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VOOR LEVERANCIERS
FEBRUARI 2018

VEILIGHEID, RESPECT, INTEGRITEIT, UITMUNTENDHEID
EN COMMITMENT ZIJN DE KERNWAARDEN DIE DE BASIS
VORMEN VOOR HOE WE ZAKENDOEN BIJ FREEPORTMCMORAN - OVERAL, ELKE DAG OPNIEUW. ZIJ VORMEN DE
KERN VAN WIE WE ZIJN EN HOE WIJ WERKEN.
Veiligheid

Integriteit

Veiligheid komt vóór alles, voor onszelf, onze
collega’s en onze gemeenschap.

We handelen op eerlijke, transparante en
verantwoorde wijze.

n

n

n

 e promoten veiligheid, gezondheid en welzijn
W
op onze locaties en in de gemeenschap
waarin we leven en werken.
 een werk is zo belangrijk en geen enkele
G
planning is zo urgent, dat er geen tijd overblijft
om werk op een veilige manier te plannen en
uit te voeren.
Voor veilige productie is het volgende vereist:
- We komen fit op ons werk, nemen
verantwoordelijkheid voor onze eigen
veiligheid en we bekommeren ons om de
veiligheid van anderen.
-W
 e houden ons aan de veiligheidsnormen en

-controles, duiden mogelijke gevaren aan en
nemen deze weg.
- We beschikken allemaal over het gezag
en de verantwoordelijkheid om het werk
stil te leggen als het niet veilig kan worden
uitgevoerd.
- We melden alle veiligheidsincidenten direct.

Respect
We behandelen elkaar en onze belanghebbenden
met respect.
n

n

n

n

2

 e gaan beleefd met elkaar om en met
W
personen
met wie we interacties aangaan.
 e stellen prijs op de diversiteit, ideeën,
W
perspectieven en ervaringen van onze
werknemers
en onze belanghebbenden.
 e nemen besluiten zonder
W
voorkeursbehandeling
of negatieve vooroordelen.
 e koesteren een cultuur die de vrije
W
uitwisseling van informatie en het delen van
ideeën ondersteunt.

n

We gaan eerlijk en oprecht te werk.

n

 e communiceren op open en nauwkeurige
W
wijze, zowel binnen als buiten het bedrijf.

n

We doen wat we zeggen.

n

 ij nemen verantwoordelijkheid voor onze
W
woorden, daden en besluiten.

Uitmuntendheid
We streven uitmuntendheid na in ons werk.
n

 zijn trots op het werk dat we doen en doen
We
altijd ons uiterste best.

n

 e moedigen verandering aan, verkennen
W
nieuwe opties en stellen aanvaarde praktijken
aan de kaak.

n

 werken samen aan het ontwikkelen en
We
implementeren van vernieuwende ideeën en
van oplossingen voor problemen en kwesties.

n

 werken hard met als doel het leveren van
We
hoogwaardige resultaten.

Inzet
We zetten ons in om bij te dragen aan de
duurzaamheid van het milieu op lange termijn en
de gemeenschap waarin we werken.
n

 e nemen verantwoordelijkheid voor onze
W
milieu- en maatschappelijke prestaties.

n

 e streven naar het minimaliseren van
W
mogelijke negatieve effecten op het milieu en
de samenleving tijdens de levenscyclus van
elk project.

n

 e nemen de mogelijkheden waar om de
W
winstgevendheid van onze bedrijfsvoering te
optimaliseren.

n

 gaan een partnerschap aan met
We
onze belanghebbenden om lokale
gemeenschappen te ontwikkelen, zodat
ze niet volledig afhankelijk zijn van de
aanwezigheid van onze activiteiten.
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VERANTWOORDELIJKHEDEN
VAN LEVERANCIERS
Freeport-McMoRan doet alleen zaken met leveranciers van goederen
en diensten, inclusief maar niet beperkt tot contractors, consultants,
leveranciers, hun onderaannemers en andere gecontracteerde derden
(gezamenlijk leveranciers), die onze kernwaarden delen en zich houden
aan een hoog niveau van ethisch en wettelijk gedrag.
Wij streven ernaar om voor beide partijen lange termijnrelaties aan te gaan met leveranciers die hun
commitment tonen aan onze Gedragscode voor leveranciers (de Code), die gebaseerd is op de
Principes voor Zakelijk Gedrag van ons bedrijf. Wij verwachten van onze leveranciers dat zij ervoor
zorgen dat hun werknemers die werkzaam zijn bij FCX, of namens FCX handelen, zowel in als buiten
FCX-bedrijfsomgevingen, de Code lezen, begrijpen en naleven.
Van leveranciers wordt verwacht dat zij zich houden aan de wetten van de landen waar zij actief zijn
en zakendoen volgens de Code, zelfs als plaatselijke of landelijke gewoonten of gebruiken afwijken
van de normen in de Code. Indien er een ernstig conflict is met de plaatselijke verwachtingen, dienen
leveranciers contact op te nemen met de landelijke Contractbeheerder of de Supply Chain afdeling.

Ethische beslissingen nemen
Wij verwachten van onze leveranciers dat zij ethische beslissingen nemen, en commitment
tonen om correct te handelen ongeacht de kosten, en om de Code en onze waarden
dagelijks uit te dragen. Alle vermoedelijke of feitelijke overtredingen van de Code dienen
onmiddellijk gemeld te worden via de in de Code beschreven meldpunten. De Code vormt
een aanvulling op, maar doet geen afbreuk aan en komt niet in de plaats van, contractuele
verplichtingen tussen FCX en haar leveranciers.
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KRACHT VAN WAARDEN:
ONZE MENSEN
Het garanderen van een veilige en gezonde werkplek waar iedereen
eerlijk en met respect wordt behandeld, is een hoge prioriteit bij FCX.

Bevordering van een veilige en gezonde werkomgeving
Wij stellen alles in het werk om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en
leveranciers te waarborgen, inclusief het naleven van diverse interne en externe veiligheids- en
gezondheidsnormen. Wij verwachten van leveranciers dat zij alle FCX-veiligheidsstandaarden en
-procedures naleven en hun werknemers een veilige en gezonde werkplek bieden. Op basis van
de verrichte werkzaamheden kunnen leveranciers en/of hun werknemers verplicht worden om bij
een FCX-bedrijf veiligheidsopleidingen of andere cursussen te volgen. Als leveranciers op enig
moment niet het gevoel hebben dat ze hun werk op een veilige manier kunnen uitvoeren of als er
zich een veiligheidsincident voordoet, moeten ze onmiddellijk stoppen met werken en de Afdeling
Safety op hun locatie op de hoogte brengen.
Zie voor meer informatie het Contractors Handboek Veiligheid en Gezondheid en het Veiligheidsen Gezondheidsbeleid.

VEILIGHEID
n

W
 ij bevorderen veiligheid, gezondheid en welzijn bij onze activiteiten en in de omgeving waar we
wonen en werken.

Drugs- en alcoholvrije omgeving
Om veilig en efficiënt te kunnen werken, moeten we helder kunnen denken en snel kunnen
reageren. Medewerkers van leveranciers mogen niet onder invloed zijn van verdovende middelen
die de werkprestaties kunnen beïnvloeden of hinderen en een onveilige werkomgeving creëren.
Het gebruik, bezit, overdracht, aankoop of verkoop van illegale drugs of alcohol in de
werkomgeving is niet toegestaan. Voor de toepassing van dit beleid wordt onder werkomgeving
verstaan: alle terreinen (inclusief parkeerplaatsen), gebouwen, voertuigen, apparatuur en andere
eigendommen van of gehuurd door FCX. Daarenboven omvat de werkomgeving alle situaties
waarin een Leverancier werkzaamheden verricht voor FCX, zowel op als buiten FCX-gecontroleerd
eigendom, en alle situaties waarin een Leverancier redelijkerwijs lijkt te handelen in het kader van
zijn of haar opdrachten voor FCX.
Illegale geneesmiddelen zijn onder andere receptgeneesmiddelen die zonder geldig
doktersvoorschrift worden gebruikt of die niet in overeenstemming zijn met de aanwijzingen van
een arts of apotheker. Elke Leverancier die gebruik maakt van voorgeschreven of onderhands
verkrijgbare medicatie die zijn of haar geschiktheid of vermogens om veilig te werken en zijn werk
uit te voeren kan aantasten, dient onmiddellijk zijn Contractbeheerder, de Supply Chain manager
of door de Leverancier aangewezen veiligheidspersoneel hiervan op de hoogte te stellen.
Zie het Contractors Handboek Veiligheid en Gezondheid en het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid
voor bijzonderheden.

VEILIGHEID
n

W
 ij nemen bij het werken de verantwoordelijkheid voor onze eigen veiligheid en letten op de
veiligheid van anderen.
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KRACHT IN WAARDEN:
ONS BEDRIJF
Bij FCX zijn we eerlijk en transparant in ons werk en houden wij ons aan
de hoogste ethische normen bij het zakendoen en het verwerken van
bedrijfsinformatie. Wij communiceren open en correct, zowel binnen als
buiten het bedrijf.

Vermijden van Belangenconflicten
Van leveranciers wordt verwacht dat zij namens het bedrijf zakelijke beslissingen nemen die
uitsluitend gebaseerd zijn op zuiver zakelijke overwegingen. Belangenverstrengeling kan zich
voordoen indien een Leverancier partijdig is of een persoonlijk belang heeft waardoor een
objectieve zakelijke beslissing in het belang van de onderneming wordt belemmerd. Mogelijke,
feitelijke of vermeende belangenconflicten dienen onmiddellijk aan de lokale Contractbeheerder te
worden gemeld.

Geschenken, maaltijden, entertainment en reizen
Leveranciers zijn essentieel voor ons succes en daarom moeten relaties met leveranciers
gebaseerd zijn op gezonde zakelijke beslissingen en eerlijke handel. Leveranciers mogen geen
persoonlijke geschenken, gunsten, ongewone gastvrijheid, leningen, amusement of enige andere
vorm van compensatie of voordeel aanbieden aan FCX-werknemers indien dit de mogelijkheden
van een FCX-werknemer om op een eerlijke en onbevooroordeelde manier een oordeel te vellen
zou kunnen aantasten of lijkt te belemmeren. Geschenken zijn niet vereist om zaken te doen met
FCX. Leveranciers moeten de weigering van een FCX-werknemer om geschenken of entertainment
te accepteren respecteren.
Voor vragen of een bepaald geschenk of bepaalde vorm van entertainment aanvaardbaar zijn,
kunt u contact opnemen met de lokale Contractbeheerder of de Supply Chain afdeling of het FCX
Global Compliance team: compliance@fmi.com.

WELKE SOORTEN GESCHENKEN ZIJN AANVAARDBAAR?
Onze medewerkers mogen maaltijden en entertainment accepteren die in overeenstemming
zijn met gangbare zakelijke praktijken, voor een legitiem zakelijk doel en van minimale
waarde, zoals promotionele artikelen of kleine geschenken. Giften van contanten of andere
dingen van waarde zijn verboden. Leveranciers mogen geen geschenken, entertainment of
reizen aanbieden aan werknemers van FCX in inkoopfuncties zonder goedkeuring van FCX
Management en in overeenstemming met het FCX Global Supply Chain beleid.

INTEGRITEIT
n
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W
 ij zijn eerlijk, transparant en verantwoordelijk in alle zakelijke transacties.
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Nauwkeurige boeken en gegevens bijhouden
De geloofwaardigheid van een onderneming wordt op vele manieren beoordeeld. Een zeer
belangrijke manier is de integriteit van zijn boeken, administratie en boekhouding. Leveranciers zijn
verplicht volledige, nauwkeurige en tijdige informatie te verstrekken over financiële transacties en
bedrijfsresultaten in overeenstemming met de van toepassing zijnde boekhoudregels, wetgeving
en professionele standaarden.

INTEGRITEIT
n

W
 ij communiceren open en correct, binnen en buiten het bedrijf.

Bescherming van vertrouwelijke informatie
en intellectuele eigendommen
Wij nemen verschillende maatregelen om onze vertrouwelijke informatie en intellectuele
eigendom te beschermen. Leveranciers die toegang hebben tot deze informatie zijn verplicht
deze te beschermen, op dezelfde wijze als zij hun eigen informatie zouden beschermen, en in
overeenstemming met toepasselijke geheimhoudingsovereenkomsten. Leveranciers mogen
vertrouwelijke FCX-informatie niet delen met derden, inclusief concurrenten van FCX, zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Contractbeheerder of Koper. Deze verplichting blijft
ook na beëindiging van een zakelijke relatie tussen FCX en de Leverancier bestaan. Leveranciers
moeten de intellectuele eigendomsrechten van FCX respecteren, inclusief de handelsmerken en
auteursrechtelijk beschermd materiaal.

INTEGRITEIT
n

W
 ij nemen verantwoordelijkheid voor onze woorden, acties en besluiten.
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STERKTE IN WAARDEN:
ONZE BELANGHEBBENDEN
Verantwoord beheer van onze natuurlijke hulpbronnen en sterke
partnerschappen met belanghebbenden zijn cruciaal voor de manier
waarop wij waarde creëren en bijdragen aan duurzame ontwikkeling in
de landen en gemeenschappen waar wij actief zijn.

Bijdragen aan onze gemeenschappen
Wij ontwikkelen positieve relaties in onze omgeving en gaan open en transparant om met
belanghebbenden om ons bedrijf te leiden en te laten groeien. Wij werken samen met lokale
gemeenschappen om infrastructuur te ontwikkelen, en wij ondersteunen inspanningen op het gebied
van gezondheid, veiligheid en onderwijs. Tevens bieden wij lokale werkgelegenheid en zakelijke
ontwikkelingsmogelijkheden.
Wij streven ernaar de behoeften, culturen en gebruiken van lokale gemeenschappen in onze
omgeving te bevorderen en te respecteren. Wij verwachten van leveranciers dat zij werken op een
manier die de lokale gemeenschappen respecteert en in overeenstemming is met het beleid van
FCX. Wij moedigen leveranciers aan om lokale ontwikkelingsmogelijkheden te maximaliseren door
ons personeelsbeleid en door zoveel mogelijk lokaal in te kopen om de positieve effecten van onze
toeleveringsketen in de lokale economie te optimaliseren.
Zie ons Community-beleid voor meer informatie.

COMMITMENT
n

W
 ij zetten ons in om bij te dragen aan de duurzaamheid van het milieu en de gemeenschappen
waarin we werken.

Milieuzorg
FCX zet zich in om de mogelijke negatieve impact van onze activiteiten op het milieu te minimaliseren
door gebruik van risicomanagementstrategieën op basis van gedegen wetenschappelijke
kennis. Wij voldoen aan alle van toepassing zijnde milieuwetten en -voorschriften en passen
milieubeheersystemen toe die ISO 14001-gecertificeerd zijn of voldoen aan een gelijkwaardige norm.
Bij al onze activiteiten streven wij er voortdurend naar om onze milieuprestaties te verbeteren.
FCX verwacht van leveranciers dat zij hun activiteiten uitvoeren in overeenstemming met het
milieubeleid van FCX en dat zij de milieuwetten, -voorschriften en -specificaties naleven bij het
gebruik van FCX-eigendommen.
Zie ons milieubeleid voor meer informatie.

COMMITMENT
n
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W
 ij streven ernaar om mogelijke negatieve milieu- en sociale effecten gedurende de hele cyclus
van elk project te minimaliseren.
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Mensenrechten en arbeid
Respect voor mensenrechten is een reeds lang bestaand commitment van FCX. Ons beleid is erop
gericht onze activiteiten uit te voeren op een wijze die in overeenstemming is met de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, met de wetten en voorschriften
van gastlanden en de richtlijnen van de Verenigde Naties voor zakendoen en mensenrechten. We
stemmen onze beveiligingsprogramma’s af op de richtlijnen van de Vrijwillige beginselen inzake
veiligheid en mensenrechten.
Wij verwachten van onze leveranciers dat zij iedereen in en rond onze activiteiten met respect
behandelen. Dit omvat:
n

 et waarborgen van eerlijke behandeling en arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers,
H
met inbegrip van het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandeling

n

Verbod op gedwongen, verplichte of kinderarbeid en mensenhandel

n

Verbod op intimidatie en discriminatie

n

 aststellen en handhaven van klachtenprocedure om problemen tijdig
V
en op transparante wijze te registreren en aan te pakken

Zie ons mensenrechtenbeleid voor meer informatie.

RESPECT
n

W
 ij behandelen elkaar en onze stakeholders met respect.

Bestrijding van corruptie en omkoping
FCX verbiedt corruptie en omkoping in alle vormen met betrekking tot onze activiteiten. Wij
verwachten van leveranciers dat zij zich houden aan internationale en lokale wetten en voorschriften
die omkoping van overheidsfunctionarissen en anderen verbieden, waaronder de Amerikaanse wet
op buitenlandse corruptiepraktijken.
Geen enkele belofte of overdracht van iets van waarde, direct of indirect, mag worden gedaan aan
een overheidsfunctionaris in een poging om een zakelijke beslissing ongeoorloofd te beïnvloeden of
een ongepast voordeel voor FCX en haar leveranciers te verkrijgen. FCX verbiedt leveranciers om
steekpenningen, smeergeld, illegale giften of soortgelijke betalingen aan personeel van het bedrijf te
beloven, aan te bieden of te betalen met het oog op het verkrijgen of behouden van zaken met FCX.
Zie ons Anti-corruptiebeleid voor meer bijzonderheden.

INTEGRITEIT
n

W
 ij zijn eerlijk, transparant en verantwoordelijk.
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KRACHT IN WAARDEN:
ONZE MARKT
Bij FCX streven wij naar de bescherming van onze reputatie als
betrouwbaar bedrijf dat eerlijk zakendoet en transparant handelt. Wij
concurreren eerlijk en in overeenstemming met de hoogste ethische
normen en alle van toepassing zijnde mededingingswetten.

Bevorderen van eerlijke concurrentie
Wij zetten ons in voor het handhaven van normen op het gebied van eerlijk zakendoen, reclame
en concurrentie en het naleven van de geldende antitrust- en mededingingswetten. Leveranciers
mogen niet deelnemen aan oneerlijke bedrijfspraktijken die gericht zijn op het beperken of
beperken van de volledige en open concurrentie voor producten en diensten die door leveranciers
aan FCX worden geleverd.
Zie ons richtlijnen voor eerlijke concurrentie.

Naleving van Handelsbeperkingen
Wij zijn een wereldwijd opererend bedrijf, dat in gemeenschappen over de hele wereld actief is.
Deze wereldwijde focus vereist dat wij wetten die de internationale handel reguleren, kennen en
naleven. Hieronder vindt u een aantal activiteiten die onder het handelsrecht vallen.
Beperkingen van uitvoer en invoer. Leveranciers die betrokken zijn bij de in- en uitvoer van
goederen moeten over de juiste vergunningen beschikken en op de hoogte blijven van de regels
die van toepassing zijn. Van leveranciers wordt verwacht dat zij nauwkeurige douaneaangiften
doen en dat zij de waarde of aard van de goederen niet op enigerlei wijze onjuist beschrijven
waardoor FCX aansprakelijk kan worden gesteld.
Illegale boycots. De Amerikaanse wetgeving verbiedt bedrijven zich te houden aan buitenlandse
boycots die niet zijn goedgekeurd door de Amerikaanse regering. Leveranciers mogen niet
meewerken aan niet-bekrachtigde buitenlandse boycots of gelimiteerde handelspraktijken, of
aan boycot samenwerking via welke methode dan ook, zoals mondeling, schriftelijk, bieding of
voorstellen, kredietbrieven of verzendinstructies. Elke Leverancier die een verzoek ontvangt om
deel te nemen aan een niet-bekrachtigde buitenlandse boycot moet het verzoek onmiddellijk
melden bij de FCX Juridische afdeling of FCX Compliance Line.
Economische handelssancties. Soms legt de Amerikaanse regering handelssancties op die de
handel met bepaalde landen, personen of entiteiten beperken. Het is belangrijk dat leveranciers
stappen ondernemen om te voorkomen dat zij zakendoen met een land of persoon die in verband
met hun zaken met of namens FCX is bekrachtigd. Voor meer informatie over Amerikaanse
sanctieregelingen kunt u het Amerikaanse ministerie van Financiën, Office of Foreign Asset
Controls online bezoeken op http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions.

INTEGRITEIT
n

10

W
 ij zijn eerlijk, transparant en verantwoordelijk in onze omgang met concurrenten en klanten.
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HET BELANG
VAN MELDINGEN
Leder van ons heeft de verantwoordelijkheid om vermoedelijke schendingen van
de Code, het beleid en de procedures van FCX en de toepasselijke wetgeving zo
snel mogelijk te melden aan het juiste personeel. Deze snelle rapportage zorgt
ervoor dat eventuele problemen tijdig worden aangepakt en opgelost.

FCX-meldpunt
Het FCX-meldpunt is 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar voor
het melden van incidenten of andere issues die aanleiding geven tot juridische
of ethische bezwaren. Leveranciers kunnen anoniem blijven, maar moeten zich
als leverancier identificeren.
Land

WANNEER U CONTACT
OPNEEMT MET DE FCXNALEVINGSLIJN
n

 wordt verbonden met
U
een medewerker die uw
moedertaal spreekt.

n

 e vertegenwoordiger
D
maakt een notitie van al uw
informatie en herhaalt deze,
zodat u de informatie kunt
bevestigen.

n

 ontvangt een
U
rapportnummer
en een persoonlijk
identificatienummer met een
geschat tijdstip waarop u kunt
terugbellen voor updates.

n

 oe meer informatie
H
u geeft, hoe beter. Als we
niet voldoende informatie
ontvangen (namen, datums,
details, enz.), kunnen we uw
zorgen mogelijk niet goed
onderzoeken.

n

 a met enige regelmaat na
G
of aanvullende informatie is
vereist.

n

 wordt op de hoogte
U
gesteld nadat het
diepgaande onderzoek is
voltooid en de vereiste actie
is ondernomen.

Nummer

Australië

1-800-239-835

Chili

55-281-8326

Finland

0-800-91-7358

Indonesië

001-803-10-02-1382

Nederland

0800-023-1027

Peru

0800-77-150

Spanje

900-97-1097

Verenigd Koninkrijk

0-800-051-9072 / 0-808-234-1567

Verenigde Staten

800-295-6783

Overige locaties

AT&T Direct® Access

Bronnen voor het verkrijgen van hulp en het
melden van mogelijke overtredingen
Voor vragen over de Code, het bespreken van onderwerpen of het rapporteren
van een incident:
n

L
 ees het beleid van het bedrijf op www.fcx.com

n

Neem contact op met uw lokale contractbeheerder of de Supply Chain afdeling

n

N
 eem contact op met de Savety Manager van uw bedrijf

n

E
 -mail het FCX Global Compliance team op compliance@fmi.com

n

C
 ontact opnemen met FCX Compliance Line:
- Telefoon per locatie
- https://fcxcompliance.alertline.com
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