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Beleid voor operaties en het ontwikkelingsbeleid van hulpbronnen 
 
Doelstellingen 
 
Newmont streeft naar een zo hoog mogelijke waarde via toonaangevende exploratie, 
projectontwikkeling, operationele en technische prestatie. Het is ons doel om rendement te 
leveren in elke fase van de levenscyclus van de mijn door continu te verbeteren hoe we 
minerale afzettingen vinden, ontwikkelen, ontginnen, verwerken en terugwinnen; en om 
duurzame voordelen te bieden aan gastgemeenschappen van exploratie tot sluiting. Onze 
inspanningen om deze resultaten veilig, betrouwbaar en efficiënt te behalen, worden 
ondersteund door onze hieronder vermelde wereldwijde operationele en technische standaards.  
 
Toepassingsgebied 
 
Dit beleid is wereldwijd van toepassing. Het is van toepassing op alle directieleden, 
functionarissen en medewerkers van Newmont Corporation ('NC') en alle entiteiten die onder 
beheer staan van NC (samen met NC 'Newmont' of de ‘onderneming’ genoemd). Bovendien 
kan dit beleid, indien uitdrukkelijk vermeld in een toepasselijk contract, van toepassing zijn op 
Newmonts tijdelijk ingehuurd personeel, leveranciers, aannemers en andere soorten 
handelspartners. Het is van toepassing op alle locaties en in alle fasen van de levensloop van 
de mijn, met inbegrip van exploratie, ontwerp, bouw, winning en sluiting.  
  
Inhoud 
 
1. We werken veilig. We zetten ons ervoor in om de gezondheid en het welzijn van onze 

medewerkers en contractanten te beschermen door ons te richten op veiligheid, 
gedragingen, systemen en risicobeheer. Het is ons streven om overal waar we werkzaam 
zijn, nul schade aan te richten. 
 

2. Ons uitmuntende exploratieprogramma richt zich op hoogwaardige vooruitzichten. We 
versterken onze portefeuille door aanzienlijke, duurzame ertsafzettingen te ontdekken en 
door kansen te identificeren voor brownfield-expansie van bestaande mijnen. We kennen 
prioriteit toe aan exploratiekansen op basis van hun positieve bijdrage aan de 
portefeuillewaarde en levensduur van de mijn, en aan ons kosten- en risicoprofiel. We 
rapporteren reserves en grondstoffen in strikte naleving van erkende externe standaards en 
regels. 

 
3. We handhaven een sterke groeipijplijn. We optimaliseren onze groeipijplijn continu en 

ontwikkelen uitsluitend onze meest veelbelovende projecten veilig, op tijd en volgens 
begroting. Onze project-, operationele en technische leiders werken samen om een 
maximale waarde te creëren over de gehele projectontwikkelingscyclus.  

 
4. Onze werkzaamheden leveren toonaangevende resultaten op. We voeren onze 

werkzaamheden veilig, betrouwbaar en efficiënt uit en we streven naar minimale risico's en 
maximale waarde in elke fase van ontginning, verwerking en sluiting. Het is ons doel om 
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kosten en efficiëntie continu te verbeteren en tegelijkertijd toonaangevend te zijn in veilige, 
operationele, technische, sociale en milieu-praktijken.   

 
5. Onze technische expertise is een bron van competitieve differentiatie. We halen competitief 

voordeel uit onze toonaangevende technische praktijken - exploratie, projectmanagement, 
grondstofmodellen, beheer van reserves en voorraden, mijnbouwengineering, minerale 
verwerking, assetmanagement, informatie-/operationele technologie en bedrijfsverbetering. 
Onze onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's richten zich op stapsgewijze 
veranderingen in waardecreatie en risicobeperking. 

 
6. We zetten ons in voor duurzame ontwikkeling. We gaan langdurige verplichtingen aan ten 

opzichten van onze operationele locaties en de mensen en het land die impact van onze 
activiteiten ondervinden. Ons vermogen om duurzame bijdragen te leveren aan sociaal 
welzijn, milieubeheer en economische welvaart overal waar we werkzaam zijn, helpt ons 
onze license to operate te behouden en te groeien.  

 
Definities 
 

‘Newmont’ is Newmont Corporation en alle dochterondernemingen van Newmont. 
 
‘Dochteronderneming van Newmont’ is een entiteit waarin NC, direct of indirect, een 
meerderheidsbelang heeft of die actief geleid wordt door een van de entiteiten waarin NC 
een meerderheidsbelang heeft. 
 
‘NC’ is Newmont Corporation. 
 
'Newmonts strategie' is een optimale operationele uitvoering bewerkstelligen, een 
wereldwijde portefeuille van duurzame activa te behouden en leider in winstgevendheid en 
verantwoordelijkheid in de goudsector te zijn.  
 
'Newmonts investeringssysteem' is een gedisciplineerd investeringsproces dat Newmont in 
staat stelt geïnformeerde beslissingen te nemen die de waarde voor aandeelhouders 
verhoogt.  
 
 

Referenties 
 

1. Standaards inzake gezondheid, veiligheid en verliespreventie 
2. Standaard inzake de behandeling van eigen exploratietechnologie en vertrouwelijke 

informatie 
3. Standaard inzake investeringen 
4. Standaard inzake grondstofmodellen 
5. Standaard inzake geometallurgie 
6. Standaard inzake ertsbeheersing 
7. Standaard inzake grondbeheersing in dagbouw 
8. Standaard inzake ondergrondse grondbeheersing 
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9. Standaard inzake ondergrondse op afstand bestuurde apparatuur 
10. Standaard inzake geologische dataregistratie 
11. Standaard inzake proefmonsters en analyses 
12. Standaard inzake bijstellingen 
13. Standaard inzake metallurgische accounting 
14. Standaard inzake reserves en grondstoffen 
15. Standaard inzake bevoegde personen 
16. Standaard inzake assetmanagement 
17. Standaard inzake het tijdmodel voor prestatie-indicatoren van bedrijfsmiddelen 
18. Standaards inzake duurzaamheid en externe relaties 
19. Standaards inzake geïntegreerd beheersysteem 
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