
 

 

 Rapportage acties en resultaten NGG IMVO Convenant verantwoord goud 

Juli 2019-juli 2020 

 

✓ In 2019 is een zevental nieuwe goudsmidleden toegetreden, zij hebben de verklaring 

m.b.t. de geragscode ondertekend.  

✓ De gedragscode die door het Nederlands gilde van goudsmeden en de FGZ gezamenlijk is 

opgesteld, wordt definitief uitgewerkt, de Federatie laat haar deskundigen hier nog een 

laatste blik op werpen, begin december 2019 was de definitieve versie klaar, inclusief de 

voorbeeld brief voor bevraging van de goud leverende partijen. 

✓ Na aanvankelijke goedkeuring van de gedragscode door onder meer de aan het 

convenant verbonden NGO’s  wordt alsnog in een overleg met hen op het SER kantoor in 

Den Haag begin 2020, een aantal aanpassingen doorgevoerd, waarna de definitieve 

versie in februari 2020 kan worden gepubliceerd. 

✓ Door COVID-19 is na februari de focus bij de NGG leden en het bestuur vooral gericht op 

de ondernemersproblematiek. Daardoor is, ook bij gebrek aan fysieke bijeenkomsten, 

het convenant op de achtergrond geraakt. Ook konden geen kandidaat-leden worden 

geballoteerd. 

✓ NGG heeft van harte meegewerkt aan een evaluatie van convenanten door een externe 

partij, het KIT. Publicatie van dit rapport vond plaats in juni 2020. 

Voortgang en acties na juli 2020: 
Na de zomer zal door versoepeling van de COVID maatregelen en gewenning daaraan de 

aandacht voor het convenant weer opgepakt. 

Er staat een aantal ballotages gepland in september. De website van het NGG zal worden 

aangepast, met een duidelijke verwijzing naar de gedragscode, de rapportage etc, kortom 

voor iedereen toegankelijke publiciteit.  

Leden zullen worden aangemoedigd tot het publiek maken van het policy statement d.m.v. 

bijvoorbeeld een flyer die aan klanten kan worden meegegeven. De raamsticker geeft al aan 

dat de betreffende goudsmid zich committeert aan het convenant, maar een statement 

(eventueel op hun persoonlijke website) geeft  tevens de inhoudelijke verbondenheid weer. 

Ook zullen de leden die de verklaring hebben getekend, worden gevraagd hun verplichtingen 

behorend bij de gedragscode, zoals hun leveranciers te bevragen. Waar nodig zullen zij 

hierbij worden geholpen met instructies over het bevragen. 
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