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Leidraad voor het woordgebruik bij de verkoop van 
edelmetalen voorwerpen
Een voorwerp mag alleen als een platina, gouden of zilveren voorwerp onder de aandacht van het publiek worden gebracht, 

wanneer dit voorwerp ook volgens de eisen en definities van de Waarborgwet daadwerkelijk van platina, goud of zilver gemaakt 

is. Dit document legt uit welke bewoordingen of benamingen bij het ter verkoop aanbieden van voorwerpen van edelmetaal in 

winkels, webshops, advertenties en andere reclame-uitingen wel zijn toegestaan en welke bewoordingen niet zijn toegestaan 

volgens artikel 33 van de Waarborgwet 2019.

Toegestaan is om de woorden ‘edelmetaal’, ‘platina’, ‘goud’ en ‘zilver’ te gebruiken, wanneer deze voorwerpen of onderdelen van 

deze voorwerpen:

1. zijn voorzien van een geldig gehaltemerk volgens artikel 2 en 7 van de Waarborgwet of;

2.  zijn vrijgesteld van de verplichting tot waarborging op grond van artikel 2, lid 2 van de Waarborgwet 2019 of art.   

7 van de Waarborgregeling. Deze voorwerpen, of onderdelen van deze voorwerpen, moeten wel voldoen aan de   

wettelijke gehalten. De ondernemer die van waarborging vrijgestelde voorwerpen ter verkoop aanbiedt of daar reclame  

voor maakt, blijft er verantwoordelijk voor dat deze edelmetalen voorwerpen ook inderdaad aan de eisen van het   

gehalte voldoen. 

 

 

 

 

 

Dit is niet beperkt tot alleen bovengenoemde benamingen maar geldt voor alle combinaties met het woord ‘goud’ voor legeringen 

beneden het wettelijk gehalte van 585 duizendsten of wanneer de voorwerpen alleen van een laagje edelmetaal zijn voorzien dat 

dunner is dan 50 micrometer.

 

Dit is niet beperkt tot alleen bovengenoemde benamingen maar geldt voor alle combinaties met het woord ‘zilver’ voor legeringen 

beneden het wettelijk zilvergehalte.

•  18 karaat gold plated

• gold plated met 18 karaat goud

• 14 K gold filled

• 585 GF (of 585 gold filled)

• (rosé) goud verguld

•  375 goud

•  925 verzilverd 

•  14 karaat doublé

•  verguld 22 karaat

•  18 K verguld

•  goud op staal

•  40% goud

•  8 karaat goud

Niet toegestaan is om de woorden ‘edelmetaal’, ‘platina’, ‘goud’ en ‘zilver’ of gelijke woorden in een buitenlandse 

taal te gebruiken bij de verkoop of het aanbieden van voorwerpen, die niet gemaakt zijn van edelmetaal of alleen 

maar van een laagje edelmetaal zijn voorzien dat dunner is dan 50 micrometer.

Niet toegestaan is om bij onedele metalen zoals alpaca, of andere legeringen beneden het wettelijk zilvergehalte  

van 800 duizendsten, namen te gebruiken als:

• nieuwzilver

• oud zilver

• Duits zilver

• Tibetaans zilver

• 50% zilver

• hotelzilver

• muntzilver

• Djokja zilver

• Miao zilver

• 750 zilver



 

Dit is niet beperkt tot alleen bovengenoemde benamingen maar geldt voor alle legeringen beneden het wettelijk gehalte of 

wanneer de voorwerpen alleen van een laagje edelmetaal zijn voorzien dat dunner is dan 50 micrometer.

Niet toegestaan is om een samengesteld voorwerp dat bestaat uit een zilveren kern met daarop een gouden laag te benoemen als 

‘gouden [voorwerp]*’.

Niet toegestaan is om een samengesteld voorwerp dat bestaat uit een metalen kern met daarop een gouden, zilveren of platina 

opperlaag te benoemen als ‘gouden, zilveren of platina [voorwerp]’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertentie, reclame en internetadres 
Toegestaan als reclame-uiting is ‘[Voorwerp] met gouden (of zilveren, of platina) opperlaag’ wanneer een voorwerp dat is 

samengesteld uit een metalen kern (bijvoorbeeld koper) met daarop een opperlaag van goud, zilver of platina, nadat een 

waarborgkantoor op grond van de Waarborgwet een gehaltemerk heeft kunnen aanbrengen in de gouden, zilveren of platina 

opperlaag. Zonder een gehaltemerk in, bijvoorbeeld, de gouden opperlaag is er slechts sprake van doublé of verguld en is het niet 

toegestaan om de benaming ‘[Voorwerp] met gouden opperlaag’ te gebruiken.  

 

Toegestaan is om voor een voorwerp dat is samengesteld uit goud met een zilveren kern ‘(plaat)goud op zilver’ als reclame-uiting 

te gebruiken, nadat een Waarborgkantoor op grond van de Waarborgwet twee gehaltemerken heeft kunnen aanbrengen, één 

voor goud en één voor zilver. Met alleen het gehaltemerk voor zilver is er slechts sprake van doublé of verguld zilver en is het niet 

toegestaan om de benaming ‘(plaat)goud op zilver’ te gebruiken. 

Niet toegestaan is om de woorden ‘edelmetaal’, ‘platina’, ‘goud’ en ‘zilver’ of gelijke woorden in een buitenlandse taal te 

gebruiken in een URL of internetadres bij de verkoop of het aanbieden van voorwerpen, die niet gemaakt zijn van edelmetaal 

of alleen maar van een laagje edelmetaal zijn voorzien dat dunner is dan 50 micrometer. Het is daardoor niet toegestaan om, 

bijvoorbeeld, op de pagina met internetadres https://[naamwinkel].nl/product/gouden-ring/ vergulde ringen of ringen van 8 karaat 

ter verkoop aan te bieden.

*Voor het woord ‘voorwerp’ kan elk sieraad of gebruiksvoorwerp gelezen worden, bijvoorbeeld ring, collier, ketting, oorbellen, bestek, etc.

• Goudkleurig

• Zilverkleurig

• Platinakleurig

• Rolled gold

• Gold filled (GF)

• Gold plated (GP)

• Doublé

• Verguld

• Verzilverd

• Beneden het Wettelijk Gehalte (BWG)

• Gold electroplated (GE)

• Gold wash

• Vermeil

• Plaqué

• Physical vapour deposition (PVD)

• Ion plating (IP)

• Pleet

• (silver) plated

• 8 karaat (of 9 of 10 karaat)

• 8K (of 9K of 10K)

Toegestaan zijn de volgende benamingen wanneer zij niet worden gecombineerd met de woorden ‘edelmetaal’, 

‘platina’, ‘goud’, ‘zilver’, ‘14 karaat’ (of meer), ‘14K’ (of meer), ‘sterling’, e.d.




