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Gedragscode leveranciers
Inleiding

Freeport-McMoRan, haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (gezamenlijk
"FCX" of het "Bedrijf") willen het ethische en juridische gedrag zo hoog mogelijk houden. FCX
heeft dezelfde verwachtingen voor degenen met wie wij een zakelijke relatie onderhouden. De
Gedragscode Leveranciers (“Code”) is gebaseerd op de FCX Algemene gedragsregels. FCX
verstrekt deze Gedragscode voor Leveranciers om ervoor te zorgen dat onze verwachtingen en
normen worden begrepen en door iedereen worden gevolgd die betrokken is bij de activiteiten
van het Bedrijf. Voor de toepassing van deze Code wordt "Leverancier" gedefinieerd als een
bedrijf dat goederen of diensten aan het Bedrijf levert. Een Leverancier kan onder meer
omvatten; leveranciers, aannemers, consultants, verkopers, hun onderaannemers en alle
andere ingeschakelde derden.
FCX gelooft in zaken doen met leveranciers die de hoogste normen op het vlak van ethisch
verantwoord zakendoen aantonen. We streven naar wederzijds voordelige, langdurige relaties
met zakelijke partners die hun betrokkenheid bij deze normen aantonen.
We zijn toegewijd om ons bedrijf op een ethische manier te runnen, wat ervoor zorgt dat de
arbeidsomstandigheden veilig zijn, werknemers waardig en met respect worden behandeld, en
dat er aan onze verantwoordelijkheden voor het milieu en onze buurgemeenten wordt
voldaan. We verwachten dat onze Leveranciers zich aan dezelfde normen zullen houden.
We doen zaken in verschillende landen over de hele wereld. Vele wetten, lokale gewoonten en
sociale normen zijn afhankelijk van de locatie. Net zoals FCX moeten Leveranciers zich houden
aan de wetten van de landen waarin zij actief zijn, en zaken doen op basis van de Code. Als
lokale gebruiken of praktijken afwijken van de normen in de Code, dan moeten de Leveranciers
de Code volgen. Als er een ernstig conflict met de lokale verwachtingen is, wordt er van de
leveranciers verwacht dat zij met de lokale Contractbeheerder overleggen om de juiste manier
van zakendoen te bepalen. De Code is een aanvulling op, en vermindert of vervangt niet, de
contractuele verplichtingen die in een schriftelijke overeenkomst tussen FCX en de Leverancier
werden opgesteld.
We verwachten dat Leveranciers de Code lezen, begrijpen en ethische en verantwoorde
beslissingen nemen. Van de Leveranciers wordt verwacht dat zij zich houden aan de Code
wanneer ze zich op de Bedrijfsterreinen bevinden of werkzaamheden namens het Bedrijf
uitvoeren. Leveranciers die in een situatie terechtkomen die deze Code schendt, moeten deze
situatie onmiddellijk melden (zie het onderstaande gedeelte Niet-naleving rapporteren).
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Mensenrechten en arbeid

We zijn toegewijd om de mensenrechten te erkennen, respecteren en bevorderen, overal waar
we zaken doen. We zijn toegewijd om onze wereldwijde activiteiten in overeenstemming met
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties uit te voeren.
Op het gebied van veiligheid, de Vrijwillige Principes inzake Veiligheid en Mensenrechten zijn de
richtlijnen voor onze veiligheidsprogramma's.
We verwachten dat de Leveranciers arbeidsomstandigheden voorzien waarin werknemers met
waardigheid en respect worden behandeld en dat deze voldoen aan de lokale wetten. De
Leveranciers moeten zakelijke praktijken hebben, die het volgende handhaven:
• De bestrijding van discriminatie tijdens aanwerving en werk
• De bestrijding van alle vormen van gedwongen of onvrijwillige arbeid
• Verbod op kinderarbeid
• Het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen
Voor meer informatie, raadpleegt u ons Mensenrechtenbeleid.
Veiligheid en gezondheid

We zijn toegewijd aan het verstrekken van een veilige en gezonde werkomgeving voor onze
medewerkers en Leveranciers. Een fundamentele pijler van ons Veiligheid- en
Gezondheidsbeleid is het naleven van interne en externe veiligheids- en gezondheidsnormen,
als een minimumvereiste.
Er wordt van de werknemers van Leveranciers verwacht, bij het uitvoeren van werkzaamheden
voor FCX, dat zij zich, als een minimum, aan alle FCX veiligheidsnormen en -procedures houden,
en een veilige en gezonde werkplek voor hun werknemers voorzien. Op basis van het
Bedrijfsbeleid kan er opleiding over gevaren of andere opleidingen vereist zijn als deze namens
FCX werken. Als Leveranciers, op welk moment dan ook, het gevoel hebben dat ze hun werk
niet op een veilige manier kunnen uitvoeren of er treedt een veiligheidsincident op tijdens het
uitvoeren van het werk, dan moeten ze de werkzaamheden onmiddellijk worden gestopt en de
afdeling Site Veiligheid hiervan op de hoogte worden gebracht.
De beleidslijnen Aannemer Veiligheid, Gezondheidshandleiding en Veiligheid en Gezondheid
bepalen de minimumnormen voor veiligheid en gezondheid tijdens FCX-activiteiten.
Drugs- en alcoholvrije omgeving

De Leveranciers mogen niet onder invloed van middelen werken die hun prestaties zou kunnen
beïnvloeden of kunnen leiden tot een onveilige werkomgeving.
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Het gebruik, bezit, de aankoop of verkoop van illegale drugs is niet toegestaan op FCXgecontroleerde terreinen. Illegale drugs omvatten medicijnen die worden gebruikt zonder
voorschrift van een arts of niet in overeenstemming met de instructies van de arts.
Medewerkers van Leveranciers die gebruik maken van voorgeschreven medicatie die hun
werkbekwaamheid kunnen beïnvloeden of de mogelijkheid om veilig te werken, en die
essentiële taken uitvoeren, moeten de manager en/of aangewezen veiligheidspersoneel van de
Leverancier hiervan op de hoogte brengen.
Voor meer informatie, raadpleeg de beleidslijnen Aannemer Veiligheid,
Gezondheidshandleiding en Veiligheid en Gezondheid.
Milieubeheer

Wij geloven dat het onze verantwoordelijkheid is om de impact die onze activiteiten op het
milieu kunnen hebben te minimaliseren. Onze beleidslijnen en beheersystemen zijn ontworpen
om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de geldende milieuwet- en regelgeving in alle landen
waar wij actief zijn. Wij spannen ons in om continu onze prestaties op milieugebied te
verbeteren
Van Leveranciers wordt verwacht dat zij handelen op een wijze die in overeenstemming is met
het FCX milieubeleid en de milieuregels naleven als ze zich op de FCX-terreinen bevinden.
Voor meer informatie, raadpleegt u ons Milieubeleid.
Inzet voor de gemeenschap

We zijn toegewijd aan het uitvoeren van activiteiten op een manier die een positieve en open
relatie met de lokale gemeenschappen bevordert. We ontwikkelen infrastructuur,
ondersteunen inspanningen op het vlak van gezondheid, veiligheid en onderwijs, en zorgen
voor lokale werkgelegenheid en bedrijfsontwikkeling.
We respecteren de lokale culturen en gebruiken, ook die van inheemse volkeren die in de buurt
van onze activiteiten wonen, en gaan op een open en transparant wijze om met externe
belanghebbenden om onze maatschappelijke vergunning te behouden. We verwachten van
Leveranciers dat deze de naburige gemeenschappen en culturen respecteren, volgens de FCXbeleidslijnen. We moedigen Leveranciers aan om de lokale ontwikkelingsmogelijkheden te
maximaliseren door de lokale bevolking aan te werven, in de mate van het mogelijke, om de
positieve impact van onze leveringsketen op de lokale economie te maximaliseren.
Voor meer informatie, raadpleegt u ons Gemeenschapsbeleid.
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Ethiek en Verboden immorele praktijken

FCX's reputatie is opgebouwd op de kwaliteit van haar medewerkers en door haar
bedrijfsvoering op een correcte en ethische manier te voeren. De Leveranciers moeten zich
eveneens aan de hoogste normen van ethisch gedrag houden.
Corruptie en omkoping

Wij verbieden corruptie en omkoping met betrekking tot onze activiteiten in alle vormen. We
verwachten dat leveranciers zich houden aan alle van toepassing zijnde internationale en lokale
wet- en regelgevingen die betrekking hebben op corruptie en omkoping in de publieke sector,
waaronder de "U.S. Foreign Corrupt Practices Act" (Amerikaanse wetgeving inzake corruptie in
het buitenland).
De Leveranciers mogen aan buitenlandse ambtenaren niets waardevols aanbieden, geven of
beloven te geven, direct of indirect, om een buitenlandse ambtenaar te beïnvloeden om FCX of
Leveranciers te helpen bij het verkrijgen of behouden van zaken of ongepaste voordelen geven.
De Leveranciers mogen ook geen steekpenningen, smeergeld, illegale fooien of soortgelijke
betalingen aan personeel van het Bedrijf beloven, aanbieden of betalen voor het verkrijgen of
behouden van zaken met FCX.
Eerlijke concurrentie

We zijn toegewijd aan het handhaven van normen van eerlijke handelspraktijken, reclame en
concurrentie, en naleven van de geldende kartelbestrijding- en mededingingswetgeving. De
Leveranciers mogen zich niet inlaten met concurrentiebeperkende zakelijke praktijken die
gericht zijn op het beperken of afbreken van open concurrentie voor producten en diensten die
door de Leveranciers aan FCX worden geleverd.
Voor meer informatie, raadpleegt u ons Anticorruptiebeleid.
Belangenconflicten

Leveranciers moeten zakelijke beslissingen nemen, namens het Bedrijf, uitsluitend op basis van
gezond commercieel inzicht en wat het beste is voor het Bedrijf. Een belangenconflict kan
optreden als het persoonlijk belang van ofwel een werknemer van de Leverancier of een
werknemer van het Bedrijf interfereert met zijn of haar vermogen om een objectieve zakelijke
beslissing te nemen. Elk potentieel belangenconflict dient te worden aangegeven aan de lokale
Contractbeheerder.
Geschenken, entertainment en reizen geven
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Leveranciers zijn van vitaal belang voor ons succes, en daarom moet de relatie met leveranciers
op basis van eerlijke omgang zijn gebaseerd. Geschenken zijn niet nodig om met FCX zaken te
doen. Leveranciers mogen geen geschenken of entertainment aan FCX -medewerkers
aanbieden indien dit het vermogen van een FCX-werknemer kan beïnvloeden, of lijken te
beïnvloeden, om een beslissing op een eerlijke en onpartijdige manier te nemen. De
Leveranciers moeten de weigering van een werknemer om geschenken of entertainment te
aanvaarden respecteren. FCX medewerkers mogen maaltijden en entertainment aanvaarden,
als deze overeenkomen met de aanvaarde zakelijke praktijk, als deze voor een legitiem zakelijk
doel zijn en een geringe waarde hebben. Geschenken van geringe waarde kunnen onder meer
zijn: promotiemateriaal of kleine tekenen van waardering. Geschenken zoals geldmiddelen of
kasequivalenten zijn nooit aanvaardbaar. Leveranciers mogen nooit geschenken, entertainment
of reizen aanbieden aan FCX -medewerkers met inkoop gerelateerde posities.
We verwachten dat Leveranciers zich strikt houden aan deze eisen en hun activiteiten
dienovereenkomstig met het Bedrijf uitvoeren. Als een Leverancier vragen heeft over de vraag
of een bepaald geschenk of vorm van entertainment aanvaardbaar is, dan moet de Leverancier
contact opnemen met de plaatselijke Contractbeheerder of een e-mail sturen naar FCX Global
Compliance team op compliance@fmi.com voor meer informatie.
Vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendom

We nemen maatregelen om onze vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendom te
beschermen. Leveranciers met toegang tot vertrouwelijke FCX-informatie moeten deze
informatie beschermen alsof het hun eigen informatie is, en dit in overeenstemming met alle
van toepassing zijnde vertrouwelijkheidsovereenkomsten met betrekking tot deze informatie.
Leveranciers mogen geen vertrouwelijke FCX -informatie delen met derden, waaronder
concurrenten van FCX , zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
Contractbeheerder, ongeacht of de zakelijke relatie tussen FCX en de Leverancier blijft bestaan.
De Leveranciers moeten de intellectuele eigendomsrechten van FCX respecteren, met inbegrip
van haar handelsmerken en auteursrechtelijk beschermd materiaal.
Handelsbeperkingen

Wij zijn een wereldwijd bedrijf, en werken in gemeenschappen over de hele wereld. Het is
essentieel dat we in overeenstemming blijven met de van toepassing zijnde wetten, regels en
voorschriften met betrekking tot handel. Voor zover een Leverancier verantwoordelijk is voor
de import en export van goederen, moet de Leverancier op de hoogte zijn en voldoen aan alle
toepasselijke wetten die de internationale handel beperken. Van Leveranciers wordt verwacht
dat zij nauwkeurige douaneaangiften doen en de waarde of de aard van de goederen niet
verkeerd weergegeven, zodat dit op geen enkele manier een aansprakelijkheid voor FCX kan
scheppen. Leveranciers moeten de juiste handelsvergunningen verkrijgen.
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Antiboycot

De Amerikaanse wet verbiedt bedrijven om boycots op te leggen die niet door de Amerikaanse
regering werden opgelegd. Leveranciers mogen niet samenwerken met buitenlandse boycots of
beperkende handelspraktijken die niet door de Amerikaanse regering werden goedgekeurd.
Leveranciers mogen niet boycotten aansporen via om het even welke methode, met inbegrip
van mondelinge, schriftelijke, bod of voorstel, kredietbrieven of verzendinstructies.
Leveranciers mogen niet deelnemen aan een niet-gesanctioneerde boycot. Elk verzoek of
uitnodiging tot deelname aan een verboden boycot moet onmiddellijk worden gemeld aan de
juridische afdeling van FCX of FCX Nalevingslijn.
Sancties

De Amerikaanse regering legt van tijd tot tijd sancties op voor een aantal landen en individuen,
waardoor Amerikaanse bedrijven geen handel met hen mogen gedreven. We verwachten van
Leveranciers om stappen te ondernemen om te voorkomen dat er met een gesanctioneerd land
of individu, in verband met de activiteiten van een leverancier, of namens FCX, handel wordt
gedreven. Het Amerikaanse Ministerie van Financiën, Office of Foreign Asset Controls, heeft
een website waarop Leveranciers meer kunnen te weten komen over dehet Amerikaanse
sanctieprogramma. Ga naarhttp://www.treasury.gov/resource-center/sanctions voor meer
informatie.

Nauwkeurige en volledige boekhouding en administratie

De geloofwaardigheid van een bedrijf wordt op verschillende manieren beoordeeld. Een zeer
belangrijke manier is de integriteit van haar administratieve en boekhoudkundige procedures
en praktijken. De Leveranciers zijn verplicht om volledige, accurate, tijdige en begrijpelijke
informatie over de kwaliteit, veiligheid, personeel en financiële transacties en de resultaten van
de activiteiten in overeenstemming met de toepasselijke boekhoudkundige regels,
effectenwetgeving en professionele normen te handhaven.
Vragen stellen

Als u vragen heeft over deze Code:
• Raadpleeg het Bedrijfsbeleid op www.fcx.com
• Neem contact op met uw lokale Contractbeheerder
• Stuur een e-mail naar het FCX Global Compliance team compliance@fmi.com
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Niet-naleving rapporteren

Als u denkt dat de Code werd overtreden, moet u:
• Neem contact op met uw lokale Contractbeheerder
• Neem contact op met uw Sourcing Manager
• Meld dit telefonisch via de FCX Nalevingslijn
• Stuur een e-mail naar het FCX Global Compliance team compliance@fmi.com
Opmerking: Met FCX Nalevingslijn kan het Bedrijf meer te weten komen over incidenten of
andere bezorgdheden die kunnen leiden tot juridische of ethische problemen. Leveranciers die
via de FCX Nalevingslijn een klacht indien, kunnen anoniem blijven, met uitzondering van de
Leveranciers in Spanje 1, maar moeten zich wel identificeren als een Leverancier.

1

Spaanse Wet Bescherming Persoonsgegevens (Organieke wet 15/1999 met betrekking tot de Bescherming van
Persoonsgegevens) verbiedt anonieme meldingen.
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