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  GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS 
 

VMware, Inc. (gezamenlijk met zijn gelieerde ondernemingen, "VMware") zet zich in om zaken te doen 

op ethische, wettelijke en maatschappelijk verantwoorde wijze. Deze Gedragscode voor leveranciers 

van VMware ("Code") schetst de verwachtingen van VMware dat leveranciers, verkopers, contractanten, 

consultants en alle andere externe leveranciers van software, goederen en services aan VMware 

("Leveranciers") van VMware op verantwoorde wijze zaken doen met integriteit, eerlijkheid en 

transparantie in alle zakelijke interacties en om de volgende principes volledig na te leven. 

Naleving van de wet 

• Elke Leverancier moet zich bewust zijn van en voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving in 
alle rechtsgebieden waarin de leverancier zakendoet, inclusief maar niet beperkt tot: 

➢ Handelscontroles, evenals alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van export, 
wederuitvoer en import; 

➢ Antitrust- en concurrentiewetgeving; 

➢ Alle wet- en regelgeving inzake omkoping, corruptie, witwassen van geld, terrorismefinanciering 

en verboden zakelijke praktijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) de Amerikaanse Foreign 

Corrupt Practices Act, de Britse Bribery Act en andere anti-omkopings- en anti-corruptiewetten, (ii) 

wetten met betrekking tot lobbyen, geschenken en betalingen aan overheidsfunctionarissen of -

medewerkers, en (iii) wetten inzake bijdragen aan politieke campagnes; en 

➢ Wetten en regelgevende vereisten op het gebied van privacy, gegevensbescherming en 
informatiebeveiliging. 

• VMware staat volledig achter de doelen en doelstellingen van Sectie 1502 van de Dodd-Frank Wall 
Street Reform and Consumer Protection Act en verwacht volledige naleving van de bepalingen en 

ondersteunende regelgeving met betrekking tot conflictmineralen door Leveranciers. Leverancier 
zal de nodige due diligence betrachten bij het uitvoeren en aantonen van naleving. 

 

Privacy  

• Elke Leverancier moet: 

➢ Samenwerken met VMware om te voldoen aan de toepasselijke privacy- en 
gegevensbeschermingswetten. 

➢ Alleen persoonsgegevens verwerken zoals overeengekomen door VMware of zijn klanten. 

➢ Zorgen voor duidelijke en nauwkeurige privacyverklaringen bij het verzamelen of verwerken 
van persoonsgegevens, zoals overeengekomen met een VMware-vertegenwoordiger.  

➢ Zorgen dat zijn producten en diensten veilig worden bewaard en VMware onmiddellijk op de 
hoogte stellen van mogelijke incidenten waarbij de gegevens van VMware of de gegevens van 
klanten van VMware zijn betrokken. 

➢ Zich houden aan het beleid voor record- en gegevensbeheer van VMware. 

 

Ethiek 

• VMware zet zich in om legaal en ethisch zaken te doen binnen het kader van een vrij ondernemings-
systeem. Corrupte afspraken met klanten, leveranciers, overheidsfunctionarissen of -medewerkers of 

andere derden zijn ten strengste verboden. Corruptie, in welke vorm dan ook, inclusief omkoping, 
verduistering, afpersing, smeergeld of overdadige geschenken en/of entertainment, wordt niet 

getolereerd. 
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• Het aanbieden of verstrekken van geschenken of entertainment aan medewerkers van VMware 

om zaken te verkrijgen of te behouden of om ongepast voordeel te behalen, is verboden. VMware-
medewerkers mogen geen geschenken of attenties accepteren van leveranciers die zaken willen doen 

met VMware. Er geldt een uitzondering voor VMware-medewerkers om marketingartikelen van geringe 
waarde (< $ 25) te accepteren met handelsmerken of logo's van zakenpartners (bijvoorbeeld bekers, 

pennen, muismatten) als de VMware-medewerker niet primair betrokken is bij de inkoop, verwerving of 
contractering voor goederen of services. 

• De Leverancier mag geen openbare mededelingen doen namens VMware zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van VMware. 

• De Leverancier dient zelfs de schijn van ongepastheid te vermijden, evenals belangenverstrengeling. 
Voorbeelden van mogelijke belangenverstrengelingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: 

➢ Het niet openbaar maken van medewerker(s), functionaris(sen) of andere vertegenwoordigers van 
VMware die een financieel belang hebben in, of enige andere relatie hebben met, de Leverancier; 

➢ Handelen op basis van vertrouwelijke informatie die van VMware is verkregen op een manier die 

niet door VMware is geautoriseerd of voor persoonlijk gewin; en 

➢ Pogingen om zaken binnen te halen om een reden (inclusief op basis van persoonlijke relaties) 
anders dan prijs, kwaliteit, prestatie en geschiktheid van het product of de service. 

• De Leverancier moet ervoor zorgen dat zijn functionarissen, medewerkers en andere vertegen-
woordigers zich houden aan de wet- en regelgeving op het gebied van handel met voorkennis en 

zijn eigen interne beleid inzake handel met voorkennis, en zich onthouden van het verhandelen van 
effecten van VMware of een andere uitgevende instantie op basis van vertrouwelijke informatie die is 

verkregen in de hoedanigheid van VMware-leverancier. 

 

Respect voor mensenrechten 

• De Leverancier moet: 

➢ Internationale principes met betrekking tot mensenrechten naleven, inclusief maar niet beperkt tot 

de Trafficking Victims Protection Act en de Britse Modern Slavery Act van 2015. 

➢ Alle medewerkers met respect en waardigheid behandelen. 

➢ Ieders privacy en rechten respecteren en beschermen. 

➢ Gewelddadig gedrag, inclusief mentale wreedheid, intimidatie, discriminatie, ongewenste 

gebaren, taal of fysiek contact, verbaal geweld of gendergerelateerd geweld, verbieden. 

➢ Garanderen dat werk vrijwillig wordt uitgevoerd en het gebruik van gedwongen of onvrijwillige 

arbeid van welke aard dan ook verbieden, inclusief ondersteuning van elke vorm van 
mensenhandel of onvrijwillige arbeid door middel van bedreiging, geweld, frauduleuze claims 

of andere dwangmiddelen. 

➢ Werknemers niet verplichten om een 'borg' of hun identiteitspapieren (door de overheid uitgegeven 

identiteitsbewijs, paspoorten of werkvergunningen) bij hun werkgever in te dienen en ervoor zorgen 

dat alle werknemers vrij zijn om ontslag te nemen in overeenstemming met de lokale en nationale 

wet- of regelgeving zonder boete. En 

➢ De lokale wettelijke vereisten met betrekking tot maximale werkuren in acht nemen en deze naleven. 

• Het gebruik van kinderarbeid is verboden. Er mogen geen personen onder de 15 jaar (of onder de 
14 indien toegestaan door de lokale wetgeving) in dienst zijn. Medewerkers onder de 18 jaar mogen 
geen werkzaamheden verrichten die hun gezondheid of veiligheid in gevaar kunnen brengen. 

Discriminatie wordt niet getolereerd 

• Leveranciers zetten zich in voor een werkplek die vrij is van intimidatie en 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. 
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• De leverancier moet zich inzetten om bedrijven die eigendom zijn van vrouwen, bedrijven die 
eigendom zijn van minderheden en kleine bedrijven actief te ondersteunen. 

Arbeid en loon 

De Leverancier moet: 

• Zorgen voor een eerlijke vergoeding en alle toepasselijke loonwetten naleven, inclusief, maar niet 
beperkt tot, die met betrekking tot minimumlonen, overuren en alle toepasselijke regelgeving. 

• Zorgen dat het aantal werkuren niet hoger is dan het wettelijk vastgestelde maximum. De 
werkweek mag niet langer zijn dan 60 uur, inclusief overwerk, dat vrijwillig moet zijn.  

• Zorgen dat medewerkers elke zeven dagen minimaal één vrije dag krijgen.  

• Zorgen voor gelijke kansen en beloning voor zowel medewerkers met een handicap als voor niet-
gehandicapte medewerkers.   

• Het recht van vrije vereniging van medewerkers om lid te worden van werknemersorganisaties of 
vakbonden, zoals toegestaan onder de lokale wetgeving, te respecteren. 

Gezondheid en veiligheid 

De Leverancier moet: 

• Medewerkers een veilige en gezonde omgeving bieden in overeenstemming met alle 
toepasselijke wet- en regelgeving. 

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

• Vragen om input van medewerkers en trainingen en opleiding verzorgen om gezondheids- en 
veiligheidsproblemen op te lossen.  

• Nood- en evacuatieplannen documenteren en oefenen.  

• Er moeten procedures en systemen zijn om arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen, te 
beheren, te volgen en te rapporteren.  

 

Het milieu beschermen  

VMware erkent de impact die bedrijven hebben op de planeet en we verwachten van leveranciers dat 
ze onze toewijding delen om in te spelen op de wereldwijde uitdaging van klimaatverandering. Alle 
leveranciers gaan ermee akkoord om: 

• Alle toepasselijke milieuwetten en -regelgeving na te leven, inclusief maar niet beperkt tot 
wetten en regelgeving die de uitstoot van gevaarlijke materialen, lucht en water reguleren. 

• Alle vereiste milieuvergunningen en -registraties moeten worden verkregen, onderhouden en actueel 
gehouden, en de operationele en rapportagevereisten moeten worden gevolgd. 

• VMware zet zich in voor een efficiënt gebruik van resources, inclusief ondersteuning van duurzame 
energie, en waardeert leveranciers die onze toewijding aan het milieu delen.  

• De Leverancier moet werken aan het verminderen van het verbruik van resources, inclusief 
grondstoffen, energie en water, gedurende alle aspecten van de levenscyclus van het product 
(bijvoorbeeld productontwerp, productie, verpakking, transport, productgebruik en beheer aan het 

einde van de levensduur van het product). 

• Zich te houden aan alle VMware-vereisten met betrekking tot verpakking, etikettering, recycling, 
compostering en verwijdering. 

• De Leverancier zal alle gevaarlijke materialen identificeren en beheren om de veilige behandeling, 
verplaatsing, opslag, gebruik, recycling, hergebruik en verwijdering van dergelijke materialen te 
garanderen. 

• De Leverancier zal op gepaste wijze omgaan met lozing of verwijdering van al het afvalwater en vaste 
afval dat wordt gegenereerd door verwerkingen, industriële processen, sanitaire voorzieningen en 

andere zakelijke activiteiten. 
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• De Leverancier zal op gepaste wijze de lozing verwerken van alle luchtemissies van vluchtige 
organische chemicaliën, aerosolen, bijtende stoffen, deeltjes, ozonafbrekende chemicaliën en 
verbrandingsbijproducten die door of als gevolg van activiteiten worden gegenereerd. 

• De Leverancier zal alle materialen beheren en afvoeren in overeenstemming met de 
toepasselijke wetten, regels, regelgeving en richtlijnen, en op een milieuverantwoorde en 
veilige manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. 

• Emissies, lozingen van verontreinigende stoffen en de productie van afval moeten tot een minimum 
worden beperkt. De Leverancier stemt ermee in om, indien gevraagd, gesprekken aan te gaan die 

specifiek gaan over de uitstoot van broeikasgassen (BKG) en om doelen vast te stellen om de 
uitstoot te verminderen.  

• De Leverancier stemt ermee in om, indien gevraagd, broeikasgasemissies van scope 1, 2 en 3 en/of 
componenten die nodig zijn om gegevens over broeikasgasemissies te berekenen, bekend te maken.  

• De Leverancier stemt ermee in deel te nemen aan ESG-beoordeling (Environmental, Social 
and Governance), hetzij rechtstreeks met VMware, hetzij met een derde partij. Het tijdstip van 

deze beoordeling kan worden bepaald door VMware-vereisten zoals uiteengezet in het 
Responsible Sourcing-programma. 

 

Toegankelijkheid 

Meer dan 25% van alle mensen ter wereld heeft een handicap. Leveranciers moeten:  

• De Leverancier zal voldoen aan de nieuwste internationale toegankelijkheidsstandaard Web Content 

Accessibility Guidelines (WCAG) Level AA (binnen 24 maanden na afronding) bij het maken van een 
te leveren product/service. 

 

Bescherming van activa en intellectueel eigendom 

De Leverancier moet de geldige en legitieme intellectuele eigendomsrechten van anderen respecteren en 

beschermen (inclusief, maar niet beperkt tot, patenten, handelsmerken, auteursrechten en handelsgeheimen) 

en deze rechten alleen gebruiken in overeenstemming met geldige licenties, gebruiksvoorwaarden of andere 

relevante contractuele bepalingen. 

Zakelijke records en praktijken 

• De Leverancier zal alle zakelijke gegevens nauwkeurig en volledig vastleggen en alle 
toepasselijke wetten met betrekking tot boekhouding en andere zakelijke records naleven. 

• De Leverancier zal alle documenten voor VMware op een nauwkeurige, waarheidsgetrouwe en 
volledige manier opstellen, inclusief voorstellen, werkoverzichten, verzendadviezen, pakbonnen en 

facturen voor geleverde goederen, geleverde services en andere kosten. 

• De Leverancier zal eerlijk, direct en waarheidsgetrouw zijn in gesprekken met VMware, 

vertegenwoordigers van regelgevende instanties en overheidsfunctionarissen. 

• De Leverancier zal VMware pas factureren voor goederen en services nadat deze zijn geleverd, 
behalve voor zover de betreffende koopovereenkomst uitdrukkelijk vooruitfacturering toestaat. Als de 

koopovereenkomst facturering of betaling vóór levering toestaat, worden dergelijke artikelen duidelijk 

aangegeven in de beschrijving van het factuurregelitem met termen als 'aanbetaling', 'vooruitbetaling' 
of 'vooruitfacturering'. 

• De Leverancier mag niet optreden als een 'doorgeef'-partij waarbij de enige 'service' die door de 
Leverancier wordt geleverd, is om een tussenpersoon te zijn tussen VMware en een derde partij. 

• De Leverancier mag alleen factureren voor door de Leverancier geleverde goederen en services, 
tenzij VMware het gebruik van onderaannemer(s) schriftelijk heeft goedgekeurd. 

• De leverancier moet een beheersysteem opzetten dat is ontworpen om te zorgen voor (i) naleving 
van toepasselijke wet- en regelgeving, (ii) naleving van deze Code, en (iii) identificatie en beperking 

van operationele risico's met betrekking tot deze Code. De Leverancier dient ook continue 
verbeteringen van en aan een dergelijk systeem mogelijk te maken. 
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• De Leverancier moet records bijhouden die nodig zijn om naleving van deze Code aan te tonen en 

de Leverancier moet meewerken aan alle redelijke verzoeken om informatie van VMware, inclusief 
het beschikbaar stellen van records voor inspectie door VMware of zijn medewerkers tijdens normale 

kantooruren na een redelijke kennisgeving. 

Zorgen melden 

Als u twijfelachtig gedrag of een mogelijke schending van deze Code wilt melden, wordt u aangemoedigd 

om samen met uw primaire VMware-contactpersoon uw probleem op te lossen. Als dat niet haalbaar of 

gepast is, neemt u contact op met de VMware Ethics Helpline. De telefoonnummers en onlinemelding 

kunt u vinden op: http://etica.ethicspoint.com. 
 

Bevestigd door:  

Bedrijf: 

Naam: 

Datum: 

http://etica.ethicspoint.com/

