GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS
VMware, Inc. (met haar dochterondernemingen gezamenlijk te noemen “VMware”) verplicht zich ertoe haar
bedrijf ethisch, wettig en maatschappelijk verantwoord te voeren. Deze Gedragscode voor leveranciers van
VMware (de “Code”) vermeldt de verwachtingen die VMware van haar leveranciers, verkopers, contractanten,
adviseurs en alle andere externe leveranciers van zaken en diensten aan VMware (“Leveranciers”) heeft om
verantwoord, integer, eerlijk en transparant te ondernemen en om de volgende beginselen volledig na te leven.
Naleving van de wet




Iedere Leverancier dient op de hoogte te blijven van alle geldende wet- en regelgeving in alle jurisdicties waar
de Leverancier zaken doet en deze na te leven, met inbegrip van maar niet beperkt tot:


Wet- en regelgeving inzake handelscontroles, uitvoer, wederuitvoer en invoer;



Mededingingsrecht en wetgeving inzake eerlijke concurrentie;



Alle wet- en regelgeving inzake omkoping, corruptie, witwassen, terrorismefinanciering en verboden
werkwijzen, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, de
Britse Bribery Act en andere anti-corruptiewetten; (ii) wetten inzake lobbyen, geschenken en betalingen
aan ambtenaren; (iii) en wetten inzake bijdragen aan politieke campagnes; en



Wetten en regelgevende vereisten inzake de privacy van persoonlijke identificeerbare informatie en
informatiebeveiliging.

VMware ondersteunt de doelstellingen van artikel 1502 van de Amerikaanse Dodd-Frank Wall Street Reform
and Consumer Protection Act volledig en verwacht dat de Leveranciers de bepalingen en regelgeving inzake
conflictmineralen volledig naleven. De Leverancier dient toe te zien op naleving en deze aan te tonen.

Ethiek


VMware verplicht zich ertoe haar bedrijf wettig en ethisch te voeren binnen het kader van vrij
ondernemerschap. Corrupte regelingen met klanten, leveranciers, ambtenaren of andere derden zijn strikt
verboden. Er wordt geen enkele vorm van corruptie getolereerd, met inbegrip van omkoping, smeergeld of
overdadige geschenken en/of entertainment.



Het verstrekken van geschenken of entertainment aan werknemers van VMware voor het verkrijgen of
behouden van zaken of het verkrijgen van oneigenlijk voordeel is verboden. Werknemers van VMware
hebben niet het recht geschenken of attenties te ontvangen van verkopers die zaken willen doen met
VMware. Bij uitzondering is het werknemers van VMware toegestaan om marketingartikelen van geringe
waarde (< $ 25) met het handelsmerk of logo van zakenpartners te aanvaarden (bijvoorbeeld bekers, pennen,
muismatten), indien de werknemer van VMware niet direct betrokken is bij de sourcing of inkoop van zaken of
diensten of de contractering hiervoor.



De Leverancier heeft niet het recht om namens VMware mededelingen te doen zonder voorafgaande
schriftelijke instemming van VMware.



De Leverancier dient zelfs de schijn van ongepastheid en belangenverstrengeling te vermijden. Voorbeelden
van mogelijk belangenverstrengeling zijn, maar zijn niet beperkt tot:





Het verzuim om werknemer(s),functionaris(sen) van VMware of andere vertegenwoordigers met
financiële belangen in, of enige andere relatie met de Leverancier openbaar te maken;



Het reageren op vertrouwelijke informatie die van VMware verkregen is op een wijze die niet is
toegestaan door VMware of uit eigen gewin; en



Het trachten zaken te winnen om redenen (met inbegrip van op basis van persoonlijke relaties) anders
dan prijs, kwaliteit, prestatie en geschiktheid van het product of de dienst.

De Leverancier dient ervoor te zorgen dat zijn functionarissen, werknemers en andere vertegenwoordigers de
wet- en regelgeving inzake handel met voorkennis en zijn eigen interne beleid hieromtrent naleven en zich
ervan onthouden effecten van VMware of van andere uitgevers te verhandelen op basis van vertrouwelijke
informatie die verkregen is als Leverancier van VMware.
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Respect voor mensenrechten




De Leverancier dient:


De internationale beginselen gerelateerd aan mensenrechten na te leven, met inbegrip van maar niet
beperkt tot de Amerikaanse Trafficking Victims Protection Act en de Britse Modern Slavery Act 2015;



Alle werknemers met respect en waardigheid te behandelen;



De privacy en rechten van iedere individu te respecteren en te beschermen;



Gewelddadig gedrag te verbieden, met inbegrip van geestelijke mishandeling, intimidatie, discriminatie en
ongewenste gebaren, ongewenst taalgebruik of ongewenst fysiek contact;



Vrijwillige arbeid te garanderen en gebruik van dwang- of onvrijwillige arbeid te verbieden, met inbegrip
van ondersteuning van vormen van mensenhandel, onvrijwillige arbeid door middel van bedreiging,
geweld, bedrieglijke beweringen of andere vormen van dwang;



Niet van werknemers te eisen dat zij “waarborgsommen” of hun identiteitspapieren (door de overheid
afgegeven identificatie, paspoorten of werkvergunningen) in bewaring geven bij hun werkgever en ervoor
te zorgen dat alle werknemers vrij zijn om zonder boetes ontslag te nemen in overeenstemming met de
lokale en nationale wet- en regelgeving; en



De lokale wettelijke vereisten voor maximale werktijden na te leven.

Het gebruik van kinderarbeid is verboden. Er dienen geen personen onder de 15 jaar (of onder de 14 jaar
waar de wet van het land dit toestaat) in dienst te zijn. Werknemers onder de 18 jaar mogen geen
werkzaamheden uit te voeren die hun gezondheid of veiligheid in gevaar kunnen brengen.

Zero tolerance voor discriminatie


De Leverancier dient gelijke arbeids- en zakelijke kansen te bevorderen, ongeacht ras, religie, leeftijd,
nationaliteit, huidskleur, geslacht, genderidentiteit, handicap, zwangerschap, burgerlijke staat, politieke
overtuiging, militaire status of seksuele geaardheid.



De Leverancier verplicht zich ertoe actief bedrijven van vrouwen, bedrijven van minderheden en kleine
bedrijven te ondersteunen.

Arbeid en lonen
De Leverancier dient:


Een eerlijke vergoeding te verschaffen en alle geldende loonwetgeving na te leven, met inbegrip van maar
niet beperkt tot wetgeving inzake minimumlonen, overuren en alle geldende regelgeving.



Het recht op vrijheid van vereniging van werknemers in werknemersorganisaties of vakbonden te
respecteren, zoals is toegestaan uit hoofde van de lokale wetgeving.

Gezondheid en veiligheid
De Leverancier dient:


Werknemers een veilige en gezonde omgeving te bieden in overeenstemming met alle geldende wet- en
regelgeving.



Redelijke en effectieve maatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid te implementeren.

Milieubescherming


Alle vereiste milieuvergunningen en -registraties dienen verkregen, behouden en geldig gehouden te worden,
en hun operationele en rapportagevereisten dienen opgevolgd te worden.



VMware verplicht zich ertoe middelen efficiënt te gebruiken - met inbegrip van het ondersteunen van
duurzame energie - en waardeert Leveranciers die onze toewijding aan het milieu delen. De Leverancier dient
eraan werken om het verbruik van middelen, met inbegrip van grondstoffen, energie en water te verminderen
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in alle aspecten van de levenscyclus van het product (bijv. productontwerp, vervaardiging, verpakking,
transport, productgebruik en productbeheer aan het einde van de levensduur).


De Leverancier dient alle gevaarlijke stoffen te identificeren en te beheren om te zorgen voor het veilig
behandelen, verplaatsen, opslaan, gebruiken, recyclen, hergebruiken en afvoeren van dergelijke stoffen.



De Leverancier behandelt de storting en afvoer van afvalwater en vast afval uit activiteiten, industriële
processen, sanitaire voorzieningen en andere bedrijfsactiviteiten naar behoren.



De Leverancier behandelt de afvoer van alle luchtemissies van vluchtige organische chemicaliën, aerosolen,
corrosieve stoffen, fijnstof, ozonafbrekende stoffen en bijproducten van verbranding uit of als gevolg van
activiteiten.



De Leverancier dient alle materialen te beheren en af te voeren in overeenstemming met de geldende wetten,
regels, regelgeving en richtlijnen, en op een milieuverantwoorde en veilige wijze die bescherming biedt aan
de gezondheid van de mens en het milieu.

Bescherming van activa en intellectueel eigendom
De Leverancier dient de geldige en rechtmatige intellectuele-eigendomsrechten van anderen te respecteren en te
beschermen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot octrooien, handelsmerken, auteursrechten en
handelsgeheimrechten) en die rechten uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de geldige licenties,
gebruiksvoorwaarden of andere relevante contractuele bepalingen.
Bedrijfsadministratie en werkwijzen


De Leverancier zal alle bedrijfsinformatie nauwkeurig en volledig vastleggen en alle geldende wetten inzake
boekhouding en andere bedrijfsadministratie naleven.



De Leverancier zal alle documenten voor VMware nauwkeurig, waarheidsgetrouw en volledig opstellen, met
inbegrip van voorstellen, werkomschrijvingen, verzendadviezen, pakbonnen en facturen voor geleverde
goederen, verleende diensten en andere kosten.



De Leverancier zal eerlijk, direct en oprecht zijn in discussies met VMware, vertegenwoordigers van
toezichthouders en ambtenaren.



De Leverancier zal VMware uitsluitend factureren voor zaken en diensten nadat deze geleverd zijn,
behoudens voor zover de desbetreffende koopovereenkomst voorfacturering uitdrukkelijk toestaat. Indien de
koopovereenkomst factureren of betalen voor de levering toestaat, dienen deze artikelen duidelijk vermeld te
worden in de omschrijving van de factuur met gebruik van termen als “waarborgsom”, “vooruitbetaling” of
“voorfacturering”.



De Leverancier heeft niet het recht om te handelen als “doorgever”, waar de enige “dienst” die de Leverancier
verleent het optreden als tussenpersoon tussen VMware en een derde is.



De Leverancier factureert uitsluitend voor zaken en diensten die de Leverancier geleverd heeft, tenzij
VMware het gebruik van subcontractanten schriftelijk heeft goedgekeurd.



De Leverancier dient een managementsysteem op te zetten dat is ontworpen om te zorgen voor (i) naleving
van de geldende wet- en regelgeving, (ii) overeenstemming met deze Code, en (iii) identificatie en
verzachting van operationele risico's in verband met deze Code. Leverancier dient eveneens constante
verbetering in en een dergelijk systeem te bevorderen.



De Leveranciers dienen documenten bij te houden die nodig zijn om de naleving van deze Code aan te tonen
en de Leverancier moet mee werken met alle redelijke verzoeken voor informatie van VMware inclusief het
beschikbaar maken van zijn documenten na een redelijke kennisgevingstermijn tijdens normale werktijden
voor inspectie door VMware of haar agenten.

Melding van zorgen
Indien u twijfelachtig gedrag of een mogelijke schending van deze Gedragscode wilt melden, wordt u aangeraden
samen te werken met uw hoofdcontactpersoon van VMware om uw zorg op te lossen. Indien dat niet uitvoerbaar

Gedragscode voor leveranciers van VMware – versie april 2016

Pagina 3

of gepast is, neem dan contact op met de Ethics Helpline van VMware , met telefoonnummers en online melding
beschikbaar: http://etica.ethicspoint.com.

Erkend door:

Bedrijf:
Naam:
Datum:
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