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Achtergrond waarborgstelsel  
• EZK is stelselverantwoordelijk voor de Waarborgwet. De twee 

waarborginstellingen EWN en WH zijn aangewezen als zelfstandige 
bestuursorganen voor de taken die volgen uit de Waarborgwet 2019. 

• De wettelijke taak van de instellingen bestaat uit het beoordelen en 
waarborgen van aangeboden edelmetalen voorwerpen (zoals juwelen) op 
hun gehalte aan platina, goud, palladium of zilver. 

• Het waarborgen van edelmetalen is een van de oudste vormen van 
consumentenbescherming die we in Nederland kennen. De Waarborgwet 
regelt dat edelmetalen voorwerpen, die ter verkoop worden aangeboden, 
moeten zijn voorzien van keurtekens die het gehalte aan edelmetaal 
weergeven. Keurtekens mogen alleen door een aangewezen en 
onafhankelijke waarborginstelling worden aangebracht.  

• Bijkomend gevolg is een meer ordelijk en efficiënt economisch verkeer 
door het verzekeren van een gelijk speelveld tussen ondernemers. 

• Nederland kent ruim 2.000 ondernemers (juweliers, edelsmeden en 
groothandelaren) die in Nederland voorwerpen op de markt brengen die 
eerst moeten worden voorzien van een keurteken. 

 
Eerder onderzoek naar het waarborgstelsel en wijziging Waarborgwet 

• Vanuit het mkb (edelsmeden) bestaat er kritiek op de 
waarborgverplichting vanwege de relatief hoge lasten, onder meer bij het 
waarborgen van unieke producten (zoals trouwringen). 

• In 2018 is het waarborgstelsel uitgebreid geëvalueerd. Destijds is 
geconcludeerd dat alternatieve vormen van het stelsel ten koste gaan van 
het belang van consumentenbescherming en een efficiënte en beschermde 
handel. Ook zouden alternatieven op minder draagvlak kunnen rekenen. 

• Bij de daaropvolgende wetswijziging is het waarborgstelsel geactualiseerd. 
 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
De geelgemarkeerde tekst in deze beslisnota kan niet openbaar gemaakt worden 
aangezien deze ziet op persoonsgegevens.  
 
Aangezien het onderzoeksrapport vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie 
bevat, zijn er twee versies: een openbare en vertrouwelijke versie. De openbare 
versie van het rapport wordt aan de Kamers meegestuurd, de vertrouwelijke 
versie is voor Kamerleden op aanvraag beschikbaar bij EZK. 




