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Standaard inzake inheemse bevolkingsgroepen 

 

Doelstellingen 

Newmont erkent de unieke rechten, cultuur en geschiedenis van inheemse 
bevolkingsgroepen en begrijpt dat zij andere belangen en zorgen hebben die verschillen 
van of een aanvulling vormen op die van andere stakeholdergroepen1. Wij erkennen en 
respecteren traditioneel landeigendom en grondgebruik. Newmont leeft de 
positiebepaling van de Internationale Raad voor Mijnbouw en Metalen (ICMM – 
International Council on Mining and Metals) van 2013 over inheemse bevolkingsgroepen 
na, die vereist dat we de toestemming van inheemse bevolkingsgroepen verkrijgen als 
zich een project voordoet dat op land ligt dat zij traditioneel bezitten of gebruiken, en dat 
naar alle waarschijnlijkheid impact op hen heeft. 

 

Deze Standaard inzake inheemse bevolkingsgroepen (deze ‘standaard’) is ontworpen 
ter aanvulling en versterking van onze verplichtingen zoals uiteengezet in Newmonts 
standaards inzake duurzaamheid en externe betrekkingen (zie referenties) en de 
Standaard inzake wereldwijde integratie en diversiteit, door de minimale vereisten vast 
te leggen voor het omgaan met inheemse bevolkingsgroepen, het bereiken van 
overeenstemming rond projectontwikkeling, het beoordelen en beheersen van de 
potentiële effecten en het rapporteren van onze voortgang. Dit wordt in 
overeenstemming gebracht met de verklaring van de ICMM inzake inheemse 
bevolkingsgroepen en mijnbouw welke Newmont ondertekend heeft. 
  

 

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 

 Toepassing van de Standaard inzake inheemse bevolkingsgroepen  

1.1.1 Deze standaard geldt wanneer geconstateerd is dat inheemse 
bevolkingsgroepen en/of gebieden van culturele betekenis voor inheemse 

 

1 ‘Stakeholder’ wordt hier gebruikt voor interne, operationele doeleinden en is niet bedoeld om de soevereiniteit van inheemse 
volkeren te ondermijnen. 
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bevolkingsgroepen zich binnen de invloedssfeer van de locatie bevinden of 
door de ontwikkeling en exploitatie van de locatie getroffen zullen worden. 
Deze constatering dient gedaan te worden in overleg met het hoofdkantoor 
en goedgekeurd te worden door de regionale Senior Vice President (of 
gelijkwaardig). 

1.1.2 Locaties dienen te waarborgen dat zij de wettelijke rechten, belangen en 
perspectieven van de inheemse bevolking die binnen de invloedssfeer valt, 
begrijpen, en de rechten van de inheemse bevolking te erkennen en 
respecteren, zelfs als het gastland deze rechten niet formeel erkent. 

1.1.3 Locaties dienen een specifieke onafhankelijke studie naar het sociale 
startpunt en/of de cultuurbronnen te doen of deze indien van toepassing te 
integreren in hun bestaande studie naar het sociale startpunt en/of de 
cultuurbronnen, teneinde speciale overwegingen, de historische en sociaal-
economische context, traditionele gronden en landbestemmingen, 
landvorderingen, besluitvormingsprocessen in de gemeenschap, 
archeologie, plaatsen van cultureel belang en cultuur van de inheemse 
bevolkingsgroepen vast te stellen; dit dient tevens een genderanalyse te 
omvatten. Deze studies dienen ontworpen en geïmplementeerd te worden 
in samenwerking met de inheemse bevolking. 

1.1.4 Inheemse bevolkingsgroepen dienen deel te nemen aan het ontwerp en de 
implementatie van studies naar het milieustartpunt en/of 
effectbeoordelingen in overeenstemming met het wettelijke kader van het 
gastland.  

 Inventariseren van inheemse bevolkingsgroepen 

1.2.1 Locaties dienen bij het in kaart brengen van stakeholders inheemse 
bevolkingsgroepen te inventariseren binnen de context van de specifieke 
locatie, op een manier die in overeenstemming is met de principes die zijn 
opgenomen in de positieverklaring van de ICMM inzake inheemse 
bevolkingsgroepen; dit kan tevens zelfbeschikking omvatten.  

 Omgang met inheemse bevolkingsgroepen 

1.3.1 Locaties dienen een stakeholderskaart te ontwikkelen, afzonderlijk of 
binnen bestaande inventarisatieprocessen, waarin de inheemse 
bevolkingsgroepen duidelijk opgenomen zijn in overeenstemming met 
Newmonts Standaard inzake het beheer van relaties met stakeholders. 

1.3.2 Locaties dienen de capaciteit van inheemse deelnemers voor deelname 
aan een constructieve dialoog vast te stellen en indien nodig ondersteuning 
te bieden en bij te dragen aan de ontwikkeling van hun capaciteit om deel 
te nemen aan de dialoog en het betrokkenheidsproces.  

1.3.3 Locaties dienen specifiek voor inheemse bevolkingsgroepen een 
betrokkenheidsproces te ontwerpen en implementeren door gebruik te 
maken van cultuur- en gender-geschikte mechanismen. Op locaties waar 
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inheemse bevolkingsgroepen aanwezig zijn of mogelijk getroffen kunnen 
worden door de activiteit, dient inheemse betrokkenheid mede deel uit te 
maken van de bredere betrokkenheidsactiviteiten met andere 
stakeholdergroepen. 

2. Implementatie & management 

 Voorafgaande betrokkenheidsactiviteiten 

2.1.1 Exploratie-, project- of mijnbouwpersoneel mag een specifiek gebied dat 
erkend is als traditioneel land van inheemse bevolkingsgroepen, niet 
betreden zonder eerst op cultuur-geschikte wijze toestemming te verkrijgen.  

2.1.2 Locaties dienen te waarborgen dat inheemse bevolkingsgroepen zo vroeg 
mogelijk betrokken worden bij en geïnformeerd worden over de activiteiten 
van Newmont die mogelijk impact hebben op de inheemse bevolking of 
cultuurlocaties, en over het verwachte tijdsschema. 

2.1.3 Locaties dienen de inheemse bevolking zo veel mogelijk informatie te 
geven over het mijnbouwproces en de levenscyclus van de mijn, alsmede 
niet-vertrouwelijke informatie over het project en het 
projectontwikkelingsproces. Informatie dient verstrekt te worden in een 
duidelijke, begrijpelijke vorm. Aan inheemse bevolkingsgroepen dient 
gevraagd te worden hoe vaak ze informatie willen ontvangen en feedback 
te geven over de kwaliteit van de verstrekte informatie.  

2.1.4 Locaties dienen tijdens de ontwerpfase een specifieke analyse te doen van 
het effect van de voorgestelde activiteiten op de inheemse bevolking in 
overleg met de inheemse bevolkingsgroepen of hun vertegenwoordigers; 
locaties dienen tevens de noodzakelijke veranderingen door te voeren om 
effecten te voorkomen of minimaliseren en te waarborgen dat gepaste 
herstel- en/of compensatiemaatregelen vastgesteld zijn en in het 
projectontwerp en de financiële analyse opgenomen zijn. Dit kan een 
afzonderlijke studie zijn of opgenomen worden in andere 
effectbeoordelingen.  

2.1.5 Er dient speciale aandacht besteed te worden aan inheemse culturen door 
het respecteren van de materiële en immateriële aspecten van cultureel 
erfgoed. 

2.1.6 Locaties dienen overleg te plegen met inheemse bevolkingsgroepen om 
relevante participatieve milieu- en maatschappelijke controleprogramma’s 
te identificeren voor geconstateerde effecten.  

2.1.7 Als onvrijwillige herhuisvesting noodzakelijk is, dient Newmont de 
Standaard inzake landaanwerving en onvrijwillige herhuisvesting te volgen. 
Newmont houdt rekening met traditioneel eigendom en gewoontegebruik 
van land van inheemse bevolkingsgroepen tijdens het plannings-, 
beoordelings-, vergoedings- en herstelproces. 
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 Overeenkomsten met inheemse bevolkingsgroepen 

2.2.1 Locaties dienen de definitie van toestemming, zoals gegeven in de ICMM-
positieverklaring inzake inheemse bevolkingsgroepen, in acht te nemen. 
Newmont dient de toestemming van inheemse bevolkingsgroepen te 
verkrijgen voor nieuwe projecten en veranderingen in bestaande projecten 
door het proces te richten op het bereiken van overeenstemming over de 
basis waarop het project uitgevoerd zal worden. 

2.2.2 Locaties dienen ernaar te streven formele toestemming te verkrijgen bij 
elke fase van de levenscyclus van de mijn via een getekende 
overeenkomst. Locaties dienen samen met de vastgestelde inheemse 
vertegenwoordigers een besluitvormingsproces vast te leggen om 
overeenstemming te bereiken die de relatie tussen Newmont en de 
inheemse bevolking formeel vastlegt. Er dient alles aan gedaan te worden 
om te waarborgen dat de betrokken inheemse deelnemers de belangen 
van de bredere bevolking daadwerkelijk vertegenwoordigen. Locaties 
dienen zo nodig afzonderlijke overeenkomsten voor specifieke inheemse 
groepen te hebben.  

2.2.3 Alle formele overeenkomsten met de inheemse bevolking dienen 
goedgekeurd te worden door de Regionale Senior Vice President, in 
overleg met de Regionale Group Executive voor duurzaamheid en externe 
betrekkingen (of gelijkwaardig). Getekende overeenkomsten dienen aan 
Corporate S&ER verstrekt te worden. Op verzoek dienen overeenkomsten 
vertaald te worden in de inheemse taal. 

2.2.4 Overeenkomsten met inheemse bevolkingsgroepen dienen bijgewerkt te 
worden wanneer nieuwe, aanzienlijke effecten worden voorgesteld, in 
overeenstemming met de levenscyclus van de mijn. 

 Training 

2.3.1 Locaties dienen personeel en aannemers ter plaatse een training te geven 
over relevante culturele normen van de inheemse bevolking met als doel 
een betrokken omgeving te creëren in overeenstemming met de Standaard 
inzake wereldwijde diversiteit en integratie en de Standaard inzake het 
beheer van relaties met stakeholders.  

 Sociaal-economische ontwikkeling  

2.4.1 Locaties dienen specifieke projecten te ontwerpen en implementeren ten 
behoeve van de inheemse bevolking; dit dient op participerende wijze te 
gebeuren, samen met leiders en mogelijke begunstigden, in 
overeenstemming met de Standaard inzake de investering in en 
ontwikkeling van gemeenschappen en met inachtneming van culturele 
normen.  

2.4.2 Locaties dienen lokale programma’s te ontwikkelen en implementeren die 
waarborgen dat de inheemse bevolking voorrang krijgt bij aanname van 
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personeel en bij inkoop, in overeenstemming met de Standaard inzake 
lokale werkgelegenheid en inkoop en met inachtneming van de wet- en 
regelgeving en de culturele normen in het gastland. 

 Klachten- en grievenmechanismen 

2.5.1 Locaties dienen te waarborgen dat er klachten- en grievenmechanismen 
bestaan in overeenstemming met de Standaard inzake het beheer van 
relaties met stakeholders, en dat de inheemse bevolking meegewerkt heeft 
aan de ontwikkeling daarvan. Als er al mechanismen zijn, dient de 
inheemse bevolking de kans te krijgen feedback te geven om de 
doelmatigheid te verbeteren.  

3. Prestatiecontrole 

 Volgen van de betrokkenheid  

3.1.1 Alle formele betrekkingen en overeenkomsten met de inheemse bevolking 
dienen duidelijk geregistreerd te worden om als dossier te dienen voor 
huidige en toekomstige generaties op wie de beslissingen impact hebben, 
en om de transparantie in het besluitvormingsproces zo groot mogelijk te 
maken. 

 Bewaken, rapporteren en communiceren van overeenkomsten 

3.2.1 Locaties dienen een mechanisme te ontwerpen en implementeren om de 
implementatie van alle overeenkomsten en/of alle programma’s of 
initiatieven met betrekking tot de inheemse bevolking, te bewaken, 
rapporteren en communiceren.  

 

Definities 

• Vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming (FPIC - Free, Prior, and Informed 
Consent): Newmont gebruikt de definitie van de Internationale Raad voor Mijnbouw en 
Metalen (ICMM - International Council on Mining and Metals) van FPIC (uit de 
positieverklaring van 2013 inzake inheemse bevolkingsgroepen): 

‘FPIC omvat een proces en een uitkomst. Via dit proces: (i) kunnen inheemse 
bevolkingsgroepen vrijelijk beslissingen nemen zonder dwang, intimidatie of manipulatie; 
(ii) wordt inheemse bevolkingsgroepen voldoende tijd gegeven om betrokken te zijn bij 
projectbesluitvorming voordat belangrijke beslissingen genomen worden en zich effecten 
voordoen; en (iii) worden inheemse bevolkingsgroepen volledig geïnformeerd over het 
project en de mogelijke effecten en voordelen. De uitkomst is dat inheemse 
bevolkingsgroepen voor een project hun toestemming kunnen geven of weigeren, via 
een proces dat streeft in overeenstemming te zijn met hun traditionele 
besluitvormingsprocessen, dat de internationaal erkende mensenrechten respecteert en 
dat gebaseerd is op onderhandeling te goeder trouw. De verbintenissen in deze 
positieverklaring met betrekking tot toestemming zijn van toepassing op nieuwe 
projecten en veranderingen aan bestaande projecten die naar alle waarschijnlijkheid een 
aanzienlijke impact hebben op inheemse gemeenschappen.’ 
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• Inheemse bevolkingsgroepen: Newmont past de benadering van de Internationale 
Arbeidsorganisatie toe voor het vaststellen van inheemse bevolkingsgroepen zoals 
aangegeven in artikelen 1 en 2 van Verdrag 169. 

 

Interne referenties 

Alle interne referenties zijn te vinden op Prospector 

• Beleid inzake duurzaamheid en stakeholderbetrokkenheid 

• Standaard inzake mensenrechten 

• Standaard inzake lokale werkgelegenheid en inkoop 

• Standaard inzake de investering in en ontwikkeling van gemeenschappen 

• Standaard inzake sociaal startpunt en effectbeoordeling 

• Standaard inzake wereldwijde integratie en diversiteit 

• Standaard inzake landaanwerving en onvrijwillige herhuisvesting 

• Standaard inzake het beheer van relaties met stakeholders 

 

Externe referenties 

• ICMM Positieverklaring over Inheemse Volkeren en Mijnbouw  

• IFC Prestatienorm 7 over Inheemse Volkeren  
• VN Verklaring over de Rechten van Inheemse Volkeren (UNDRIP)  
• Verdrag 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie 

Documentbeheer 

 

Versie Auteur Goedgekeurd door Goedkeuringsdatum 

1.0  Allison Coppel Beleids- en normcommissie 12 juni 2015 

2.0 Allison Coppel Beleids- en normcommissie 25 januari 2018 

3.0 Claire Larner Global Governance-commissie 14 januari 2020 

 


