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VERANDERING LEIDEN.  
GERICHT OP WAARDE.

100 JAAR



Omslag: Cerro Negro, Argentinië

Toegewijd aan 
verantwoordelijkheid 
en transparantie
Newmont heeft 100 jaar ervaring in het ontwikkelen van de natuurlijke 
hulpbronnen die mensen willen en nodig hebben. We streven ernaar onze 
methoden en praktijken voortdurend te verbeteren die mensen beschermen, 
gastgemeenschappen ondersteunen en het milieu beschermen om op die 
manier het recht te verdienen de komende 100 jaar te blijven werken.

DUURZAAMHEIDSMIJLPALEN EN KLIMAATDOELSTELLINGEN

2001
Medeoprichter 
van de ICMM

2003
Ondersteuner van 
het Extractive 
Industries 
Transparency 
Initiative

2004
Oprichting van het 
veiligheids- en 
duurzaamheidscomité

Het eerste 
duurzaamheids-
verslag werd 
gepubliceerd

Er zijn klimaatdoelen gesteld voor 2030 
op wetenschappelijke basis en een 
CO2-neutraal doel voor 2050

2007
Aanstelling van de 
eerste Chief 
Sustainability 
Officer van het 
bedrijf

2010
Er is begonnen met 
de jaarlijkse 
informatieverstrek-
king inzake CDP 
Klimaat en water

2015 tot 2021
DJSI Wereldleider in 
duurzaamheid in de 
goudindustrie

2016
Er zijn streefdoelen 
m.b.t. duurzaamheid 
en veiligheid 
opgenomen in 
compensatieplannen

2020
$500 miljoen toegezegd 
aan initiatieven m.b.t. 
klimaatverandering

2030
32% reductie 
in absolute Scope 1 en 2 
broeikasgasemissies en 
-intensiteit

2050

100% 
CO2-neutraal (inclusief 
Scope 1, 2 en 3).

30% reductie 
in absolute Scope 3 
broeikasgasemissies en 
-intensiteit
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Bij Newmont zijn wij een op waarden gebaseerde organisatie 
met een duidelijk doel om waarde te creëren en levens te 
verbeteren door duurzame en verantwoorde mijnbouw.

Gefundeerd op onze kernwaarden — veiligheid, integriteit, 
duurzaamheid, inclusie en verantwoordelijkheid — blijven de 
milieu-, sociale en bestuurspraktijken van Newmont 
toonaangevend in de industrie.

Het fundament van ons doel is een sterke bestuursstructuur 
met een streven naar verantwoordingsplicht en transparantie. 
Deze bestuurstructuur begint met onze onafhankelijke Raad 
van Bestuur, reikt verder tot ons beleid en onze normen, en 
tot een transparante rapportage over onze prestaties.

Onze waarden, ons doel en onze verbintenissen zijn onze 
Poolster — het zijn de dingen die ons als bedrijf door onze 
geschiedenis heen hebben geleid en dat ook de volgende 
100 jaar zullen blijven doen. 

Tom Palmer,  
President en Chief Executive Officer

NEWMONT ACTIVA1

Noord-Amerika

Zuid-Amerika

Afrika

Australië

Activiteiten 

AHAFO

AKYEM

Projecten op korte termijn2 Joint ventures

BODDINGTON

CERRO NEGRO

CN DISTRICT UITBREIDING 12

YANACOCHA

MERIAN

PUEBLO VIEJO4

ÉLÉONORE

PORCUPINE

PAMOUR2

PEÑASQUITO

NEVADA GOLD MINES3

MUSSELWHITE

CRIPPLE CREEK & VICTOR

TANAMI

TANAMI UITBREIDING 2AHAFO NOORD2

YANACOCHA SULFIDES2

1 Per december 2021. Zie de waarschuwende verklaring op blz. 270 van het Duurzaamheidsverslag 2021.
2  Yanacocha Sulfides, Pamour en Cerro Negro District Uitbreidingen 1 projecten zijn opgenomen in de vooruitzichten van Newmont, maar moeten nog 

worden goedgekeurd.
3 Newmont heeft een eigendomsbelang van 38,5 procent.
4 Newmont heeft een eigendomsbelang van 40 procent.

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/newmont-2021-sustainability-report.pdf


Geen werkgerelateerde sterfgevallen — 
Voor het derde jaar achtereen heeft 
Newmont nul werkgerelateerde sterfgevallen 
geregistreerd voor het volledige 
personeelsbestand, inclusief aannemers die 
binnen het beheer vallen.

Viering 100-jarig bestaan — Newmont werd 
opgericht in mei 1921 en vierde in 2021 diens 
100-jarig bestaan.

Eerste klimaatrapport gelanceerd — In 
2021 heeft Newmont zijn transparantie van 
informatie verder verbeterd door de publicatie 
van diens eerste klimaatrapport, waarin de 
strategie van de onderneming wordt 
uiteengezet om haar klimaatdoelstellingen 
voor 2030 en 2050 te bereiken.

Eerste AHS-vloot (Autonomous Haulage 
System) geleverd aan goudmijnindustrie — 
Als eerste in de industrie heeft Newmont 
36 AHS-trucks ingezet in diens Boddington-
mijn in West-Australië, met als gevolg dat de 
veiligheid en de productiviteit in de mijn 
zijn verbeterd.

Vormde een strategische 
samenwerkingsverband met Caterpillar om 
mijnbouw met nulemissie te bereiken, een 
samenwerkingsverband die de industrie zal 
transformeren door het leveren van batterij-
elektrische AHS-vrachtwagens voor open en 
ondergrondse mijnbouw.

Aanbod van de eerste aan duurzaamheid 
gekoppelde obligatie in de 
mijnbouwindustrie, waarbij het financiële 
succes van het bedrijf in lijn wordt gebracht 
met de toezeggingen op het gebied van 
klimaat en diversiteit.

In totaal $14,1 miljoen geleverd via 
Newmont’s COVID-19 Global Community 
Support Fund dat in april 2020 werd gelanceerd.

Keerde $10,8 miljard aan directe 
economische bijdragen uit via salarissen, 
belastingen, royalty’s, betalingen aan 
overheden en bijdragen aan de gemeenschap.

Hoogtepunten van 2021
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Foto: Tanami, Australië Foto: Yanacocha, Peru
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Prestaties
Door openbare doelstellingen vast te stellen en daarover te rapporteren onderscheidt Newmont zich, laat het vooruitgang zien en legt 
het verantwoording af over zaken die voor belanghebbenden het belangrijkst zijn, en helpt het ons onze sociale en milieurisico’s en 
kansen beter te beheren. Newmont heeft de prestaties ten opzichte van onze doelstellingen sinds 2015 publiekelijk gerapporteerd. 
Newmont heeft vier en met name twee van de tien voor 2021 gestelde publieke doelen grotendeels bereikt. Meer informatie over onze 
prestaties ten opzichte van onze doelstellingen vindt u in het Duurzaamheidsverslag 2021, startend op pagina 11.

Prestaties ten opzichte van  
duurzaamheidsdoelstellingen 2021
Gezondheid & 
veiligheid  Het streefdoel van nul dodelijke incidenten behalen

Milieu   Alle locaties verwezenlijken een jaarlijks locatieplan om deel te nemen aan multistakeholder bestuursorganen voor waterscheiding 
ter ondersteuning van collectieve actie/beheer van water, verbeterde waterkwaliteit en -kwantiteit

  Locaties in gebieden met waterschaarste streven naar een vermindering van het waterverbruik met ten minste 10% en de overige 
locaties blijven streven naar een reductie van meer dan 5 procent

  Voortgaan in de richting van onze emissiereductiedoelstellingen voor 2030 en onze doelstelling van netto nul koolstofemissies 
tegen 2050

 95% van de geplande terugwinningsactiviteiten/bijbehorende acties in de hele onderneming realiseren

Maatschappelijk   Alle vestigingen behalen lokale en inheemse doelstellingen

  Alle regio’s behalen hun bestedingsdoelen ten aanzien van lokale en inheemse leveranciers

  Alle vestigingen halen hun doelstelling om 100 procent van de klachten van niveau 1 binnen 30 dagen te beantwoorden, aan te 
pakken, te traceren en indien nodig te escaleren

  Alle vestigingen werken mee aan de ontwikkeling van een methodiek om de onderliggende oorzaken van klachten te achterhalen en 
zo herhaalde klachten te voorkomen of te verminderen

 Alle vestigingen voldoen 95 procent aan gemeenschapstoezeggingen op of vóór de vervaldatum

  Risicobeperkingsplannen implementeren voor 60 procent van de nieuwe contracten1 met leveranciers van wie is vastgesteld dat zij 
een verhoogd risico lopen om de mensenrechten te schenden

1  Geldt voor nieuwe leverancier of leveranciers op een locatie waar het risicobeheerprogramma voor leveranciers van Newmont is uitgerold en waarvan de 
contracten in januari 2021 zouden worden vernieuwd. 

2022 Duurzame overheidsdoelstellingen

Definitie van het doel

Veiligheid
Nul dodelijke slachtoffers

Vrouwelijke vertegenwoordiging in hogere 
leidinggevende functies1

Tegen 2030 gendergelijkheid in leidinggevende2 functies bereiken 

Lokale/inheemse werkgelegenheid
Alle locaties verwezenlijken lokale/inheemse doelstellingen zoals 
vastgelegd in formele gemeenschapsovereenkomsten of per 
locatie gedefinieerd

Lokale/inheemse aanbestedingen
Alle vestigingen behalen hun bestedingsdoelen met lokale en 
inheemse leveranciers

Klachten en grieven van belanghebbenden
Alle vestigingen halen hun doelstelling om 100 procent van de klachten van 
niveau 1 binnen 30 dagen te beantwoorden, aan te pakken, te traceren en 
indien nodig te escaleren

Op alle locaties wordt bij wijze van proef methodisch een analyse van de 
oorzaken van klachten en grieven uitgevoerd

Gemeenschapstoezeggingen1

Alle vestigingen voldoen 100 procent aan gemeenschapstoezeggingen op 
of vóór de vervaldatum

Mensenrechten en de toeleveringsketen1

Risicobeperkingsplannen implementeren voor 80 procent van de 
contracten met leveranciers van wie is vastgesteld dat zij een3 verhoogd 
risico lopen om de mensenrechten te schenden

Definitie van het doel

Waterbeheer
Alle locaties verwezenlijken jaarlijks locatiedoelstellingen voor deelname 
aan multistakeholder bestuursorganen voor waterscheiding ter 
ondersteuning van collectieve actie/beheer van water, verbeterde 
waterkwaliteit en -kwantiteit

Efficiënt watergebruik
Locaties in gebieden met waterschaarste streven naar een vermindering 
van het waterverbruik met ten minste 10 procent, en de overige locaties 
blijven streven naar een reductie van meer dan 5 procent

Energie- en klimaatverandering
Bereik het volgende tegen 2030:

• Vermindering van de absolute broeikasgasemissies (Scope 1 en 2) met 
32 procent 

• Vermindering van de intensititeit van broeikasgasemissies (Scope 1 en 
2) met 32 procent

• Vermindering van de absolute Scope 3-emissies (d.w.z. activa van joint 
ventures en toeleveringsketen) met 30 procent

Ons doel van netto nul koolstofuitstoot tegen 2050 behalen

Sluiting en terugwinning
95% van de geplande terugwinningsactiviteiten/bijbehorende acties in de 
hele onderneming realiseren 

1  Aangeven van een nieuwe of geactualiseerde overheidsdoelstelling voor 
2022 in vergelijking met de overheidsdoelstellingen voor 2021.

2  Inclusief het niveau van Senior Director en hoger tot en met de CEO binnen 
de organisatie.

3  Geldt voor nieuwe leverancier of leveranciers op een locatie waar het 
risicobeheerprogramma voor leveranciers van Newmont is uitgerold en 
waarvan de contracten per januari 2021 worden vernieuwd.

 Voldoet aan   Grotendeels voldaan   Lopend   Niet voldaan

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/newmont-2021-sustainability-report.pdf
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Inzichten in leiderschap

DIVERSITEIT, GELIJKHEID  
EN INCLUSIE 
Tom Palmer, President en CEO, spreekt 
over kwesties inzake het bouwen, en 
profiteren, van een divers, evenwichtig en 
inclusief personeelsbestand. Bekijk het 
volledige interview die beschikbaar is op 
newmont.com.

TRENDS OP HET GEBIED VAN DUURZAME FINANCIERING, 
RAPPORTAGE EN BESTUUR
Nancy Buese, Executive Vice President en Chief Financial Officer, en Steve Gottesfeld, Executive 
Vice President en Chief Sustainability en External Affairs Officer, onderzoeken hoe Newmont 
diens financiën, activiteiten en verslaglegging in lijn brengt met milieu-, sociale en 
bestuursfactoren (ESG) en de veranderende verwachtingen van belanghebbenden. Bekijk het 
volledige interview die beschikbaar is op newmont.com.

NANCY BUESE 
Executive Vice President en 
Chief Financial Officer

STEVE GOTTESFELD 
Executive Vice President en Chief 
Sustainability & External Affairs Officer

“ Innovatie, 
nieuwsgierigheid en 
samenwerking 
kunnen alleen worden 
bevorderd met een 
meer divers, verspreid 
en verbonden 
personeelsbestand.”

“ ESG is het platform en de criteria geworden die 
wij gebruiken om onze duurzaamheidspraktijken 
te evalueren en daarover in brede kring te 
communiceren, omdat die een zakelijke noodzaak 
zijn en niet alleen maar leuk om te doen.”

TOM PALMER 
President en Chief Executive Officer

https://www.newmont.com/sustainability/sustainability-reporting/Diversity-Equity-and-Inclusion/
https://www.newmont.com/sustainability/sustainability-reporting/Sustainable-Financing-Reporting-and-Governance-Trends/
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KLIMAATVERANDERING, 
BIODIVERSITEIT EN WATER 
Briana Gunn, Group Executive, 
Environment, kijkt naar de kruisende 
effecten van mijnbouw, klimaatverandering, 
biodiversiteit en water, en hoe we kunnen 
werken naar een echt duurzame wereld 
toe. Bekijk het volledige interview die 
beschikbaar is op newmont.com.

INNOVATIE, TECHNOLOGIE EN AUTOMATISERING 
Rob Atkinson, Executive Vice President en Chief Operating Officer, en Dean Gehring, Executive 
Vice President en Chief Technology Officer, geven inzicht in de rol die technologie, innovatie en 
automatisering zullen spelen bij het duurzamer maken van Newmont, en van de mijnbouw.  
Bekijk het volledige interview dat beschikbaar is op newmont.com.

DEAN GEHRING 
Executive Vice President en Chief 
Technology Officer

ROB ATKINSON 
Executive Vice President en Chief 
Operating Officer

BRIANA GUNN 
Group Executive, Environment

“ Er is een dwingende noodzaak om te veranderen... 
Of het nu gaat om maatschappelijke veranderingen 
rond emissies, of om het aantrekken van de 
nieuwe generatie die ander soort werk wil doen, 
of om het besef van de impact van mijnbouw op 
water en land.” 

“ Naarmate organisaties 
de klimaatverandering 
aanpakken, zien de 
belanghebbenden  
ook in dat de industrie 
een rol kan spelen in 
het behoud van 
gemeenschappelijke 
hulpbronnen.”

https://www.newmont.com/sustainability/sustainability-reporting/Climate-Change-Biodiversity-and-Water/
https://www.newmont.com/sustainability/sustainability-reporting/Innovation-Technology-and-Automation/
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ONZE ONDERNEMING
Newmont is ‘s werelds meest toonaangevende 
goudonderneming en een producent van koper, zilver, zink 
en lood. Newmont Goldcorp, opgericht in 1921, is de enige 
goudproducent die in de S&P 500 Index voorkomt. Het 
bedrijf wordt alom erkend voor haar principiële praktijken 
ten aanzien van milieu, sociaal beleid en bestuur. Het bedrijf 
is een leider in de industrie voor wat betreft het creëren van 
waarde, gesteund door robuuste veiligheidsnormen, een 
superieure uitvoering en technische expertise. Ongeveer 
14.400 werknemers en 16.600 aannemers werken voor 
Newmont in gunstige mijnbouwjurisdicties in Noord-
Amerika, Zuid-Amerika, Australië en Afrika. 

Details over onze financiële en operationele prestaties 
staan vermeld in ons 2021 10-K-verslag.

Overzicht

Erkend als het tweede 
meest transparante 
bedrijf in de S&P 500

15 zeer belangrijke 
duurzaamheidskwesties 
geïdentificeerd waarop  
wij onze publieke 
bekendmakingen richten

Eerste Autonomous 
Haulage System vloot 
geleverd aan de 
goudmijnindustrie

Foto: Cripple Creek & Victor, Verenigde Staten
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DUURZAAMHEID EN DE LEVENSCYCLUS VAN DE MIJN

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_financials/2021/q4/Newmont-2021-10-K-Final-Draft-(02.23.2022)_CLEAN.pdf
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EXTERNE ERKENNING VOOR VERANTWOORDE BEDRIJFSPRAKTIJKEN1

External Recognition for responsible Business Practices 

ESG-BEOORDELINGEN ESG-ERKENNING

S&P Wereldwijde CSA

#1
Co-leider in de mijnbouw 

en metaalindustrie

Sustainalytics2

23
ESG-risicoclassificatie meet 

blootstelling aan en beheer van 
materiële ESG-risico's

MSCI

AA
Topkwartiel Edelmetalen 

en Mijnbouw

ISS Governance
QualityScore

1
Top-deciel voor hoogwaardige 

bestuurspraktijken en lager 
bestuurlijk risico

Transparantie

#2
Meest transparante 

onderneming in S&P 500; 
Bloomberg ESG Disclosure Score

Klimaat

B
CDP-klimaatscore weerspiegelt 

gecoördineerde actie inzake 
klimaatkwesties

Wereldwijde Top 100

Door 3BL gerangschikt 
onder de 100 Best 
Corporate Citizens

Mensenrechten

Onder meer dan 200 bedrijven 
op Corporate Human Rights 

Benchmark 

#6 #19

1  De ratings en rangschikkingen kunnen in de loop van het jaar fluctueren, hetzij op basis van de prestaties van Newmont, hetzij ten opzichte van industriële 
rangschikkingen en/of wijzigingen in de scores van ratingbureaus en periodieke updates. De hier vermelde ratings en erkenningspunten zijn van kracht per 1 april 
2022 (met uitzondering van de Bloomberg ESG Disclosure Score) en zijn onderhevig aan wijzigingen. Eind maart 2022 heeft Bloomberg de scoremethode bijgewerkt 
en de hier getoonde rating is gebaseerd op de vorige methode.

2  De Sustainalytics-rating die op het ESG-scherm van de Bloomberg-terminal wordt getoond, is veranderd van een percentielrangschikking in een risicoscore. 
Newmont’s score van 23 betekent een middelgroot risico.

ONZE DUURZAAMHEIDSSTRATEGIEËN
De duurzaamheidsstrategie van Newmont is een fundamenteel 
element in het bereiken van ons doel — waarde creëren en levens 
verbeteren door duurzame en verantwoorde mijnbouw. Het 
weerspiegelt ons streven om in de hele industrie toonaangevend 
te zijn in het beheer van risico’s en overwegingen op het gebied 
van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). Om onze 
strategie te verwezenlijken, hebben wij deze verankerd in onze 
cultuur en in onze algemene bedrijfsstrategie.

ONZE AANPAK VAN DUURZAAMHEID
Meer dan ooit verwacht de samenleving van bedrijven dat zij 
een rol spelen bij het oplossen van wereldwijde uitdagingen, en 
mensen willen werken voor en ondersteuning bieden aan 
doelgerichte en op waarden gebaseerde organisaties. 
Tegelijkertijd blijft de belangstelling van beleggers voor 
duurzaamheidskwesties toenemen en wordt het in 
waarderingsmethodes verwerkt. Om aan deze verwachtingen  
te voldoen, streeft Newmont ernaar de industrie te leiden in  
het opereren op een duurzame manier, die voor alle 
belanghebbenden waarde op lange termijn genereert tot ver na 
de levensduur van een mijn, en laat het zien dat wij mijnbouw 
kunnen bedrijven op een manier die het milieu beschermt en 
waarde creëert.

RAPPORTAGE
Transparante verslaglegging over onze prestaties helpt ons vertrouwen 

op te bouwen bij belanghebbenden door onszelf verantwoordelijk te 
houden voor de resultaten en te erkennen dat er gebieden zijn die voor 

verbetering vatbaar zijn.

DOELEN
Heldere doelstellingen dagen ons uit, stimuleren verbeteringen 

en stellen belanghebbenden in staat onze prestaties te 
beoordelen op de gebieden die er het meest toe doen.

MEETGEGEVENS / INDICATOREN
Meetgegevens en indicatoren volgen onze prestaties.

SYSTEMEN
Efficiënte en effectieve beheersystemen verbeteren de functieoverschrijdende 

samenwerking en zorgen voor een consistente aanpak van het risicobeheer 
in de hele onderneming.

STRATEGIE / NORMEN / PROCEDURES
Strategieën, normen en procedures ondersteunen een consistente aanpak en 
beschrijven de minimumvereisten voor het nakomen van onze verbintenissen.

BELEID
Onze wereldwijde beleidslijnen — waaronder ons beleid inzake duurzaamheid 

en betrokkenheid van belanghebbenden — codificeren onze verbintenissen 
ten aanzien van belanghebbenden en vormen de basis van het kader. 

DUURZAAMHEIDSKADER
Het bieden van een systematische en pragmatische aanpak.
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BEDRIJFSBESTUUR
Een sterke Bedrijfsbestuuur — met verantwoordelijkheid van 
het management en actief toezicht van een ervaren Raad van 
Bestuur — is essentieel voor het beperken van risico’s, 
opbouwen van vertrouwen, en het creëren van een transparante 
omgeving en verantwoording die beter handelt in het belang van 
alle belanghebbenden en op lange termijn waarde creëert. 
Leden van de raad van bestuur en uitvoerende leiders zetten de 
toon voor de hele organisatie door normen voor zakelijk gedrag 
op te stellen en zich daar vervolgens aan te houden.

BEDRIJFSINTEGRITEIT EN NALEVING
Integriteit is een kernwaarde die richting geeft aan de manier 
waarop wij ons gedragen. Alle facetten van ons bedrijf eerlijk en 
ethisch te beheren en daarbij corruptie en belangenconflicten te 
vermijden, is inherent aan de cultuur van Newmont. Handelen 
en werken met integriteit zijn essentieel om het vertrouwen van 
alle belanghebbenden te verdienen, onze reputatie te 
beschermen, onze korte- en langetermijndoelstellingen te 
verwezenlijken en financiële schade te vermijden.

Bestuur

75% van de directieleden 
zijn divers van gender of 
etnische achtergrond

De implementatie van 
twee nieuwe 
rapportagekaders 
voortgezet — de ICMM 
Performance Expectations 
en World Gold Council 
Responsible Gold Mining 
Principles 

Meer dan 9500 
werknemers hebben 
deelgenomen aan de 
Business Integrity and 
Compliance-training

Een herzien wereldwijd 
Risk Management 
System geïntroduceerd 
voor een consistentere, 
allesomvattende aanpak 
voor risicobeheer

Foto: Boddington, Australië

BESTUURSHIËRARCHIE

GEDRAGSCODE

BELEID

NORMEN

RICHTLIJNEN

PROCEDURES

Meer informatie over de statuten van 
de Raad van Bestuur, de handvesten 
van de comités, richtlijnen en andere 
bestuurspraktijken is beschikbaar op 
newmont.com.

https://www.newmont.com/about-us/governance-and-ethics/default.aspx
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RISICOBEHEER
Als wereldwijde mijnbouwonderneming exploreren en 
exploiteren wij in diverse geopolitieke regio’s, streven wij  
naar innovatieve productiemethoden en passen wij nieuwe 
technologieën toe. Dit creëert een inherent breed risicoprofiel, 
dat een zorgvuldige analyse en beheer vereist om onze 
strategie te verwezenlijken en ons doel te bereiken in een 
complexe en dynamische omgeving. Ons wereldwijde Risk 
Management System (RMS) is bedoeld als leidraad voor 
bedrijfsleiders, zodat wij risico’s met succes kunnen beheersen 
en onze strategische doelstellingen kunnen verwezenlijken.

NALEVING VAN DUURZAAMHEIDSVEREISTEN 
Onze activiteiten zijn onderworpen aan talrijke wetten en 
voorschriften, overeenkomsten met gastgemeenschappen  
en andere verplichtingen, onder meer in het kader van  
onze industriële lidmaatschappen. Onze audit- en 
nalevingsprogramma’s zorgen ervoor dat wij onze 
verplichtingen nakomen en voortdurend zoeken naar 
mogelijkheden voor verbetering. 

TOELEVERINGSKETEN
Er wordt steeds meer verwacht dat bedrijven actief de strijd 
aanbinden met enkele van de meest urgente problemen  
van de samenleving — zoals corruptie, schendingen van  
de mensenrechten, aantasting van de natuur en 
klimaatverandering — niet alleen binnen het bedrijf, maar ook 
in hun toeleveringsketen. De toeleveringsketen van Newmont 
omvat wereldwijd meer dan 8.300 rechtstreekse leveranciers 
en duizenden bijkomende onderaannemers. Zo’n diverse en 
dynamische toeleveringsketen brengt inherente risico’s met 
zich mee, en wij erkennen dat ons vermogen om aan deze 
verwachtingen te voldoen een beter inzicht in onze 
leveranciers en hun activiteiten vereist. 

LEVERANCIERSLEVENSCYCLUSPROCES

Foto: Koffie mijnproject, Yukon Territory, Canada
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Newmont lanceert de 
eerste aan duurzaamheid 
gekoppelde obligatie in de 
mijnbouwindustrie

Op 6 december 2021 werd Newmont het eerste bedrijf in de 
mijnbouwindustrie dat een aan duurzaamheid gekoppelde 
obligatie (SLB) uitgaf, met een aanbod van $1 miljard aan 
ongedekte obligaties met een looptijd van 10 jaar die in 2032 
moeten worden afgelost. Als onderdeel van het aanbod 
ontvangt Newmont een premierente voor succes bij het 
bereiken van onze doelstellingen van meer dan 32 procent 
broeikasgasemissiereductie voor Scope 1 en 2-emissies en 30 
procent voor Scope 3-emissies voor 2030, evenals het bereiken 
van gendergelijkheid in onze senior leidinggevende functies 
tegen 2030. 

Ons kader voor aan duurzaamheid gekoppelde obligaties schetst 
de belangrijkste prestatie-indicatoren voor de obligatie en 
definieert een reeks beginselen voor obligaties “die gekoppeld 
zijn aan de verwezenlijking van materiële, kwantitatieve, vooraf 
bepaalde, ambitieuze, regelmatig gecontroleerde en extern 
geverifieerde duurzaamheidsdoelstellingen.”

SLB’s geven Newmont de kans om geld in te zamelen en 
geloofwaardigheid op te bouwen bij ESG-georiënteerde 
belanghebbenden door te laten zien dat we erop vertrouwen 
dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen — en 
zullen — bereiken. SLB’s helpen ook aan te tonen dat onze 
inspanningen en verbintenissen op het gebied van 
duurzaamheid niet louter greenwashing zijn, doordat zij ons  
in staat stellen resultaten en gevolgen voor de resultaten te 
koppelen aan het nakomen van die verbintenissen.

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2021/Newmont-Announces-Proposed-Offering-of-Sustainability-Linked-Senior-Notes/default.aspx
https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2021/Newmont-Announces-Proposed-Offering-of-Sustainability-Linked-Senior-Notes/default.aspx
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GEZONDHEID, VEILIGHEID EN BEVEILIGING
Het beschermen van de gezondheid, de veiligheid, het welzijn 
en de beveiliging van onze werknemers en van de mensen in 
de gemeenschappen waarin wij actief zijn, heeft onze hoogste 
prioriteit. Wij erkennen dat mijnbouwactiviteiten risico’s en 
gevaren inhouden die een risico kunnen vormen voor onze 
werknemers en gemeenschappen. Wij concentreren ons op 
het identificeren, begrijpen en beheersen van alle risico’s in 
verband met gevaren op de werkplek, met name risico’s die  
tot een dodelijk of ernstig letsel kunnen leiden. Ons 
risicobeheersingsprogramma voor dodelijke ongevallen is van 
cruciaal belang om ervoor te zorgen dat iedereen aan het eind 
van de dag veilig en gezond naar huis terugkeert.

Maatschappelijk

Meer dan 470.000 
kritische controles in het 
veld uitgevoerd om 
ernstige verwondingen en 
dodelijke ongevallen te 
helpen voorkomen

Toegewijd aan het betalen 
van leefbare lonen aan 
werknemers, aannemers 
en leveranciers in de 
landen waar wij actief zijn

Het Newmont Global 
Center For Indigenous 
Community Relations 
(wereldwijd centrum voor 
betrekkingen met inheemse 
gemeenschappen) 
opgericht.

Een herziene norm voor 
cultureel erfgoed 
gepubliceerd om het 
verantwoorde beheer van 
culturele erfgoedbronnen 
te verbeteren.

Foto: Paarse ontploffing ter herdenking van Internationale 
Vrouwendag; Cripple Creek & Victor, Verenigde Staten

Foto: Afia Baah, Akyem, Ghana

CEO SAFETY AWARD

Erkenning van uitmuntend 
veiligheidsleiderschap en -prestaties

In 2021 hebben we de CEO Safety Leader Award en de CEO Safe 
Team Award geïntroduceerd om mensen en teams te erkennen 
voor hun uitmuntende leiderschap en prestaties op het gebied 
van veiligheid. Deze prijzen bieden ook de gelegenheid om te 
leren van de beste praktijken in al onze rechtsgebieden en deze 
te herhalen. Afia Baah, Chief Mining Engineer bij Akyem, werd 
gekozen tot winnaar van de CEO Safety Leader Award voor haar 
toewijding aan kritische controleverificaties en de uitvoering van 
talrijke corrigerende maatregelen als site lead voor risico’s op 
grondverschuivingen met dodelijke afloop. Het Tanami Titeline 
Exploration/Drilling Team werd geselecteerd als ontvanger van 
de CEO Safe Team Award voor het aansturen van een sterke 
veiligheidscultuur door zichtbaar en voelbaar leiderschap, door 
ervoor te zorgen dat iedereen volgens dezelfde normen werkt 
en door oprechte zorg voor elkaar te tonen. 
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RISICOBEHEER
Veiligheidsrisico’s
Dodelijke ongevallen op het werk zijn één van de grootste  
risico’s voor ons bedrijf, en het recht op leven is één van  
onze belangrijkste mensenrechtenkwesties. Ons 
risicobeheersingsprogramma voor dodelijke ongevallen is het 
belangrijkste systeem in ons bedrijf om mensen veilig en buiten 
gevaar te houden.

In het kader van het programma hebben wij de top 18 risico’s op 
dodelijke ongevallen geïdentificeerd die in al onze activiteiten 
voorkomen, waarbij activiteiten met voertuigen en rij-
ongelukken tot de grootste van deze risico’s behoren.

Gezondheidsrisico’s
Onze wereldwijde normen voor gezondheid en hygiëne op het 
werk zijn erop gericht gezondheidsrisico’s voor werknemers, 
zakenpartners, bezoekers en gemeenschappen tot een minimum 
te beperken door gebruik te maken van de beginselen van 
anticipatie, herkenning, evaluatie en beheersing om gevaren voor 
de gezondheid op het werk te beheersen. 

Veiligheidsrisico’s
Newmont werkt samen met de gastgemeenschappen om mensen 
en activa te beschermen, de mensenrechten te eerbiedigen en 
vertrouwen op te bouwen met de belanghebbenden. Door middel 
van op feiten gebaseerde dreigings- en risicobeoordelingen 
stellen wij veiligheidsgerelateerde bedreigingen voor de 
organisatie vast en ontwikkelen wij controles en actieplannen  
die prestatiegericht en gemeenschapsgericht zijn.

Eerste goudmijnbedrijf dat AHS gebruikt

Newmont bereikte een opmerkelijke mijlpaal in oktober 2021 
toen wij het eerste goudmijnbedrijf werden dat een volledige 
vloot met Autonomous Haulage System inzette in onze 
Boddington-operatie in Australië. Het wagenpark van 36 
vrachtwagens verhoogt de veiligheid door menselijke interactie 
met de voertuigen weg te nemen, de blootstelling aan bepaalde 
veiligheidsrisico’s te verminderen en de kans op interacties 
tussen voertuigen te verkleinen.

AUTONOMOUS HAULAGE SYSTEM (AHS)

Foto: Pride AHS-truck — geschilderd om te tonen dat Newmont zich inzet 
voor een betere integratie van de LGBTQI+-gemeenschap;  

Boddington, Australië

BESTUUR BEHEER VAN OVERLIJDENSRISICO’S 

WAARBORGING BESTUUR 

HERZIENING CHIEF EXECUTIVE
OFFICERBELEID

FATALITY RISK STANDARDS

KRITISCH CONTROLEBEHEER

PROCEDURES, VERGUNNINGEN,
PLANNEN EN INSTRUCTIES

CHIEF OPERATING
OFFICER

REGIONAL SENIOR
VICE PRESIDENTS

GENERAL
MANAGERS

AUDIT

CONTROLEREN

TOEZICHT HOUDEN
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MENS EN CULTUUR
De COVID-19 pandemie heeft duidelijk gemaakt dat de aard van 
het werk en de beroepsbevolking aan het evolueren zijn. Dit 
schept nieuwe uitdagingen en kansen om toptalent aan te 
trekken en te behouden, vooral voor functies waarvoor 
gespecialiseerde mijnbouwvaardigheden vereist zijn. De meer 
dan 31.000 werknemers en contractanten die over de hele wereld 
voor ons werken, geven ons een duidelijk concurrentievoordeel. 
Wij streven naar een werkomgeving die de diversiteit, het talent 
en de gespecialiseerde vaardigheden van onze werknemers 
omarmt, en waar iedereen het gevoel heeft dat hij de kans krijgt 
om ten volle bij te dragen, zich te ontwikkelen en samen te 
werken om onze strategie te realiseren.

Samenwerken met Project C.U.R.E.

In 2021 hebben wij ons langdurige partnerschap met  
Project C.U.R.E. voortgezet, door Project C.U.R.E. een driejarige 
subsidie van in totaal $600.000 toe te kennen, om 
gezondheidszorgbenodigdheden en -diensten te leveren aan de 
gemeenschappen in de buurt van onze activiteiten. Activiteiten 
die Newmont in de loop van het jaar heeft gesteund, waren 
onder meer:

 • Wij hebben bijgedragen aan de financiering van drie zendingen 
van meer dan 1,36 miljoen dollar aan geschonken medische 
apparatuur en voorraden naar gemeenschapsvoorzieningen 
voor gezondheidszorg in Suriname.

 • Newmont en Project C.U.R.E. hebben samengewerkt met 
Project Northern Lights in Canada om voor bijna $140.000 aan 
N95- en KN95-maskers, handschoenen en gelaatsschermen te 
leveren aan First Nations-gemeenschappen in British 
Columbia en Ontario.

 • De financiering door Newmont ondersteunde een externe 
herziening van de processen en systemen voor toezicht op en 
evaluatie van Project C.U.R.E.’s programma’s, en als gevolg 
daarvan heeft elk van de kernprogramma’s — de 
vrachttransporten, gezondheidszorgklinieken, en de 
programma’s Helping Babies Survive en Helping Mothers 
Survive — een logisch model dat de activiteiten van het 
programma verbindt met de gewenste resultaten (waaronder 
de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling), indicatoren, 
instrumenten voor gegevensverzameling en 
standaardrapportage-instrumenten.

 • Op basis van de effectbeoordelingsenquêtes meldden twee 
faciliteiten in Suriname die in 2021 Project C.U.R.E.-zendingen 
ontvingen, dat de voorraden en uitrusting bijdroegen tot de 
verbetering van hun zorgkwaliteit, hun capaciteit om 
patiënten te dienen, het moreel van hun personeel en hun 
vermogen om budget te herbestemmen voor de reparatie van 
uitrusting en de aankoop van medicijnen.

 • In maart 2022 kondigden wij een bijdrage van $5 miljoen aan 
ter ondersteuning van humanitaire inspanningen in verband 
met de aanhoudende oorlog in Oekraïne, door directe 
financiering van Project C.U.R.E. en het Amerikaanse Rode 
Kruis en International Medical Corps.

Meer details over deze activiteiten en meer in 2021 zijn te vinden 
op onze website. 

GEMEENSCHAP EN VOLKSGEZONDHEID

Foto: Ahafo, Ghana

Foto: Autonomous haul vrachtwagen beschilderd om het Gnaala 
Karla Booja volk te erkennen en een zichtbare verklaring en inzet voor 
verzoening te creëren; Boddington, Australië 

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/document_library/2022/04/ProjectCURE_Newmont-2021-Annual-Report_FINAL.pdf
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Gendergelijkheid bereiken in 
Ahafo North

Op 15 juli 2021 kondigde Newmont  de goedkeuring aan van de 
volledige financiering voor het Ahafo North-project in Ghana. 
Na voltooiing zal de mijn meer dan drie miljoen ounces 
goudproductie aan onze portefeuille toevoegen gedurende een 
aanvankelijke levensduur van 13 jaar. Zodra de mijn operationeel 
is, zal zij goed zijn voor meer dan 550 voltijdse banen. De meeste 
banen zullen worden ingevuld door lokale aanwerving, en een 
belangrijke doelstelling voor de personeelsplanning van Ahafo 
North is om volledige gendergelijkheid te bereiken wanneer de 
mijn operationeel wordt. Hoewel een mijn in de regio gewoonlijk 
5 tot 10 procent vrouwelijke werknemers heeft, streeft Ahafo 
North naar 50 procent.

CEO Tom Palmer merkte op: “Gendergelijkheid bij Ahafo North, 
met name in de Ghanese context, is een voorbeeld van het 
doorbreken van paradigma’s en de moed hebben om iets anders 
te doen.”

Om dit te bereiken, zullen wij de plaatselijke gemeenschappen 
moeten bereiken en doelgerichte wervingscampagnes moeten 
ontwikkelen die de aandacht vestigen op de vele voordelen van 
meer vrouwen in de mijnbouw. De inspanningen van ons 
bekroonde Human Resources-team in Ghana zullen worden 
ondersteund door Newmont gesponsorde programma’s, zoals 
het New Future for Girls-leiderschapskamp, dat jonge vrouwen 
kennis en vaardigheden bijbrengt die hen voorbereiden op een 
baan in technische industrieën zoals de mijnbouw.

MENSENRECHTEN
De externe controle op de mensenrechten is de laatste jaren 
toegenomen. De onevenredig grote gevolgen van de pandemie 
voor de gezondheid en de economie, de bescherming van  
de gezondheid en de veiligheid van werknemers en 
gemeenschappen, en de gevolgen van de klimaatverandering 
voor zowel het milieu als het welzijn van de gemeenschap zijn 
slechts enkele van de kwesties die nog steeds door een 
mensenrechtenkant worden bekeken. 

MAATSCHAPPELIJKE ACCEPTATIE
Betekenisvolle betrokkenheid bij belanghebbenden, waarbij hun 
langetermijnbelangen op één lijn worden gebracht met onze 
bedrijfsdoelstellingen, is essentieel voor het verwerven en 
behouden van maatschappelijke acceptatie — dat wil zeggen  
de bereidheid van belanghebbenden om onze lopende 
bedrijfsactiviteiten te accepteren. Omdat mijnbouwactiviteiten 
zowel een negatieve als een positieve invloed kunnen hebben  
op nabijgelegen gemeenschappen en de maatschappelijke 
aanvaarding kan evolueren, stellen wij plannen op om de 
standpunten van de belanghebbenden te begrijpen en onze 
effecten te minimaliseren en te verzachten. Deze plannen 
helpen een basis van vertrouwen te scheppen voor het 
opbouwen van positieve partnerschappen op lange termijn.

Foto: Peñasquito, Mexico

Bij Newmont investeren we in onze 
mensen. Lees over onze Frontline 
Leadership Training.

Foto: Ahafo, Ghana

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2021/Newmont-Enhances-Portfolio-With-Approval-of-Ahafo-North-Project/default.aspx
https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2021/Newmont-Enhances-Portfolio-With-Approval-of-Ahafo-North-Project/default.aspx
https://www.newmont.com/blog-stories/blog-stories-details/2021/Investing-in-Our-People-Newmonts-Frontline-Leadership-Training/default.aspx
https://www.newmont.com/blog-stories/blog-stories-details/2021/Investing-in-Our-People-Newmonts-Frontline-Leadership-Training/default.aspx
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ENERGIE- EN KLIMAATVERANDERING
Zoals in de laatste rapporten van de Intergouvernementele 
Werkgroep inzake Klimaatverandering wordt gesteld, zijn de 
negatieve gevolgen van klimaatverandering voor diverse 
menselijke en natuurlijke systemen onmiskenbaar. Uitstel van 
maatregelen om het multidimensionale probleem van de 
klimaatverandering aan te pakken, is geen haalbare optie. 
Newmont erkent dat het diens verantwoordelijkheid is om 
samen met regeringen en gemeenschappen te werken aan de 
overgang naar een koolstofarme economie die ervoor zorgt dat 
de wereld ook voor de komende generaties kan bloeien.

ONZE ENERGIE- EN KLIMAATSTRATEGIE
Om klimaatgerelateerde risico’s te beheersen, kansen te 
optimaliseren, veerkracht op te bouwen tegen het veranderende 
klimaat en doortastende maatregelen te nemen om onze 
broeikasgasemissies (GHG) te verminderen, hebben wij strategieën 
en programma’s ontwikkeld om onze doelstellingen te bereiken en 
de overgang naar een koolstofarme economie te ondersteunen.

Newmont introduceerde zijn energie- en klimaatstrategie in 2015 
en actualiseerde de strategie in 2016 om onze inspanningen af te 
stemmen op de International Council on Mining and Metals’ 2015 
Climate Change Position Statement (die in 2021 werd 
geactualiseerd) en de Overeenkomst van Parijs.

Milieu

Goedkeuring en  
validatie van onze  
klimaatdoelstellingen 
voor 2030  gekregen door 
het Science Based 
Targets-initiatief.

122 hectare hersteld in al 
onze activiteiten, waardoor 
we ons jaarlijkse 
terugwinningsdoel hebben 
gehaald.

77% van het water 
gerecycled op 
operationele vestigingen  
in gebieden met 
waterschaarste.

De essentiële controles 
geïdentificeerd voor  
het beheren van 
watergerelateerde 
risico’s en begonnen met 
de implementatie van een 
verificatieproces.

De implementatie van de 
Globale 
industriestandaard 
inzake residuenbeheer 
(Global Industry Standard 
on Tailings Management) 
voortgezet.

Foto: Saddle project, British Columbia, Canada

Deze strategie biedt een kader voor Newmont’s aanpak om de 
risico’s en kansen van klimaatverandering te begrijpen en te 
beheren. Ons doel is ons energieverbruik efficiënt te beheren om 
onze koolstofvoetafdruk te reduceren en ons bedrijf en de 
omliggende gemeenschappen zo te positioneren dat ze bestand 
zijn tegen de langetermijneffecten van klimaatverandering. De 
strategie wordt ondersteund door onze bestuursprocessen en is 
geïntegreerd in de strategische en operationele besluitvorming.

Vijf pilaren van Newmont’s energie- en klimaatstrategie:

Levering — Zorgen voor stabiele, betrouwbare, consistente 
kwaliteit en een kosteneffectieve elektriciteits- en 
brandstofvoorziening voor de activiteiten van Newmont

Kostenefficiëntie — Duurzame verbeteringen op het gebied 
van kosten en efficiëntie realiseren

Samenwerking — Intern samenwerken en extern betrokken 
zijn bij energiebeleid en -voorschriften, energievoorziening, 
uitdagingen en kansen

CO2-reductie — De CO2-voetafdruk van Newmont reduceren 
d.m.v. hernieuwbare energie, energie-efficiëntiestrategieën 
en CO2-compensatie

Aanpassing — De activiteiten van Newmont aanpassen en 
hulp bieden aan lokale gemeenschappen om voorspelbare 
fysieke gevolgen die verband houden met klimaatverandering 
te beperken 

https://www.ipcc.ch/reports/
https://www.ipcc.ch/reports/
https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/position-statement_climate-change_updated.pdf
https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/mining-principles/position-statement_climate-change_updated.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
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ONZE KLIMAATDOELSTELLINGEN
Newmont gebruikt verschillende meetwaarden om onze 
prestaties bij het beheer van klimaatgerelateerde risico’s en 
kansen te beoordelen. Het meest in het oog springend zijn onze 
emissiereductiedoelstellingen voor 2030 en onze doelstelling om 
in 2050 CO2-neutraal te zijn. 

We hebben onze BKG-emissiereductiedoelen voor 2030 
afgestemd op de wetenschappelijk onderbouwde criteria van 
het Science Based Target-initiatief, dat ervoor zorgt dat onze 
doelen Overeenkomst van Parijs ondersteunen om de 
opwarming van de aarde te beperken tot “ruim onder de 2°C 
vergeleken met pre-industriële niveaus.” In juni 2021 hebben we 
goedkeuring gekregen voor onze SBTi-doelen. Als gevolg van een 
herijking van onze Scope 3-emissies in 2021 hebben wij onze 
Scope 3-doelstellingen opnieuw aan SBTi voorgelegd en wachten 
wij op de beoordeling daarvan.

Een absolute emissiereductiedoelstelling wordt gedefinieerd als 
een algehele vermindering van de hoeveelheid broeikasgassen die 
in het streefjaar in de atmosfeer wordt uitgestoten, ten opzichte 
van het referentiejaar.

Omdat de absolute emissies kunnen stijgen en dalen op basis 
van de productieniveaus, zelfs als de efficiëntie per eenheid 
verbetert, hebben wij ook een intensiteitsdoelstelling 
vastgesteld, die vergelijkingen van de broeikasgasintensiteit 
tussen vergelijkbare situaties mogelijk maakt en de mogelijkheid 
biedt onze algemene aanpak te herzien mocht de portefeuille in 
de komende 10 jaar veranderen.

2030 Klimaatdoelen (Mt CO2e)

Doel Referentiejaar 2030

32% reductie van Scope 1- en Scope 
2-emissies1 3.57 2.40

32% vermindering van de Scope 1- 
en Scope 2-emissies-intensiteit1 0.61 0.41

30% reductie van Scope 3 emissies2, 3 5.72 4.00

1  2018 basisjaar.
2  2019 basisjaar; ondersteund door het werk met onze joint venture (JV) 

partners en het werk van Newmont’s toeleveringsketenteam met 
externe leveranciers.

3  Newmont heeft in 2021 een exercitie uitgevoerd die heeft geleid tot 
wijzigingen in haar berekeningsmethode voor Scope 3 en/of verbeteringen 
in de nauwkeurigheid van emissiefactoren, activiteitsgegevens en 
structurele veranderingen (via overnames, afstotingen en wijzigingen in de 
operationele controle van locaties). Deze exercitie resulteerde in een 
aanzienlijke wijziging van het oorspronkelijke Scope 3-referentiejaar (2019) 
van 4,64 Mt CO2e tot 5,72 Mt CO2e.

Newmont en Caterpillar vormen 
samenwerkingsverband om 
mijnbouw met nulemissie 
te bereiken

Op 10 november 2021 kondigden Newmont Corporation en 
Caterpillar Inc., beide leiders op hun gebied, een strategische 
samenwerkingsverband aan die gericht is op het creëren van 
een volledig verbonden, geautomatiseerd, koolstofvrij, end-to-
end mijnbouwsysteem. Deze samenwerking zal helpen onze 
mijnen veiliger en productiever te maken en zal Newmont ook 
helpen onze doelstellingen inzake de vermindering van 
broeikasgassen (BKG) voor 2030 en 2050 te bereiken.

Door gebruik te maken van onze gecombineerde deskundigheid 
en schaalgrootte zullen Newmont en Caterpillar elektrische 
mijnbouwoplossingen ontwikkelen, van concept tot voltooiing, 
die onze industrie fundamenteel zullen veranderen door de 
uitvoerbaarheid en het potentieel van emissievrije mijnbouw 
aan te tonen.

Het samenwerkingsverband is een krachtig bewijs van de 
manier waarop de industrie een katalysator kan — en moet — 
zijn bij het creëren van oplossingen om de uitdaging van de 
klimaatverandering aan te gaan. Newmont heeft een initiële 
investering van 100 miljoen dollar toegezegd om deze 
transformerende technologie zowel in onze open als in onze 
ondergrondse mijnen te kunnen toepassen. Het eerste doel is 
de invoering van een geautomatiseerde transportvloot van 
maximaal 16 voertuigen in onze Cripple Creek & Victor-mijn in 
Colorado; later zullen de voertuigen in de vloot volledig worden 
geëlektrificeerd. Caterpillar zal zijn eerste batterij-elektrische 
ondergrondse truck zonder uitstoot introduceren in onze 
Tanami-mijn in Northern Territory, Australië.

Foto: Boddington, Australië

https://www.newmont.com/investors/news-release/news-details/2021/Newmont-and-Caterpillar-Announce-Revolutionary-Strategic-Alliance-to-Achieve-Zero-Emissions-Mining/default.aspx
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2050 CO2-NEUTRALE DOELSTELLING
De doelstelling van Newmont om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn, wordt ondersteund door een combinatie van onze portefeuille van 
goud — en koperprojecten met een lange levensduur en de verwachte economische, technologische en beleidsmatige verbeteringen. 
Wij zullen ook onze bestaande activiteiten koolstofvrij maken, koolstofarme technologieën ontwikkelen en invoeren, en onze pijplijn van 
greenfield — en brownfieldprojecten CO2-neutraal maken.

DE WEG NAAR CO2-NEUTRAAL1
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DECARBONISATIE VAN BESTAANDE OPERATIES

ONTWIKKELING EN TOEPASSING VAN TECHNOLOGIE

CO2-NEUTRALE MIJNEN BOUWEN

2050 Technologische aandachtsgebieden

Elektriciteit
Duurzame energie, opslag, 
energiebeheer

Mobiel
Elektrificatie, optimalisatie 
van mijn-naar-fabriek

Overig
Verwarming, zuurneutralisatie

CO2-neutralisatie
Oplossingen op basis van de 
natuur, Koolstofafvang, 
-benutting en -opslag

Neutralisatie 
van <10% 
basisemissies2

Mobiele 
uitrusting

Elektriciteit

Overig

CO2-
neutralisatie

Netto-emissies

1  Omvat alleen Scope 1 en 2. 
2  Newmont is van plan om zijn Net Zero-ambitie af te stemmen op de definitie van Net Zero van het Science Based Targets-initiatief, die vereist dat niet meer 

dan 10% van de resterende emissies wordt geneutraliseerd door compensaties of andere middelen.
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RESIDUBEHEER
Tijdens het verwerkingsproces wordt het erts gereduceerd tot zand- en slibdeeltjes, vermengd met water en als gier door het goud-, 
zilver- en koperwinningsproces gevoerd. Nadat de waardevolle elementen zijn teruggewonnen, wordt de overblijvende gemalen 
steengier — residuen genoemd — doorgaans ingedikt of gefilterd alvorens te worden vervoerd en opgeslagen in een speciaal daartoe 
ontworpen residubewaarplaats (TSF) of als structurele aanvulling in ondergrondse mijnen te worden geplaatst. 

GISTM-IMPLEMENTATIETIJDLIJN

Updates van normen
en richtlijnen

Publicatie van de uiteindelijke GISTM 5 augustus 2020

Standaard kloofanalyses
voor prioritaire voorzieningen

Communicatie en training

Updates m.b.t. het beheer/
bestuur van actieve operaties

Naleving van prioritaire
voorzieningen

Naleving van andere faciliteiten

H2 2020 H1 2021 H2 2021 H1 2022 H2 2022 2023 2024 2025

WATERBEHEER
Toegang tot schoon, veilig water is een mensenrecht, en een 
betrouwbare watervoorziening is van vitaal belang voor 
hygiëne, sanitaire voorzieningen, levensonderhoud en de 
gezondheid van het milieu. Omdat water ook voor ons bedrijf 
van cruciaal belang is, erkennen we de noodzaak om water 
efficiënt te gebruiken, waterbronnen te beschermen en samen 
te werken met belanghebbenden in de waterscheidingen waar 
we actief zijn om deze gedeelde bron effectief te beheren. Onze 
Global Water Strategy geeft richting aan onze inspanningen om 
water efficiënter te gebruiken bij onze activiteiten en om 
collectieve acties te ondersteunen die de waterkwaliteit en 
-kwantiteit verbeteren.

Gebieden met watertekort: Verbruikt water, 
gerecycled en percentage gerecycled water (ML)1

2018 2019 2020 2021

Verbruikt water (onttrokken 
minus totale lozingen) 38,380 39,808 32,424 38,319

Gerecycledwater 115,473 106,516 116,422 128,814

Percentage gerecycled 75% 73% 78% 77%

Waterintensiteit 
(waterverbruik/GEO) 16.7 13.8 13.5 13.9

Waterintensiteit 
(waterverbruik/ton verwerkt 
erts)2 N/R N/R 0.7 0.9

1  De vier exploitatievestigingen van Newmont waarvan is vastgesteld dat er 
een risico van waterstress bestaat, zijn CC&V, Cerro Negro, Peñasquito 
en Tanami.

2  Vóór 2020 hebben wij de waterintensiteit per ton verwerkt erts niet 
gerapporteerd voor onze locaties met waterschaarste (weergegeven als N/R). 

Meer informatie over Newmont’s 
inspanningen om het grondwater 
zichtbaar te maken.

https://www.newmont.com/blog-stories/blog-stories-details/2022/World-Water-Day-Newmonts-Commitments-to-Groundwater-Visibility/default.aspx
https://www.newmont.com/blog-stories/blog-stories-details/2022/World-Water-Day-Newmonts-Commitments-to-Groundwater-Visibility/default.aspx
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De beschikbaarheid van 
water veiligstellen voor 
gemeenschappen in Mexico 

In 2019 heeft Newmont deelgenomen aan een formeel 
dialoogproces met de San Juan de Cedros-gemeenschap 
(Cedros) — één van de 25 gemeenschappen in de buurt van 
onze Peñasquito operatie in Mexico — om de bezorgdheid van 
de gemeenschap over effecten op de lokale watervoorraden en 
sociale voordelen aan te pakken.

Een opmerkelijk resultaat van het dialoogproces, dat werd 
gefaciliteerd en ondersteund door het Mexicaanse ministerie van 
Binnenlandse Zaken (SEGOB), was een aankondiging in december 
2019 dat Newmont en de Cedros-gemeenschap een 30-jarige 
waterovereenkomst hadden bereikt die de beschikbaarheid van 
water voor huishoudelijk en agrarisch gebruik door de 
gemeenschap waarborgt.

Tegenwoordig ontvangt de Cedros-gemeenschap drinkwater uit 
een moderne en efficiënte waterzuiveringsinstallatie met 
omgekeerde osmose, die volledig door Newmont is gebouwd en 
wordt geëxploiteerd. Er zijn twee putten geboord om de 
zuiveringsinstallatie van water te voorzien.

Er zijn vergunningsprocedures in gang gezet voor de bouw van 
een waterzuiveringsinstallatie die zal worden geëxploiteerd door 
de gemeente Mazapil (ter plaatse van Cedros). Newmont legt 
ook de laatste hand aan het ontwerp van een gemeenschappelijk 
zwembad, een honkbalveld, een dam om water vast te houden 
en een irrigatieproject dat zal worden aangesloten op de diepe 
put die door Newmont is geboord en uitgerust en aan de boeren 
in de gemeenschap is geschonken.

De vertegenwoordigers van Peñasquito blijven elke maand 
bijeenkomen met de nieuw verkozen vertegenwoordigers van de 
Cedros-gemeenschap. Volgens de huidige planning moeten alle 
projecten tegen augustus 2024 zijn afgerond.

WATERVERBRUIK, GERECYCLED EN 
PERCENTAGE GERECYCLED WATER  
(IN MEGALITERS ML)1
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1  De gegevens voor 2019 omvatten voormalige Goldcorp-locaties (Cerro 
Negro, Éléonore, Musselwhite, Peñasquito, Porcupine en Red Lake) en 
laten de activiteiten in Nevada buiten beschouwing. De gegevens van 
2017-2018 zijn niet aangepast om de activaportefeuille van 2019 weer te 
geven; wanneer de gegevens van 2018 worden aangepast om de prestaties 
van onze huidige operationele portefeuille weer te geven (d.w.z. inclusief 
voormalige Goldcorp-locaties en exclusief Nevada Gold Mines-locaties), is 
het verbruikte water met 12.979 ML verminderd, is het gerecyclede water 
met 13.970 ML gestegen en is het gerecyclede percentage gestegen van 68 
procent naar 71 procent.

2  Waterverbruik wordt door GRI gedefinieerd als onttrokken water minus 
geloosd water. De ICMM-definitie voor waterverbruik is verdampt water plus 
ingesloten water plus andere waterverliezen. Voor 2021 bedraagt het totale 
verbruik op basis van deze definitie 133.347 ML.

3  De waarde voor 2020 voor waterverbruik is geactualiseerd van 101.541 
ML tot 103.474 ML als gevolg van de verwijdering van lozingen van niet-
operationeel en niet-beheerd water, die inconsequent waren opgenomen 
voor de rapportage over 2020, maar niet voor andere jaren.

4  Gerecycled/hergebruikt water wordt gedefinieerd als water dat binnen de 
locatie wordt hergebruikt of gerecycled voor operationeel gebruik.

MATERIALEN
Bij mijnbouw, mineraalverwerking en aanverwante activiteiten 
tijdens de gehele levensduur van een exploitatie worden 
materialen gebruikt en kan afval ontstaan dat een risico kan 
inhouden voor mens en milieu. Het hebben van sterke 
beheersystemen en controles om de potentiële schadelijke 
gevolgen van onze activiteiten aan te pakken, is essentieel om 
potentiële schade te minimaliseren en te beperken, gedeelde 
natuurlijke rijkdommen te beschermen en in stand te houden, 
en onze langetermijnverplichtingen na beëindiging van de 
mijnbouw te beperken.

Foto: Waterzuiveringsinstallatie, Mazapil, Mexico
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BIODIVERSITEIT
Biologische diversiteit — of biodiversiteit — houdt ecosystemen in 
stand en stabiliseert ze, terwijl een afname van de biodiversiteit 
een bedreiging vormt voor het milieu, de bestaansmiddelen en de 
samenleving. Internationale samenwerking in verband met de 
instandhouding en het duurzaam gebruik van biodiversiteit is een 
groeiend aandachtsgebied voor de belanghebbenden. Wij 
erkennen dat onze activiteiten een aanzienlijke invloed kunnen 
hebben op natuurlijke habitats en ecosystemen. Door een 
verantwoord beheer tijdens alle aspecten van de levenscyclus van 
de mijn en door samen te werken met de belanghebbenden om 
een geïntegreerde aanpak van het landgebruik te ontwikkelen, 
streven wij ernaar de gevolgen tot een minimum te beperken en 
de getroffen gebieden effectief te rehabiliteren. Newmont’s 
verbintenis inzake biodiversiteitsbeheer is om geen nettoverlies te 
lijden van de belangrijkste biodiversiteitswaarden (KBV’s) die door 
onze activiteiten worden beïnvloed.

Strategie en managementbenadering
Elk biodiversiteitsactieplan omvat locatiespecifieke 
doelstellingen die aan de volgende eisen voldoen:

Soort project Vereiste

Exploratie Een beter inzicht verwerven in KBV’s via 
desktop- en terreinevaluaties alvorens 
bodemverstorende activiteiten plaatsvinden, 
om te garanderen dat er geen nettoverlies van 
KBV’s optreedt.

Nieuwe projecten en 
uitbreidingen

Geen nettoverlies van KBV’s ten gevolge van 
mijnbouwgerelateerde activiteiten of een 
nettotoename, indien mogelijk, binnen 10 jaar 
na mijnsluiting.

Operationele locaties Geen bijkomend verlies van KBV’s ten gevolge 
van mijnbouwgerelateerde activiteiten tegen de 
tijd dat de mijn gesloten wordt.

Verouderde 
vestigingen

Ernaar streven de gezondheid op lange termijn 
en het weerstandsvermogen van soorten en 
ecosystemen in getroffen en/of beheerde 
gebieden te verbeteren in overeenstemming 
met regionale instandhoudingsdoelstellingen 
en plannen voor landgebruik op lange termijn.

SLUITING EN TERUGWINNING
Een gedisciplineerde planning en uitvoering van de sluiting zijn 
van cruciaal belang voor een succesvol beheer van de milieu-, 
veiligheids- en sociale gevolgen, die kunnen leiden tot hogere 
langetermijnverplichtingen voor Newmont en tot aantasting van 
de reputatie indien zij niet goed worden beheerd. Omdat de 
sluiting van mijnen een complex en uitdagend vraagstuk is, zorgt 
onze wereldwijde strategie ervoor dat overwegingen in verband 
met de sluiting worden geïntegreerd in de vroege planning van 
de mijn en tijdens de gehele levensduur van elke activiteit, zodat 
wij een breed scala van risico’s beperken en een positieve 
erfenis nalaten na het beëindigen van de mijnbouw.

BESTUUR VAN SLUITING EN TERUGWINNING

STUURGROEP SLUITING

RAAD VAN BESTUUR

Houdt toezicht op de sluitingsstrategie en 
evalueert de terugwinningssverplichtingen

Bepaalt strategie en keurt normen goed

TECHNISCH TEAM VOOR 
WERELDWIJDE SLUITING 

EN TERUGWINNING 

Integreert sluiting in het hele 
bedrijf en stimuleert 

voortdurende verbetering

STUURCOMITÉ VOOR 
REGIONALE SLUITING

Voert normen en richtsnoeren 
op regionaal niveau uit

TECHNISCHE 
TEAMS VOOR 

SLUITING 
EN SANERING OP 
LOCATIENIVEAU 

Verantwoordelijk voor 
de uitvoering van 

normen en richtlijnen 
op locatieniveau

WERKGROEP 
SLUITING 

Ondersteunt 
processen en doet 
aanbevelingen via 

permanente en 
gespecialiseerde 

teams

Ontdek hoe Newmont’s streven naar 
milieustabiliteit op lange termijn 
fundamenteel is voor zijn sluitings- 
en terugwinningsstrategie.

https://www.newmont.com/blog-stories/blog-stories-details/2022/Newmont-Continues-Legacy-Site-Work-to-Support-Long-Term-Environmental-Stability/default.aspx
https://www.newmont.com/blog-stories/blog-stories-details/2022/Newmont-Continues-Legacy-Site-Work-to-Support-Long-Term-Environmental-Stability/default.aspx
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WAARDE DELEN
Belanghebbenden verwachten steeds meer van bedrijven dat zij 
het algemene sociale welzijn ondersteunen en daartoe bijdragen. 
Als het goed wordt aangepakt, kan de waarde van de mijnbouw 
eerlijk worden verdeeld via werkgelegenheid en zakelijke kansen, 
investeringen in infrastructuur en gemeenschapsontwikkeling, 
en steun voor economische gezondheid en veerkracht via de 
betaling van belastingen en royalty’s. Wij streven naar een 
positieve impact op de sociaaleconomische ontwikkeling waar wij 
actief zijn en zetten ons in voor een sterk bestuur — met inbegrip 
van betrokkenheid van meerdere belanghebbenden en 
transparante openbaarmaking van betalingen aan regeringen — 
om het risico van corruptie te verminderen en verantwoording en 
vertrouwen op te bouwen.

Economisch

Er is $1,9 miljoen betaald 
aan belastingen, royalty’s 
en andere betalingen aan 
overheden

$21,9 miljoen aan 
investeringen in de 
gemeenschap, bovenop 
$3,5 miljoen aan bijdragen 
met betrekking tot 
COVID-19.

Er is $4,3 miljard 
uitgegeven aan lokale en 
nationale leveranciers in 
gastlanden

Lancering van een 
verbeterd programma voor 
geopolitieke risico’s  
om de sociaal-politieke 
risico’s in de landen die voor 
Newmont van belang zijn, 
beter te beheren

Foto: Cerro Negro, Argentinië

Foto: Opening van Food Hub in 2021; Alice Springs, Australië

GEMEENSCHAPSINVESTERINGEN

COVID-19 Steunfonds voor de 
wereldgemeenschap

We hebben in 2021 ongeveer $3,5 miljoen van ons COVID-19 
Global Community Support Fund ingezet, waardoor de totale 
bijdragen van het fonds sinds de oprichting in april 2020 op 
$14,1 miljoen zijn gekomen. 

De donaties zijn gebaseerd op overleg met overheidsambtenaren, 
zorgverleners en belanghebbenden uit de gemeenschap om 
inzicht te krijgen in de grootste en meest dringende behoeften en 
waar het Fonds het meeste effect kan hebben. Ongeveer 
63 procent van het Fonds is bestemd voor de pijler 
gezondheidsbevordering van de beroepsbevolking en de 
gemeenschap, 19 procent voor lokale economische veerkracht en 
12 procent voor voedselzekerheid. We hebben ook meer dan 
$400.000 uitgegeven om het gebruik van vaccins in Canada, 
Ghana en Peru te ondersteunen.

De hoogtepunten van de donaties in 2021 zijn te vinden op blz. 
132 van het duurzaamheidsverslag 2021.

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/newmont-2021-sustainability-report.pdf
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ECONOMISCHE GEVOLGEN
De directe economische bijdragen van Newmont in 2021 bedroegen in totaal $10,8 miljard, waaronder $3,6 miljard aan bedrijfskosten, 
$1,3 miljard aan lonen en uitkeringen voor werknemers, $1,4 miljard aan kapitaaluitgaven, $2,6 miljard aan betalingen aan 
kapitaalverstrekkers, $1,9 miljard aan belastingen, royalty’s en andere betalingen aan overheden, en $21,9 miljoen aan 
gemeenschapsinvesteringen. Zie voor meer informatie het hoofdstuk “Waarden delen” vanaf blz. 126 in het Duurzaamheidsverslag 2021.

2021 Uitgekeerde economische waarde (in miljoenen)1, 9

Land Bedrijfskosten2

Lonen en 
voordelen voor 

werknemers Kapitaaluitgaven3

Betalingen 
aan kapitaal-
verschaffers4

Betalingen aan de 
overheid5, 6, 7

Gemeenschaps-
investeringen8 Totaal

Argentinië $81.0 $97.4 $103.9 $1.2 $83.1 $1.4 $368.0

Australië $751.7 $301.4 $459.6 $28.3 $441.5 $0.7 $1,983.2

Canada $513.5 $238.7 $149.3 $7.2 $65.0 $2.4 $976.1

Ghana $502.1 $134.6 $259.9 $8.3 $281.5 $8.4 $1,194.8

Mexico $899.4 $104.8 $134.6 $27.2 $670.3 $1.5 $1,837.8

Peru $339.9 $55.1 $156.6 $6.5 $176.7 $6.2 $741.0

Suriname $231.1 $62.5 $46.1 $0.1 $136.9 $0.8 $477.5

V.S. $325.7 $318.8 $69.4 $2,510.6 $18.5 $0.5 $3,243.5

Totaal $3,644.4 $1,313.3 $1,379.4 $2,589.4 $1,873.5 $21.9 $10,821.9

1  De in dit verslag vermelde gegevens over de verdeling van de waarde (gegenereerde en gedistribueerde economische waarde) zijn aangepast om geen rekening 
te houden met Nevada en andere operaties waar wij niet de operator zijn.

2  De bedrijfskosten omvatten kosten van toepassing op de verkoop van $4.475 (exclusief Nevada van $960), exploratie van $186 (exclusief Nevada van $23), 
geavanceerde projecten, onderzoek en ontwikkeling van $147 (exclusief Nevada van $7), en algemene en administratieve kosten van $249 (exclusief Nevada 
van $10) op toerekeningsbasis en contant betaald voor drooglegging in 2021 van $165 (exclusief Nevada van $15). De bedrijfskosten omvatten geen lonen en 
uitkeringen aan werknemers voor een bedrag van $1.313, opgenomen in de kolom lonen en uitkeringen aan werknemers; $432 aan betalingen aan overheden 
voor royalty’s, werkgeversbelastingen, onroerendezaakbelastingen en verkoop-/productiebelastingen, opgenomen in de kolom betalingen aan overheden; $77 aan 
indirecte kosten; $115 aan bijproductverkopen, die in onze 2021 10-K worden opgenomen als kredieten voor kosten die van toepassing zijn op verkopen; $104 aan 
andere contante uitgaven en $22 aan gemeenschapsinvesteringen, opgenomen in de kolom gemeenschapsinvesteringen.

3  Kapitaaluitgaven worden gepresenteerd op transactiebasis en zijn exclusief geactiveerde personeelslonen en -voordelen ten bedrage van $46, geactiveerde rente 
ten bedrage van $33 (exclusief Nevada ten bedrage van $5) en uitgaven in Nevada ten bedrage van $234.

4  De betalingen aan kapitaalverschaffers omvatten rentelasten, na aftrek van geactiveerde rente, van $274, geactiveerde rente van $33 (exclusief Nevada van $5), 
aan houders van gewone aandelen uitgekeerde dividenden van $1.757 en inkoop van gewone aandelen van $525.

5  Om te zorgen voor vergelijkbare rapportagegrenzen voor alle in dit verslag opgenomen gegevens over de verdeling van de waarde (gegenereerde economische 
waarde, gedistribueerde waarde, betalingen aan regeringen en gegevens over investeringen in de gemeenschap), zijn de gegevens van Nevada weggelaten.

6  Een eenmalige vrijwillige bijdrage aan de Republiek Suriname van $10 (zoals beschreven in onze 2021 10-K, blz. 148) is niet inbegrepen in de betalingen aan 
regeringen die in deze tabel zijn opgenomen.

7  De belastingen die zijn opgenomen in de betalingen aan de regeringen omvatten de contante betalingen van het lopende jaar voor inkomsten- en 
mijnbouwbelastingen en nog te betalen werkgevers-, eigendoms-, verkoop-, productie- en bronbelastingen. Bovendien omvatten de belastingen de in Argentinië 
betaalde uitvoerrechten. Door afronding is het mogelijk dat de bedragen niet kloppen.

8  De gegevens over de gemeenschapinvesteringen omvatten de directe uitgaven ten behoeve van de gemeenschap, de monetaire donaties en de monetaire 
waarde van de donaties in natura. Australië omvat het regionale kantoor in Perth; Canada omvat het regionale kantoor in Vancouver; de V.S. is exclusief 
Nevada en het hoofdkantoor in Denver. Verschillen tussen de totalen in de kolommen van de gemeenschapsinvesteringen in deze tabel en de totalen in de 
tabel van de gemeenschapsinvesteringen zijn het gevolg van afronding op decimalen. De gemeenschapinvesteringsgegevens zijn exclusief de bijdragen van het 
COVID-19 Wereldfonds.

9 GRI-normen openbaarmaking 201-1: Directe economische waarde die is gegenereerd en gedistribueerd. 

https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/sustainability/2021-report/newmont-2021-sustainability-report.pdf
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Op alle niveaus controleren of 
Newmont duurzaamheid naleeft

PROGRAMMA VOOR DUURZAAMHEIDSGARANTIE
Garantie van derden m.b.t. onze systemen, programma’s en wezenlijke, publiekelijk 
gerapporteerde duurzaamheidsinformatie.

PROGRAMMA VOOR HET CONTROLEREN VAN COMPLIANCE
Strenge audit van de operationele naleving van onze regelgevende en andere 
wettelijk bindende vereisten die wordt uitgevoerd door onafhankelijke auditors.

BEOORDELINGSPROGRAMMA VOOR GECOMBINEERDE 
VRIJWILLIGE TOEZEGGINGEN
Evaluatie en rapportage van prestaties volgens ons extern duurzaamheidskader en 
onze standaardverplichtingen.

VERIFICATIEPROGRAMMA VOOR WERELDWIJDE NORMEN
Op risico gebaseerde verificatie van onze operationele conformiteit met de 
wereldwijde duurzaamheidsnormen van Newmont.

PROGRAMMA VOOR KRITIEKE CONTROLEVERIFICATIES
Regelmatige teamcontroles van controles die essentieel zijn voor het beheer van 
onze belangrijkste operationele en andere risico’s die zijn vastgelegd in de 
wereldwijde normen.
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