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Wij van McAfee beloven plechtig, net zoals we ons inzetten om 
de wereld te beschermen tegen cyberdreigingen, dit op de 
juiste manier te doen: ethisch verantwoord, met integriteit en 
in overeenstemming met de geest en de bedoeling van de wet. 
Terwijl markten en de industrie kunnen veranderen, doet onze 
niet-aflatende inzet dat niet. 

 
Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het hooghouden 
van onze Gedragscode. Onze cultuur is uiteindelijk een 
reflectie van ons gedrag — met andere werknemers, klanten, 
leveranciers en partners van McAfee. We spelen om te winnen 
en snelheid zal altijd van belang zijn — maar nooit ten koste 
van onze cultuur en onze waarden. 

 
Belangrijker nog, het is mijn verwachting dat deze 
Gedragscode elk project, team, kantoor en alle interactie 
over de hele wereld inspireert. Dit document definieert 
hoe wij denken, spreken en handelen namens McAfee. 
Door de hoogste ethische normen na te leven, garanderen 
wij dat ons succes op de juiste manier wordt behaald. 

 
Hartelijk dank voor uw inzet voor onze voorbeeldige cultuur van 
integriteit.  
 
Peter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peter Leav, 
bestuursvoorzitter  
en CEO 
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Bij McAfee leven wij een set kernwaarden en principes na die elke interactie die wij 
met elkaar hebben en elke beslissing die wij nemen, stuurt. Integriteit vormt de kern 
van wie we zijn. Het is de basis van ons succes. Om ervoor te zorgen dat McAfee kan 
blijven groeien, moeten we deze waarden en principes niet alleen begrijpen, maar 
deze ook overnemen en laten doorschijnen in de integriteit en de professionaliteit die 
we bieden bij onze wereldwijde werkzaamheden. 

Bij McAfee zijn we compromisloos wanneer het gaat om onze inzet voor integriteit. 
Dit vormt de basis voor hoe wij zakendoen en anderen behandelen. We 
communiceren duidelijk, respectvol en professioneel, wanneer we zakendoen: we 
behandelen werknemers, klanten, onafhankelijke opdrachtnemers, adviseurs, 
leveranciers, partners, distributeurs en anderen eerlijk. We treden op als 
verantwoordelijke, zakelijke medeburgers, die mensenrechten eerbiedigen en de 
impact van ons bedrijf op de wereld om ons heen beheersen. 

Ten behoeve van elkaar, onze communities en McAfee, moet u de verwachtingen 
uiteengezet in de Gedragscode en al het andere toepasselijke beleid en procedures 
met betrekking tot aan McAfee gerelateerde activiteiten naleven. 

Een cultuur van integriteit 
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Onze waarden 
We behalen topkwaliteit met snelheid en flexibiliteit 

• De ernst van onze missie vereist dat we topkwaliteit behalen voor ons 
product en onze levering. 

• Het tempo waarmee dreigingen op het gebied van cyberveiligheid zich 
voordoen, vraagt van ons dat we snel en flexibel handelen. 

• Om de balans hierin te bereiken, zijn we bedachtzaam bij onze handelingen en 
besluiten en realiseren we die met urgentie. 

• We leveren nooit in op kwaliteit. 

We spelen om te winnen of doen niet mee 

• We zijn er enorm op gefocust om mensen veilig en beschermd te houden. 

• We zitten op één lijn met onze winnende strategie: we spelen om te winnen en 
vinden het leuk om te winnen. 

• Door passie, nieuwsgierigheid en volharding worden we verenigd. 

• Middelmatigheid staat niet in ons woordenboek. 

• We staan op om onze tegenstanders samen te trotseren: één team, machtig. 

Integriteit staat centraal 
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We innoveren zonder angst 

• Om onze missie te realiseren, zijn we constant aan het experimenteren en innoveren. 

• We vertrouwen elkaar en stellen elkaar in staat tot het nemen van risico's. 

• We treden onze fouten frontaal tegemoet. 

• Onze fouten maken ons sterker en slimmer. 

• We creëren mogelijkheden om de toekomst van geavanceerde beveiliging te realiseren. 

We gaan open met elkaar om en zijn transparant 

• We geven en ontvangen feedback om het nemen van risico's en leren te vieren. 

• We baseren onze feedback op een basis van vertrouwen en respect, 
waarbij we elkaars verschillen aanvaarden. 

• We houden ons aan een hoge norm voor aansprakelijkheid en communiceren 
open en duidelijk over wat wel werkt en wat niet. 

• Integriteit vormt de kern van wie we zijn. We snoeien nooit. 

We plaatsen de klant centraal 

• We werken samen over grenzen heen om prioriteit aan de klant te geven. 

• We luisteren naar wat de klant nodig heeft. 

• We waarderen zijn feedback en plaatsen zijn ervaring centraal in ons ontwerp en onze 
levering. 

• Wij bieden elke keer weer een uitzonderlijke klantervaring voor elke klant. 



GEDRAGSCODE 

OCTOBER 2020 

  

4 
 

 
 
 
 

 
 

De Gedragscode, inclusief de Ethische code die als bijlage hieraan is bijgevoegd en 
deel uitmaakt van deze Gedragscode, is van toepassing op en zet verwachtingen 
uiteen voor alle werknemers evenals alle leden van de raad van bestuur die geen 
werknemer zijn bij al hun aan McAfee gerelateerde activiteiten. De Gedragscode is 
ook van toepassing op onafhankelijke opdrachtnemers, adviseurs, leveranciers, 
partners, distributeurs en alle anderen die zakendoen met McAfee. Degenen die 
zakendoen met McAfee kunnen strengere beleidsregels hanteren, maar mogen niet 
werken met minder strenge beleidsregels. 

Voordat u iets doet, bent u verantwoordelijk om advies in te winnen over 
beleidsregels of praktijken die u niet helemaal duidelijk zijn. Indien u vragen hebt over 
de toepassing van de Gedragscode, neem dan contact op met de Ethics and 
Compliance Office van McAfee. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het melden 
van ethische bezwaren, waaronder mogelijke overtredingen van de Gedragscode. 

U bent verantwoordelijk voor het lezen, begrijpen en naleven van de Gedragscode. 
Eenieder die de Gedragscode schendt, wordt onderworpen aan disciplinaire 
maatregelen tot, en met inbegrip van de beëindiging van het dienstverband bij of een 
andere dienst voor McAfee. Eenieder die de wet overtreedt, kan daarnaast ook 
onderworpen worden aan civiel- en/of strafrechtelijke straffen. 

De Gedragscode bevestigt de vijf gedragsprincipes van McAfee: 

• Integriteit staat centraal 
 
Wij ondersteunen een set kernwaarden en principes die zijn gebaseerd op integriteit en 
houden deze in stand. Onze integriteit komt naar voren in de manier waarop we werken, in 
elke minuut van elke dag, zowel intern bij McAfee als extern bij degenen met wie we 

Uw verantwoordelijkheden 
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zakendoen. Wij accepteren onze rol als verantwoordelijke zakelijke medeburger, inclusief 
het hooghouden van gelijke werkgelegenheidskansen en het ondersteunen van diversiteit 
en inclusie. 

 
• Integriteit onderling 

We gedragen ons op een professionele manier die ons respect voor onze 
collega's laat zien. We werken als een team en ondersteunen elkaar bij het 
nastreven van het blijvende zakelijke succes van McAfee. 

• Integriteit bij zakelijke interacties 

We spreiden de hoogste ethische normen tentoon bij alle zakelijke interacties, 
waarbij we onze werknemers, klanten, onafhankelijke opdrachtnemers, 
adviseurs, leveranciers, partners, distributeurs en anderen billijk, eerlijk en 
respectvol behandelen. We vermijden situaties waar belangenverstrengeling 
kan interfereren of lijkt te interfereren met ons vermogen om gedegen, 
zakelijke beslissingen te nemen die de doelen, principes en het beleid van 
McAfee ondersteunen. 

• Integriteit in de bedrijfsvoering 

Het is onze standaardwerkmethode ons te houden aan de 
nalevingsvoorschriften. We nemen de toepasselijke wet- en regelgeving in acht 
van de landen waar we zakendoen, inclusief het naleven van richtlijnen 
teneinde de veiligheid en de rechtmatige verzameling en het rechtmatig 
gebruik van de persoonsgegevens die onze werknemers, klanten, 
onafhankelijke opdrachtnemers, adviseurs, leveranciers, partners, distributeurs 
en anderen aan ons toevertrouwen, te garanderen. 

• Integriteit bij bedrijfsactiva en reputatie 

We erkennen en beschermen de waarde van de reputatie, de fysieke activa, 
het intellectuele eigendom, vertrouwelijke en gevoelige informatie, en 
handelsmerken en merken van McAfee. 
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Om ons bedrijf zaken te laten doen met onberispelijke integriteit en professionalisme, 
heeft eenieder op wie de Gedragscode van toepassing is de plicht om mogelijke 
overtredingen dan wel schending van wet- en regelgeving, de Gedragscode en andere 
bedrijfsrichtlijnen die hieronder worden beschreven, te melden. 

Manieren om advies in te winnen 
Gezien het feit dat de Gedragscode niet alle situaties kan behandelen, dient u advies 
in te winnen wanneer u niet zeker bent over de juiste manier van handelen. Er zijn 
meerdere manieren om vragen te stellen over de Gedragscode: 

• U kunt uw vraag mailen naar ethics@mcafee.com. 

• U kunt vragen stellen aan of uw bezorgdheid melden bij interne groepen die 
gespecialiseerd zijn in het afhandelen van dergelijke zaken, waaronder Legal, 
People Success, Internal Audit, Corporate Security, of Information Security. 

• In overeenstemming met het Open deur communicatiebeleid van McAfee, 
kunt u, wanneer u het niet prettig vindt om iets bij uw eigen manager aan te 
kaarten, dit aankaarten bij de manager van uw manager of bij elke manager 
in uw directe keten van managers. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen stellen 
en melden van bezwaren 

mailto:ethics@mcafee.com
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Voor andere werkgerelateerde zorgen moedigen we u aan contact op te nemen met 
People Services of uw People Services-vertegenwoordiger. 
 
Mogelijke schendingen van de Gedragscode, de Ethische code of andere 
bedrijfsrichtlijnen dienen te worden gemeld conform paragraaf 3.9 van de Ethische 
code.  

https://mcafeeprod.service-now.com/hrportal
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Het is één van onze kernwaarden om als een team te werken en respect voor en 
vertrouwen in elkaar te hebben. We streven ernaar open en eerlijke communicatie in 
stand te houden en onze collega's te beschermen tegen discriminatie, intimidatie of 
onveilige praktijken. 

Open en eerlijke communicatie 
We hechten er waarde aan dat gedachten, ideeën, vragen en zorgen vrijelijk kunnen 
worden gedeeld. We moedigen u aan om werkgerelateerde zaken of zorgen zo spoedig 
mogelijk aan te kaarten via onze bestaande processen, zodra ze ontstaan. 

Het nemen van represailles voor het stellen van vragen of te goeder trouw melding 
maken van mogelijke overtredingen/schendingen van wet- of regelgeving, de 
Gedragscode of andere bedrijfsrichtlijnen wordt niet getolereerd. 

Anti-intimidatie 
We streven ernaar een werkplek te kunnen bieden die vrij is van intimidatie. 
Intimidatie van individuen door managers of collega's wordt niet getolereerd. We 
moeten iedereen met waardigheid en respect behandelen. 

Gelijke werkgelegenheidskansen, diversiteit en inclusie 
Diversiteit en inclusie zijn kernwaarden bij McAfee. Dit hebben wij nodig onder onze 
medewerkers en wij verwachten van onze onafhankelijke opdrachtnemers, adviseurs, 
leveranciers, partners, distributeurs en alle anderen die zakendoen met McAfee dat zij 
dezelfde waarden hooghouden. Het creëren van een gevoel van erbij horen, van 

Integriteit onderling 
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saamhorigheid voor iedereen is onze overtuiging en definieert de omgeving die we 
proberen te bieden. 
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McAfee is een werkgever die gelijke kansen biedt en we discrimineren werknemers of 
sollicitanten niet op basis van ras, huidskleur, religie, sekse, nationale afkomst of 
afkomst. We discrimineren ook niet op basis van leeftijd, beperking, medische 
gesteldheid of genetische informatie. Daarnaast discrimineren we niet op basis van 
militaire status of veteranenstatus. 

McAfee discrimineert niet op basis van 
zwangerschap, burgerlijke staat, geslacht, 
genderexpressie, genderidentiteit, seksuele 
geaardheid, of enig andere status of 
karaktereigenschap die wordt beschermd door 
toepasselijke wet- en regelgeving of 
verordeningen. 

Voor werknemers en sollicitanten met een 
beperking dragen we zorg voor redelijke 
voorzieningen zoals bij wet is vereist. 

U dient deze principes op elk vlak van werkgelegenheid na te leven, met inbegrip van 
werving, indienstneming, training, promotie, compensatie, voordelen, overplaatsing, 
en sociale programma's en recreatieprogramma's. 

Veiligheid 
McAfee streeft ernaar om een veilige werkplek 
te bieden voor werknemers, onafhankelijke 
opdrachtnemers, adviseurs, leveranciers, 
partners, distributeurs en anderen op de 
locaties van McAfee. 

U dient de veiligheidswetten, -
standaarden en -richtlijnen na te leven die 
van toepassing zijn op ons bedrijf. 

Geweld op de werkvloer 
Onze inzet voor veiligheid is onvermoeibaar. Bij McAfee wordt gewelddadig gedrag niet 
toegestaan of getolereerd. Dit omvat elk type dreigend gedrag (of het nu expliciet of 
impliciet is), stalken van een individu, of enige vorm van fysieke of emotionele 
mishandeling. Meldingen van geweld op de werkvloer worden serieus genomen, 
worden onderzocht en resulteren in passende maatregelen. 
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Voorbeelden van geweld op de werkvloer omvatten, maar zijn niet beperkt tot: 

• Duwen 

• Fysieke aanvallen 

• Verbale of geschreven 
dreigementen 

• Met een object gooien 

• Vernielen van eigendommen 
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Voor aanvullende informatie raadpleegt u de McAfee-richtlijnen voor 
gedrag/discipline op de werkplek en ontslag. 

 

 

Professioneel communiceren 
De manier waarop we communiceren, zowel mondeling als schriftelijk is een directe 
uiting van ons merk. Wees duidelijk, accuraat, respectvol en professioneel bij al onze 
zakelijke communicatie en interactie. Onprofessionele en ambigue communicatie kan 
McAfee schaden. Zelfs goed bedoelde communicatie kan verkeerd worden 
geïnterpreteerd. Voorbeelden van communicatie betreffen e-mails, 
presentatiematerialen, voicemail, sms-berichten, expresberichten evenals content op 
social media en websites. 

Zakendoen met klanten, leveranciers, distributeurs en 
anderen 
Ons succes is gebaseerd op sterke relaties van wederzijds respect voor en 
vertrouwen in onze klanten, leveranciers, distributeurs en anderen. Om deze sterke 
relaties te behouden, behandelen we iedereen met wie we zakendoen billijk, eerlijk 
en respectvol. 

In onze marketing en bij onze interacties met klanten en mogelijke klanten 
vertegenwoordigen we producten en diensten van McAfee altijd eerlijk en accuraat. 

Wij verwachten van anderen met wie we zakendoen, inclusief onafhankelijke 
opdrachtnemers, adviseurs, leveranciers en distributeurs, dat zij alle toepasselijke 
wet- en regelgeving, de Gedragscode en alle andere bedrijfsrichtlijnen naleven en hun 
toeleveringsketen de verplichting opleggen deze verwachtingen ook hoog te houden. 

Integriteit bij zakelijke 
 

https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Workplace%20Behavior%20Discipline%20and%20Discharge%20Guideline%20Global.pdf
https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Workplace%20Behavior%20Discipline%20and%20Discharge%20Guideline%20Global.pdf
https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Workplace%20Behavior%20Discipline%20and%20Discharge%20Guideline%20Global.pdf
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Onafhankelijke opdrachtnemers, adviseurs, leveranciers, distributeurs en anderen die 
zakendoen met McAfee lopen het risico dat hun relatie met McAfee wordt beëindigd 
bij overtredingen van wet- en regelgeving of schending van de Gedragscode of andere 
bedrijfsrichtlijnen. 

Wanneer u zakendoet met of contact hebt met de Amerikaanse overheid, dienen 
werknemers van McAfee of anderen die handelen uit naam van McAfee zich te 
houden aan de vereisten uiteengezet in ons Beleid inzake zakendoen met de 
Amerikaanse Overheid. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap 
Als een doorlopende demonstratie van onze inzet voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap zijn we actief op zoek naar kansen die onze werknemers in staat 
stellen bij te dragen aan de verbetering van anderen door samenwerkingsverbanden 
met verantwoordelijke organisaties in onze 
gemeenschappen. In elk geografisch gebied kunnen andere behoeften bestaan, maar 
er is één onwrikbare constante: het liefdadige karakter van McAfee en het 
enthousiasme voor de dienstverlening. 

Onze genereuze investeringen zijn, door een combinatie van vrijwilligheid en 
financiële steun, de uiting van dat liefdadige karakter, zoals wij met zijn allen zij aan zij 
bijdragen aan een grote verscheidenheid aan liefdadigheidsactiviteiten. Bij alles wat 
wij doen, leven we de hoogste ethische normen na op het gebied van mensenrechten 
en milieu- en gezondheids- en veiligheidskwesties. 

We steunen onderwijs en de verbetering van de 
gemeenschappen waar we wonen, werken en 
spelen; en lopen met die inspanningen voorop. 

We nemen zakelijke besluiten in de context van 
de gevolgen voor het milieu en de samenleving op 
de korte en de lange termijn. 

We verzetten ons tegen mensensmokkel, gedwongen arbeid, schuldhorigheid, 
contractarbeid en slavenarbeid. We tolereren deze praktijken niet in onze 
bedrijfsprocessen en onze toeleveringsketen waar we ook zakendoen en doen er alles 
aan om dat te voorkomen. 

U dient zich te gedragen en uw activiteiten uit te voeren op een manier die onze 
langdurige wereldwijde reputatie ten aanzien van ethisch en sociaal verantwoordelijk 
gedrag hooghoudt. 

Antitrust 
Het beleid van McAfee inzake antitrust en concurrentie weerspiegelt de praktijken die 
wij moeten naleven om inachtneming van antitrust- en concurrentiewetten overal ter 

https://mcafee.sharepoint.com/sites/Policies/Docs/Policies/Legal/Government%20Business%20Policy%20Statement%202007312012.pdf
https://mcafee.sharepoint.com/sites/Policies/Docs/Policies/Legal/Government%20Business%20Policy%20Statement%202007312012.pdf
https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Antitrust%20Policy.pdf
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wereld te garanderen. 

Hoewel er nuances bestaan in verschillende landen, bevatten antitrustwetten over 
het algemeen dezelfde basisprincipes: 

• Nooit overeenkomen met concurrenten de concurrentie te beperken 

• Nooit een leiderschapspositie in de sector te misbruiken 

Antitrustwetgeving is opgesteld om concurrentie te bevorderen ten behoeve van de 
markt en haar deelnemers. Deze wetgeving verbiedt het opleggen van onredelijke 
handelsbeperkingen. Het beleid inzake antitrust en concurrentie van McAfee verbiedt 
alle overeenkomsten met concurrenten die de concurrentie zouden beperken of de 
handel onredelijk zouden beperken. 

Bespreek het volgende nooit wanneer u omgaat met concurrenten: 

• Vaststelling van prijzen of andere verkoopvoorwaarden 

• Onderverdeling van markten per product, klant of geografisch gebied 

• Vaststelling van productieniveaus 
 
De gevolgen voor het schenden van antitrustwetgeving zijn zeer ernstig. Zowel 
McAfee als het betrokken individu lopen dan het risico op aanzienlijke strafrechtelijke 
sancties. 

Hoewel er bepaalde juridische uitzonderingen bestaan, verbiedt het beleid inzake 
antitrust en concurrentie van McAfee het volgende: 

• Deelnemen aan specifieke praktijken die onze concurrenten uitsluiten 

• Het bestraffen van een klant die zakendoet met een concurrent door 
voordelen in te trekken of te dreigen dat te zullen doen. 

Leef het beleid van McAfee inzake prijsstelling en merchandising nauwkeurig na 
wanneer u zakendoet met distributeurs en resellers. U kunt ons antitrust-beleid en 
onze antitrust-normen vinden in het beleid van McAfee inzake antitrust en 
concurrentie. Indien u vragen hebt, neem dan contact op met Legal voor advies. 
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Omkoping en anticorruptie 
Alle vormen van omkoping zijn door McAfee ten strengste verboden. Het is ons beleid 
alle anti-corruptiewetgeving na te leven en alle transacties accuraat weer te geven in 
de boekhouding en administratie van McAfee. 

Het aanbieden of aannemen van 
steekpenningen en het faciliteren van of 
deelnemen aan welke corrupte activiteit dan 
ook is nooit toegestaan. We verrichten geen 
faciliterende betalingen namens McAfee aan 
overheidsfunctionarissen, aangezien de 
wetgeving in veel landen faciliterende 
betalingen definieert als steekpenningen. 

McAfee verbiedt ook alle derden zoals klanten, 
onafhankelijke opdrachtnemers, adviseurs, 
leveranciers, partners, distributeurs en alle 
anderen die zakendoen met McAfee om 
steekpenningen aan te bieden, toe te zeggen of 
te betalen. Indien u denkt dat een derde mogelijk 
steekpenningen gaat aanbieden 
met betrekking tot zakelijke activiteiten van het bedrijf, ga dan nooit in zee met die derde. 

Raadpleeg het anti-corruptiebeleid inzake derden en het relevante beleid inzake 
Geschenken, Maaltijden, Entertainment en Reizen (“GMET”) om onze 
verwachtingen ten aanzien van anti-corruptie volledig te begrijpen. Legal is 
beschikbaar om te helpen met de verheldering van alle speciale regelingen of 
wetten die van toepassing zijn. U moet altijd goedkeuring verkrijgen zoals 
uiteengezet in het relevante GMET-beleid, voordat u iets van waarde aan een 
overheidsfunctionaris mag verstrekken. 

 

  

https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Anti-Corruption%20Policy%20for%20Third%20Parties.pdf
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Geschenken, maaltijden, entertainment en reizen 
De uitwisseling of verstrekking van GMET kan daadwerkelijke of ogenschijnlijke 
belangenconflicten of een situatie veroorzaken waarin die uitgaven aangemerkt 
zouden kunnen worden als steekpenningen krachtens toepasselijke wetgeving en 
internationale standaarden. McAfee verwacht van u en alle derden de volgende 
principes na te leven wanneer u GMET geeft of ontvangt: 

• We houden ons aan anti-corruptiewetgeving. 

• De GMET moet bestemd zijn voor een legitiem doel, zoals het demonstreren 
of uitleg geven aan een bedrijf over een product, positie of dienst of het 
promoten daarvan. 

• De GMET moet de ontvanger ervan geen verplichtingen opleggen. Iets van 
waarde wordt door ons niet aangenomen, aangeboden, toegezegd of 
geschonken met de intentie enige handeling of beslissing van de ontvanger 
onrechtmatig te beïnvloeden of met de intentie afbreuk te doen aan de 
objectiviteit van de ontvanger bij het nemen van zakelijke beslissingen. 

• De GMET moet openlijk en transparant worden verstrekt, gedraag u 
verstandig en correct met oog voor de zakelijke relatie en de lokale 
gebruiken, en breng ons niet in verlegenheid door openbaarmaking 
ervan. 

• Leg alle GMET zorgvuldig vast die namens McAfee wordt verstrekt. 

• GMET mag uitsluitend worden verstrekt aan een overheidsfunctionaris 
(inclusief werknemers van overheidsorganen, openbare instellingen en 
staatsbedrijven) onder beperkte omstandigheden en alleen in 
overeenstemming met het relevante GMET-beleid. 

Raadpleeg voor meer informatie het relevante GMET-beleid. Neem voor vragen en 
aanvullend advies contact op met Legal. 
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Als wereldwijd opererend bedrijf moet McAfee de wetgeving van de vele landen 
waar McAfee zakendoet, naleven. Elk van ons is verantwoordelijk voor het 
kennen en naleven van alle toepasselijke wet- en regelgeving. 

We moeten handelen op een manier waarbij de geest en de bedoeling van de wet in acht wordt 
genomen. 

Een aantal van de juridische thema's die we tegenkomen zijn onder meer antitrust, 
anti-corruptie, in- en uitvoer, intellectuele eigendom, belangenconflicten, privacy, 
openbare communicatie en zakendoen met een overheidsinstantie. 

Leef altijd de strengere norm na wanneer de Gedragscode of de bedrijfsrichtlijnen 
verschillen van lokale wet- en regelgeving. Neem, indien u denkt dat de vereisten van 
de Gedragscode in tegenspraak zijn met de lokale wetgeving, contact op met Legal. 
Schendingen van de wet- en regelgeving kunnen ernstige gevolgen hebben voor 
McAfee en voor de betrokken individuen. Wanneer zich vragen voordoen met 
betrekking tot deze of andere juridische kwesties, dient u altijd advies in te winnen 
van Legal. 

Milieu-, gezondheids- en veiligheidsmanagement en conformiteit 
Milieuwetten, -normen, -vereisten en -beleid bestaan om de wereld en haar bewoners 
te beschermen. Een aantal van deze wetten is van toepassing op onze wereldwijde 
bedrijfsactiviteiten en praktijken en producten. Het is onze verantwoordelijkheid om 
deze vereisten te begrijpen en na te leven, inclusief het besparen op energie, water en 

Integere bedrijfsvoering 
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andere natuurlijke hulpbronnen, het behoorlijk beheren van materialen en afval en 
het naleven van milieuvergunningen en gezondheids- en veiligheidseisen. We 
behandelen de grondstoffen die worden gebruikt bij het creëren van onze producten 
en diensten met respect en streven ernaar de hoeveelheid afval en de milieu-impact 
van onze zakelijke activiteiten te reduceren. We verwachten van onze leveranciers en 
van anderen in ons zakelijk ecosysteem dat zij alle toepasselijke milieu- en 
veiligheidswetgeving en veiligheidsnormen naleven bij hun bedrijfsprocessen. 

Conformiteit bij invoer en uitvoer 
Elk land waar we zakendoen, heeft wet- en 
regelgeving die toeziet op in- en uitvoer. Veel 
van deze wetten en regelingen beperken of 
verbieden de fysieke verzending van onze 
producten of de overdracht of elektronische 
transmissie van software en technologie naar 
bepaalde bestemmingen, entiteiten of 
buitenlandse personen. In de meeste gevallen 
schrijft de wet een uitvoervergunning of andere 
passende overheidsgoedkeuring voor voordat 
een object kan worden verstuurd of 
overgedragen. 

Het is uw verantwoordelijkheid om deze wet- en regelgeving na te leven. Daarom 
dient u alle goederen te laten in- en uitklaren door de Douane en dient u vooral 
niet: 

• Door te gaan met een transactie als u weet dat een overtreding heeft 
plaatsgevonden of gaat plaatsvinden 

• Onder toezicht staande software en technologie over te dragen tenzij de 
passende machtigingen zijn verkregen 

• Een onjuiste monetaire waarde toe te passen op goederen en diensten 

Overtredingen, zelfs onopzettelijke overtredingen, kunnen leiden tot aanzienlijke 
boetes en sancties, intrekken van uitvoervergunningen, verliezen van uitvoerprivileges 
en/of douanecontroles en -vertraging. 
Omdat deze wet- en regelgeving complex en voor elk land uniek is, dient u altijd 
advies in te winnen bij Legal indien u vragen hebt met betrekking tot regelgeving 
inzake in- of uitvoer. 

Handelen met voorkennis 
Handelen met voorkennis vindt plaats wanneer iemand handelt of anderszins 
transacties verricht in de effecten van een bedrijf, of aanbeveelt dat een ander gaat 
handelen of anderszins transacties gaat verrichten in de effecten van een bedrijf, 
terwijl hij/zij op de hoogte is van belangrijke, niet-publieke informatie over dat bedrijf. 
Handelen met voorkennis vindt ook plaats wanneer iemand belangrijke, niet-publieke 
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informatie over een bedrijf bekend maakt aan een andere persoon die kan gaan 
handelen of anderszins transacties kan gaan verrichten in de effecten vanwege die 
informatie. 
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Belangrijke, niet-publieke informatie is informatie over een bedrijf die niet algemeen 
bekend is bij het publiek en die een redelijke investeerder mogelijk van belang acht 
voor het verkopen of kopen van de effecten van het bedrijf. Eenieder die op de hoogte 
is van belangrijke, niet-publieke informatie over McAfee of ieder ander bedrijf moet 
niet gaan handelen in of anderszins transacties verrichten in effecten van McAfee of 
ieder ander bedrijf, die informatie niet bekendmaken aan anderen die mogelijk 
handelen of anderszins transacties verrichten in dergelijke effecten door die 
informatie, of anderszins die informatie gebruiken voor persoonlijk voordeel of dat van 
anderen. 

De Verenigde Staten en vele andere landen hebben wetten die handelen met 
voorkennis verbieden. Raadpleeg voor meer informatie over handelen met 
voorkennis, inclusief belangrijke definities en voorbeelden van belangrijke, niet-
publieke informatie het beleid van McAfee inzake handelen met voorkennis. 

Voorbereiding van accurate financiële en overige documentatie 
De zakelijke beslissingen die we nemen, zijn gebaseerd op onze financiële en zakelijke 
administratie. Het is onze verantwoordelijkheid te garanderen dat de boekhouding en 
administratie van McAfee volledige, eerlijke, accurate, tijdige en begrijpelijke reflecties 
zijn van de transacties van het bedrijf en de bedrijfs-activiteiten. 

Contractuele regelingen, tijdkaarten en 
onkostennota's evenals alle andere 
bestanden die vereist zijn tijdens ons werk 
dienen accuraat en compleet te zijn en 
correct te zijn geautoriseerd. Indien zich 
vragen voordoen, vraag dan een manager 
om hulp. Indien u bestanden ontdekt die 
mogelijk niet accuraat zijn, meld dit dan 
onmiddellijk aan Finance of Legal. 
Vervalsing van bestanden wordt in geen 
enkel geval getolereerd. 

We streven ernaar zaken te doen op een manier en de administratie te beheren op 
een manier die overeenkomt met de relevante boekhoudkundige normen. We huren 
accountants in om te laten controleren of we dat ook goed hebben gedaan. Alle 
werknemers en allen die in opdracht van ons werken, zijn verplicht medewerking te 
verlenen aan onze accountants 

Intellectueel eigendom 
Nieuwe innovaties en productontwikkelingen vormen de kern van ons bedrijf en 
vereisen daarom bescherming. We beschermen de intellectuele eigendom die we 
ontwikkelen juridisch en tegelijkertijd respecteren we ook de IE-rechten van anderen. 

U mag beschermd materiaal zoals geschreven tekst, kunstwerken, muziek, video's, 

https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Insider%20Trading%20Policy.pdf
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foto's, videofilmpjes en software niet kopiëren, reproduceren of verzenden, tenzij u 
toestemming of een vergunning hebt om dat te mogen doen. 

 
Voorbeelden van dingen die u niet moet doen, omvatten maar zijn niet beperkt tot het volgende: 

• Zonder toestemming beschermd materiaal kopiëren 

• Zonder toestemming een kunstwerk reproduceren 

• Vertrouwelijke informatie bekend maken aan een aanvrager zonder een 
geheimhoudingsovereenkomst 

• Vertrouwelijke informatie met anderen delen nadat u niet langer werkzaam bent bij 
McAfee 

• Zonder toestemming beschermde muziek gebruiken in een interne video 

• Foto's zonder goedkeuring naar ons marketingbureau sturen 

• Videofilmpjes gebruiken bij een productpresentatie en niet voor een doeleinde op basis 
van "redelijk gebruik" 

• Een collega aanmoedigen om extern verkregen vertrouwelijke informatie 
te gebruiken zonder toestemming 

• Een illegale kopie van een softwareprogramma regelen voor een teamlid 

Privacy en Beveiliging 
We hebben allemaal de plicht om ons beleid inzake privacy en beveiliging na te leven, 
inclusief vereisten voor informatiebeveiliging en beoordelingen van het Privacy Office 
voor de meeste nieuwe producten en upgrades, nieuwe leveranciers en 
gegevensoverdrachten van persoonsgegevens buiten McAfee. We hebben ook de 
verantwoordelijkheid om de privacywetgeving van landen waarin we zakendoen na te 
leven. 

We zetten ons in om persoonsgegevens te beschermen. We respecteren de juridisch 
afdwingbare rechten van onze werknemers en klanten om het gebruik van hun 
persoonsgegevens te beheren. 

Raadpleeg Legal bij vragen. 

Externe communicatie 
Uitsluitend geautoriseerde werknemers en goedgekeurde woordvoerders mogen 
publieke verklaringen afleggen namens McAfee aan de media of investeerders. 

Indien een verslaggever, blogger of analist contact met u opneemt, of het publiek een 
reactie vraagt over een onderwerp uit naam van McAfee waarvoor u niet uitdrukkelijk 
toestemming hebt gekregen van Marketing and Communications en de senior 
vicevoorzitter (Senior Vice President) van uw bedrijfsgroep om namens het bedrijf over 
te spreken, reageer hier dan niet op. Stuur de aanvraag direct door naar 
Media@McAfee.com of Legal. 

mailto:Media@mcafee.com
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We zetten aanzienlijke middelen in om de activa die worden gebruikt bij de 
bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen en behouden. Ieder van ons heeft de plicht al 
het beleid en alle procedures te volgen die de waarde van de activa van McAfee 
beschermen. Dit omvat fysieke en elektronische activa en het merk, de naam en 
reputatie van McAfee. We moeten ook vertrouwelijke informatie beschermen die 
werknemers, klanten, onafhankelijke opdrachtnemers, adviseurs, leveranciers, 
partners, distributeurs en anderen ons hebben toevertrouwd. 

 

Bescherming van handelsmerken en merken 
Onze handelsmerken en merken vormen één van de waardevolste activa en 
bescherming daarvan is van cruciaal belang om die waarde en hun blijvende 
herkenning op de markt te waarborgen. Onze vastgestelde richtlijnen helpen u te 
bepalen wanneer en hoe u deze moet gebruiken. Ongeacht het type communicatie, 
aan wie deze is gericht intern of extern, ongeacht of het door McAfee of door derden 
is ontwikkeld, zoals marketingbureaus, distributeurs of OEM's, onze richtlijnen inzake 
merkidentiteit dienen altijd te worden nageleefd. 

Integriteit bij bedrijfsactiva 

https://mcafee.sharepoint.com/sites/Brand
https://mcafee.sharepoint.com/sites/Brand
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Vertegenwoordiging van McAfee 
De reputatie en naam van McAfee zijn rechtstreeks verbonden aan onze waarden en 
moeten hooggehouden worden wanneer we ons bedrijf vertegenwoordigen. 
Wanneer u in het openbaar spreekt of schrijft over McAfee, cyberveiligheid, of over 
zakelijke en technologische onderwerpen, kunnen uw uitingen een ongunstig licht 
werpen op McAfee. Dit omvat situaties waar werknemers formeel spreken of 
schrijven als geautoriseerde vertegenwoordigers van McAfee, zoals het geven van 
presentaties aan de branche, het schrijven van blogberichten of het plaatsen van 
berichten op de social media-accounts van McAfee. Dit omvat ook situaties waarbij 
werknemers spreken of schrijven over deze onderwerpen op hun persoonlijke 
accounts, zoals op social media en community-fora. 

Het beleid van McAfee inzake social 
media en blogs zet de belangrijkste 
overwegingen en vereisten uiteen 
voor deze situaties en helpt u op één 
lijn te blijven met de Gedragscode. 
Onthul nooit vertrouwelijke 
informatie of te veel persoonlijke 
informatie (oversharing) op social 
media. Zodra informatie op het 
internet is gedeeld, kan het niet 
worden teruggehaald of verwijderd. 
Mocht u ooit in onzekerheid verkeren 
over het plaatsen van iets op uw 
online cv of social mediakanalen, 
neem dan contact op met 
McafeeSocialMedia@McAfee.com. 
Ongeoorloofde openbaarmaking van vertrouwelijke informatie van McAfee of een derde kan 
leiden tot disciplinaire maatregelen, met inbegrip van de beëindiging van het dienstverband bij of 
andere dienst voor McAfee. Dit is gebonden aan toepasselijke lokale wetgeving. 

Bepaalde onderwerpen of activiteiten kunnen aanleiding geven tot voorafgaande 
goedkeuring en controlevereisten. Dit omvat discussies over onderzoek naar 
bedreigingen of het innemen van een leiderspositie bij vakbonden of bij raden van 
bestuur. Raadpleeg voor meer informatie het beleid inzake antitrust en concurrentie 
en de richtlijnen inzake persoonlijke benoeming voor raden van bestuur van externe 
organisaties. 

Wees altijd accuraat en duidelijk over uw relatie met McAfee. Wanneer u content 
plaatst op persoonlijke websites, dient u ervoor te zorgen dat u vermeldt dat het om 
uw eigen opvattingen gaat en dat die niet noodzakelijkerwijs de opvattingen van 
McAfee weerspiegelen. 

https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Social%20Media%20Blogs%20Policy.pdf
https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Social%20Media%20Blogs%20Policy.pdf
https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Social%20Media%20Blogs%20Policy.pdf
mailto:McafeeSocialMedia@McAfee.com
https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Antitrust%20Policy.pdf
https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/PolicyDocs/Antitrust%20Policy.pdf
https://mcafee.sharepoint.com/sites/Policies/Docs/Policies/Legal/Personal%20Appointment%20to%20Board_2017.pdf
https://mcafee.sharepoint.com/sites/Policies/Docs/Policies/Legal/Personal%20Appointment%20to%20Board_2017.pdf
https://mcafee.sharepoint.com/sites/Policies/Docs/Policies/Legal/Personal%20Appointment%20to%20Board_2017.pdf
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Goedkeuringen en vrijstellingen 
De Gedragscode beschrijft de verwachtingen voor uw gedrag. Wanneer in bepaalde 
situaties toestemming van het management of van een andere persoon vereist is 
voordat u iets onderneemt, dient u dit direct kenbaar te maken om zodoende 
voldoende tijd te reserveren voor de noodzakelijke beoordeling en goedkeuring. 

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we het mogelijk passend achten om 
vrijstelling voor een bepaling van de Gedragscode te verlenen. Voor het aanvragen van 
een vrijstelling spreekt u met een manager. Die zal vervolgens het verzoek in 
overweging nemen in overleg met andere afdelingen, zoals Internal Audit, Legal of 
People Success. Vrijstellingen van de Gedragscode vereisen de toestemming van het 
hoofd van de afdeling financiën (Chief Financial Officer), algemeen juridisch adviseur 
(General Counsel) en het hoofd personeelszaken (Chief People Officer). 

Elke vrijstelling voor een bepaling van deze Code voor een lid van de raad van 
bestuur of een uitvoerend bestuurder dient te worden goedgekeurd door de raad 
van bestuur of door een daartoe naar behoren gemachtigde commissie van de raad 
van bestuur. 

Herinneringen 
De Gedragscode dient als leidraad voor u om integer zaken te doen. Dit is geen 
arbeidscontract en geeft u geen rechten met betrekking tot uw dienstbetrekking. 

De Gedragscode vormt niet een volledige lijst van bedrijfsrichtlijnen. Aanvullend beleid 
en richtlijnen zijn beschikbaar op de intranetpagina van Ethics and Compliance. U 
wordt geacht het bedrijfsbeleid en de bedrijfsrichtlijnen met betrekking tot uw positie 
binnen McAfee evenals alle toepasselijke wet- en regelgeving te kennen en na te 
leven. Overtreding van ander beleid en andere richtlijnen van McAfee kan ook leiden 
tot disciplinaire maatregelen tot, en met inbegrip van de beëindiging van het 
dienstverband bij of andere dienst voor McAfee. 

McAfee mag van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in de Gedragscode 
die  noodzakelijk of passend geacht worden, zonder kennisgeving vooraf, voor zover 
toegestaan door de wet.  

 
 

  

https://mcafee.sharepoint.com/sites/EthicsCompliance/
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Addendum bij de Gedragscode van McAfee 
 

Ethische code 

1. Doel 

De raad van bestuur (de “raad van bestuur”) van McAfee Corp. (tezamen met zijn 
dochterondernemingen, de "Corporation") heeft deze Ethische code (de ''Code'') opgesteld om: 

a) eerlijk en ethisch gedrag te stimuleren, waaronder het ethisch afhandelen van eigenlijke 
of ogenschijnlijke belangenconflicten; 

b) volledige, oprechte, accurate, tijdige en begrijpelijke openbaarmaking te stimuleren in 
rapporten en documenten die de Corporation indient bij of voorlegt aan de Securities and 
Exchange Commission en in andere publieke communicatie van de Corporation; 

c) naleving van toepasselijke wetten, regels en regelgeving te stimuleren; 

d) de bescherming van activa van de Corporation te stimuleren, met inbegrip van 
bedrijfskansen en vertrouwelijke informatie;  

e) eerlijke handelspraktijken te stimuleren; 

f) overtredingen te ontmoedigen; en 

g) te zorgen voor een verantwoordingsplicht voor het naleven van de Code. 

2. Bereik 

Alle directeuren, functionarissen en werknemers zijn verplicht om de Code te kennen, de 
bepalingen ervan na te leven en alle vermeende overtredingen te melden, zoals hieronder 
beschreven in Paragraaf 3.9, Melden van en onderzoek naar overtredingen en Paragraaf 3.10, 
Handhaving. 

3. Beleid 

3.1 Eerlijk en ethisch gedrag  

Het beleid van de Corporation is erop gericht strenge normen inzake integriteit te stimuleren door 
op een eerlijke en ethisch verantwoorde manier zaken te doen. 

Elke directeur, functionaris en werknemer moet integer handelen en dient de hoogste ethische 
standaard voor zakelijk gedrag na te leven bij zijn of haar betrekkingen met klanten, leveranciers, 
partners, dienstverleners, concurrenten werknemers en ieder ander persoon met wie hij of zij 
contact heeft tijdens de uitvoering van zijn of haar werk. 
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3.2 Belangenverstrengeling  

Een belangenverstrengeling doet zich voor wanneer de privébelangen van een individu (of de 
belangen van een van zijn of haar familieleden) interfereert met, of zelfs lijkt te interfereren met 
de belangen van de Corporation als geheel. Een belangenverstrengeling kan ontstaan wanneer 
een werknemer, functionaris of directeur (of een van zijn of haar gezinsleden) stappen 
onderneemt of belangen heeft die het lastig maken zijn of haar werk voor de Corporation 
objectief en effectief uit te voeren. Belangenverstrengeling kan ook ontstaan wanneer een 
werknemer, functionaris of directeur (of een van zijn of haar gezinsleden) ongepaste persoonlijke 
voordelen ontvangt als gevolg van zijn of haar positie binnen de Corporation. Alle activiteiten of 
situaties die de schijn wekken van belangenverstrengeling met de Corporation moeten worden 
vermeden. Dit omvat activiteiten die concurreren met de Corporation of interfereren met de 
goede uitoefening van de verplichtingen of verantwoordelijkheden van een individu jegens de 
Corporation. 

Leningen van de Corporation aan, of garanties bij de Corporation voor verplichtingen van 
werknemers of hun gezinsleden zijn aanleiding tot bijzondere bezorgdheid en zouden, afhankelijk 
van de feiten en omstandigheden, kunnen worden aangemerkt als ongepaste persoonlijke 
voordelen voor de ontvangers van dergelijke leningen of garanties. Leningen verstrekt door de 
Corporation aan of garanties gegeven door de Corporation voor verplichtingen van elke directeur 
of uitvoerend bestuurder of hun gezinsleden zijn uitdrukkelijk verboden. Ten behoeve van dit 
beleid omvat "uitvoerend bestuurder" al het niet-administratieve personeel dat direct 
verantwoording aflegt aan de algemeen directeur. 

Activiteiten waar buiten bedrijfsbelangen, persoonlijke belangen of belangen van het gezin bij 
komen kijken die uw vermogen om besluiten te nemen in belang van de Corporation kunnen 
benadelen, dienen te worden vermeden. Gebruik van bedrijfsinformatie of van bedrijfsactiva 
dient, behalve zoals is toegestaan volgens het beleid voor acceptabel gebruik van de Corporation, 
niet voor te komen. In aanvulling op deze vereisten moeten werknemers, wanneer zij activiteiten 
ondernemen buiten het bedrijf, ook de Richtlijnen volgen voor extern zaken doen. 

Of een belangenverstrengeling wel of niet bestaat, kan onduidelijk zijn. Belangenverstrengeling 
moet worden vermeden, tenzij speciale toestemming is verkregen. 

Personen anders dan directeuren en uitvoerend bestuurders die vragen hebben over een 
mogelijke belangenverstrengeling of een ogenschijnlijke belangenverstrengeling, of die zich 
bewust worden van een feitenlijke of mogelijke belangenverstrengeling dienen dit te bespreken 
met, en om een vaststelling en voorafgaande toestemming of goedkeuring van de Ethics and 
Compliance Office van McAfee.  

Directeuren en uitvoerend bestuurders moeten exclusief van de Nominating and Corporate 
Governance Committee vaststellingen en voorafgaande toestemming of goedkeuring vragen voor 
mogelijke belangenverstrengeling.   

Voor aanvullende informatie met betrekking tot belangenverstrengeling kunt u de Handleiding 
Belangenverstrengeling van McAfee raadplegen.  
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3.3 Naleving  

Werknemers, uitvoerend bestuurders en directeuren dienen, zowel in letter als in geest, alle 
toepasselijke wetten, regels en regelgeving na te leven in de steden, staten en landen waarin de 
Corporation actief is. 

Ook al wordt niet van alle werknemers, uitvoerend bestuurders en directeuren verwacht dat zij 
alle details kennen van alle toepasselijke wetten, regels en regelgeving, is het van belang om 
genoeg te weten om te kunnen bepalen wanneer er advies dient te worden ingewonnen van het 
relevante personeel.  

Vragen over conformiteit dienen per telefoon of online worden ingediend bij de McAfee’s Ethics 
and Compliance Helpline. 

Geen directeur, uitvoerend bestuurder of werknemer mag effecten van de Corporation kopen of 
verkopen terwijl hij/zij in het bezit is van belangrijke, niet-publieke informatie met betrekking tot 
de Corporation, noch mag enige directeur, uitvoerend bestuurder of werknemer de effecten van 
een ander bedrijf kopen of verkopen terwijl hij/zij in het bezit is van belangrijke, niet-publieke 
informatie met betrekking tot dat bedrijf. Het is tegen het beleid van de Corporation en illegaal 
voor elke directeur, uitvoerend bestuurder of werknemer om belangrijke, niet-publieke informatie 
met betrekking tot de Corporation of enig ander bedrijf om: 

a) voordeel voor hem- of haarzelf te behalen; of 

b) direct of indirect anderen een "tip" te geven die mogelijk een investeringsbesluit nemen 
op basis van die informatie. 

3.4 Openbaarmaking 

De periodieke rapporten en andere documenten van de Corporation die worden ingediend bij de 
Securities and Exchange Commission, waaronder alle jaarrekeningen en alle andere financiële 
informatie, moeten voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving en aan de regels van de 
Securities and Exchange Commission.  

Elke directeur, uitvoerend bestuurder en werknemer die op welke manier dan ook bijdraagt aan 
de voorbereiding of verificatie van de jaarrekening en andere financiële informatie moet ervoor 
zorgen dat de boekhouding van de Corporation, de administratie en de accounts nauwkeurig 
worden bijgehouden. Elke directeur, uitvoerend bestuurder en werknemer moet zijn/haar 
volledige medewerking verlenen aan de boekhoudafdeling en aan de interne auditafdeling en 
daarnaast ook aan de onafhankelijke registeraccountants en adviseurs van de Corporation. 

Elke directeur, uitvoerend bestuurder en werknemer die betrokken is bij het 
openbaarmakingsproces van de Corporation moet:  

op de hoogte zijn van de controlemaatregelen en procedures voor de openbaarmaking van 
informatie en de interne controle over de financiële rapportage en dit naleven; en 

alle stappen te zetten om ervoor te zorgen dat alle ingediende stukken bij de Securities and 
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Exchange Commission en alle andere publieke communicatie over de financiële en zakelijke 
gesteldheid van de Corporation resulteren in een volledige, eerlijke, accurate, tijdige en 
begrijpelijke openbaarmaking. 

3.5 Bescherming en correct gebruik van bedrijfsactiva  

De fysieke activa van de Corporation omvatten faciliteiten, apparatuur en computer- en 
communicatiesystemen. Alle directeuren, uitvoerend bestuurders en werknemers dienen de 
activa van de Corporation te beschermen en dienen te zorgen voor het efficiënte gebruik ervan. 
Diefstal, nalatigheid en afval hebben directe gevolgen voor de winstgevendheid van de 
Corporation en zijn verboden.  

Alle activa van de Corporation dienen uitsluitend voor legitieme, zakelijke doeleinden te worden 
gebruikt, behalve zoals is toegestaan door het beleid inzake geaccepteerd gebruik. Directeuren, 
uitvoerend bestuurders en werknemers moeten de fysieke activa van de Corporation beschermen 
tegen diefstal, verlies, schade en onjuist gebruik, wat het toelaten dat een ongeautoriseerde 
persoon er toegang toe heeft, omvat. Elk vermeend geval van fraude, diefstal, of doelbewuste of 
onopzettelijke schade of verlies moet onmiddellijk worden gerapporteerd aan de Security Fusion 
Center zodat de kwestie kan worden onderzocht. 

De bureau's, cubicles, kantoren, computerapparatuur en telefoonapparatuur zijn niet privé. De 
Corporation behoudt zich het recht voor toezicht te houden op individuele toegang en gebruik van 
data van de Corporation, informatiesystemen, e-mail en hulpmiddelen, met inbegrip van het 
toezicht houden op analysepatronen van content en gebruik voor zowel spraaktelefonie- als 
gegevenscommunicatie. Het controleren van privé e-mails kan onderworpen zijn aan beperkingen 
of regelgeving in sommige jurisdicties. Raadpleeg het beleid inzake acceptabel gebruik. 

De verplichting de activa van de Corporation te beschermen omvat de vertrouwelijke informatie 
van de Corporation. Vertrouwelijke informatie omvat intellectueel eigendom zoals 
handelsgeheimen, patenten, handelsmerken en auteursrechten, evenals ondernemingsplannen 
en marketingplannen, techniek en fabricage gerelateerde ideeën, ontwerpen, databases, 
archieven en alle niet-publieke, financiële gegevens of rapporten. Ongeoorloofd gebruik of 
ongeoorloofde verspreiding van deze informatie is verboden en kan tevens illegaal zijn en 
resulteren in civiele dan wel strafrechtelijke sancties. 

3.6 Bedrijfskansen  

Alle directeuren, uitvoerend bestuurders en werknemers hebben de plicht ten aanzien van de 
Corporation om zijn belangen te behartigen wanneer de kans zich voordoet. Het is directeuren, 
uitvoerend bestuurders en werknemers verboden om zelf, persoonlijk gebruik (of ten voordele 
van vrienden dan wel gezinsleden) te maken van mogelijkheden die gevonden zijn door middel 
van het gebruik van activa, bezit, informatie van de Corporation of de positie. Directeuren, 
uitvoerend bestuurders en werknemers mogen niet de activa, eigendom, informatie van de 
Corporation of positie gebruiken voor persoonlijk gewin (inclusief dat van vrienden of 
gezinsleden). Daarnaast mag geen enkele directeur, uitvoerend bestuurder of werknemer 
concurreren met de Corporation. 
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3.7 Vertrouwelijkheid   

Directeuren, uitvoerend bestuurders en werknemers dienen de vertrouwelijkheid van informatie 
die hen is toevertrouwd door de Corporation of zijn werknemers, klanten, leveranciers of partners 
te bewaren, behalve wanneer openbaarmaking uitdrukkelijk is toegestaan of vereist dan wel is 
toegestaan door de wet.  Vertrouwelijke informatie omvat alle niet-publieke informatie (ongeacht 
de bron) die mogelijk van nut is voor de de concurrenten van de Corporation of die schade kan 
toebrengen aan de Corporation of zijn klanten, leveranciers of partners indien die informatie 
openbaar wordt gemaakt. 

Voorbeelden van vertrouwelijke informatie omvatten, maar zijn niet beperkt tot:  

a) De zakelijke en financiële gesteldheid van de Corporation; 

b) Strategische plannen en bedrijfsplannen; 

c) Prijsinformatie; 

d) Marketingplannen en bedrijfsontwikkelingsstrategieën; 

e) Personeelsbestanden; 

f) Onderzoeksgegevens en technische gegevens, uitvindingen en innovaties; en 

g) Vertrouwelijke informatie die ons door zakelijke partners is toevertrouwd.  

De Corporation verwacht van directeuren, uitvoerend bestuurders en werknemers dat zij 
vertrouwelijke informatie over en eigendom is van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot de informatie van klanten, leveranciers, partners, distributeurs of anderen die zaken doen met 
de Corporation, beschermen en niet openbaar maken. Elke overtreding van contractuele 
bepalingen of de wet betrekking tot het recht op vertrouwelijkheid van derden is onderhevig aan 
sancties tot en met inbegrip van de beëindiging van het dienstverband bij of alle andere diensten 
aan de Corporation, evenals mogelijke juridische stappen. 

3.8 Eerlijke handel  

Elke directeur, uitvoerend bestuurder en werknemer moet eerlijk handelen met de klanten, 
leveranciers, partners, dienstverleners, concurrenten en werknemers van de Corporation en met 
alle andere personen met wie hij of zij contact heeft tijdens het uitvoeren van zijn of haar werk. 
Geen enkele directeur, uitvoerend bestuurder of werknemer mag oneerlijk voordeel behalen ten 
nadele van iemand door middel van manipulatie, verzwijging, misbruik of vertrouwelijke 
informatie, onjuiste voorstelling van feiten of alle andere oneerlijke handelspraktijken. 

3.9 Melden van en onderzoek naar overtredingen 

Handelingen die door deze Code of de Gedragscode van McAfee worden verboden waarbij 
directeuren of uitvoerend bestuurders betrokken zijn, moeten worden gemeld aan de 
Auditcommissie. 

Handelingen die door deze Code, de Gedragscode van McAfee of andere richtlijnen van de 
Corporation worden verboden waarbij een andere persoon dan een directeur of uitvoerend 
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bestuurder bij betrokken is, moeten worden gemeld aan het Ethics and Compliance Office van 
McAfee. Meldingen kunnen online of per telefoon worden doorgegeven aan de Ethics and 
Compliance Helpline van McAfee, die gehost wordt door een derde die anoniem melden mogelijk 
maakt waar dat wettelijk verplicht is. Individuen dienen mogelijke overtredingen van deze Code, 
de Gedragscode van McAfee of andere richtlijnen van de Corporation te melden, zelfs wanneer zij 
niet zeker zijn over een zorg, geen bewijs hebben van wangedrag, of niet weten dat een 
overtreding van de wet- en regelgeving, de Code, de Gedragscode of andere richtlijnen van de 
Corporation heeft plaatsgevonden. 

Na ontvangst van een melding van een vermeende verboden handeling dienen het hoofd Ethics & 
Compliance (Chief Ethics & Compliance Officer) of het hoofd juridische zaken (Chief Legal Officer) 
onmiddellijk alle noodzakelijke stappen te ondernemen om onderzoek te verrichten en vast te 
stellen welke maatregelen passend zijn gebaseerd op de bevindingen en in overeenstemming met 
toepasselijke wet- en regelgeving, met deze Code en andere bedrijfsrichtlijnen, met inbegrip van 
de Gedragscode, het Onderzoeksbeleid en protocol en het Klokkenluidersbeleid van McAfee.  

Van alle directeuren, uitvoerend bestuurders en werknemers wordt verwacht dat zij hun 
medewerking verlenen aan elk intern onderzoek naar wangedrag. Eenieder die daar geen gehoor 
aan geeft, wordt onderworpen aan disciplinaire maatregelen tot en met inbegrip van de 
beëindiging van het dienstverband bij of van andere diensten aan de Corporation, in 
overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Alle individuen zijn verplicht om 
eerlijke, waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken bij elk onderzoek. 

3.10 Handhaving  

De Corporation moet ervoor zorgen dat er snel en consistent wordt opgetreden tegen 
schendingen van deze Code. 

Indien de Auditcommissie, na het onderzoeken van een vermeende verboden handeling door een 
directeur of uitvoerend bestuurder, vaststelt dat een schending van deze Code heeft 
plaatsgevonden, zal de Auditcommissie een dergelijke vaststelling rapporteren aan de raad van 
bestuur. 

Indien het hoofd Ethics & Compliance (Chief Ethics & Compliance Officer) na het onderzoeken van 
een vermeende verboden handeling door ieder andere persoon, vaststelt dat een schending van 
deze Code heeft plaatsgevonden, zal het hoofd Ethics & Compliance een dergelijke vaststelling 
rapporteren aan het hoofd juridische zaken (Chief Legal Officer) en People Success. 

Bij ontvangst van een vaststelling dat er een schending van deze Code heeft plaatsgevonden, 
neemt de raad van bestuur of het hoofd juridische zaken (Chief Legal Officer) passend geachte 
preventieve of disciplinaire maatregelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot herplaatsing, 
degradatie, ontslag en in geval van misdadig gedrag of andere ernstige overtredingen van de wet 
het in kennis stellen van de toepasselijke overheidsinstanties. 

 

 

mailto:ethics@mcafee.com
mailto:ethics@mcafee.com
http://www.mcafee.com/askethics
http://www.mcafee.com/askethics


GEDRAGSCODE 

OCTOBER 2020 

  

31 
 

 

3.11 Verklaring van afstand 

Elk van de leden van de raad van bestuur (in geval van een schending door een directeur of een 
uitvoerend bestuurder) en het hoofd juridische zaken (Chief Legal Officer) (in geval van een 
overtreding door iedere andere persoon) mag, naar eigen oordeel, afstand nemen van elke 
schending van deze Code. 

Elke verklaring van afstand voor een directeur of uitvoerend bestuurder wordt bekendgemaakt 
zoals vereist volgens de regels van de Securities and Exchange Commission en Nasdaq. 

3.12 Verbod op represailles  

De Corporation tolereert geen enkel geval van represailles gericht tegen een directeur, uitvoerend 
bestuurder of werknemer die te goeder trouw melding maakt van bekende of vermeende gevallen 
van wangedrag of andere schendingen van deze Code of andere richtlijnen van de Corporation. 
Represailles kunnen onder andere inhouden, het maken van materiële wijzigingen in 
werkopdrachten en/of het degraderen, overplaatsen of ontslaan van een persoon die een vraag 
stelt of zich te goeder trouw uitspreekt over een mogelijke schending van deze Code, de 
Gedragscode van McAfee, van ander beleid van de Corporation of de wet. Eenieder die 
represailles neemt of tracht te nemen, wordt onderworpen aan sancties tot en met inbegrip van 
de beëindiging van het dienstverband bij of een andere dienst voor de Corporation. 

Eenieder die meent dat hij/zij doelwit is geweest van represailles dient direct contact op te nemen 
met de Ethics and Compliance Helpline van McAfee. 
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