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Drijfhout is actief in vele sectoren binnen de goud-waardeketen, van recycling van oude
sieraden/industrieel afval tot in- en verkoop van edelmetaal . Wij willen zien dat deze
producten aan het OECD Due Diligence voldoen.
Vanwege het grote aandeel binnen de Nederlandse goudsector zijn wij hét bedrijf om het
correcte voorbeeld te geven en wij verwachten om deze reden van onze leveranciers,
partners en afnemers dezelfde standaarden. Daarnaast zijn wij ook actief in een lokaal
Positieve Impact Project.
Onder toezicht van onze managing director en in uitvoering gebracht door onze
inkoopafdelingen hebben wij er in het afgelopen jaar op toegezien dat onze inkoop, welke al
gebaseerd was op KYC (Know Your Counterpart) en RJC (Responsible Jewellery Council)
principes, nu ook voldoen aan de IMVO-eisen. Onderdeel zijn van een multinationale groep
met eigen LBMA geregistreerde raffinaderijen zorgt voor veel vertrouwen over de herkomst
van het goud dat wij gebruiken. Daarnaast vraagt Drijfhout B.V. aan al zijn leveranciers
bewijs te geven dat deze aan bepaalde standaarden zoals RJC voldoen.
Gebaseerd op het totaal gewicht aan goud van iedere leverancier vanaf juli 2017 verklaren
wij dat:
- 96% van het verkochte goud van LBMA geregistreerde raffinaderijen kwam.
- 99% van het verkochte goud van bedrijven kwam welke RJC gecertificeerd zijn.
Bij de aankoop en recycling van goud voldoet Drijfhout B.V. aan alle vereisten.
- 99% van al het aangekochte materiaal is verzonden naar eigen LBMA
geregistreerde raffinaderijen.
Uit de cijfers is te zien dat Drijfhout B.V. op hoog niveau aan de eisen voldoet. Wij zien ook
in dat dit slechts pas het begin is van het hele proces en dat wij als bedrijf het goede
voorbeeld moeten geven. Drijfhout B.V. heeft een verantwoordelijkheid om het goede
voorbeeld te geven aan onze collega's, klanten en leveranciers en deze ook juist te
informeren. Ons doel is dat de hele Nederlandse Goudsector voldoet aan de OECD
standaarden.
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