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Standaard inzake investering in en ontwikkeling van de gemeenschap 

Doelstellingen 

Deze wereldwijde standaard legt de minimumeisen vast voor de planning, uitvoering, bewaking en 
evaluatie van ontwikkelingsactiviteiten die Newmont initieert of waar Newmont anderszins aan 
deelneemt, om te waarborgen dat deze ontwikkelingsactiviteiten de levenskwaliteit op billijke wijze 
verbeteren en in lijn zijn met Newmonts principes van transparantie en gedeelde waarde.  

Toepassingsgebied 

Deze standaard is wereldwijd van toepassing. De standaard 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 deze 
standaard, indien uitdrukkelijk vermeld in een toepasselijk contract, van toepassing zijn op Newmonts 
tijdelijk ingehuurd personeel, leveranciers, aannemers en andere soorten handelspartners. De standaard 
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. Planning en ontwerp 

1.1. Locaties zullen de investeringseisen die bepaald zijn via investeringsovereenkomsten, 
gemeenschapsstichtingen en/of andere verbintenissen en verplichtingen van de locatie jegens 
belanghebbenden. Deze eisen dienen aan de betrokken belanghebbenden te worden 
gepresenteerd om ervoor te zorgen dat investeringseisen geïdentificeerd worden. 

1.2. Locaties zullen bestaande onderzoeken naar de uitgangssituatie, effectbeoordelingen, 
overheidsplannen voor gemeenschapsontwikkeling en registers van maatschappelijke 
betrokkenheid gebruiken om mogelijkheden voor investering in de lokale gemeenschap en 
mogelijke ontwikkelingsprioriteiten in lijn te brengen. Bij het ontbreken van lokale 
overheidsontwikkelingsplannen dienen locaties samen te werken met de essentiële betrokkenen 
om een dergelijk plan te helpen ontwikkelen.  

1.3. Locaties dienen openbare inspraak te waarborgen voor identificatie van 
investeringsmogelijkheden en ontwikkelingsprioriteiten. Locaties dienen rechtvaardiging voor 
geselecteerde activiteiten binnen het programma voor investering in en ontwikkeling van de 
gemeenschap te documenteren. 

1.4. Partnerschapsmogelijkheden dienen de voorkeur te hebben boven unilaterale acties voor de 
implementatie van programma's voor investering in en ontwikkeling van de gemeenschap. 

1.5. Locaties zullen met deelname van relevante betrokkenen een Community Investment Strategy 
(CIS) of vergelijkbare strategie ontwikkelen die ingaat op elke ontwikkelingsprioriteit en 
menselijke en financiële middelen verstrekt om de strategie uit te voeren. 

1.6. Elke locatie zal een database ontwikkelen van potentiële ontwikkelingspartners op lokaal, 
regionaal en internationaal niveau die de omvang van hun activiteiten en mogelijke synergieën 
met de in de CIS beschreven mogelijkheden vaststelt. 

1.7. Locaties kunnen ervoor kiezen een stichting voor gemeenschapsvorming op te zetten, volledig of 
gedeeltelijk gefinancierd door Newmont, als een leveringsmodel voor gedeelde waarde met 
lokale gemeenschappen. In alle gevallen dienen de statuten en financieringsovereenkomsten 
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van de stichting Newmont de financiële en operationele controlerechten en prestatierapporten te 
verstrekken voor alle activiteiten die door de stichting ingevoerd worden met middelen van 
Newmont. 

 

2. Implementatie en beheer 

2.1. De CIS zal worden beoordeeld en geüpdatet door de locatie en/of regionale S&ER-groep 
(Duurzaamheid en Externe Relaties) in overleg met essentiële interne en externe 
belanghebbenden; deze beoordeling dient ten minste elke drie jaar plaats te vinden, of vaker 
indien de voorwaarden van de ontwikkelingspartners dit vereisen. 

2.2. Er dient een transparant proces te zijn voor de ontvangst en documentatie van verzoeken om 
bijdragen (contant of in natura) en om te waarborgen dat bonnen voor elke bijdrage 
geregistreerd en bewaard worden. Locaties dienen medewerkers aan te wijzen die bevoegd zijn 
om verbintenissen aan te gaan en te aanvaarden. 

2.3. Leden of vertegenwoordigers van het lokale management dienen een Community Investment 
Committee (CIC) op te richten met een diverse vertegenwoordiging om te waarborgen dat 
charitatieve bijdragen verstrekt worden in overeenstemming met de CIS-
ontwikkelingsprioriteiten.   

2.4. Elke bijdrage dient beoordeeld te worden door de CIC om te voorkomen dat ze de verplichtingen 
op grond van de Partnering Against Corruption Initiative (PACI), de Foreign Corrupt Practices 
Act (FCPA) of de Britse Bribery Act schenden of waarschijnlijk zullen schenden. 

2.5. Na elk bijdrageverzoek dient de persoon of organisatie een tijdig en schriftelijk antwoord te 
krijgen met de beslissing van de commissie en de reden voor die beslissing. 

2.6. Locaties dienen charitatieve bijdragen (met inbegrip van donaties in natura) te beheren in een 
door de onderneming goedgekeurde database. 

3. Prestatiecontrole 

3.1. Uitgaven aan investering in en ontwikkeling van de gemeenschap (inclusief donaties in natura) 
dienen gevolgd en regelmatig, maar ten minste eenmaal per jaar, aan het hogere management 
en relevante betrokkenen gerapporteerd te worden.  

3.2. Locaties dienen een controlerapport voor ontwikkeling in de gemeenschap te creëren en 
updaten om activiteiten met betrekking tot nakoming van de ontwikkelingsprioriteiten binnen de 
CIS samen te vatten en hoe het helpt om zakelijke resultaten te behalen. Geslijksoortige 
bestaande rapportage-eisen voor effectbeoordelingen of wettelijke mandaten kunnen mogelijk 
voor deze eis volstaan. 

Termen 

Zie de begrippenlijst van de S&ER-standaards en -richtlijnen voor definities.   

• Investering in de gemeenschap 

• Ontwikkeling van de gemeenschap 

• Partner voor de ontwikkeling van de 
gemeenschap 

• Geldelijke donatie 

• Donatie in natura 

• Relevante belanghebbende charitatieve 
bijdrage 

Referenties 

• ICMM Community Development Toolkit 

• ICMM Mining Partnerships for Development 
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Documentbeheer 
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1.0  Matt King Beleids- en Normcommissie 21 maart 2014 
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3.0 Matt King Global Governance-commissie 14 januari 2020 

 


