Iedereen aan het
Verantwoord Goud
Breed gedragen samenwerking voor internationaal
maatschappelijk verantwoord ondernemen!

Supported by

Uw bedrijf gebruikt, handelt of investeert in goud. Dat wilt u
natuurlijk op een verantwoorde manier doen. Zoiets klinkt
makkelijk, maar is best lastig.
Wordt het goud verantwoord geproduceerd?  Zijn er kinderen
aan het werk?  Krijgen de gouddelvers fatsoenlijk betaald?  Is
hun werk veilig?  Zijn de inkomsten gebruikt om een gewapend
conflict te financieren?  Let iedereen goed op de gevolgen voor het
milieu en de lokale leefomgeving?  Gebruikt u gerecycled goud?
 Worden uw producten ingezameld en het goud opnieuw in
kringloop gebracht? 
Dat zijn complexe vraagstukken om in je eentje aan te pakken. Het
convenant Verantwoord Goud kiest voor een gezamenlijke aanpak,
die helpt echt invulling te geven aan verantwoord ondernemen.

Waarom zou u zich aansluiten?
De trend om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, om transparant te zijn, is
onmiskenbaar. Overheden, investeerders, en afnemers stellen steeds vaker en meer
MVO-eisen aan hun leveranciers. Consumenten willen in toenemende mate weten hoe
het zit met de herkomst van hun aankoop. Transparantie door de hele keten, nationaal
en internationaal, moet hier voor zorgen. Het gaat niet om nieuwe richtlijnen, maar om
een praktische invulling van het bestaand kader voor Internationaal MVO.

Wat levert het op?
• Uw bedrijf voldoet aan de richtlijnen voor internationaal maatschappelijk
verantwoord ondernemen van de VN en de OESO (Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling) en dit kunt u aan uw klanten laten zien.
• U kunt gezamenlijk toeleveranciers aanspreken als er misstanden zijn.
• U hoeft het wiel niet zelf uit te vinden en kunt leren van de ervaringen van koplopers.
• U kunt meedoen in al lopende gezamenlijke projecten om de omstandigheden in
mijnen in te verbeteren.
• U gaat dan het verantwoorde goud gebruiken dat bij deze projecten gewonnen wordt.

Een unieke aanpak waaraan u
mee kunt doen
Nederland kiest met de convenanten
voor een unieke aanpak in de wereld.
Bedrijven, vakbonden, ngo’s, brancheorganisaties en overheid werken hier
vrijwillig samen. Veel problemen in de
keten met mensenrechten en milieu
zijn immers niet door een individueel
bedrijf of brancheorganisatie op te
lossen. Samenwerking maakt ook
gecoördineerde en gezamenlijk actie
mogelijk. Het vult de EU-regulering voor
conflictmineralen aan. Die heeft tot doel
verantwoord te kunnen inkopen in risicogebieden. De SER (Sociaal Economische
Raad) ondersteunt en faciliteert deze en
andere convenanten.

Wat wordt er van u verwacht?
• Ontwikkel een werkwijze die voldoet aan de OESO-richtlijnen over aanvoer
uit risicogebieden (due diligence).
• Onderzoek uw keten om zicht te krijgen op de herkomst van goud en
de eventuele risico’s voor mens en milieu. Zo weet u ook wat u daaraan
kunt doen.
• Laat, indien nodig, gezamenlijk onafhankelijk onderzoek uitvoeren.
• Rapporteren over de uitgevoerde due diligence.
• Actief deelnemen in één van de drie werkgroepen van het convenant.

Projecten met positieve impact
In Oeganda loopt een eerste project. Bij een kleinschalige mijn wordt door
de convenantspartijen gewerkt aan het terugdringen van kinderarbeid.
Zij kopen het goud dat daar gewonnen wordt. Meer projecten volgen die als
doel hebben de omstandigheden in de goudketen voor mens en milieu
te verbeteren.

Hoe is het convenant georganiseerd?
• Het Convenant Verantwoord Goud loopt vijf jaar.
• Een stuurgroep ziet toe op de uitvoering. Die bestaat uit een onafhankelijk voorzitter,
twee vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, twee van de overheid en twee van ngo’s.
• De stuurgroep en werkgroepen krijgen ondersteuning van het secretariaat Goud
van de SER. Elke jaar komt er een openbare voortgangsrapportage.
• Er zijn drie werkgroepen:
1. Implementatie OESO-richtlijnen.
2. Positieve impact projecten.
3. Vergroten bereik en impact.
• Partijen van het convenant doen in minimaal een van de drie werkgroepen mee.
• Eventuele conflicten worden opgelost in de stuurgroep.

Dit zijn de 22 ondertekenaars van Verantwoord Goud. Het
streven is het aantal partijen bij het convenant fors uit te breiden.
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Aunexum Precious Metals Group
Bijou Moderne B.V.
Closing the Loop B.V.
Coalitie Stop Kinderarbeid
Cookson Drijfhout B.V.
Coolrec B.V.
Fairphone B.V.
Federatie Goud en Zilver (FGZ)
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)
IUCN National Committee of the Netherlands
Lucardi Juwelier
Ministerie van Buitenlandse Zaken

• Nederlands Gilde van Goudsmeden
(NGG)
• Peter Bruining B.V.
• Philips International B.V.
• Royal Asscher
• Schöne Edelmetaal B.V.
• Sims Recycling Solutions
• Steltman
• Stichting Max Havelaar
• Stichting Nederlands Comité UNICEF
• Stichting Solidaridad

Contact

•
Sociaal-Economische Raad
Secretariaat Convenant Verantwoord Goud

T: +31 (0)70 3499 658
E: goldagreement@ser.nl
www.imvoconvenanten.nl/goud
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