Al meer dan 600 jaar worden edelmetalen voorwerpen in Nederland
gecontroleerd op het gehalte aan edelmetaal. Dit is daarmee de oudste
vorm van consumentenbescherming die we kennen. Het aangebrachte
keurteken garandeert het gehalte aan platina, goud en/of zilver
in uw sieraad of gebruiksvoorwerp. In elk sieraad of
gebruiksvoorwerp dat u in Nederland koopt, moet
een in Nederland erkend keurteken voorkomen.

Op grote voorwerpen wordt naast het keurteken ook een kantoorteken en
jaarletter aangebracht. Het kantoorteken geeft aan waar het voorwerp is
gekeurd, de jaarletter wanneer het voorwerp is gekeurd. Hieronder zijn
de huidige in gebruik zijnde kantoortekens voor platina, goud en zilver
en de jaarletters van een aantal jaren afgebeeld.
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Conventie Gehaltetekens

Onderstaande Internationale Conventie Gehaltetekens, tezamen met een
verantwoordelijkheidsteken, een gehalteaanduiding in duizendsten en een
Waarborgkantoorteken, zijn eveneens geldig in Nederland.
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Voor meer informatie:
Edelmetaal Waarborg Nederland (EWN), Joure

: 0513 - 468 111

www.ewnederland.nl

WaarborgHolland (WH), Gouda

: 0182 - 589 300

www.waarborg.nl

Inleiding

Keurtekens

Door de Waarborgwet 1986 wordt, d.m.v.
wettelijke keurtekens, gegarandeerd dat een
voorwerp het juiste gehalte aan platina,
goud en/of zilver bevat.
Ieder platina, gouden of zilveren voorwerp dat
in Nederland wordt verhandeld, moet voorzien
zijn van een in Nederland geldig keurteken.
Afbeeldingen van de Nederlandse wettelijke
keurtekens vindt u aan de ommezijde.
Daarnaast zijn ook keurtekens uit Finland,
Frankrijk, Ierland, Oostenrijk, Portugal, Spanje,
Verenigd Koninkrijk en Zweden geldig, indien
deze zijn aangebracht door een onafhankelijke, door de overheid aangestelde, waarborginstelling.
Meer informatie hierover kunt u verkrijgen
bij de waarborginstellingen.
Bovendien mogen de woorden platina, goud,
zilver en/of edelmetaal niet worden gebruikt
voor voorwerpen, die niet aan het laagste
wettelijke gehalte voldoen. Het niet nakomen
van deze en andere in de Waarborgwet
vermelde verplichtingen is een economisch
delict, strafbaar gesteld bij de wet op de
economische delicten (WED).

Het keurteken garandeert het gehalte aan
edelmetaal van het nieuwe voorwerp tezamen
met het verantwoordelijkheidsteken ("klein
keur"). Het verantwoordelijkheidsteken is een
teken van de verantwoordelijke werkmeester/
importeur die het voorwerp vervaardigt of
importeert.
Op grote voorwerpen komen het keurteken
en het verantwoordelijkheidsteken samen
met het kantooraanduidend teken en een
jaarletter op de voorwerpen voor ("groot
keur"). Bij gebruikte voorwerpen wordt
alleen het keurteken aangebracht.

De koper van voorwerpen van platina,
goud of zilver is dus goed beschermd.
Let bij aankoop van het voorwerp op de
aanwezigheid van keurtekens:

Het is uw waarborg!

Legeringen van edelmetaal
Zuiver platina, goud en zilver zijn te zacht
om tot sieraden of gebruiksvoorwerpen te
worden verwerkt. Om een materiaal met
voldoende hardheid te verkrijgen, worden
edelmetalen gemengd met onedele metalen.
De hoeveelheid edelmetaal in zo'n legering
noemt men het gehalte van de legering. Het
gehalte wordt aangeduid per 1000 gewichtsdelen legering. Zo wil 750 duizendsten goud
zeggen, dat op 1000 delen goudlegering 750
delen zuiver goud aanwezig zijn. Ook wordt
voor goud wel de oude aanduiding "karaat"
gebruikt (zuiver goud is 24 karaat).
De edelmetaallegering waaruit de voorwerpen
zijn vervaardigd, wordt op één van de wettelijke
gehalten onderzocht en gegarandeerd door het
aanbrengen van een keurteken op het voorwerp.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
nieuwe en gebruikte voorwerpen.

Kantooraanduidende tekens
Het kantooraanduidend teken voor platina
en gouden voorwerpen heeft als symbool
een leeuwenkop. Voor zilveren voorwerpen
is het symbool een minervakop (z.o.z.).
In deze tekens is een letter aangebracht,
die het waarborgkantoor aanwijst dat het
gehalteonderzoek en stempeling heeft
uitgevoerd.
Voor 1988 waren er de volgende kantoren:
A Amsterdam
B Utrecht
C Den Haag
D Rotterdam
E Groningen
F Leeuwarden
G Zwolle
H Arnhem
I Breda
K Den Bosch
L Middelburg
M Schoonhoven
N Maastricht
O Roermond
P Alkmaar
Q Roosendaal
Huidige Waarborgkantoren:
J Joure
2002 - heden
R Gouda
1988 - heden

Jaarletters
De jaarletter geeft aan in welk jaar het
voorwerp is gekeurd. Voor de jaarletters
worden telkens 25 letters van het alfabet
gebruikt. De vormgeving van de letters is
in iedere serie anders. In de jaren waarin
een kroning van het staatshoofd heeft
plaatsgevonden (1948 en 1980) is op de
jaarletter een kroontje geplaatst.
Meer informatie hierover kunt verkrijgen bij
de waarborginstellingen.

De verantwoordelijkheidstekens zijn allemaal
uniek en geregistreerd. Bij de waarborginstellingen kunt u gegevens over de in Nederland
geregistreerde verantwoordelijkheidstekens
verkrijgen.

In Nederland geldige keurtekens
volgens de Conventie van Wenen

Afslag metaal.
Van keurtekens voorziene voorwerpen kunnen ook gedeeltelijk samengesteld zijn met
onedele metalen onderdelen. Dit is wettelijk
toegestaan mits er op de onedele onderdelen
een aanduiding voorkomt waaruit blijkt dat
dit geen platina, goud of zilver is.
Voorbeelden van deze aanduidingen zijn:
metaal, METAL, steel, titanium, palladium,
koper, etc. Soms is het niet mogelijk in het
onedele onderdeel deze aanduiding aan te
brengen. Dan staat deze aanduiding in het
edele gedeelte van het voorwerp.
Wanneer de waarborginstelling deze aanduiding aanbrengt, wordt altijd gebruik
gemaakt van onderstaand teken. De afslagen
"METAL" en het wettelijk voorgeschreven
keurteken raken elkaar dan bij de uiteinden.

Ook kunnen voorwerpen vervaardigd van twee
edele metalen, onder bepaalde voorwaarden,
voorzien zijn van twee keurtekens, bijvoorbeeld
goud en zilver.

Verantwoordelijkheidstekens
Wanneer een nieuw voorwerp van edelmetaal
op de Nederlandse markt ter verkoop wordt
aangeboden, dient in dit voorwerp naast een in
Nederland geldig keurteken ook een in
Nederland geregistreerd verantwoordelijkheidsteken te zijn aangebracht. Dit teken
wijst de werkmeester en/of importeur aan
die verantwoordelijk is voor het op de markt
brengen van het voorwerp.

Nederland is lid van de internationale
Waarborgconventie van Wenen. Dit betekent
dat de Nederlandse Waarborginstellingen het
zgn. Common Control Mark (CCM) van de
Conventie kunnen afslaan op nieuwe voorwerpen van platina, goud of zilver. Deze
keurtekens zijn zowel geldig in Nederland als
in de andere landen die bij de Conventie van
Wenen zijn aangesloten.
Het Conventie-keur bestaat uit:
1. het verantwoordelijkheidsteken van de
fabrikant of importeur
2. een teken dat het gehalte aanduidt in
duizendsten
3. het gehalte betreffende gehalteteken van
de Conventie (z.o.z.)
4. het CCM-kantoorteken (z.o.z.)

Toezicht
Verispect B.V. is belast met het toezicht op
de naleving van de Waarborgwet. De
medewerkers van Verispect controleren of
betrokkenen zich aan de bepalingen in de
wet houden.
Verispect B.V.
Postbus 654, 2600 AR Delft
015 2691500; www.verispect.nl
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