
MOGELIJKE KWALIFICATIES:

•	 Als	bedrijven	boven	de	gangbare	industriestandaard	presteren,	
	 dan	hebben	zij	meer	inspanningen	geleverd	om	een	positieve	verandering		
	 teweeg	te	brengen	dan	bedrijven	die	op	het	niveau	van	de	industrie-
	 standaard	presteren.	Dit	wordt	positief	beoordeeld	(groen).

•	 Als	bedrijven	op	het	niveau	van	de	gangbare	industriestandaard	presteren,	
	 dan	hebben	zij	ongeveer	evenveel	gedaan	om	deze	problemen	aan	te	
	 pakken	als	andere	bedrijven	in	de	elektronicasector.	Dit	wordt	neutraal	
	 beoordeeld	(geel).

•	 Als	er	geen	gangbare	industriestandaard	is,	zoals	het	geval	is	bij	de	
	 betrokkenheid	van	bedrijven	bij	projecten	op	het	niveau	van	de	mijnbouw,	
	 dan	wordt	elke	vorm	van	betrokkenheid	van	een	bedrijf	bij	projecten	op	
	 dit	niveau	positief	gewaardeerd	(groen).

•	 Een	gebrek	aan	betrokkenheid	van	bedrijven	bij	projecten	op	het	niveau	
	 van	de	mijnbouw	wordt	gewaardeerd	als	‘niet	betrokken’	(oranje).	
	 Deze	score	verhoudt	zich	tot	het	belang	dat	wordt	gehecht	aan	de	
	 betrokkenheid	bij	dergelijke	projecten	op	het	niveau	van	de	mijnbouw.

Beschrijving van de methodiek 

De	gangbare	industriestandaard	voor	de	elektronica-industrie	die	wordt	gebruikt	in	

dit	overzicht,	is	door	SOMO	gebaseerd	op	het	duurzaamheidsbeleid,		de	duurzaam-

heidsstandaard	en	-praktijk,	zoals	deze	vandaag	de	dag	door	velen	elektronicabedrijven	

wordt	gehanteerd,	vaak	binnen	coalities	zoals	de	Electronics	Industry	Citizen	Coalition	

(EICC),	die	zich	richt	op	ketenverantwoordelijkheid	in	de	elektronicasector.

SOMO	heeft	een	vragenlijst	verstuurd	naar	22	elektronicabedrijven	om	inzicht	te	

krijgen	in	hun	beleid	en	inspanningen	op	het	gebied	van	verantwoorde	mijnbouw	en	

het	bestrijden	van	kinderarbeid,	met	speciale	aandacht	voor	de	winning	van	goud.	

Dertien	bedrijven	reageerde	positief;	elf	daarvan	hebben	de	vragenlijst	beantwoord	en	

twee	hebben	een	algemeen	statement	afgegeven,	waarin	(een	deel)	van	de	gevraagde	

informatie	werd	gegeven.

De	22	benaderde	bedrijven	zijn:	Acer,	Apple,	Dell,	Ericsson,	Fairphone,	Foxconn,	

Flextronics,	HP,	Huawei,	IBM,	Intel,	Jabil,	Lenovo,	LG,	Microsoft,	NXP,	Pegatron,	Philips,	

Samsung,	Seagate,	Sony,	Western	Digital.	

De	bedrijven	die	niet	gereageerd	hebben,	ook	niet	na	meerdere	verzoeken,	zijn:	

Dell,	Flextronics,	HP,	Huawei,	IBM,	Intel,	Jabil,	Lenovo	en	Western	Digital

Op	basis	van	de	antwoorden	van	de	bedrijven	die	gereageerd	hebben	is	door	SOMO	

een	overzicht	gemaakt	van	de	stappen	die	zij	hebben	genomen	om	kinderarbeid	in	

hun	hele	keten	te	bestrijden	en	om	bij	te	dragen	aan	de	verantwoorde	winning	van	

mineralen.	Indien	mogelijk	en	relevant	zijn	de	antwoorden	van	de	elektronicabedrijven	

gecontroleerd	aan	de	hand	van	openbare	bronnen.	De	belangrijkste	vraag	was	

welke	bedrijven	stappen	hebben	genomen	om	arbeidsomstandigheden	te	verbeteren	

en	kinderarbeid	in	de	artisanale	mijnbouw	(met	speciale	aandacht	voor	de	winning	

van	goud)	aan	te	pakken.



Beschrijving van de industriestandaard

Bedrijfsnaam Korte beschrijving van het bedrijf 

Onderwerp Omschrijving van de gangbare industriestandaard in de elektronica industrie.

Heeft het bedrijf beleid om 
kinderarbeid uit te bannen?

De	gangbare	industriestandaard	is	dat	elektronicabedrijven	een	gedragscode	hebben	waarin	een	clausule	over	kinderarbeid	is	opgenomen	en	die	van	toepassing	is	op	
hun	héle	keten.	In	de	praktijk	rijkt	deze	code	echter	niet	tot	aan	het	niveau	van	de	mijnbouw.	De	meeste	bedrijven	zijn	aangesloten	bij	de	industrie	organisatie	Electronics	
Industry	Citizenship	Coalition	(EICC)		en	hebben	de	gedragscode	van	deze	organisatie,	met	een	clausule	over	kinderarbeid,	overgenomen.	Naleving	van	deze	code	
wordt	gecontroleerd	door	middel	van	audits	bij	de	eerste	toeleveranciers	en	soms	bij	belangrijke	onderdelenleveranciers	verderop	in	de	keten.

Heeft het bedrijf beleid voor 
de verantwoorde winning van 
mineralen?

De	gangbare	industriestandaard	is	dat	elektronicabedrijven	specifiek	beleid	hebben	ten	aanzien	van	conflictmineralen,	tin,	tantulum,	wolfraam	en	goud	(3TG),	
waarvan	de	winning	bijdraagt	aan	conflicten	in	de	Democratische	Republiek	Congo	(DRC).	Veel	bedrijven	zijn	lid	van	het	Conflict-Free	Smelter	Initiative	(CFSI)	2	en	
gebruiken	de	instrumenten	die	door	dit	initiatief	3	ontwikkeld	zijn	om		informatie	over	het	gebruik	van	deze	conflictmineralen	in	hun	keten	te	verzamelen	en	te	delen.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van artisanale mijnbouw?

Elke	vorm	van	betrokkenheid	bij	initiatieven	gerelateerd	aan	de	(artisanale)	mijnbouw	–	ook	die	verbetering	van	de	arbeidsomstandigheden	in	de	mijnbouw	beogen	–	
of	specifieke	initiatieven	die	verder	gaan	dan	het	verzamelen	en	delen	van	informatie	omtrent	conflictmineralen,	wordt	gezien	als	een	prestatie	die	verder	gaat	dan	de	
gangbare	industriestandaard.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van goud?

Elke	vorm	van	betrokkenheid	bij	initiatieven	gerelateerd	aan	de	verantwoorde	winning	van	goud	wordt	gezien	als	een	prestatie	die	verder	gaat	dan	de	gangbare	
industriestandaard.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van kinderarbeid?

Elke	vorm	van	betrokkenheid	bij	initiatieven	gerelateerd	aan	de	uitbanning	van	kinderarbeid	op	het	niveau	van	de	mijnbouw	wordt	gezien	als	een	prestatie	die	verder	gaat	
dan	de	gangbare	industriestandaard.

Kan het bedrijf de herkomst van het 
goud dat zij gebruikt herleiden?

De	meeste	informatie	over	de	herkomst	van	goud	wordt	verzameld	via	het	Conflict-Free	Smelter	Initiative	(CFSI).	Bedrijven	weten	welke	raffinaderijen	worden	beschouwd	
als	conflictvrij	en	zijn	in	staat	om	het	land	van	herkomst	van	een	klein	deel	van	het	goud	dat	zij	gebruiken	vast	te	stellen.

Is het bedrijf bereid om deel te nemen 
aan nieuwe initiatieven om arbeids- 
omstandigheden te verbeteren, 
waaronder het bestrijden van kinder-
arbeid, in de goudmijnbouw?

Bedrijven	kunnen	aangeven	of	zij	bereid	zijn	om	deel	te	nemen	aan	dergelijke	toekomstige	initiatieven.

Boven de industrie 
standaard/betrokken

Op niveau van de 
industriestandaard

 Niet betrokken 



Heeft het bedrijf 
beleid om 
kinderarbeid uit 
te bannen?

Heeft het bedrijf 
beleid voor 
de verantwoorde 
winning van 
mineralen?

Is het bedrijf (alleen 
of in een multi-
stakeholder model) 
betrokken bij 
specifieke initiatieven 
op het gebied van 
artisanale mijnbouw?

Is het bedrijf (alleen 
of in een multi-
stakeholder model) 
betrokken bij speci-
fieke initiatieven op 
het gebied van goud?

Is het bedrijf (alleen 
of in een multi-
stakeholder model) 
betrokken bij speci-
fieke initiatieven 
op het gebied van 
kinderarbeid?

Kan het bedrijf de 
herkomst van het 
goud dat zij gebruikt 
herleiden?

Is het bedrijf bereid 
om deel te nemen 
aan nieuwe initia- 
tieven om arbeids-
omstandigheden te 
verbeteren, waaronder 
het bestrijden van 
kinderarbeid, in de 
goudmijnbouw?

Boven de industrie standaard/
betrokken

Op niveau van de industriestandaard

 Niet betrokken 

De bedrijven die niet gereageerd hebben, ook niet na meerdere verzoeken, zijn: Dell, Flextronics, HP, Huawei, IBM, Intel, Jabil, Lenovo en Western Digital

Overzicht



Fairphone is een smartphonemerk.

Heeft het bedrijf beleid om 
kinderarbeid uit te bannen?

Ja	Fairphone	heeft	beleid	op	het	gebied	van	kinderarbeid	dat	verder	gaat	dan	de	gangbare	industriestandaard.	Fairphone	gebruikt	hiervoor	het	document	‘Ways	of	
Working	Together’	als	basis	om	praktijksituaties	te	beoordelen	en	verbeteren,	inclusief	die	op	het	gebied	van	kinderarbeid.	In	de	standard	voor	kinderarbeid	zijn	
genoegdoening	maatregelen	opgenomen;	wanneer	bij	een	leverancier	kinderarbeid	wordt	geconstateerd,	wordt	die	verplicht	het	kind	op	verschillende	manieren	te	
ondersteunen,	bijvoorbeeld	door	toegang	tot	onderwijs	mogelijk	te	maken	tot	het	kind	volwassen	is.	De	partner	wordt	ook	geacht	daarna	zijn	uiterste	best	te	doen	
om	het	volwassen	geworden	kind	in	dienst	te	nemen.

Heeft het bedrijf beleid voor 
de verantwoorde winning van 
mineralen?

Ja.	Fairphone	heeft	beleid	op	het	gebied	van	verantwoorde	winning	van	mineralen	dat	verder	gaat	dan	de	gangbare	industriestandaard.	Fairphone	focust	hierbij	in	
eerste	instantie	op	de	4	conflictmineralen	(3TG)	maar	met	de	mogelijkheid	om	dit	uit	te	breiden	naar	andere	grondstoffen	die	zij	gebruiken.	Om	impact	te	hebben	
moedigt	Fairphoine	zijn	toeleveranciers	aan	om	samen	te	werken	in	specifieke	projecten	en	hun	keten	te	verbinden	aan	initiatieven	voor	verantwoorde	mijnbouw.	
Ook	hier	richt	Fairphone	zich	in	eerste	instantie	op	de	3TG-mineralen.	Fairphone	heeft	oog	voor	nieuwe	mogelijkheden	en	is	dus	altijd	opzoek	naar	manieren	om	in	
de	keten	samenwerking	aan	te	gaan	en	coalities	te	vormen	met	gemotiveerde	toeleveranciers.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van artisanale mijnbouw?

Ja.	Fairphone	steunt	het	Conflict-Free	Tin	Initiative	en	Solutions	for	Hope	en	gebruikt	conflictvrij	tin	(in	soldeerpasta)	en	tantaal		(in	condensators)	uit	de	DRC.	
Fairphone	heeft	een	pilotproject	opgezet	om	het	gebruik	van	fairtrade-goud	(vanuit	door	Fairtrade	gecertificeerde	mijnen)	in	zijn	keten	te	integreren.	Fairphone	werkt	
samen	met	zowel	de	onderdelenfabrikanten	van	de	vibratiemotor,	als	de	smelterijen	en	mijnen,	om	een	keten	van	conflictvrij	wolfraam	uit	Rwanda	op	te	zetten.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van goud?

Ja.	Fairphone	heeft	een	pilotproject	opgezet	om	het	gebruik	van	fairtrade-goud	(vanuit	Fairtrade	gecertificeerde	mijnen)	in	de	keten	te	integreren.	Fairphone	werkt	
samen	met	deze	mijnen	om	het	gebruik	van	kwik	(waar	nodig)	te	minimaliseren	of	uit	te	bannen.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van kinderarbeid?

Ja.	Voor	zijn	keten	gaat	Fairphone	samenwerkingen	aan	die	gericht	zijn	op	het	uitbannen	van	kinderarbeid	en	het	stimuleren	van	andere	verbeteringen.	Zij	werken	
samen	met	Fairtrade	en	iTSCI	en	zijn	betrokken	bij	het	Better	Sourcing	Program	(verbeteren	van	traceerbarheid	en	de	werkomstandigheden).	Al	deze	initiatieven	richten	
zich	op	het	verbeteren	van	de	traceerbaarheid	van	mineralen	en	op	het	voorkomen	en	bestrijden	van	(de	ergste	vormen	van)	kinderarbeid.	Fairphone	ziet	kinderarbeid	
als	een	probleem	in	het	systeem	zelf,	dat	niet	slechts	met	beleid	en	regelgeving	kan	worden	voorkomen,	maar	vraagt	om	samenwerking	met	toeleveranciers	en	
mijnen	om	de	situatie	stap	voor	stap	te	verbeteren.	Om	kinderarbeid	uit	te	bannen,	moeten	er	alternatieven	zijn	voor	de	kinderen,	bewustwording	in	de	gemeenschap,	
economische	ontwikkeling	etc.	Veranderingen	die	het	hele	systeem	van	kinderarbeid	effectief	aanpakken,	vragen	tijd	en	betrokkenheid.

Kan het bedrijf de herkomst van het 
goud dat zij gebruikt herleiden?

Een	klein	deel	van	het	goud	dat	Fairphone	gebruikt	in	zijn	PCB’s	(printed	circuit	board/printplaten)	is	traceerbaar	vanaf	de	mijn	tot	aan	de	onderdelenfabrikant	die	de	
printplaten	maakt.	Vanaf	dat	punt	wordt	het	goud	gemixt	met	ander	goud	en	geldt	het	principe	van	mass	balance.	Goud	wordt	in	hele	kleine	hoeveelheden	gebruikt	in	
veel	verschillende	onderdelen.	Stap	voor	stap	stimuleert	Fairphone	zijn	toeleveranciers	de	herkomst	van	het	goud	in	de	keten	zichtbaar	te	maken	en	verbindt	hen	waar	
mogelijk	aan	meer	verantwoorde	bronnen.

Is het bedrijf bereid om deel te nemen 
aan nieuwe initiatieven om arbeids- 
omstandigheden te verbeteren, 
waaronder het bestrijden van kinder-
arbeid, in de goudmijnbouw?

Ja,	Fairphone	is	zeer	geïnteresseerd	in	nieuwe	initiatieven.

Score card

Boven de industrie 
standaard/betrokken

Op niveau van de 
industriestandaard

 Niet betrokken 



Apple is een elektronicamerk voor computers, s
martphones en tablets.

Heeft het bedrijf beleid om 
kinderarbeid uit te bannen?

Ja.	Apple	heeft	beleid	om	kinderarbeid	tegen	te	gaan	dat	verder	gaat	dan	de	gangbare	industriestandaard.	Apple	hanteert	een	genoegdoening	beleid	dat	toeleveranciers	
die	minderjarigen	in	dienst	blijken	te	hebben,	verplicht	om	1)	ervoor	te	zorgen	dat	de	minderjarige	veilig	thuiskomt	2)	de	opleiding	van	de	minderjarige	op	een	school	
van	zijn/haar	keuze	te	bekostigen)	3)	het	loon	van	de	minderjarige	door	te	betalen	4)	de	minderjarige	een	baan	aan	te	bieden	als	hij/zij	de	juiste	leeftijd	heeft	bereikt.

Heeft het bedrijf beleid voor 
de verantwoorde winning van 
mineralen?

Ja.	Apple	heeft	beleid	voor	de	verantwoorde	winning	van	mineralen	dat	verder	gaat	dan	de	gangbare	industriestandaard.	Apple	vertrouwt	niet	uitsluitend	op	deelname	
aan	audits	door	derden,	maar	heeft	daarnaast	aanvullende	regionale	monitoring-	en	rapportagesystemen	ontwikkeld	en	blijft	in	nauw	contact	met	smelterijen.	

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van artisanale mijnbouw?

Ja.	Apple	is	lid	van	het	ITRI	Tin	Supply	Chain	Initiative	iTSCI,	van	de	Tin	Working	Group	van	het	Initiatief	Duurzame	Handel	(IDH)	en	van	het	Conflict-Free	Tin	Initiative.
Apple	draagt	via	het	Partnership	Africa	Canada	bij	aan	het	ontwikkelen	van	programma’s	voor	de	traceerbaarheid	van	verantwoord	goud	en	kanalen	voor	legale	handel	
van	artisanaal	gewonnen	goud.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van goud?

Apple	draagt	via	het	Partnership	Africa	Canada	bij	aan	het	ontwikkelen	van	programma’s	voor	de	traceerbaarheid	van	verantwoord	goud	en	kanalen	voor	legale	handel	
van	artisanaal	gewonnen	goud.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van kinderarbeid?

Niet	betrokken.

Kan het bedrijf de herkomst van het 
goud dat zij gebruikt herleiden?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Is het bedrijf bereid om deel te nemen 
aan nieuwe initiatieven om arbeids- 
omstandigheden te verbeteren, 
waaronder het bestrijden van kinder-
arbeid, in de goudmijnbouw?

Ja.	Apple	is	altijd	actief	betrokken	geweest	bij	initiatieven	die	verantwoorde	winning	van	mineralen	stimuleren.	Apple	blijft	zich	inzetten	voor	samenwerking	met
gelijkgestemde	bedrijven,	belangrijke	ngo’s	en	overheidsinstanties.	Daarnaast	blijft	Apple	meewerken	met	audits	door	derden	en	streven	naar	nog	meer	resultaten	en	
nog	betere	bescherming	van	mensenrechten.

Score card

Boven de industrie 
standaard/betrokken

Op niveau van de 
industriestandaard

 Niet betrokken 



Microsoft is een elektronicamerk voor mobiele telefoons 
en computers.

Heeft het bedrijf beleid om 
kinderarbeid uit te bannen?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Heeft het bedrijf beleid voor 
de verantwoorde winning van 
mineralen?

Ja.	Microsoft	heeft	specifiek	beleid	voor	de	verantwoorde	winning	van	grondstoffen	dat	verder	gaat	dan	de	gangbare	industriestandaard	en	dat	zich	richt	op	de	bes-
cherming	van	mensenrechten	(inclusief	het	bestrijden	van	kinderarbeid)	en	conlfictmineralen,	gezondheid	en	veiligheid,	milieubescherming	en	ethiek	(waaronder	het	
beschikbaar	stellen	van	informatie).	Microsoft	vindt	dat	het	de	problemen	die	voortvloeien	uit	de	oogst,	de	winning	en	het	transport	van	grondstoffen	moeten	bena-
deren	vanuit	een	wereldwijde	verantwoordelijkheid	voor	alle	grondstoffen	in	zijn	producten,	ongeacht	de	materialen	of	de	herkomst	daarvan.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van artisanale mijnbouw?

Ja.	Microsoft	werkt	samen	met	de	Alliance	for	Responsible	Mining	(ARM)	en	het	Initiative	for	Responsible	Mining	Assurance	(IRMA).	ARM	heeft	de	Fairmined-standaard	
ontwikkeld	voor	goud	en	andere	waardevolle	mineralen	om	lokale	gemeenschappen	in	de	artisanale	mijnbouw	te	ondersteunen.	Bovendien	is	Microsoft	lid	van	het	ITRI	
Tin	Supply	Chain	Initiative	(iTSCi)	en	de	Public-	Private	Alliance	(PPA)	for	Responsible	Minerals	Trade.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van goud?

Via	ARM	en	IRMA	werk	Microsoft	aan	verantwoord	goud.	ARM	heeft	de	Fairmined-standaard	ontwikkeld	voor	goud	en	andere	waardevolle	mineralen	om	lokale	
gemeenschappen	in	de	artisanale	mijnbouw	te	ondersteunen.	Dit	project	bevordert	onder	andere	kwikvrije	artisanale	mijnbouw.	IRMA	zet	onafhankelijk	te	beoordelen	
kwaliteitssystemen	op	om	duurzame	mijnbouw	socialer	en	beter	voor	het	milieu	te	maken.	Volgens	de	IRMA-standaard	moet	de	kwikuitstoot	op	specifieke	locaties	aan	
banden	worden	gelegd.	

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van kinderarbeid?

Ja.	Microsoft	werkt	samen	met	Pact	aan	een	project	dat	is	gericht	op	het	uitbannen	van	kinderarbeid	in	de	Democratische	Republiek	Congo.	Dit	initiatief	maakt	deel	uit	
van	de	OESO-werkgroep	tegen	de	ernstigste	vormen	van	kinderarbeid.

Kan het bedrijf de herkomst van het 
goud dat zij gebruikt herleiden?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Is het bedrijf bereid om deel te nemen 
aan nieuwe initiatieven om arbeids- 
omstandigheden te verbeteren, 
waaronder het bestrijden van kinder-
arbeid, in de goudmijnbouw?

Ja.	Microsoft	is	al	betrokken	bij	andere	initiatieven	en	is	van	mening	dat	ieder	nieuw	initiatief	afgestemd	moet	worden	met	bestaande	initiatieven,	om	zo	te	komen	tot	
consistentere	standaarden,	meer	efficiëntie	en	grotere	impact	en	schaal.

Score card

Boven de industrie 
standaard/betrokken

Op niveau van de 
industriestandaard

 Niet betrokken 



Acer is een computermerk.

Heeft het bedrijf beleid om 
kinderarbeid uit te bannen?

Ja.	Acer	heeft	beleid	om	kinderarbeid	tegen	te	gaan	dat	verder	gaat	dan	de	gangbare	industriestandaard.	Acer	heeft	genoegdoening	maatregelen	ten	aanzien	van	
kinderarbeid	bij	de	toeleveranciers	van	het	bedrijf.	De	maatregelen	zijn	onder	meer:	onmiddellijke	beëindiging	van	het	arbeidsverband,	uitgebreide	gezondheidscon-
trole,	vervoer	terug	naar	huis,	doorbetaling	van	het	loon	tot	het	kind	oud	genoeg	is	om	te	werken,	toezicht	op	het	schoolgaan	van	het	kind	en	strafmaatregelen	voor	de	
toeleverancier.	Het	kinderarbeid	beleid	is	gericht	op	Acer’s	eerste	toeleveranciers	en	de	belangrijkste	onderdelenleveranciers	en	niet	op	de	situatie	in	de	mijnbouw.

Heeft het bedrijf beleid voor 
de verantwoorde winning van 
mineralen?

Ja.	Acer	heeft	beleid	voor	verantwoorde	winning	van	mineralen	die	verder	gaat	dan	de	gangbare	industriestandaard.	Het	conflictmineralenbeleid	van	Acer	omvat	onder	
meer	het	mogelijk	maken	van	de	levering	van	conflictvrije	grondstoffen	vanuit	de	DRC	en	omringende	landen	in	samenwerking	met	anderen;	het	ondersteunen	van	
organisaties	die	de	handel	in	duurzame	mineralen	en	gevarieerde	en	stabiele	economieën	stimuleren;	en	het	transparant	en	openbaar	maken	van	hun	inspanningen	ten	
behoeve	van	due	diligence	en	de	weg	naar	conflictvrije	producten.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van artisanale mijnbouw?

Ja.	Acer	steunt	en	volgt	de	weg	van	de	Tin	Working	Group	(geen	lid	van	het	project),	gecoördineerd	door	het	Nederlandse	Initiatief	Duurzame	Handel	(IDH).	Acer	
identificeert	tinsmelterijen/-raffinaderijen	in	zijn	keten.	Acer	is	betrokken	bij	de	Publiek	Private	Alliantie	(PPA)	voor	verantwoorde	handel	in	mineralen	en	is	begonnen	
met	de	implementatie	van	zijn	due	diligence-tool	om	onderzoek	te	kunnen	doen	bij	hun	toeleveranciers	van	smeltfabrieken.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van goud?

Niet	betrokken.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van kinderarbeid?

Niet	betrokken.

Kan het bedrijf de herkomst van het 
goud dat zij gebruikt herleiden?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Is het bedrijf bereid om deel te nemen 
aan nieuwe initiatieven om arbeids- 
omstandigheden te verbeteren, 
waaronder het bestrijden van kinder-
arbeid, in de goudmijnbouw?

Ja.	Acer	geeft	aan	dat	het	logisch	zou	zijn	om	ieder	mogelijk	initiatief	binnen	de	EICC	te	bespreken,	omdat	een	gecoördineerde	aanpak	tot	meer	efficiëntie	en	grotere	
kansen	op	succes	leidt.

Score card

Boven de industrie 
standaard/betrokken

Op niveau van de 
industriestandaard

 Niet betrokken 



Philips is gespecialiseerd in elektronica voor de 
gezondheidsindustrie en verlichting.

Heeft het bedrijf beleid om 
kinderarbeid uit te bannen?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Heeft het bedrijf beleid voor 
de verantwoorde winning van 
mineralen?

Ja.	In	zijn	beleid	op	conflictmineralen	gaat	Philips	verder	dan	de	gangbare	industriestandaard.	Ten	aanzien	van	de	aankomende	Europese	wetgeving	vindt	Philips	dat	er	
verder	gekeken	moet	worden	dan	alleen	naar	de	4	conflictmineralen	(3TG),	omdat	er	meer	mineralen	zijn	die	mogelijk	conflictgerelateerd	zijn	en	dat	dit	geldt	voor	meer	
landendan	alleen	de	DRC	en	omliggende	landen.	Het	is	onderdeel	van	Philips’	strategie/beleid	om	zijn	invloed	aan	te	wenden	om	conflicten	op	te	lossen	in	plaats	van	
deze	te	vermijden.	(Geeft	als	voorbeeld	het	“Conflict-Free	Tin	Initiative”).

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van artisanale mijnbouw?

Ja.	Philips	is	lid	van	de	Tin	Working	Group	van	het	Initiatief	Duurzame	Handel	(IDH).	Philips	was	één	van	de	initiatiefnemers	van	het	Conflict	Free	Tin	Initiative	en	nam	deel	
aan	het	Nederlandse	rondetafelgesprek	over	goud,	dat	mogelijk	wordt	opgevolgd	door	een	goudconvenant.	Philips	neemt	deel	aan	de	referentiegroep	van	het	Europese	
PPP	(Public	Private	Partnership).

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van goud?

Ja.	Philips	werkt	samen	met	andere	bedrijven,	maatschappelijke	organisaties	en	de	Nederlandse	overheid	aan	een	Nederlands	goudconvenant.	Kinderarbeid	is	één	van	
de	onderwerpen	die	hierbij	aan	bod	komen.	Philips	is	ook	actief	betrokken	bij	de	EU	PPP	(Public	Private	Partnership)	voor	duurzame	mijnbouw,	waar	het	gebruik	van	
kwik	één	van	de	mogelijke	onderwerpen	is.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van kinderarbeid?

Niet	betrokken.

Kan het bedrijf de herkomst van het 
goud dat zij gebruikt herleiden?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Is het bedrijf bereid om deel te nemen 
aan nieuwe initiatieven om arbeids- 
omstandigheden te verbeteren, 
waaronder het bestrijden van kinder-
arbeid, in de goudmijnbouw?

Ja.	Philips	geeft	aan	altijd	al	actief	betrokken	te	zijn	geweest	bij	initiatieven	voor	de	verantwoorde	winning	van	grondstoffen	en	is	geïnteresseerd	in	nieuwe	initiatieven.	
Eventuele	betrokkenheid	hangt	af	van	de	invulling	van	dergelijke	initiatieven.	

Score card

Boven de industrie 
standaard/betrokken

Op niveau van de 
industriestandaard

 Niet betrokken 



LG is een smartphonemerk.

Heeft het bedrijf beleid om 
kinderarbeid uit te bannen?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Heeft het bedrijf beleid voor 
de verantwoorde winning van 
mineralen?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van artisanale mijnbouw?

Ja.	LG	neemt	deel	aan	de	Tin	Working	Group	van	het	Initiatief	Duurzame	Handel	(IDH).	LG	geeft	prioriteit	aan	zaken	waar	zijn	stakeholders	het	meeste	belang	aan	
hechten	en	geeft	het	volgende	voorbeeld:.	Naar	aanleiding	van	recente	rapporten	over	kinderarbeid	bij	de	winning	van	kobalt	is	LG	zijn	keten	gaan	onderzoeken.
Op	basis	van	gegevens	uit	2015	vond	LG	3750	onderdelen	waarin	kobalt	verwerkt	is,	afkomstig	van	363	eerstelijns	toeleveranciers.	De	gedragscode	van	LG	stelt	dat	
toeleveranciers	geen	gebruik	mogen	maken	van	grondstoffen	die	op	illegale	wijze	gewonnen	zijn.	Omdat	LG	meerdere	stappen	in	de	keten	verwijderd	is	van	de	
mijnbouw,	ziet	het	bedrijf	het	als	een	uitdaging	om	ervoor	te	zorgen	dat	ook	de	leveranciers	verderop	in	de	keten,	de	smeltererijen	en	de	raffinaderijen,	niet	in	strijd	
handelen	met	de	gedragscode	van	LG.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van goud?

Niet	betrokken.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van kinderarbeid?

Niet	betrokken.

Kan het bedrijf de herkomst van het 
goud dat zij gebruikt herleiden?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Is het bedrijf bereid om deel te nemen 
aan nieuwe initiatieven om arbeids- 
omstandigheden te verbeteren, 
waaronder het bestrijden van kinder-
arbeid, in de goudmijnbouw?

Ja.	LG	richt	zich	momenteel	op	zijn	eerstelijns	toeleveranciers,	maar	heeft	de	ambitie	om	zich	in	te	zetten	voor	verantwoord	gebruik	van	grondstoffen	in	de	hele	keten.

Score card

Boven de industrie 
standaard/betrokken

Op niveau van de 
industriestandaard

 Niet betrokken 



Samsung is een elektronicamerk en producent van onder andere 
smartphones, tablets en computers.

Heeft het bedrijf beleid om 
kinderarbeid uit te bannen?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Heeft het bedrijf beleid voor 
de verantwoorde winning van 
mineralen?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van artisanale mijnbouw?

Ja.	Sinds	2013	is	Samsung	lid	van	de	Indonesian	Tin	Working	Group	(TWG),	gecoördineerd	door	het	Nederlandse	Initiatief	Duurzame	Handel	(IDH).

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van goud?

Niet	betrokken.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van kinderarbeid?

Niet	betrokken.

Kan het bedrijf de herkomst van het 
goud dat zij gebruikt herleiden?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Is het bedrijf bereid om deel te nemen 
aan nieuwe initiatieven om arbeids- 
omstandigheden te verbeteren, 
waaronder het bestrijden van kinder-
arbeid, in de goudmijnbouw?

Ja.	Samsung	verwelkomt	ieder	initiatief	dat	de	arbeidsomstandigheden	bij	de	winning	van	minderalen	verbetert,	waaronder	het	bestrijden	van	kinderarbeid.	
Samsung	noemt	als	een	mogelijk	nieuw	project	de	ELL	en	The	Global	Initiative	against	Transnational	Organized	Crime	(GI),	die	samen	het	Gold	and	Illicit	
Financial	Flows	Project	(The	GIFF	Project)	lanceerden.	Dit	project	zou	de	formalisatie	van	artisanale	-	en	kleinschalige	mijnbouw	kunnen	steunen.

Score card

Boven de industrie 
standaard/betrokken

Op niveau van de 
industriestandaard

 Niet betrokken 



Sony is een elektronicamerk voor onder andere smartphones 
en computers.

Heeft het bedrijf beleid om 
kinderarbeid uit te bannen?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Heeft het bedrijf beleid voor 
de verantwoorde winning van 
mineralen?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van artisanale mijnbouw?

Ja.	Sony	is	lid	van	Tin	Working	Group,	gecoördineerd	door	het	Nederlandse	Initiatief	Duurzame	Handel	(IDH).	Sony	draagt	financieel	bij	aan-,	en	is	actief	betrokken	
bij	de	Public-Private	Alliance	for	Responsible	Minerals	Trade	(PPA),	een	initiatief	dat	een	speerpunt	is	voor	het	Amerikanse	Department	of	State	en	USAID	(Agency	for	
International	Development).	Sony	heeft	een	meldpunt	ingericht	waar	elke	geïnteresseerde	partij	(benadeelde/betrokken	personen	of	klokkenluiders)	hun	zorgen	
kunnen	uiten	over	de	omstandigheden	bij	de	winning	van-,	en	de	handel	in	mineralen	uit	conflictgebieden	en	andere	gebieden	met	hoge	risico’s.	

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van goud?

Niet	betrokken.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van kinderarbeid?

Niet	betrokken.

Kan het bedrijf de herkomst van het 
goud dat zij gebruikt herleiden?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Is het bedrijf bereid om deel te nemen 
aan nieuwe initiatieven om arbeids- 
omstandigheden te verbeteren, 
waaronder het bestrijden van kinder-
arbeid, in de goudmijnbouw?

Ja.	Sony	neemt	de	problemen	rond	de	goudketen	en	kinderarbeid	buitengewoon	serieus	en	is	van	mening	dat	een	gezamenlijke	aanpak	van	deze	problemen	binnen	
initiatieven	die	industriebreed	gesteund	worden	de	meest	effectieve	manier	is	om	dit	te	bestrijden.

Score card

Boven de industrie 
standaard/betrokken

Op niveau van de 
industriestandaard

 Niet betrokken 



Ericsson is een smartphonemerk.

Heeft het bedrijf beleid om 
kinderarbeid uit te bannen?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Heeft het bedrijf beleid voor 
de verantwoorde winning van 
mineralen?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van artisanale mijnbouw?

Niet	betrokken.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van goud?

Niet	betrokken.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van kinderarbeid?

Niet	betrokken.

Kan het bedrijf de herkomst van het 
goud dat zij gebruikt herleiden?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Is het bedrijf bereid om deel te nemen 
aan nieuwe initiatieven om arbeids- 
omstandigheden te verbeteren, 
waaronder het bestrijden van kinder-
arbeid, in de goudmijnbouw?

Ja.	Al	zal	de	mogelijke	betrokkenheid	van	Ericsson	afhangen	van	het	doel	en	de	organisatie	van	een	dergelijk	initiatief.	

Score card

Boven de industrie 
standaard/betrokken

Op niveau van de 
industriestandaard

 Niet betrokken 



Foxconn is producent van- en levert onderdelen aan 
talloze bekende elektronicamerken. 

Heeft het bedrijf beleid om 
kinderarbeid uit te bannen?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Heeft het bedrijf beleid voor 
de verantwoorde winning van 
mineralen?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van artisanale mijnbouw?

Niet	betrokken.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van goud?

Niet	betrokken.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van kinderarbeid?

Niet	betrokken.

Kan het bedrijf de herkomst van het 
goud dat zij gebruikt herleiden?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Is het bedrijf bereid om deel te nemen 
aan nieuwe initiatieven om arbeids- 
omstandigheden te verbeteren, 
waaronder het bestrijden van kinder-
arbeid, in de goudmijnbouw?

Ja.	Foxconn	voldoet	aan	alle	internationale	wet-	en	regelgeving	en	wil	werken	aan	betere	arbeidsomstandigheden.

Score card

Boven de industrie 
standaard/betrokken

Op niveau van de 
industriestandaard

 Niet betrokken 



NXP is een chipsfabrikant.

Heeft het bedrijf beleid om 
kinderarbeid uit te bannen?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Heeft het bedrijf beleid voor 
de verantwoorde winning van 
mineralen?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van artisanale mijnbouw?

Niet	betrokken.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van goud?

Niet	betrokken.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van kinderarbeid?

Niet	betrokken.

Kan het bedrijf de herkomst van het 
goud dat zij gebruikt herleiden?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Is het bedrijf bereid om deel te nemen 
aan nieuwe initiatieven om arbeids- 
omstandigheden te verbeteren, 
waaronder het bestrijden van kinder-
arbeid, in de goudmijnbouw?

Ja.	NXP	verwelkomt	dergelijke	initiatieven	en	zal	deelname	zeker	overwegen.

Score card

Boven de industrie 
standaard/betrokken

Op niveau van de 
industriestandaard

 Niet betrokken 



Pegatron is producent van- en levert onderdelen aan 
talloze bekende elektronicamerken. 

Heeft het bedrijf beleid om 
kinderarbeid uit te bannen?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Heeft het bedrijf beleid voor 
de verantwoorde winning van 
mineralen?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van artisanale mijnbouw?

Niet	betrokken.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van goud?

Niet	betrokken.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van kinderarbeid?

Niet	betrokken.

Kan het bedrijf de herkomst van het 
goud dat zij gebruikt herleiden?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Is het bedrijf bereid om deel te nemen 
aan nieuwe initiatieven om arbeids- 
omstandigheden te verbeteren, 
waaronder het bestrijden van kinder-
arbeid, in de goudmijnbouw?

Ja.	Als	lid	van	de	EICC	zal	Pegatron	altijd	de	internationale	standaarden	respecteren.	Pegatron	zal	er	met	zijn	toeleveranciers	aan	blijven	werken	om	hieraan	te	voldoen	
in	zowel	bestaande	als	nieuwe	initiatieven.

Score card

Boven de industrie 
standaard/betrokken

Op niveau van de 
industriestandaard

 Niet betrokken 



Seagate is producent van- en levert harddiskdrives.

Heeft het bedrijf beleid om 
kinderarbeid uit te bannen?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Heeft het bedrijf beleid voor 
de verantwoorde winning van 
mineralen?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van artisanale mijnbouw?

Niet	betrokken.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van goud?

Niet	betrokken.

Is het bedrijf (alleen of in een multi-
stakeholder model) betrokken bij 
specifieke initiatieven op het gebied 
van kinderarbeid?

Niet	betrokken.

Kan het bedrijf de herkomst van het 
goud dat zij gebruikt herleiden?

Op	niveau	van	de	industriestandaard.

Is het bedrijf bereid om deel te nemen 
aan nieuwe initiatieven om arbeids- 
omstandigheden te verbeteren, 
waaronder het bestrijden van kinder-
arbeid, in de goudmijnbouw?

Ja.	Seagate	staat	open	voor-,	en	heeft	een	voorkeur	voor	betrokkenheid	bij	initiatieven	die	door	de	hele	sector	worden	gesteund.

Score card

Boven de industrie 
standaard/betrokken

Op niveau van de 
industriestandaard

 Niet betrokken 


