Zorgvuldigheidsrapport 2019/20
Ondanks de problemen van 2020 bleef Drijfhout zijn beleid invoeren en voldoen aan de vereisten van het
IMVO Gold en de aanbevelingen van de OECD. Inkoopofficieren met specifieke
productlijnverantwoordelijkheden naar de Managing Director (MD) bleven het aanbod controleren op
onverwachte veranderingen en bespraken eventuele problemen rechtstreeks met de MD.
Het aangaan van een relatie met een nieuwe leverancier of klant vindt pas plaats nadat de vastgestelde
KYC-procedures zijn voltooid, gecontroleerd en ondertekend door de MD of een bevoegde
plaatsvervanger. Deze controles bevatten het beoordelen van de juridische en fiscale gegevens van directe
partners en het waar mogelijk controleren van de naleving van de toepasselijke wetgeving. Dit geldt ook
voor elke raffinaderij die wordt geïdentificeerd in zowel product- als raffinageketen.
Voor 2019-2020 zijn geen risico's geïdentificeerd. Mochten er echter rode vlaggen worden gevonden (zelfs
door het weglaten van gegevens), dan heeft Drijfhout een beleid om samen te werken met leveranciers om
hen voor te lichten over de vereisten en voordelen van de OECD. Hier worden aanvullende gegevens
gevraagd om eventuele risico's te kwantificeren. Door de situatie met onze partner te bespreken, denken
we dat er passende maatregelen kunnen worden genomen om het supply chain-risico te beheersen of te
minimaliseren.
Drijfhout paste in de loop van het jaar zijn procedures aan en ontwikkelde een vragenlijst die werd
verstuurd naar alle bedrijven die goudhoudende producten leveren. Dit heeft hen verzocht om hun eigen
Due Diligence- en OECD-status te bevestigen. Verder hebben we gevraagd of ze raffinaderijen hadden
geïdentificeerd en deze hebben vergeleken met de Responsible Minerals Initiative-lijst van conforme
raffinaderijen / smelters (www.responsiblemineralsinitiative.org/smelters-refiners-lists/). Waar de details van
de raffinaderij werden verstrekt, controleerde Drijfhout deze namen om er zeker van te zijn dat er externe
audits waren uitgevoerd en dat de eventuele certificering nog steeds geldig was.
Gebaseerd op de antwoorden op de vragenlijst heeft het bedrijf geconstateerd dat in 2019-2020:
-

94% * van al het verkochte goud dat afkomstig was van raffinaderijen die RMI-compliant waren
(2018-19 was 97%)
97% afkomstig was van raffinaderijen die rapporteerden aan de OECD-naleving (2018-19 was
96%)

* Hoewel dit een vermindering was, was dit te wijten aan de opname van een kleinere raffinaderij die
hoewel niet op de KMI-lijst, het bewijs leverde om aan te tonen dat de aanbevelingen van de OECD
werden opgevolgd.
Op basis van deze directe aanschaffingen en informatie, verstrekt door de leveranciers, identificeerde
Drijfhout de volgende raffinaderijen in zijn toeleveringsketen:
Heimerle + Meule
Sempsa JP
Agosi
CHafner
Aangezien sommige bedrijven niet op de vragenlijst hebben gereageerd, bevat deze lijst niet alle
raffinaderijen in de toeleveringsketen. Dit vertegenwoordigt echter een zeer klein deel van de totale
toeleveringsketen.
Naast dit rapport wordt deze informatie mondeling en per e-mail verstrekt aan elke persoon of organisatie
die een legitieme reden heeft om de gegevens op te vragen. Op dezelfde manier zal het bedrijf elke klacht
of bezorgdheid onderzoeken met betrekking tot de producten die het levert, en indien nodig rechtstreeks
reageren op die persoon / organisatie met zijn bevindingen en de beoogde acties.
Aangezien Drijfhout ook actief is in de recyclingketen, wordt eenzelfde KYC en due diligence uitgevoerd
voor bedrijven die het materiaal inkopen en naar degenen waar het materiaal naartoe wordt gestuurd. Voor
zowel 2018-19 als 2019-20, 99,8% van alle raffinagematerialen werden verzonden naar de eigen
raffinaderijen van de Groep, Heimerle + Meule en Sempsa JP, die allebei RMI-compliant raffinaderijen zijn
en de juiste milieu-, wettelijke en nalevingsregistraties hebben.
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