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Sinds 1905 hebben we wetenschap en natuurlijke hulpbronnen 
getransformeerd tot producten die de wereld nodig heeft. We gaan nu 
verder als een wereldwijd en volledig geïntegreerd aluminiumbedrijf – 
innovatief en duurzaam.

Bij Hydro zijn we zorgzaam om wat we doen en hoe we het doen. Wij 
willen onze klanten en andere belanghebbenden kunnen laten zien dat 
onze producten en oplossingen op de meest verantwoorde wijze zijn 
gemaakt: efficiënt wat betreft middelen en energie, met een minimale 
voetafdruk voor milieu en klimaat, met respect voor mensen- en arbeids-
rechten en in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving.

De verwachtingen van belanghebbenden ten aanzien van verantwoord 
ondernemen veranderen voortdurend. Hoewel onze basisprincipes en 
-normen hetzelfde blijven, werken we regelmatig onze gedragscode bij 
om ervoor te zorgen dat we de ontwikkelingen voor blijven.

Deze gedragscode is gebaseerd op onze waarden Zorg, Moed en Samen-
werking (Care, Courage, Collaboration). De principes, normen en eisen 
zoals die in de gedragscode zijn verwoord, geven aan wat wij als verant-
woord ondernemen beschouwen. De Gedragscode is ontwikkeld om je 
te helpen bij het maken van de juiste keuzes voor jezelf en voor Hydro. 

Ik verwacht dat iedereen de nieuwe Gedragscode leest en begrijpt, 
en ervoor zorgt dat de eisen worden nageleefd. Alleen zo zal men ons 
blijven beschouwen als het vertrouwde bedrijf dat wij zijn.

Verantwoord ondernemen, altijd met integriteit en als verantwoorde onder-
neming is niet alleen de enige juiste manier, het is The Hydro Way.

Welkom bij onze nieuwe Gedragscode.

Hilde Merete Aasheim 
President en CEO
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1.1 Onze betrokkenheid bij naleving en integriteit

De Gedragscode weerspiegelt onze voortdurende inzet voor de 
toepassing van een integere bedrijfsvoering en naleving binnen 
onze internationale organisatie op iedere locatie waar wij actief 
zijn en namens Hydro activiteiten uitvoeren. Deze Gedragscode 
vormt de basis van onze inzet om juist en integer te handelen. 
De Gedragscode is ontwikkeld om je te ondersteunen bij het 
maken van de juiste keuzes voor jezelf en voor Hydro. Als mede-
werker van Hydro word je geacht de regels van de Gedragscode 
te volgen, en altijd te streven naar een goed oordelingsvermo-
gen, zorgvuldigheid en respect bij alle activiteiten die je voor 
het bedrijf onderneemt. Deze versie van de Gedragscode Code 
vervangt alle voorgaande versies van de Gedragscode en is 
goedgekeurd door de raad van bestuur van Norsk Hydro ASA.

Toepassing Gedragscode 
Als internationale organisatie moeten we handelen conform 
de wet- en regelgeving van de landen waarin we actief zijn. 

Verwijzingen in deze Gedragscode naar “Hydro” of “het 
bedrijf” moeten worden geïnterpreteerd als Norsk Hydro ASA 
en volle dochterondernemingen. De Gedragscode is onge-
acht locatie van toepassing op alle medewerkers van Hydro 
incl. tijdelijk personeel, consultants en anderen die werken 
namens Hydro of Hydro wereldwijd vertegenwoordigen, en 
alle leden van de raad van bestuur van Hydro. Deze is ook van 
toepassing op alle medewerkers van bedrijven die gedeel-
telijk eigendom zijn van Hydro, indien en in zoverre deze is 
goedgekeurd door het bestuursorgaan van deze bedrijven. In 
de juridische entiteiten waarvan Hydro minder dan 100% van 
de stemrechten in handen heeft, zullen de vertegenwoordigers 
van Hydro in de raden van bestuur zich gedragen overeen-

komstig de Gedragscode van Hydro en ernaar streven de 
uitgangspunten van deze Gedragscode te implementeren.

Afwijkingen
Iedere gevraagde afwijking van de vereisten in deze Gedragscode 
wordt behandeld door de President en CEO conform de inter-
nationale richtlijn “The Hydro Way and Governance System” 
(Hydro’s manier van werken en governancesysteem), met uitzon-
dering van afwijkingen die betrekking hebben op de President en 
CEO. Deze worden behandeld door de raad van bestuur.

1.2 Onze verantwoordelijkheden

Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij een bijdrage le-
veren aan Hydro’s ethische cultuur door Hydro’s Gedragscode 
te begrijpen, Hydro’s betrokkenheid bij naleving en integriteit 
te aanvaarden, nalevingsvereisten af te dwingen en schen-
dingen te vermijden. Je moet voorkomen te handelen in strijd 
met deze Gedragscode of anderen hiertoe aan te zetten, zelfs 
als dergelijke afwijkingen onder de desbetreffende omstandig-
heden in het belang lijken te zijn van het bedrijf. 

Verantwoordelijkheden van medewerkers
Als medewerker van Hydro wordt er van je verwacht dat je 
integer en transparant zakendoet en de hoogste ethische 
normen hanteert in de omgang met klanten, zakenpartners, 
collega’s of andere belanghebbenden. Iedere medewerker 
heeft de verantwoordelijkheid om:

• Altijd te handelen overeenkomstig de Gedragscode, andere 
stuurdocumenten, het arbeidsreglement en de toepasselijke 
wet- en regelgeving.

1 Begrijpen en 
naleven van onze 
Gedragscode
Deze Gedragscode is gebaseerd op de waarden van Hydro en 
biedt samen met Hydro’s beleid en procedures en toepasselijke 
wet- en regelgeving een raamwerk voor wat wij beschouwen  
als verantwoord gedrag. 
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Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij een 
bijdrage leveren aan Hydro’s ethische cultuur 
door Hydro’s Gedragscode te begrijpen, Hydro’s 
betrokkenheid bij naleving en integriteit te 
aanvaarden, nalevingsvereisten af te dwingen en 
schendingen te vermijden. 
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• Activiteiten te vermijden die zelfs maar de schijn kunnen 
wekken dat ze onethisch of onrechtmatig zijn.

• Direct vragen te stellen of advies in te winnen als je delen 
van de Gedragscode niet volledig begrijpt of wordt gecon-
fronteerd met een ethische vraag of kwestie.

• Direct je zorgen te uiten bij vermoedelijke schendingen van 
de Gedragscode, andere stuurdocumenten, het arbeidsre-
glement of wet- en regelgeving.

• Volledige en eerlijke medewerking te verlenen aan eventue-
le interne onderzoeken.

• Nooit op te treden tegen personen die in goed vertrouwen 
een melding van een mogelijke schending doen.

• Deel te nemen aan aangeboden nalevingstrainingen.  

Verantwoordelijkheden van  
leidinggevenden, managers en supervisors
Onze leidinggevenden, managers en supervisors zijn ervoor 
verantwoordelijk en hebben bijkomende verantwoordelijk-
heden om te waarborgen dat de activiteiten die onder hun 
verantwoordelijkheid vallen worden uitgevoerd in overeen-
stemming met de Gedragscode, andere stuurdocumenten en 
de toepasselijke wet- en regelgeving. Hydro leidinggevenden, 
managers en supervisors dienen:

• Het goede voorbeeld te geven en een positief rolmodel te 
zijn om medewerkers aan te sporen de Gedragscode na te 
leven en eerlijk, transparant en integer zaken te doen.

• De vereisten van de Gedragscode openlijk te bespreken met 
hun teams om te waarborgen dat zij de normen begrijpen 
en naleven.

• Het belang van ethiek en naleving te benadrukken.
• Een werkomgeving te creëren op basis van vertrouwen 

waarin medewerkers zich op hun gemak voelen om hun 

zorgen te uiten en de juiste ondersteuning en begeleiding 
krijgen.

• Een ethische cultuur te creëren waarin naleving wordt be-
vorderd, medewerkers worden gestimuleerd hun vragen en 
zorgen te uiten en iedere vorm van vergelding verboden is. 

• Meldingen van medewerkers over vermoedelijke schendin-
gen direct aan te pakken en aan te kaarten bij de Plant/Lo-
cation Manager, Human Resources, de afdeling Compliance 
of Legal.

• Medewerkers te erkennen en te belonen die naleving en 
ethisch gedrag nastreven en bevorderen.

Verklaring. 
Alle medewerkers moeten van tijd tot tijd verklaren dat 
ze de Gedragscode hebben gelezen en begrepen, dat ze 
de normen van de Gedragscode naleven en dat ze ermee 
instemmen schendingen te melden via de beschikbare 
rapporteringsmogelijkheden.

1.3 Advies inwinnen, zorgen uiten en vermoedelijke 
schendingen melden

Hydro zet zich in voor het creëren van een cultuur van 
vertrouwen waarin medewerkers zich op hun gemak voelen 
vragen te stellen, advies in te winnen, zorgen te uiten en 
vermoedelijke schendingen te melden. Je vragen en zorgen 
worden uiterst serieus genomen en je wordt aangemoedigd 
deze in goed vertrouwen te uiten. Het bieden van concrete 
informatie over de kwestie helpt bij een adequate follow-up.

We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om ons direct 
uit te spreken bij ethische kwesties en vermoedelijke schen-

We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om 
ons direct uit te spreken bij ethische kwesties en 
vermoedelijke schendingen. 
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Hydro tolereert geen enkele vorm van vergelding 
tegen personen die in goed vertrouwen vragen 
stellen, zorgen kenbaar maken, melding maken van 
een vermoedelijke schending of deelnemen aan een 
intern bedrijfsonderzoek. 
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dingen. Normaliter dien je je zorgen en klachten te bespreken 
met je supervisor. Als je je, om wat voor reden dan ook, 
niet op je gemak voelt om je zorgen kenbaar te maken bij je 
supervisor, of van mening bent dat je supervisor je melding 
niet op de juiste manier heeft afgehandeld, kun je je zorgen 
ook uiten bij:

• De manager van je supervisor/manager
• Je vakbondsvertegenwoordiger/

veiligheidsvertegenwoordiger
• Je Plant/Location manager
• Een medewerker van Human Resources
• Een medewerker van Legal 
• Een medewerker van Compliance
• Een medewerker van HSE
• Een medewerker van Internal Audit  

Hydro’s AlertLine kan worden gebruikt als je liever geen mel-
ding maakt bij een van de andere hierboven genoemde opties. 
Je kunt je zorgen kenbaar maken bij de Hydro AlertLine door:

• Een bezoek te brengen aan: Hydro.AlertLine.com om 
kwesties online te melden.

• Een gratis telefoonnummer te bellen. De telefoonnummers 
en instructies vind je op de AlertLine-posters in de vesti-
gingen van Hydro, Hydro’s intranetsite en Hydro.AlertLine.
com. De AlertLine wordt vertrouwelijk beheerd door een 
onafhankelijke externe instantie. De AlertLine is 24/7 en 365 
dagen per jaar beschikbaar om je meldingen te ontvangen. Je 
kunt ervoor kiezen om een anonieme melding te doen via de 
AlertLine, tenzij lokale regelgeving dit verbiedt. De AlertLine 
biedt ook tolkdiensten in diverse talen aan. De specialisten 
van de AlertLine sturen de kwesties direct door naar Hydro’s 
Internal Audit Corporate Department voor passende maatre-
gelen en acties.

Zero tolerance voor represailles
Hydro tolereert geen enkele vorm van vergelding tegen per-
sonen die in goed vertrouwen vragen stellen, zorgen kenbaar 
maken, melding maken van een vermoedelijke schending of 
deelnemen aan een intern bedrijfsonderzoek. 

In goed vertrouwen betekent dat je er oprecht van overtuigd 
bent dat er een legitiem probleem is.

Er is sprake van vergelding als mensen zich niet durven uit te 
spreken of als er maatregelen tegen iemand worden genomen 
na het uiten van zorgen. Het optreden tegen personen na het 
melden van een kwestie is een schending van deze Gedrags-
code. Anderzijds worden kwaadaardige en opzettelijk valse 
meldingen niet getolereerd. Personen die bewust wraakmaat-
regelen nemen of opzettelijk een valse melding doen, kunnen 
worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaron-
der een beëindiging van het dienstverband. Als je het ver-
moeden hebt dat er sprake is van represailles op de werkplek, 
moet je dit direct kenbaar maken via de Hydro AlertLine of 
een andere rapporteringsmogelijkheid.

Ethische keuzes maken
Wij verwachten dat je goed geïnformeerd bent en een goed 
beoordelingsvermogen hanteert als je namens Hydro zakelij-
ke beslissingen neemt. Als je wordt geconfronteerd met een 
ethische kwestie, stel je jezelf de volgende vragen:

• Is mijn handeling rechtmatig?
• Handel ik in overeenstemming met Hydro’s Gedragscode 

en andere stuurdocumenten?
• Beschik ik over voldoende informatie om een welover-

wogen keuze te maken? Indien dit niet het geval is, heb ik 
advies ingewonnen bij de beschikbare bronnen?

• Zou ik me op mijn gemak voelen als ik mijn manier van 
handelen zou moeten uitleggen aan mijn collega’s, mijn 
supervisor, mijn familie en mijn vrienden?

• Is mijn manier van handelen van positieve invloed op 
Hydro’s reputatie?  

Als je deze vragen niet met “ja” kunt beantwoorden of er  
niet zeker van bent, neem je geen besluit of maatregelen 
totdat je advies hebt ingewonnen om je te helpen de juiste 
keuze te maken.

1.4 Schendingen en verantwoordelijkheid

Je mag nooit onrechtmatig of onethisch handelen, zelfs niet 
als dit naar jouw mening in het beste belang voor het bedrijf 
lijkt te zijn of als een supervisor of andere medewerker je dit 
heeft opgedragen. 

Overtredingen van de wet kunnen worden gemeld bij de 
bevoegde wetshandhavingsautoriteiten. 

Schendingen van deze Gedragscode worden niet getolereerd 
en kunnen resulteren in ernstige gevolgen voor jou en Hydro, 
waaronder disciplinaire maatregelen, beëindiging van het 
dienstverband, strafrechtelijke vervolging, forse boetes, sanc-
ties en reputatieschade. Schendingen kunnen de relatie met 
onze klanten, collega’s, overheden en zakenpartners op het 
spel zetten en kunnen resulteren in het verlies in ons vermo-
gen om zaken te doen.
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2.1 Mensenrechten en arbeidsrechten

Hydro respecteert en ondersteunt de mensenrechten van 
alle individuen op wie onze activiteiten mogelijk van invloed 
kunnen zijn. We respecteren de fundamentele beginselen van 
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de 
Verenigde Naties en de bijbehorende VN-documenten. 

Hydro ondersteunt en respecteert internationaal erkende 
arbeidsrechten, waaronder de vrijheid van vereniging en het 
recht op collectieve onderhandeling binnen het raamwerk van 
de nationale wet- en regelgeving. Wij zijn tegen alle vormen 
van mensenhandel en kinderarbeid en maken ons niet schul-
dig aan vormen van verplichte arbeid of dwangarbeid.

2.2 Werkomstandigheden, gelijke kansen en respect

Diversiteit en inclusieve werkomgeving
Een diverse en inclusieve werkcultuur resulteert in een hoger 
niveau van innovatie, leren, inzicht in de klant en cultuurbe-
wuste managers en specialisten, en draagt bij aan naleving. 
Daarom brengen wij medewerkers bijeen met een rijke vari-
eteit aan achtergronden, vaardigheden, geslacht en culturen. 
Wij waarderen en erkennen dat iedereen uniek en waardevol 
is, en moet worden gerespecteerd op grond van hun individu-
ele mogelijkheden en overtuigingen. 

Elkaar met respect behandelen
In onze onderlinge relaties streven we naar openheid, eerlijkheid 
en respect. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
om een bijdrage te leveren aan een positieve werkomgeving, 
gebaseerd op onderling vertrouwen, transparantie en respect.

Intimidatievrije werkomgeving
Hydro tolereert geen enkele vorm van intimidatie of pesten op 
de werkplek. We hebben er allemaal recht op te kunnen werken 
in een omgeving die vrij is van intimidatie en pesterijen, waar 
we ons veilig en prettig kunnen voelen. Intimidatie op de werk-
plek kan verschillende vormen aannemen en door iedereen 
anders worden ervaren; het kan fysiek, verbaal, seksueel e.d. 
zijn. We tolereren geen enkele vorm van intimidatie of discrimi-
natie, inclusief maar niet beperkt tot geslacht, ras, huidskleur, 
godsdienst, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap, etni-
sche achtergrond, handicap, seksuele geaardheid of burgerlijke 
staat. Wij tolereren geen enkele vorm van lijfstraf.

Bevordering van gelijke kansen
Hydro zet zich in voor een werkomgeving waarin iedereen 
gelijke kansen krijgt en behandelt alle werknemers eerlijk en 
respectvol. De medewerkers en bedrijfsdivisies van Hydro 
gebruiken verdiensten, kwalificaties en andere professio-
nele vereisten alleen als basis voor werknemergerelateerde 
besluiten, waaronder recruitment, training, vergoedingen en 
promotie. We zetten ons in om programma’s en maatregelen 
te ontwikkelen ter bevordering van een diverse organisatie 
gebaseerd op het principe van gelijke kansen. Hydro houdt 
zich aan de beginselen van niet-discriminatie.

2.3 Gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu

Veiligheid voor alles
Mensenlevens zijn voor ons belangrijker dan wat dan ook 
en we doen nooit concessies aan onze veiligheid. Wij zetten 
ons volledig in om onze medewerkers, onderaannemers en 
bezoekers een veilige werkomgeving te bieden. 

2 Onze werkomgeving
We werken aan de opbouw en het behoud van het vertrouwen van onze collega’s, 
onze klanten, zakenpartners en lokale gemeenschappen waar we actief zijn door 
verantwoordelijk en veilig te werken, integer te handelen, anderen met respect te 
behandelen en onze verplichtingen na te komen. Dit hoofdstuk heeft voornamelijk 
betrekking op de werkomgeving van Hydro en de verantwoordelijkheid naar alle 
medewerkers en de gemeenschappen waarvan wij deel uitmaken.



Hydro tolereert geen enkele vorm van intimidatie 
of pesten op de werkplek. We hebben er allemaal 
recht op te kunnen werken in een omgeving die vrij 
is van intimidatie en pesterijen, waar we ons veilig 
en prettig kunnen voelen. 
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HSE is een bewuste keuze
Hydro gelooft in excellentie op het gebied van HSE. Dit wordt 
gerealiseerd door het opbouwen van een sterke en duur-
zame HSE-cultuur door zichtbaar leiderschap van al onze 
lijnmanagers, een consistente implementatie van het Hydro 
HSE-managementsysteem, een sterke focus op risico, voort-
durende betrokkenheid van ons personeel en een oprecht 
gevoel van verantwoordelijkheid voor het milieu. We voldoen 
of overtreffen alle toepasselijke HSE-wetgeving en interne 
HSE-vereisten. 

Wij zijn ervan overtuigd dat alle letsels, beroepsziekten en 
milieu-incidenten voorkomen kunnen worden. 

Hydro zet zich in voor de bescherming van zijn medewerkers, 
bedrijven en middelen tegen schade ten gevolge van opzette-
lijke daden door een cultuur die wordt gekenmerkt door brede 
steun van onze medewerkers, een leven lang leren en voort-
durende verbeteringen.

We ondersteunen vervuilingspreventie en werken gestructu-
reerd aan een verbetering van de efficiëntie van het verbruik 
van grondstoffen, en minimaliseren het productieafval en de 
uitstoot.

Wij zetten ons in voor innovatie en voeren voortdurend 
verbeteringen door zodat onze activiteiten en producten geen 
of slechts minimale gevolgen hebben voor het milieu. 

Onze HSE-verantwoordelijkheden
Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid veiligheids-
voorschriften na leven en onze toewijding aan HSE-excellentie 
te tonen. Je wordt geacht je taken op een veilige en beveiligde 

manier uit te voeren in overeenstemming met de toepasselijke 
vereisten. Je hebt het recht werk te weigeren onder potentieel 
gevaarlijke omstandigheden. Daarnaast is het jouw verant-
woordelijkheid om door jou geconstateerde onveilige situaties 
en gedragingen onder de aandacht te brengen van anderen die 
risico’s lopen en deze te rapporteren aan het management, 
HSE-medewerkers of de lokale HR-afdeling. Je moet direct 
melding maken van eventuele ongevallen of incidenten op het 
werk, die verwondingen of schade kunnen veroorzaken. Alle 
medewerkers van Hydro zijn verantwoordelijk voor het nale-
ven en uitvoeren van ons HSE-beleid en onze HSE-procedures.

2.4 Kwaliteit

Ons succes is afhankelijk van operational excellence binnen 
onze activiteiten. 

Onze kwaliteit staat voor stabiliteit in productieprocessen, 
metallurgieprecisie, productconsistentie, aandacht voor de-
tails, ongeëvenaard vakmanschap, een voortdurende drive om 
nog beter te worden, altijd op tijd te leveren en een meetbare 
toegevoegde waarde te zijn voor onze klanten. Deze uitgangs-
punten tonen onze inzet en missie om altijd te voorzien in de 
overeengekomen specificaties en vereisten van onze gewaar-
deerde klanten.

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid 
veiligheidsvoorschriften na leven en onze toewijding 
aan HSE-excellentie te tonen. 
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3.1 Anti-corruptie en anti-omkoping

Hydro tolereert geen enkele vorm van corruptie in de pri-
vate en publieke sector. We streven ernaar te voldoen aan 
alle toepasselijke wet- en regelgeving die is bedoeld voor de 
bestrijding van corruptie en omkoping.

Wij verbieden iedere vorm van omkoping of smeergeld, 
zowel in de omgang met ambtenaren als met individuen in de 
private sector. 

Je mag, voor het verkrijgen of behouden van zakelijke of 
andere voordelen bij het uitvoeren van je werk, niets van 
waarde of oneerlijk voordeel aanbieden of beloven aan een 
ambtenaar of derde partij om deze persoon te beïnvloeden 
te handelen of af te zien van handelen met betrekking tot de 
uitvoering van zijn/haar taken. Dit is van toepassing ongeacht 
het feit of het voordeel direct wordt aangeboden of via een 
tussenpersoon. 

Bij het uitvoeren van je werkzaamheden voor Hydro mag je 
geen oneerlijke voordelen eisen, accepteren of ontvangen die 
van invloed zijn op je besluitvorming. 

Niet-naleving wordt behandeld als een ernstige schending 
waarop een disciplinaire maatregel volgt. Je bent beschermd 
tegen sancties van Hydro of vertegenwoordigers van Hydro 
door het weigeren deel te nemen aan activiteiten die cor-
ruptie, omkoping of faciliterende betalingen betreffen of als 
zodanig opgevat kunnen worden.

3.2 Samenwerking met zakenpartners

Het succes van Hydro is afhankelijk van de samenwerking 
met onze zakenpartners – leveranciers, klanten, onder-
aannemers, agenten, distributeurs, consultants of joint 
venture-partners en anderen. Onze zakenpartners worden 
geacht te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. 
Leveranciers die rechtstreekse contractuele betrekkingen 
hebben met Hydro worden geacht Hydro’s Gedragscode voor 
leveranciers na te even. In Hydro’s Gedragscode voor leveran-
ciers worden de minimumnormen uiteengezet voor een aantal 
kerngebieden, waaronder bedrijfsethiek en anti-corruptie, 
mensenrechten, arbeidsomstandigheden en duurzaamheid 
voor leveranciers van Hydro. Niet-naleving van deze vereisten 
kan resulteren in de beëindiging van de zakelijke relatie.

Wij voeren risicogerichte due diligence-processen uit ten 
aanzien van integriteit om te waarborgen dat de reputatie, 
achtergrond en vaardigheden van onze zakenpartners aan 
onze normen voldoen.

We moeten voorzichtigheid betrachten bij het sluiten van 
overeenkomsten met tussenpersonen, d.w.z. zakenpartners 
die handelen namens Hydro, onder wie agenten, distributeurs 
en wederverkopers, omdat Hydro verantwoordelijk kan 
worden gehouden voor de activiteiten van deze tussenper-
sonen. Om dezelfde reden moeten we waakzaam zijn bij het 
toezicht en de supervisie op tussenpersonen tijdens hun 
interactie met ons. Onze tussenpersonen moeten alle toepas-
selijke wet- en regelgeving volgen en worden geacht Hydro’s 
Gedragscode na te leven. Het is onze verantwoordelijkheid 
om ervoor te zorgen dat tussenpersonen op de hoogte worden 
gebracht van Hydro’s Gedragscode en onze vereisten.

3 Zakelijk handelen
Als internationaal bedrijf handelen wij overeenkomstig de wet- en regelgeving van 
de landen waar wij actief zijn. Wij gaan om met diverse belanghebbenden, onder 
wie onze klanten, concurrenten, leveranciers, zakenpartners, vertegenwoordigers, 
autoriteiten en lokale gemeenschappen. We zetten ons in om met al deze groepen 
op een integere en legale manier samen te werken en bij al onze activiteiten 
integriteit aan de dag te leggen.
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Hydro tolereert geen enkele vorm van corruptie in de 
private en publieke sector. We streven ernaar te voldoen 
aan alle toepasselijke wet- en regelgeving die is bedoeld 
voor de bestrijding van corruptie en omkoping.
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3.3 Faciliterende betalingen en afpersing

Faciliterende betalingen, ook wel “steekpenningen” of 
“smeergeld” genoemd, zijn betalingen die worden gedaan om 
routinehandelingen van de overheid of openbare dienstver-
lening te waarborgen waarop je (wettelijk gezien) recht hebt. 
Faciliterende betalingen zijn verboden en je mag namens 
Hydro nooit faciliterende betalingen doen of bevorderen, 
ongeacht of de betaling direct of indirect via een zakenpartner 
wordt gedaan. 

Er is daarentegen sprake van afpersing bij geloofwaardige on-
middellijke bedreigingen van het leven, de veiligheid of de ge-
zondheid van ons personeel of de integriteit van onze facilitei-
ten. Zelfs als deze betalingen van geringe waarde zijn, mogen 
deze uitsluitend in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden. Als je 
wordt afgeperst, moet je hiervan onmiddellijk melding maken 
bij de afdeling Compliance en ervoor zorgen dat deze transac-
tie juist gedocumenteerd en gearchiveerd wordt.

3.4 Geschenken en horeca

Voorzichtigheid en gematigdheid betrachten en rekening 
houden met de reputatie en integriteit van Hydro vormen de 
uitgangspunten bij het geven of accepteren van geschenken 
of bezoeken van horecagelegenheden in zakelijk verband. 
Wij geven of accepteren geen geschenken of andere zakelijke 
gunsten waaronder bezoek aan horecagelegenheden, onkos-
tenvergoedingen of andere voordelen die van invloed zouden 
kunnen zijn – of van invloed lijken te zijn – op zakelijke 
beslissingen, onze afhankelijkheid, integriteit of ons vermo-
gen om objectieve beslissingen te nemen in het beste belang 
van Hydro.

Geschenken en andere gunsten mogen alleen worden 
geaccepteerd of verstrekt als deze bescheiden zijn, zowel wat 
betreft de waarde als de frequentie. Bovendien moeten tijdstip 
en locatie gepast zijn. De gebruiken ten aanzien van geschen-
ken en bezoeken aan horecagelegenheden kunnen per land 
verschillen. Verstrekte of ontvangen geschenken en horeca-
bezoek moeten echter voldoen aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving, en de regelgeving van de ontvanger en de lokaal 
geaccepteerde handelspraktijken.

Het verstrekken van geschenken of entertainment aan ambtena-
ren wordt beperkt door het beleid van Hydro en de wetgeving. 
Omdat de juridische definitie van ambtenaren breed mag 
worden geïnterpreteerd om ook medewerkers van staatsbe-
drijven en overheidsinstanties te omvatten, moeten we grote 
voorzichtigheid betrachten bij zakelijke gunsten die betrekking 
hebben op ambtenaren. Veel landen hebben wetgeving die het 
verstrekken van geschenken en horecabezoek aan ambtenaren 
beperken. Ook diverse overheidsinstanties hebben regels die het 
hun vertegenwoordigers verbieden geschenken en horecabezoek 
te accepteren. Win altijd advies in bij de afdeling Compliance ten 
aanzien van geschenken en horecabezoek waarbij ambtenaren 
betrokken zijn. Het is jouw verantwoordelijkheid om vertrouwd 
te raken met onze richtlijnen voor geschenken en horecabezoek. 
Deze bieden aanvullende aanbevelingen voor de toepassing van 
deze vereisten die onder jouw verantwoordelijkheid vallen.

Win bij twijfel altijd advies in bij je manager of de  
afdeling Compliance. 

3.5 Liefdadigheidsschenkingen, sponsoring en 
gemeenschapsinvesteringen

Hydro zet zich in voor een duurzame waardecreatie.  
Daarom streven wij naar een positieve bijdrage aan de econo-
mische en sociale ontwikkeling binnen onze lokale gemeen-
schappen door onze activiteiten, zakenrelaties, gemeenschap-
sinvesteringen, liefdadigheidsschenkingen en sponsoring. 

Liefdadigheidsschenkingen zijn eenmalige of incidentele do-
naties aan goede doelen naar aanleiding van de behoeften en 
verzoeken van liefdadigheidsinstellingen en maatschappelijke 
organisaties, verzoeken van medewerkers of externe gebeur-
tenissen zoals rampenbestrijdingssituaties.

Sponsoring betreft bedrijfsgerelateerde activiteiten in de 
gemeenschap ter directe ondersteuning van het succes van de 
organisatie, door de promotie van zijn zakelijke identiteit en 
merkidentiteit en ander beleid, in samenwerking met liefda-
digheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Gemeenschapsinvesteringen zijn gericht op het creëren van 
lokale capaciteit, het ondersteunen van de economische ont-
wikkeling en duurzame bestaansbronnen, en het bevorderen 
van de mensenrechten, transparantie en anti-corruptie.

Bij liefdadigheidsschenkingen, sponsoring en gemeenschap-
sinvesteringen loop je het risico beschuldigd te worden van 
omkoping. Dergelijke activiteiten zijn illegaal als deze worden 
gebruikt als dekmantel voor omkoping.

Liefdadigheidsschenkingen, sponsoring en gemeenschapsin-
vesteringen moeten worden gedaan op zakelijke gronden en 
moeten zowel voor de samenleving als Hydro voordeel ople-
veren. Deze moeten worden verstrekt op een open en trans-
parantie manier, op basis van objectieve criteria, en moeten 
op de juiste manier worden geregistreerd, gedocumenteerd en 
gerapporteerd. Daarnaast moeten deze aansluiten op Hydro’s 
beleid ten aanzien van gemeenschapsinvesteringen, liefdadig-
heidsschenkingen en sponsoring.

3.6 Politieke bijdragen en activiteiten

Namens Hydro mogen er nooit financiële of andere bijdragen 
worden gegeven aan politieke partijen, politici of kandidaten 
voor openbare ambten. Dit sluit niet uit dat Hydro politieke 
overtuigingen mag steunen die in het belang zijn van het bedrijf, 
via handelsorganisaties, of verhindert niet dat werknemers als 
privépersoon mogen deelnemen aan politieke activiteiten. 

3.7 Eerlijke concurrentie

Wij geloven in vrije, eerlijke en open concurrentie. Het is ons 
beleid krachtig en eerlijk te concurreren, volledig in overstem-
ming met de wetgeving en bedrijfsethiek. We moeten daarom 
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alle antitrust- en concurrentieregelgeving naleven en gaan 
oprecht, eerlijk en integer om met onze concurrenten.

We proberen concurrentievoordeel te behalen door ons pro-
ductassortiment dat is gebaseerd op innovatie, R&D en tech-
niek, en niet door onethische of illegale handelspraktijken:

• We gaan geen concurrentiebeperkende overeenkom-
sten aan met concurrenten, waaronder prijsafspraken, 
marktverdeling of -segmentatie of manipulatie van 
aanbestedingsprocedures.

• We wisselen geen commercieel gevoelige informatie uit met 
onze concurrenten. Je moet met name voorzichtigheid be-
trachten op conferenties, handelsbeurzen of vergaderingen 
van vakorganisaties en als vertegenwoordiger van Hydro bij 
joint ventures waarbij concurrenten betrokken zijn.

• We leggen geen onrechtmatige beperkingen op aan klanten 
of leveranciers.

• We maken geen misbruik van marktposities. 

Win bij de afdeling Legal advies in over alle gevallen waarbij 
Hydro, jijzelf of je ondergeschikten risico lopen op de bloot-
stelling aan antitrust.

3.8 Concurrentiegevoelige informatie verkrijgen

Kennis over en inzicht in de concurrent zijn belangrijke 
aspecten voor iedere organisatie en vormen een cruciaal 
onderdeel van een goed functionerende concurrentiemarkt. 
Informatie over concurrentie moet echter worden verkregen 
en gebruikt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en 
goed ondernemerschap, zie hiervoor bij 3.7. Informatie over 

concurrenten mogen wij alleen via legitieme informatiebron-
nen verzamelen en we mogen dit nooit op een onrechtmatige 
of onethische manier doen. Bij het verzamelen van gegevens 
over onze concurrenten moet je altijd de informatiebron 
documenteren.

3.9 Gegevensbescherming en privacy

Hydro houdt zich aan de regelgeving betreffende de be-
handeling van informatie en persoonlijke gegevens en de 
bescherming van deze gegevens. Daarnaast heeft Hydro 
Binding Corporate Rules (BCR) ingevoerd voor de bedrijfs-
brede verwerking en overdracht van persoonlijke gegevens 
van werknemers en derden. Wij zijn allemaal gebonden aan 
de BCR.

Hydro’s behandeling van persoonlijke gegevens moet altijd 
de juiste bescherming genieten en overeenstemmen met de 
toepasselijke wet- en regelgeving voor de behandeling van 
persoonlijke gegevens inclusief de vereisten en verplichtin-
gen ten aanzien van vertrouwelijkheid. Dit is van toepassing 
ongeacht het feit of deze informatie klanten, werknemers of 
anderen betreft.

Het gebruik van persoonlijke gegevens moet worden beperkt 
tot wat noodzakelijk is voor relevante zakelijke doeleinden, 
vervulling van klantbehoeften of een correcte administratie 
van werknemers, en moet in overeenstemming zijn met de 
toepasselijke gegevensbeschermingsbeginselen.

We proberen concurrentievoordeel te behalen door 
ons productassortiment dat is gebaseerd op innovatie, 
R&D en techniek, en niet door onethische of illegale 
handelspraktijken:
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Hydro hanteert het principe van eerlijkheid en is Hydro 
responsief in contacten met geïnteresseerde partijen 
buiten Hydro en de samenleving in het algemeen.
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3.10 Accurate en volledige gegevens, archieven, 
rapportages en boekhouding

Hydro hecht veel waarde aan transparantie en nauwkeurig-
heid in alle activiteiten van het bedrijf, en respecteert hierbij 
geheimhoudingsplicht en andere geldende vereisten. Hydro 
is verplicht volledige, eerlijke, nauwkeurige en begrijpelijk 
inzage te geven in zijn periodieke financiële rapportages, 
andere documenten die bij regelgevende instanties en orga-
nisaties worden opgeslagen en andere vormen van openbare 
communicatie-uitingen. Je dient bij het opstellen van dergelij-
ke materialen de grootste zorgvuldigheid te betrachten, en in 
het bijzonder aandacht te geven aan het volgende:

• Naleving van algemeen geaccepteerde boekhoudingsprin-
cipes en Hydro’s interne controlesysteem is te allen tijde 
vereist.

• De volledige boekhouding van Hydro moet worden be-
waard en gepresenteerd conform de geldende wetgeving. 
De boekhouding mag geen valse, opzettelijk misleidende of 
oneigenlijke posten bevatten. Bovendien moet de boekhou-
ding op een eerlijke en nauwkeurige wijze een weerspiege-
ling zijn van Hydro’s vermogen, schuldenlast, inkomsten en 
uitgaven en alle transacties of gerelateerde gebeurtenissen, 
die volledig gedocumenteerd moeten worden.

• Geen enkele transactie met betrekking tot rekeningen, 
afdelingen of boekhoudperiodes mag opzettelijk verkeerd 
geclassificeerd worden. Niet vermelde activa en passiva 
“buiten de boeken” mogen niet gehandhaafd worden, tenzij 
dit is toegestaan door de wet- of regelgeving.

• Er mag geen informatie worden achtergehouden voor 
interne of externe accountants. 

Bovenstaande informatie geldt ook voor niet-financiële 
rapportagevereisten (zowel interne vereisten van Hydro als 
andere lokale wettelijke vereisten van je jurisdictie), waaron-
der informatie over HSE, MVO (maatschappelijk verantwoord 
ondernemen), HR of corporate governance.

3.11 Naleving van handelsregels en 
anti-witwaspraktijken 

Hydro zet zich in om alle nationale en internationale handels-
beperkingen en sancties na te leven die van toepassing zijn in 
de landen waar we actief zijn.

Handelsbeperkingen (sancties en embargo’s) hebben be-
trekking op de export of import van bepaalde goederen, 
technologie, software en diensten en/of handel met bepaalde 
landen, personen en entiteiten. In het bijzonder verbieden 
bepaalde wetten Hydro zaken te doen met bepaalde personen 
en organisaties die in verband worden gebracht met narcotica, 
mensenhandel, terrorisme of andere criminele activiteiten, 
of organisaties die betrokken zijn bij de verspreiding van 
massavernietigingswapens.

Witwaspraktijken ondersteunen criminele activiteiten en 
zetten de opbrengsten van misdaad om in legitieme valuta of 
andere middelen.

Hydro zet zich daarnaast in om redelijke stappen te onder-
nemen om iedere vorm van illegale betalingen te voorkomen 
en te detecteren, om te voorkomen dat Hydro door anderen 
wordt gebruikt voor het witwassen van geld. 

Laat je adviseren door de afdelingen Legal of Compliance bij 
alle vragen die betrekking hebben op de naleving van handels-
regels en anti-witwaspraktijken.

3.12 Intellectueel eigendom

We volgen de toepasselijke wet- en regelgeving die de rechten 
op en bescherming van ons eigen intellectueel eigendom en 
dat van anderen bepalen, waaronder patenten, handelsmer-
ken, auteursrechten en bedrijfsgeheimen.

3.13 Externe communicatie

Hydro’s profiel op de nationale en internationale markten 
wordt sterk beïnvloed door onze consistente en professionele 
communicatie met derden, waaronder de media.  
Daarom hanteert Hydro het principe van eerlijkheid en is 
Hydro responsief in contacten met geïnteresseerde partijen 
buiten Hydro en de samenleving in het algemeen.

Om te voldoen aan de verplichtingen die gelden voor een 
beursgenoteerde onderneming en het waarborgen van een 
consistent bedrijfsprofiel zijn alleen de volgende personen 
geautoriseerd om met de media te spreken namens Hydro, 
zonder voorafgaand overleg met de afdeling Communication 
van Hydro:

• Personeel communicatie-afdeling
• Directieleden van Hydro en bedrijfsonderdelen
• Geautoriseerde plant managers of personen mogen lokale 

media te woord staan binnen hun verantwoordelijkheid-
sterrein. Indien nodig moet de afdeling Communication van 
Hydro worden geraadpleegd.  

Verzoeken van financieel analisten of investeerders moeten 
worden doorverwezen naar Corporate Investor Relations. 
Verzoeken van externe advocaten moeten worden doorverwe-
zen naar de afdeling Legal.
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4.1 Belangenverstrengeling

Een belangenverstrengeling treedt op als een persoonlijk 
belang van invloed is op je vermogen om objectieve beslissin-
gen te nemen en in het beste belang van Hydro te handelen. 

Je mag niet streven naar een oneigenlijk voordeel – direct of 
indirect – voor jezelf, je gezin, familieleden of vrienden. 

Je zult niet deelnemen aan, of proberen invloed uit te oefenen 
op besluiten die een daadwerkelijke of als zodanig te interpre-
teren belangenverstrengeling veroorzaken. Hiervan is sprake 
bij een persoonlijk economisch belang en andere belang bij 
dergelijke besluiten voor jou of iemand die dicht bij jou staat. 

Je dient geen persoonlijk eigendomsbelang – direct of 
indirect – in een andere organisatie of bedrijf hebben als dit 
je taken bij Hydro op het spel zet of lijkt te zetten. Als je je in 
een dergelijke situatie bevindt, moet je leidinggevende hiervan 
direct op de hoogte te stellen. 

We worden allemaal geacht ons gezonde verstand te gebrui-
ken en situaties te vermijden die kunnen resulteren in een 
(schijn van) belangenverstrengeling die het vertrouwen van 
anderen in ons zou kunnen schaden.

Hydro verwacht dat je de hoogste normen op het gebied 
van integriteit in acht neemt en indien nodig advies inwint. 
Voordat je overgaat tot activiteiten die van voordeel lijken 
te zijn voor een concurrent, klant of leverancier (of andere 
zakenrelatie) ten koste van de belangen van Hydro, inclusief 
lid zijn van de raad van bestuur van een dergelijk bedrijf, moet 
je je direct leidinggevende raadplegen en hiervoor toestem-

ming krijgen. Als je van mening bent dat er sprake is van een 
(potentiële) belangenverstrengeling, dien je hiervan melding 
te maken bij je manager, Human Resources, de afdeling Legal 
en Compliance of de AlertLine. Er zijn manieren om belan-
genverstrengeling op te lossen. Hierbij is het van belang om 
transparant te zijn en open te communiceren om ervoor te 
zorgen dat de kwestie op een goede manier wordt aangepakt.

4.2 Gebruik van bedrijfseigendommen en -middelen

Alle medewerkers van Hydro en andere vertegenwoordigers 
van het bedrijf hebben de verantwoordelijkheid de bedrijfs-
middelen, eigendommen en dossiers van Hydro en zijn 
klanten, leveranciers en andere zakenpartners te beschermen. 
Voorbeelden van materiële activa zijn fysieke systemen en ap-
paratuur, pc’s, mobiele telefoons, bestanden en documenten, 
inventaris, voorraden en onroerend goed. Voorbeelden van 
immateriële activa zijn patenten, handelsmerken, auteurs-
rechten, andere intellectueel eigendommen, kennis, vertrou-
welijke informatie, reputatie en goodwill. 

Iedereen draagt de verantwoordelijkheid zorgvuldig om te 
gaan met de bedrijfsmiddelen van Hydro. We zijn er allemaal 
verantwoordelijk voor goed op te letten om ervoor te zorgen 
dat de bedrijfsmiddelen van Hydro goed worden onderhouden 
en beschermd, en niet worden gestolen, misbruikt of verspild. 
Het gebruik van Hydro’s materialen, financiële en andere 
middelen of faciliteiten voor doeleinden die niet direct gere-
lateerd zijn aan zakelijke toepassingen is verboden zonder de 
goedkeuring van een bevoegde Hydro-vertegenwoordiger.  
Dit geldt ook voor het verwijderen of lenen van bedrijfsmid-
delen zonder expliciete toestemming. Bedrijfsinformatie 

4 Persoonlijk gedrag
Om succesvol te kunnen zijn, moeten we allemaal en consistent op de 
juiste manier handelen. Er wordt van ons tijdens het zakendoen en in het 
algemeen onberispelijk gedrag verwacht ten opzichte elkaar, onze klanten, 
leveranciers, zakenpartners en anderen. Hieronder vallen ook begrip en 
respect voor culturele verschillen en gebruiken.
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mag alleen worden opgeslagen op door Hydro goedgekeurde 
of beheerde pc’s, mobiele apparatuur en systemen en tools. 
Door Hydro verstrekte pc’s en mobiele apparatuur worden 
beschouwd als eigendom van Hydro en mogen alleen worden 
gebruikt door medewerkers of onderaannemers van Hydro.

4.3 Drugs-/alcoholmisbruik  
en ander persoonlijk gedrag

Hydro is een drugsvrije werkomgeving. Zodoende mag je niet 
onder invloed zijn van geestverruimende middelen, waaron-
der alcohol, tijdens je werk voor Hydro.

Beperkte hoeveelheden alcohol mogen echter worden 
geserveerd tijdens werkgerelateerde evenementen als lokale 
gebruiken en gelegenheden dit toestaan, en indien de con-
sumptie niet wordt gecombineerd met de bediening van 
machines, het besturen van een voertuig of andere activiteiten 
die niet passen bij het gebruik van alcohol. Je onthoudt je van 
het gebruik van en zet anderen niet aan tot het gebruik van 
geestverruimende middelen op een manier die van negatieve 
invloed zou kunnen zijn op de reputatie van Hydro of zijn 
zakenpartners. 

Hydro verbiedt pertinent de aankoop van seksuele diensten 
tijdens projecten of zakenreizen, ongeacht het feit of dit is 
toegestaan door de lokale wetgeving. Je dient geen gelegenhe-
den te bezoeken of deel te nemen aan activiteiten die Hydro 
in een kwaad daglicht zouden kunnen stellen.

4.4 Geheimhouding

Wij streven ernaar vertrouwelijke informatie te beschermen 
en niet te misbruiken, ongeacht of deze informatie toebehoort 
aan Hydro of onze zakenpartners. Vertrouwelijke informatie 
kan ook gaan over intellectueel eigendom, informatie over 
personen, commerciële voorwaarden, technische of contrac-
tuele aangelegenheden en andere vormen van informatie die 
wettelijk beschermd zijn.

Houd er rekening mee dat je geheimhoudingsplicht voort-
duurt na beëindiging van je dienstverband of andere contrac-
tuele verbintenis met Hydro. 

Informatie buiten algemene zakelijke informatie en werker-
varing die je hebt verworven tijdens je diensten voor Hydro, 
moet als vertrouwelijk worden gezien en behandeld.

Het is je verantwoordelijkheid om vertrouwelijke informatie 
te beschermen. Neem hierbij de volgende richtlijnen in acht:

• Gebruik vertrouwelijke informatie alleen als je daarvoor 
toestemming hebt en uitsluitend voor legitieme zakelijke 
doeleinden.

• Deel geen vertrouwelijke informatie over Hydro of onze 
zakenpartners met vrienden, familie of voormalige collega’s 
van Hydro.

• Bespreek of deel vertrouwelijke informatie niet in openbare 
gelegenheden waar derden kunnen meeluisteren. 

• Werk niet in openbare gelegenheden met documenten die 
vertrouwelijke informatie bevatten (noch op papier, noch 
elektronisch) of op onbeveiligde netwerken waar deze door 
derden gezien kunnen worden.

• Maak indien nodig gebruik van 
geheimhoudingsverklaringen.

• Bewaar vertrouwelijke informatie alleen op locaties met 
encryptie en toegangscontrole en verstrek alleen toegang 
op basis van bedrijfsbehoeften, waaronder duidelijk om-
schreven werktaken.

• Label documenten indien nodig als “vertrouwelijk”.

4.5 Handelen met voorkennis

Geheime informatie is niet-openbare informatie die je hebt 
ontvangen of te weten bent gekomen door je werk voor Hydro 
en die anders, indien publiekelijk bekend, van invloed kan zijn 
op de prijs van effecten of andere financiële instrumenten van 
het bedrijf. Je dient je te onthouden van het handelen in of het 
geven van advies over de handel in financiële instrumenten, 
de effecten van Hydro of andere beursgenoteerde bedrijven op 
basis van geheime informatie, ongeacht het feit of je formeel 
geregistreerd bent als insider. Je dient geheime informatie 
vertrouwelijk en omzichtig te behandelen om te voorkomen 
dat ongeautoriseerd personeel toegang krijgt tot dergelijke 
informatie.

Win advies in bij de Insider Supervisor (Company Secre-
tary) bij vragen over geheime informatie die van invloed zou 
kunnen zijn op de prijs van de effecten van Hydro, of Compli-
ance – Market Regulations bij vragen over geheime informatie 
die misbruikt zou kunnen worden bij de handel in andere 
financiële instrumenten en/of die valt onder een openbaarma-
kingsverplichting voor grondstoffenmarkten.
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Hydro is een volledig geïntegreerd aluminiumbedrijf met 35.000 medewerkers 
in 40 landen. Met meer dan een eeuw ervaring in hernieuwbare energie, tech-
nologie en innovatie, houdt Hydro zich bezig met de volledige aluminium-waar-
deketen, van bauxiet, alumina en energie tot primair aluminium, gewalste en 
geëxtrudeerde producten en recycling.
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