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Standaard inzake verantwoordelijk productbeheer
Doelstellingen
Het doel van deze Wereldwijde Standaard is het vastleggen van de minimale eisen om de impact op milieu,
veiligheid, gezondheid, mensenrechten en andere maatschappelijke vlakken, voortvloeiend uit de verkoop van
Newmont Corporations ‘producten’, te beheren. 'Producten' worden gedefinieerd als verkochte producten
waaronder doré, concentraat, koolstoffijn en processtromen die verhandelbare waarde hebben wegens hun
concentraties goud, zilver, koper of andere elementen. Elementair kwik is geen product krachtens NC’s Beleid
inzake duurzaamheid en betrokkenheid van stakeholders, en mag niet verkocht, weggegeven of anderszins
overgedragen worden aan een koper of verwerker, tenzij uitsluitend voor definitieve verwijdering.
De doelstelling van de Standaard inzake verantwoordelijk productbeheer is de volledige metaalwaarde van
geleverde producten waarborgen, en rekening houden met de impact verderop in het proces op milieu, veiligheid,
gezondheid, mensenrechten en andere sociale vlakken tijdens opslag, laden, transport en verwerking buiten
Newmonts terrein.
Aanvullende informatie en richtsnoeren voor de implementatie van deze standaard worden verstrekt in het
aanvullende document inzake richtsnoeren voor verantwoordelijk productbeheer.
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.
Overgangsperiode: verkooptransacties met nieuwe partijen, verwerkers, verschepingslocaties enz. die
plaatsvinden nadat deze standaard ingaat, dienen in overeenstemming met deze standaard te zijn.
Beoordelingen voor alle bestaande partijen dienen op uiterlijk 31 december 2021 voltooid te zijn.
Inhoud
1. Algemene eisen
1.1. Marketing & Sales dient de eisen van deze standaard door te geven aan kopers en verwerkers van
producten. Voor zover mogelijk dienen Marketing and Sales en regionale en corporate S&ER invloed op
kopers en verwerkers uit te oefenen om milieurisico’s te beheren in overeenstemming met het
levenscyclusperspectief van ISO14001.
1.2. Alle bestaande en/of potentiële kopers en verwerkers dienen een prekwalificatie-'registratie'-procedure
specifiek voor Productbeheer te volgen, waaronder een anti-omkopings- en anti-corruptiescreening, een
beoordeling van historische milieu- en veiligheidsprestaties en mensenrechten, en een beoordeling van hun
kwikbeheer. Er dient een relevante risicoscore aan elke koper en verwerker toegekend te worden naar
aanleiding van het screeningproces.
1.3. Corporate Marketing & Sales dient met ondersteuning van Corporate S&ER een register bij te houden van
kopers en verwerkers van producten, waaronder contractduur, risicoscore en speciale voorwaarden voor
risicovolle kopers en verwerkers.
1.4. Voor zover praktisch haalbaar dient Marketing & Sales contractclausules voor producten op te nemen om
de impact op milieu, gezondheid, veiligheid en mensenrechten door kopers en verwerkers van NC's
producten te beperken.
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2. Operationele eisen
2.1. De lokale functies Verwerking en Gezondheid, Veiligheid & Beveiliging dient producten te karakteriseren en
veiligheidsinformatiebladen te ontwikkelen in overeenstemming met het algemene geharmoniseerde
systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en jurisdictionele reglementering voordat de
eerste verkoop plaatsvindt.
2.2. Marketing & Sales of S&ER dient alle nieuwe en gewijzigde veiligheidsinformatiebladen en
karakteriseringstesten te beoordelen.
2.3. Marketing & Sales dient met de hulp van Process Operations de correcte transportcodes te bepalen voor
het vervoer van producten.
2.4. De lokale functie Process Operations dient producten opnieuw te karakteriseren en
veiligheidsinformatiebladen en transportcodes te wijzigen wanneer vereist door wettelijke voorschriften of
wijzigingen in de verwerking.
2.5. Voordat producten vervoerd worden, dienen Marketing & Sales en/of Supply Chain te waarborgen dat alle
vereiste transportgoedkeuringen verkregen zijn en dat er lokale procedures ontwikkeld zijn voor veilige
hantering, opslag of verpakking van producten in overeenstemming met de wettelijke eisen.
3. Prestatiecontrole
3.1. Corporate of regionale S&ER dient periodieke, of ten minste eenmaal per drie jaar, desktop- of onsiteevaluaties te doen van kopers en verwerkers op basis van risicoprofiel, kwantiteit en kwaliteit van het
verkochte product. Er dient rekening te worden gehouden met auditrapporten van derden, zelfevaluaties
van kopers/verwerkers, London Bullion Market Association (LBMA)-certificering, Minamata-verdrag inzake
Kwiknaleving en andere in de industrie aanvaarde methoden.
3.2. Corporate of regionale S&ER, Marketing & Sales, of afgevaardigden, dienen periodiek, of ten minste
eenmaal per drie jaar, on-site en off-site faciliteiten die producten opslaan, voor verscheping te inspecteren.
3.3. Marketing & Sales of afgevaardigde dient periodiek, of ten minste eenmaal per drie jaar, de
metaalwaarderesultaten van producten te beoordelen, met een focus op processen van monsterneming en
-analyse en metallurgische accounting.
Termen
•

Anti-omkoping/anti-corruptie: het bestrijden, ontmoedigen of bestraffen van omkoping/corruptie.
De U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de U.K. Bribery Act leggen de algemene parameters vast
voor de definitie van omkoping en corruptie wereldwijd.

•

Kopers: klanten die eenmalig NC-producten kopen in geval van ‘out of spec’ of exotische materialen, of ‘inspec’ concentraten conform langetermijncontracten.

•

Concentraat: het product of de minerale flotatie dat/die de meerderheid van de in de erts aanwezige
waardevolle metalen (zoals koper en goud) bevat.

•

Doré: gedeeltelijk geraffineerde goudstaaf bestaande uit goud, zilver en onzuiverheden.

•

Mensenrechten: rechten die alle mensen toekomen, ongeacht ras, geslacht, nationaliteit, etniciteit, taal, religie
of andere status. Onder mensenrechten vallen het recht op leven en vrijheid, vrijheid van slavernij en marteling,
vrijheid van meningsuiting, het recht op werk en opleiding en nog veel meer.

•

ISO 14001: internationale standaard die de eisen specificeert voor een effectief milieubeheersysteem.

•

London Bullion Market Association (LBMA): handelsassociatie voor de 'over the counter' goud- en zilvermarkt
in Londen. LBMA is verantwoordelijk voor de regulering van gebieden zoals raffinagestandaards,
handelspraktijken en de certificering van de bullion gebruikt om goud- en zilverstaven en -munten te maken.

•

Minamata-verdrag inzake Kwik: een internationaal wettelijk bindend verdrag ontwikkeld om de volksgezondheid
en het milieu te beschermen tegen antropogene emissies en het vrijkomen van kwik en kwikverbindingen.
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Verwerkers: externe kopers of andere entiteiten (zoals faciliteiten met tolling-contracten) die NC-producten
aanvullend verwerken.

Referenties
•

Doré-monsterretentieprocedure – NEM-TRE-PRO-002

•

Algemeen geharmoniseerd systeem voor indeling en etikettering van chemische stoffen, Verenigde Naties,
eerste herziene editie 2005

•

Standaard inzake mensenrechten – NEM-SER-STA-022.

•

Procedure voor het IMS-beoordelingsbeheersysteem – NEM-IMS-MSP-008

•

Standaard inzake IMS-interacties, inspecties en audits – NEM-IMS-STA-008

•

ISO 14001:2015 – Milieubeheerssystemen

•

Minamata-verdrag inzake kwik, Milieuprogramma
http://www.mercuryconvention.org/Convention/Text

•

Richtsnoer verantwoordelijk productbeheer – NEM-SER-GDL-009-001

•

Standaard inzake leveranciersbeheer – NEM-IMS-STA-012

•

Beleid inzake duurzaamheid en betrokkenheid van stakeholders – NEM-SER-POL-001

•

Leidende beginselen van de VN met betrekking tot ondernemingen en mensenrechten
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