers die als conflictvrij gecertificeerd zijn.  Wij zullen het standaard EICC-GeSI Conflict 
Minerals Reporting Template gebruiken om het commitment en de activiteiten van onze 
toeleveranciers in deze in kaart te brengen en te controleren.    
 
De due diligence-maatregelen van Regal ten aanzien van conflictmineralen zijn op alle wezenlijke 
punten in overeenstemming met het kader van de Richtlijnen van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking voor verantwoorde toeleveringsketens van mineralen uit risicovolle 
gebieden en conflictgebieden: Tweede editie, inclusief de betreffende supplementen met 
betrekking tot goud, tin, tantaal en wolfraam (de 'OESO-richtlijnen').  Regal heeft de vijf 
onderdelen van de OESO Due Diligence-richtlijnen opgenomen, inclusief de 
managementsystemen, procedures voor het identificeren en beoordelen van risico's in onze 
toeleveringsketen, een procedure voor het adequaat reageren op vastgestelde risico's en het 
invoeren van de risicobeheer- en due diligence-procedures uit het Programma voor conflictvrije 
smeltovens (CFS). 
 
Wij doen uitsluitend zaken met bedrijven die onze waarden delen. Wij zullen onze toeleveranciers 
op de hoogte stellen van ons beleid en verlangen dat ze vergelijkbare voorschriften vaststellen 
voor hun toeleveringsketen.  
 
Voor vragen over dit beleid kunt u een e-mail sturen naar integrity@regalbeloit.com of contact 

http://www.regalbeloit.com/Governance
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opnemen met uw plaatselijke contactpersoon voor toeleveringsketens. 
 
 


