
1 

Verklaring Sparex Limited op grond van artikel 54(1) van de Britse Modern Slavery Act uit 

2015 

Deze verklaring geldt voor het boekjaar eindigend op 31 december 2020. 

OVER SPAREX 

Sparex Ltd is een wereldleider in het leveren van wisselstukken en toebehoren voor 

landbouwtrekkers en -machines. Ons uitgebreide aanbod omvat onderdelen voor de voornaamste 

trekkers, inclusief pakkingen, koppelingsonderdelen, lagers, remmen, filters, hydraulica, lichten, 

dichtingen, koppeling, brandstoftoevoer en toebehoren voor cabine en carrosserie. Wij hebben ons 

eigen productiebedrijf in het VK, waar hoogwaardige producten worden gemaakt voor de 

operationele omgeving en de afterrmarket. Het assortiment omvat cardanassen, onderdelen voor 

hydraulische pompen, kleppen, voorassen (spindels), topstangen en stelinrichtingen Ons 

uiteindelijke moederbedrijf is AGCO Corporation, met hoofdkantoor in de Verenigde Staten.  

ONS ALGEMEEN BELEID OMTRENT SLAVERNIJ EN MENSENHANDEL 

We blijven ons inzetten om slavernij of mensenhandel buiten onze toeleveringsketen en ons bedrijf 

in het algemeen te houden. We streven ernaar om onze eigen werknemers te beschermen en te 

beheren, en werken ook samen met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat ze allemaal dezelfde 

normen handhaven in termen van het waarborgen van een veilig, conform en gezond 

personeelsbestand, met nultolerantie voor menselijke slavernij. 

Als onderdeel van de AGCO Group vallen we onder de GLOBAL Code of Conduct van de AGCO 

Group, de Global Code of Conduct. Deze Gedragscode heeft betrekking op interne zaken en bevat 

een artikel dat gericht is op het stimuleren van een veilige en respectvolle werkomgeving. Deze 

gedragscode wordt regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat de inhoud blijft voldoen aan de 

vereisten van zowel het bedrijf als de wettelijke vereisten. 

NALEVING BINNEN ONZE TOELEVERINGSKETEN 

Onze Gedragscode voor Leveranciers, die grotendeels overeenkomt met de Wereldwijde 

Gedragscode, legt een grondslag voor de relatie die wij opbouwen met onze leveranciers. De 

Gedragscode voor Leveranciers bevat eveneens een artikel over verbod op kinderarbeid, 

dwangarbeid, waardigheid op de werkplek, naleving met wetgeving omtrent werkuren en naleving 

met wetgeving omtrent minimumlonen.  

We eisen een strikte toepassing van de gedragscode van de leverancier door elk bedrijf binnen onze 

toeleveringsketen en elke entiteit die zaken met ons wil doen. We verwachten van al deze 

organisaties dat ze zich aanpassen en maatregelen nemen die nodig zijn om hetzelfde gedrag te 

bereiken als Sparex zich inzet.  We maken al onze leveranciers op de hoogte van de gedragscode 

van de leverancier en ons standaardformulier voor het aanmaken van leveranciers heeft weblinks 

naar de gedragscode van de leverancier, onze verklaring over moderne slavernij en onze factsheet 

over slavernij en mensenhandel.. (hieronder besproken) 
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OPLEIDING 

Wij blijven sleutelfiguren van onze werkkrachten voortdurend verplichte opleiding omtrent de 

Wereldwijde Gedragscode aanbieden om de toepassing van alle principes die daarin staan 

beschreven te verzekeren, alsook om omkoping en corruptie te voorkomen.  

RAPPORTAGELIJN 

In het geval dat een leverancier of individuele werknemer bij Sparex enige overtreding van de 

Wereldwijde Gedragscode of de Gedragscode voor Leveranciers vermoedt, kan hij dit anoniem 

rapporteren, telefonisch, via de post of online via de Alertline van AGCO. Deze Alertline is 

toegankelijk via een link op de website van Sparex. Er is echter ook een telefoonnummer, postadres 

en webadres van de Alertline te vinden in zowel de Wereldwijde Gedragscode als de Gedragscode 

voor Leveranciers. 

 

N HET BOEKJAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2020 HEBBEN WE STAPPEN ONDERNOMEN OM 

SLAVERNIJ EN MENSENHANDEL TEGEN TE GAAN 

We hebben eerder vragenlijsten gelanceerd voor geselecteerde leveranciers die actief zijn in landen 

waar een hoog risico op slavernij of mensenhandel bestaat en/of met een CPI-score van 40 of lager.  

De reden voor het lanceren van deze vragenlijsten was dat we konden proberen inzicht te krijgen in 

het niveau van het bewustzijn van deze leveranciers over slavernij en mensenhandel, om erachter te 

komen of er gevallen van slavernij of mensenhandel hadden plaatsgevonden binnen hun eigen 

organisatie of toeleveringsketen en om te leren welke processen ze hadden om slavernij en 

mensenhandel binnen hun eigen organisatie en hun eigen toeleveringsketen te bestrijden.   

 

De antwoorden op de vragenlijsten stelden ons in staat vast te stellen dat veel van de leveranciers in 

kwestie het concept van moderne slavernij niet goed begrepen.  In een poging om dit aan te pakken, 

creëerden we een document van één pagina met een korte samenvatting van moderne slavernij en 

wat het betekent, om de kennis van onze leveranciers te vergroten.  Een kopie van dit document is te 

vinden op de belangrijkste Sparex-site (http://gb.sparex.com/suppliers).  We sturen dit document, 

samen met onze nieuwste Modern Slavery Act-verklaring, ook naar al onze nieuwe leveranciers. 

 

In de loop van 2021 zullen we leveranciers blijven achtervolgen voor eventuele openstaande 

antwoorden op de vragenlijsten op maandbasis en zullen we alle ontvangen antwoorden beoordelen 

en overwegen om te bepalen of een vervolgactie vereist is door Sparex of de leverancier. 
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