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STATEMENT VAN DE PRESIDENT
Dit statement is gebaseerd op artikel 54 van de Modern Slavery 
Act 2015 en beschrijft de stappen die het bedrijf heeft gezet om 
te verzekeren dat slavernij en mensenhandel niet plaatsvinden in 
onze toeleveringsketen en in ons bedrijf. Als bedrijf doen we alles 
wat we kunnen om slavernij en mensenhandel te bestrijden. We 
updaten ons beleid en onze procedures continu en voeren (controle)
systemen in die onze zero tolerance-aanpak belichamen. We zullen 
onze leveranciers aanmoedigen om deze waarden te delen en ons 
standpunt op dit onderwerp te onderschrijven. We zullen trainingen 
geven om dit standpunt te verankeren en een bedrijfscultuur te 
bevorderen waarin een duidelijke en krachtige houding tegen 
moderne slavernij en mensenhandel wordt gehandhaafd.

Mike Allcock
President en Joint CEO – FW Thorpe Plc

ORGANISATIESTRUCTUUR
FW Thorpe Plc ontwerpt, produceert en levert professionele 
verlichtingssystemen. De groep bestaat uit een aantal bedrijven, 
waaronder Lightronics, die zich ieder richten op specifieke 
marktsegmenten. De groep heeft een wereldwijde jaaromzet van 
meer dan £ 100 miljoen en heeft meer dan 600 medewerkers. 
FW Thorpe Plc is voornamelijk gevestigd in het VK maar heeft 
wereldwijd verkoopkantoren en productielocaties. Het hoofdkantoor 
is gevestigd in Redditch, waar meer dan 400 mensen werken en waar 
ruim £ 70 miljoen van de omzet van de groep wordt gerealiseerd.

ONS BEDRIJF
De productiefaciliteiten van de verlichtingsbedrijven worden 
ondersteund door verschillende afdelingen, waaronder financiën, 
inkoop, human resources, kwaliteit, lichtontwerp, design en 
engineering. We hebben duidelijke procedures voor het controleren 
van nieuwe medewerkers en om ervoor te zorgen dat we hun 
identiteit kunnen vaststellen.

ONZE TOELEVERINGSKETENS
De toeleveringsketen van FW Thorpe Plc bestaat uit ongeveer 100 
hoofdleveranciers van producten. Deze bedrijven zijn over de hele 
wereld gevestigd en variëren aanzienlijk, zowel qua omvang als 
qua bedragen die met de samenwerking zijn gemoeid. Al onze 
leveranciers worden onderwerpen aan een goedkeuringstraject 
voordat ze producten mogen leveren. Velen hanteren internationale 
kwaliteitsstandaarden en hebben accreditaties en worden regelmatig 
gecontroleerd, zowel door de autoriteiten die deze uitgeven als door 
ons, om er voortdurend voor te zorgen dat kwaliteitsnormen en 
andere wettelijke vereisten worden nageleefd. Daarnaast hebben we 
ongeveer 500 leveranciers die geen producten leveren maar diensten. 
Die zijn voornamelijk gevestigd in het VK. Deze leveranciers worden 
onderworpen aan dezelfde procedures als productleveranciers. 

ONS BELEID OVER SLAVERNIJ EN  
MENSENHANDEL
We zetten ons in om ervoor te zorgen dat er geen moderne slavernij 
of mensenhandel voorkomt in onze toeleveringsketens of onze 
bedrijven. We ontwikkelen een anti-slavernij beleid dat onze 
toewijding om ethisch en integer te handelen in al onze zakelijke 
relaties weerspiegelt. We zullen (controle)systemen implementeren 
en monitoren.

ZORGVULDIGE PROCESSEN 

Slavernij en dwangarbeid kunnen vele vormen aannemen, inclusief 
mensenhandel of kinderarbeid. De FW Thorpe Plc Supplier Code of 
Conduct maakt duidelijk dat we dwangarbeid of kinderarbeid bij 
onze werkzaamheden en in de toeleveringsketen niet tolereren. 
Bedrijven die onderdeel zijn van FW Thorpe Plc Group zullen geen 
goederen of diensten meer afnemen bij leveranciers waarvan is 
vastgesteld dat ze zich inlaten met mensenhandel of slavenarbeid.

Onze processen omvatten acties om mensenrechtenschendingen in 
onze toeleveringsketen te voorkomen, inclusief:

•  Werken aan lange relaties, waar mogelijk, met lokale leveranciers, 
en onze verwachtingen duidelijk maken over hoe een bedrijf zich 
gedraagt. 

•  Risicovermindering door brononderzoek van leveranciers uit het 
VK, Europa of de VS aan te moedigen omdat we verwachten dat 
deze entiteiten een passend beleid en procedures tegen slavernij 
en mensenhandel hebben.

•  Het onderhouden van contact met een VK / Europees bedrijf of 
filiaal, in het geval dat de leverancier zich buiten de hierboven 
genoemde geografische locaties bevindt, omdat we verwachten 
dat deze de nodige zorgvuldigheid zullen betrachten bij 
samenwerking met de volgende schakel in de keten. Bij deze 
leveranciers zal een periodieke audit worden uitgevoerd om hun 
activiteiten te bekijken, onze verwachtingen duidelijk te maken 
en ervoor te zorgen dat wetten over slavernij en mensenhandel 
worden nageleefd.

•  Beoordeling van het risico van aanvullende leveranciers op 
basis van geografische locatie. Deze risico-inventarisatie wordt 
gedaan met input van externe partijen, zoals de Verenigde Naties. 
Leveranciers met een verhoogd risico worden gevraagd om onze 
Supplier Code of Conduct te ondertekenen waarmee ze bevestigen 
dat zij, en hun toeleveringsketen, zich conformeren aan ons 
Slavernij en Mensenhandel-beleid. Er zal een periodieke audit 
worden uitgevoerd om naleving van wetgeving over slavernij en 
mensenhandel te waarborgen (zie figuur 1)

•  Aanmoedigen om vermoedens of zorgen te melden en 
klokkenluiders te beschermen.

Fig. 1

MENSENRECHTEN EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
FOCUSLANDEN

ZUID-AMERIKA
Colombia en Venezuela

AZIË
Afghanistan, Bangladesh, Burma, China, Noord-Korea, Malediven, Pakistan, Sri Lanka,  
Turkmenistan en Oezbekistan

EUROPA, MIDDEN-OOSTEN EN AFRIKA
Bahrein, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo, Egypte, Eritrea, Iran, Irak, Israël en de bezette 
gebieden, Libië, Rusland, Saudi-Arabië, Somalië, Zuid-Soedan, Soedan, Syrië, Jemen en Zimbabwe
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NALEVING VAN ONZE WAARDEN DOOR 
LEVERANCIERS
We hanteren een zero tolerance beleid ten aanzien van slavernij 
en mensenhandel. We verwachten van al onze toeleveranciers en 
aannemers dat ze voldoen aan onze waarden. 

Om de naleving te waarborgen hebben we een multidisciplinair 
team samengesteld. Het team bestaat uit directeuren en senior-
managers van de volgende afdelingen: human resources, inkoop, 
projectmanagement en design. Het team zal alle noodzakelijke 
activiteiten coördineren om ervoor te zorgen dat FW Thorpe Plc 
voldoet aan de vereisten van de wet.

TRAINING
Om goed geïnformeerd te zijn over de risico’s van moderne slavernij 
en mensenhandel, verzorgen we trainingen aan het inkoopteam 
en leden van het senior managementteam. Alle directeuren zijn 
geïnformeerd over het onderwerp.

SLAVERNIJ EN MENSENHANDEL EFFECTIEF 
BESTRIJDEN
Door monitoring en registratie meten we hoe effectief we zijn om 
ervoor te zorgen dat slavernij en mensenhandel niet plaatsvinden 
bij onze bedrijven of in de toeleveringsketen. Dat doen we door te 
monitoren en registreren:
• Hoeveel medewerkers zijn getraind in de Modern Slavery Act 2015
•  Hoeveel leveranciers bevestigen dat hun organisaties niets van 

doen hebben met slavernij en mensenhandel

VOLGENDE STAPPEN
We zullen periodiek de effectiviteit van de stappen die we 
zetten bekijken om er zeker van te zijn dat er geen slavernij of 
mensenhandel voorkomt in onze toeleveringsketen. Dat doen we 
door continu beleid, procedures en systemen te verbeteren die we 
hebben geïmplementeerd om dat te voorkomen.

Deze verklaring vormt de FW Thorpe Plc Slavernij en Mensenhandel 
statement voor het boekjaar 2017-2018. Het is goedgekeurd 
door de raad van bestuur van FW Thorpe Plc op 16 mei 2019 en is 
ondertekend door Mike Allcock, President en Joint Chief Executive 
Officer.

Mike Allcock
16 mei 2019
President en Joint CEO – FW Thorpe Plc

Deze verklaring geldt voor de volgende 
dochterondernemingen van FW Thorpe Plc:

Thorlux Lighting
Thorlux Lighting Ireland
Thorlux Lighting Deutschland
Thorlux Lighting Australia Pty Ltd
Thorlux Lighting LLC
Philip Payne Ltd
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F.W. Thorpe Plc, Merse Road, 

North Moons Moat, Redditch,  

Worcestershire, B98 9HH, England

Solite Europe Ltd
Portland Lighting Ltd
TRT Lighting Ltd
Lightronics BV
Luxintec
Famostar BV


