VERKLARING
Met de totstandkoming van het IMVO-convenant Verantwoord Goud committeert de Nederlandse goudsector
zich aan het promoten van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de internationale goud-waardeketen.
Het convenant is een gezamenlijke inspanning van een brede coalitie van overheid, maatschappelijke
organisaties, recyclers, smelters, goudsmeden, juweliers en uurwerktechnici.
De Federatie Goud en Zilver committeert zich met de ondertekening van het IMVO-convenant Verantwoord
Goud aan het streven naar een verantwoorde goud-waardeketen in lijn met de OESO Due Diligence Guidance.
Als onderdeel van het akkoord legt de Federatie Goud en Zilver de volgende verklaring af, die
gemeenschappelijk is met de andere bedrijven die het convenant hebben ondertekend.
Zoals overeengekomen zal de Federatie Goud en Zilver voor haar leden een waardeketenbeleid voor goud,
goudproducten en recycling ontwikkelen in de vorm van een gedragscode die in lijn is met de OESO Due
Diligence Guidance. Zij zal haar leden stimuleren om deze gedragscode te tekenen en zij zal controleren of de
gedragscode wordt nageleefd.
Het doel van het IMVO-convenant ‘Verantwoord goud’ is om een materiële positieve impact in de goudwaardeketen te bewerkstelligen en om negatieve impacts op het gebied van mensenrechten, het milieu en/of
illegale activiteiten te verminderen die gerelateerd zijn aan de goud-waardeketen. De Federatie Goud en Zilver
deelt deze visie en zal zich inzetten om dit doel te bereiken. Daartoe zal zij de volgende maatregelen nemen:
-

-

Een waardeketenbeleid ontwikkelen in lijn met Annex II van de OESO Due Diligence Guidance in de
vorm van een gedragscode voor haar leden, dit beleid publiek beschikbaar maken, het ondertekenen
en naleven van de gedragscode binnen de branche stimuleren en daarover jaarlijks rapporteren.
De betrokkenheid met leveranciers en afnemers versterken om hen aan te zetten tot het invoeren van
een waardeketenbeleid dat consistent is met de OESO Due Diligence Guidance.
Openlijk en op jaarlijkse basis communiceren over hoeveel van de leden werken in overeenkomst met
de OESO Richtlijnen in de vorm van de gedragscode.

Jaarrapportage 2017 – 2018
In de periode van 19 juni 2017 tot 19 juni 2018 heeft de Federatie Goud en Zilver intensief gewerkt aan het
ontwikkelen van een gedragscode die in lijn is met de OESO Due Diligence Guidance en aan het informeren van
haar leden over de risico’s in de goud-waardeketen (door middel van publicaties in het vakblad Edelmetaal en
in nieuwsbrieven en door presentaties op vergaderingen en andere bijeenkomsten). Tevens is besloten dat het
ondertekenen van de gedragscode verplicht zal zijn voor nieuwe leden.
Jaarrapportage 2018 – 2019
In de periode van 19 juni 2018 tot 19 juni 2019 heeft de Federatie Goud en Zilver (in overleg met het
Nederlands Gilde van Goudsmeden en betrokken maatschappelijke organisaties) een gedragscode vastgesteld
die in lijn is met de OESO Due Diligence Guidance en heeft zij intensief gewerkt aan het informeren van haar
leden over de risico’s in de goud-waardeketen en over de gedragscode (door middel van publicaties in het
vakblad Edelmetaal en in nieuwsbrieven en door presentaties op vergaderingen en andere bijeenkomsten). In
deze periode heeft een groot aantal leden(groepen) aangegeven het belang van een verantwoorde goudwaardeketen te onderkennen en hebben 39 leden de gedragscode ondertekend. Daarnaast heeft intensief
overleg plaatsgevonden met grotere partijen in de sieradenbranche over de mogelijkheid van rechtstreekse
deelname aan het IMVO-convenant “Verantwoord Goud”.

