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AANVRAAG VAN EEN VERANTWOORDELIJKHEIDSTEKEN

Als u als fabrikant/importeur van edelmetalen voorwerpen deze in Ne-
derland wil laten keuren, dient u in het bezit te zijn van een verantwoordelijk-
heidsteken. Dit moet aangebracht worden in de door u vervaardigde
/geïmporteerde voorwerpen. Wanneer voorwerpen bij import al zijn voorzien
van een bij WaarborgHolland geregistreerd teken (responsibilitymark) van 
de buitenlandse fabrikant, is een verantwoordelijkheidsteken niet  nood-
zakelijk; artikelen afkomstig uit EU-landen worden ook als 
geïmporteerde artikelen beschouwd. 
__________________________________________________________________________________________________

1. GEGEVENS VAN DE AANVRAGER

NAAM ………………………………………………………………………………………………………..

VOORNAMEN ………………………………………………………………………………………………………..

GEBOORTEDATUM …………………………………  GEBOORTEPLAATS …………………………………………..

2. GEGEVENS VAN DE ONDERNEMING VAN DE AANVRAGER  ZOALS GEREGISTREERD BIJ DE KAMER VAN 
KOOPHANDEL

HANDELSNAAM …………………………………………………………………………………………………………

VENNOOTSCHAPSNAAM ………………………………………………………………………….....(indien van toepassing)

ADRES …………………………………………………………………………………………………………

POSTCODE EN PLAATS …………………………………………………………………………………………………………

POSTBUS/CORR.ADRES ……………………………………………………………………………..(indien van toepassing)

TELEFOON/FAX …………………………………………………………………………………………………………

E-MAIL …………………………………………………………………………………………………………

RECHTSVORM ………………………………………………………………………………………..………………

BEDRIJFSOMSCHRIJVING …………………………………………………………………………………………………………

3. ONTWERP VAN HET VERLANGDE TEKEN

  Ondergetekende verzoekt WaarborgHolland voor het ontwerp van het verantwoordelijkheidsteken zorg te dragen.

Wanneer u zelf geen afbeelding van het verlangde verantwoordelijkheidsteken wilt indienen, kunt u volstaan met het aankruisen van 
het hierboven aangegeven verzoek en kunt u rubriek 4 overslaan. 

4. VOORWAARDEN WAARAAN HET TEKEN MOET VOLDOEN

- het teken moet uniek zijn (WaarborgHolland controleert dit voor u);
- in het teken moeten letters en een onderscheidingsteken worden opgenomen; 
- in een Nederlands verantwoordelijkheidsteken zijn de letters het belangrijkst en nemen dus
  ook veruit de meeste plaats in in het ontwerp (zie ook de voorbeelden verderop);
- het teken dient binnen een contour te worden geplaatst;  
- de letters (initialen van verantwoordelijke ondernemer) moeten goed leesbaar  
  en LOS van elkaar en van het contour staan;
- het onderscheidingsteken is niet bedoeld als logo en moet eenvoudig zijn, mag niet ten koste
  gaan van de duidelijkheid van de letters en mag geen plus, maal, punt of komma zijn; 
- omdat het verantwoordelijkheidsteken de initialen van de verantwoordelijke          
 fabrikant/importeur moet bevatten, dient er bij het ontwerp rekening te 
 worden gehouden met de rechtsvorm van de onderneming.
Rechtsvorm Initialen van de

(In geval van een digitaal ontwerp Eenmanszaak naam van de eigenaar                        *)
dit bestand s.v.p. mailen naar : Vennootschap onder firma naam van één van de vennoten         *)
info@waarborg.nl met vermelding van Commanditaire vennootschap naam van de beherend vennoot         *)
naam aanvrager) Besloten/Naamloze vennootschap vennootschapsnaam

(Coöperatieve) Vereniging verenigingsnaam
Stichting stichtingsnaam

          *) naam zoals geregistreerd bij de burgerlijke stand.
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5. GEBRUIK / BEWARING VAN HET VERANTWOORDELIJKHEIDSSTEMPEL
    (aankruisen hetgeen voor u van toepassing is) 

De wettelijke keurtekens kunnen door WaarborgHolland uitsluitend op nieuwe voorwerpen worden aangebracht, als het 
verantwoordelijkheidsteken reeds in het voorwerp aanwezig is of door WaarborgHolland tegelijkertijd met het keurteken wordt 
afgeslagen. Voorafgaand en tijdens de aanvraagprocedure zal het verantwoordelijkheidsteken van WaarborgHolland in de 
artikelen worden aangebracht tegen de geldende kosten.

VERANTWOORDELIJKHEIDSTEKEN BESTEMD VOOR:   IMPORT      EIGEN WERK

AANBRENGEN VAN VERANTWOORDELIJKHEIDSTEKEN DOOR:   WAARBORGHOLLAND   ONDERGETEKENDE

STEMPEL IN BEWARING BIJ:        WAARBORGHOLLAND   ONDERGETEKENDE

IMPORT
Wanneer het verantwoordelijkheidsteken uitsluitend aangebracht dient te worden in geïmporteerde artikelen, wordt het 
stempel meestal bij WaarborgHolland in bewaring gehouden en zullen deze artikelen door WaarborgHolland van het teken 
worden voorzien tegen het daarvoor geldende tarief.

EIGEN WERK
In zelf vervaardigde artikelen zal het meester /invoerteken meestal worden aangebracht voordat de artikelen ter keuring 
worden aangeboden. Op uw verzoek is het ook mogelijk om uw verantwoordelijkheidsteken bij WaarborgHolland in bewaring 
te geven en het aanbrengen van het stempel door WaarborgHolland te laten verzorgen, tegen het daarvoor geldende tarief.

IMPORT EN EIGEN WERK 
Wanneer u het verantwoordelijkheidsteken zelf in de voorwerpen aan wilt brengen, kunt u het stempel bij u in bewaring houden. 
U moet dan wel de artikelen voorzien van uw verantwoordelijkheidsteken, voordat u deze ter keuring aanbiedt. U kunt ook het 
stempel met de goederen meezenden, met het verzoek aan WaarborgHolland om het teken aan te brengen. Ook kunt u het 
stempel bij WaarborgHolland in bewaring geven, zodat WaarborgHolland altijd uw teken kan aanbrengen tegen het daarvoor 
geldende tarief.
 
6. BESTELLING VAN HET STEMPEL.
   (aankruisen hetgeen voor u van toepassing is) 

Ondergetekende gaat akkoord met bestelling van het (de) stempel(s) via WaarborgHolland volgens het bijgesloten 

bestelformulier. 

    Ondergetekende bestelt het (de) stempel(s) bij  een zelf gekozen graveur. 

    Ondergetekende laat het verantwoordelijkheidsteken en de keurtekens aanbrengen met behulp van laserstempeling  

        (aan deze wijze van stempeling zijn extra kosten verbonden) 

       
Wanneer WaarborgHolland wordt verzocht verantwoordelijk te zijn voor de afslag van het verantwoordelijkheidsteken, is het van 
belang 
dat het stempel aan de door WaarborgHolland gestelde eisen voldoet. Het is dan ook aan te bevelen om het bestellen van stempels 
door WaarborgHolland te laten verzorgen. 
_________________________________________________________________________________________________________

De bestelling van een stempel door WaarborgHolland is alleen mogelijk wanneer WaarborgHolland in het bezit is 
van een door u ondertekend  bestelformulier. 

Voor de behandeling van uw aanvraag van een verantwoordelijkheidsteken dient naast het volledig ingevuld en ondertekend 
aanvraagformulier, een recent uittreksel uit het handels-, stichtings- of verenigingsregister van de Kamer van Koophandel 
-waarin productie / handel in edelmetaal tot uitdrukking komt- aan WaarborgHolland te worden overlegd.
Het  verantwoordelijkheidsteken vervalt zodra de inschrijving bij de Kamer van Koophandel wordt beëindigd.

  uittreksel bijgesloten 
    ..............................................,.............................................. 201 

  uittreksel al in bezit WaarborgHolland
(plaats)                                     (datum)

  bestelformulier stempel bijgesloten 
...........................................................................
(handtekening aanvrager)

Wanneer het ontwerp van uw verantwoordelijkheidsteken is vastgesteld, ontvangt u een factuur voor de aanvraag- en de 
eventuele vervaardigingskosten. Bij de opheffing van uw onderneming vervalt het verantwoordelijkheidsteken en wordt het 
afgesloten.  Alle wijzigingen in de vennootschaps- en/of handelsnaam, rechtsvorm, directievoering e.d. dienen per omgaande 
SCHRIFTELIJK aan WaarborgHolland  te worden medegedeeld. Afhankelijk van de wijziging zal worden bepaald of het 
verantwoordelijkheidsteken in gebruik kan blijven.

IN TE VULLEN DOOR WAARBORGHOLLAND    P 1   /

Registratienummer …..................     Cr.nr./Insc.pl      ….........................              Datum TRW …...........

    Datum afslag …..........................   Stempelnr. …............
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BESTELFORMULIER 
VAN EEN VERANTWOORDELIJKHEIDSSTEMPEL

Bijlage behorende bij P1   /                 , registratienummer:                         
                                                                                                                                                                                                                                          

Wanneer u vraagt WaarborgHolland de bestelling van uw verantwoordelijkheidsstempel te verzorgen,  verzoeken wij  u dit
formulier volledig ingevuld en ondertekend met uw aanvraag van een verantwoordelijkheidsteken bij  WaarborgHolland  in te
dienen. Aan de hand van het door u ingevulde bestelformulier zal WaarborgHolland voor uw rekening, de bestelling van uw
stempel(s) verzorgen. Zie voor voorbeelden van ontwerpen van tekens de achterzijde van dit blad.

                                                                                                                                                                                                                                          

NAAM AANVRAGER ……………………………………………………………………..

NAAM ONDERNEMING ……………………………………………………………………..

KEUZE VAN HET STEMPEL (aankruisen wat van toepassing is)

MACHINESTEMPEL             Aantal                     Afmeting teken

Recht                                  x              mm    Uitvoering in reliëf  

Knie                                  x              mm

Uitvoering in reliëf  (is niet standaard en kost € 40 extra)

De stempels, zoals aangegeven op bijgaande brochure, kunnen als machine –en/of als handstempels worden gebruikt. De
lengte van deze stempels is 65 mm met een diameter van 9 mm.

Recht of knie model
Een recht  model  is  te  gebruiken  bij  het  aanbrengen van uw  teken in  bijv.  broches,  dasspelden,  horloges,  kettingwerk,
oorstekers,  schalen,  kandelaars,  bestek  en  aan  de  buitenzijde van  ringen.  Een  kniestempel  wordt  gebruikt  voor  het
aanbrengen van het teken aan de binnenzijde van (relatie)ringen.

Reliëf of inwaarts
Standaard  wordt  een  stempel  inwaarts  uitgevoerd.  Een  stempel  waarbij  de  afbeelding  inwaarts  is  uitgevoerd  is  minder
kwetsbaar en slijt minder snel dan een stempel waarbij de afbeelding opwaarts (in reliëf) is uitgevoerd. Wanneer het teken in
onafgewerkt materiaal moet worden afgeslagen, dient men er rekening mee te houden dat de afslag i.v.m. de latere afwerking
dieper moet worden afgeslagen. 
Bij de afslag van een reliëfstempel hoeft er minder materiaal te worden verplaatst.  Om een  reliëfstempel kwalitatief goed uit
te voeren als een stempel met standaard afmetingen, kan alleen een zeer eenvoudig ontwerp worden gebruikt.

Afmeting teken
Alle stempels worden in principe in standaardafmeting uitgevoerd, tenzij u andere afmetingen aangeeft
Deze standaardafmetingen zijn bij een rechthoek en ovaal 0.7 (h) x 1.3 (br) mm, bij een vierkant  0.9 x 0.9 mm en bij een
cirkel 0.9 mm Ø.
Bij het ontwerp moet i.v.m. de juiste verhouding rekening gehouden worden met deze afmetingen; als het ontwerp 1.3 mm
hoog en 0.7 mm breed is, dient men er rekening mee te houden dat de afbeelding bij een kniemodel dwars op het stempel
wordt geplaatst  (aanbrengen 'op z'n kant' aan de binnenzijde van ringen)
Als er in een artikel een drieling (gehalteteken, kantooraanduiding en jaarletter) moet worden aangebracht, kan de afmeting
van het stempel worden afgestemd op de afmetingen  van deze drieling. U dient er hierbij rekening te houden dat een groter
stempel moeilijker aan te brengen is en sneller tot beschadigingen van uw artikelen kan leiden.

De afmetingen van de gehaltetekens van een drieling zijn:
 1e gehalte (925)  groot  3.1 x  2.4  mm, middel  2.1 x  1.7  mm  en  klein  1.6 x  1.3   mm;
 2e gehalte (835)  groot  3.2 x 3.6   mm, middel  2.4 x  2.7  mm  en  klein  1.5 x  1.9   mm;
 3e gehalte (800)  groot  2.4 x 3.5  mm,  middel  1.7 x  2.5  mm  en  klein  1.1 x  1.7   mm.

Als men een ontwerp maakt voor een verantwoordelijkheidsteken met een grotere afmeting dan standaard,  moet men er
rekening  mee  houden  dat  wat  technisch  uitvoerbaar  is  voor  deze  afmeting,  niet  mogelijk  hoeft  te  zijn  bij  een  kleinere
(standaard)  afmeting.  Dit  kan betekenen dat er voor  een  standaardafmeting een ander  verantwoordelijkheidsteken moet
worden aangevraagd. Voor de nieuwe aanvraag van het verantwoordelijkheidsteken zal opnieuw het wettelijk vastgestelde
tarief in rekening gebracht worden.
                                                                                                                                                                                                                

                                                ,                                    201 
(Plaats) (Datum)

                                                                        
(Handtekening aanvrager)
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Voorbeelden van afbeeldingen van verantwoordelijkheidstekens:
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Uittreksel van de Waarborgwet 1986
en de Waarborgregeling

Inleiding
Het doel van de Waarborgwet is:
 de consument beschermen tegen bedrog
 de  ondernemer  beschermen  tegen  fraude  en

oneerlijke concurrentie
Hiertoe  dienen alle  voorwerpen  van  edelmetaal,  m.u.v.
die  voorwerpen  die  van  waarborging  zijn  vrijgesteld,
voordat  deze  ten  verkoop  worden  aangeboden  te  zijn
gewaarborgd.  Waarborg  Platina,  Goud  en  Zilver  N.V.,
beter  bekend  als  WaarborgHolland,  welke  daartoe  is
aangewezen door de Minister  van Economische Zaken
kan dit voor u verzorgen.

Gehalten (art. 1 en art. 2 van de Waarborgwet)
De  gehalten  van  de  platina,  gouden  en  zilveren
voorwerpen die met keurtekens worden gewaarborgd zijn:

voor platina: 950 duizendsten
voor goud: 916, 833, 750 en 585 duizendsten
voor zilver: 925, 835 en 800 duizendsten

Daarnaast  kan  op  verzoek  een  garantieteken  worden
aangebracht. 

Samengestelde werken (art. 4 van de Waarborgwet en
art. 2 van de Waarborgregeling)
Bij  voorwerpen  die  zijn  samengesteld  uit  verschillende
edelmetalen  onderdelen,  worden  deze  onderdelen  zo
mogelijk  afzonderlijk  gewaarborgd  (art.  4.1  van  de
Waarborgwet)  of  de  betreffende  keurtekens  worden
gezamenlijk  aangebracht  in  één  van  de  edelmetalen
onderdelen.
Voorwerpen die bestaan uit edelmetaal en gedeeltelijk uit
onderdelen  van  onedel  metaal  worden  slechts
gewaarborgd (art. 4.2 van de Waarborgwet en art. 2 van
de Waarborgregeling), indien:
 de totale massa van het onedelmetalen gedeelte ten

hoogste 2% bedraagt van de totale massa van het
voorwerp;

 de  totale  massa  van  het  onedelmetalen  gedeelte
meer dan 2% bedraagt en het onedele gedeelte, naar
het  oordeel  van  WaarborgHolland,  duidelijk  als
zodanig herkenbaar is voor het publiek en/of op het
onedele  gedeelte  de  afslag  "metaal"  of  een
overeenkomstige aanduiding is aangebracht;

 het  onedele  onderdeel  niet  zichtbaar  is  voor  het
publiek, maar dat dit onderdeel technisch 

 noodzakelijk  is  naar  het  oordeel  van
WaarborgHolland

Voorwerpen  die  zijn  voorzien  van  een  onedelmetalen
opperlaag worden  slechts  gewaarborgd,  (art.  3  van  de
Waarborgregeling), indien:

 de totale massa van de onedelmetalen opperlaag
ten  hoogste  2% bedraagt  van  de  totale  massa
van het voorwerp; en

 het kernmetaal van het voorwerp voldoet aan één
van de in art.1 van de wet genoemde gehalten.

Voorwerpen die zijn opgevuld met andere stoffen dan
de  in  art.  1  van  de  wet  genoemde  edelmetalen,
worden slechts gewaarborgd als de opvulling naar het
oordeel  van  WaarborgHolland  voor  het  publiek
duidelijk kenbaar is (art. 4 van de Waarborgregeling).

Vrijstelling (art. 5, 5a, 5b, 6 en 11 van de 
Waarborgwet en art. 5 van de Waarborgregeling)
Op grond van art. 5, 5a, 5b en 6 van de Waarborgwet
en  art.  5  van  de  Waarborgregeling  zijn  van
waarborging (= onderzoek en stempeling) vrijgesteld:
 alle  voorwerpen  voorzien  van  de  Nederlandse

gehaltetekens die sinds 1814 worden gebruikt;
 de voor 1 januari 1814 vervaardigde voorwerpen

mits  daarop  door  een  hier  te  lande  bevoegd
orgaan  of  persoon  een  gehalteteken  is
afgeslagen;

 voorwerpen die minder wegen dan 0,5 gram als
platina betreft. 

 voorwerpen die minder dan 1 gram wegen als het
goud betreft  of minder wegen dan 8 gram als het
zilver betreft;

 voorwerpen  die  bestemd  zijn  om  te  worden
uitgevoerd,  mits  deze  voorwerpen  zijn
opgeslagen in niet voor verkoop aan het publiek
bestemde ruimten;

 voorwerpen  bestemd  voor  medische,
tandheelkundige of technische doeleinden;

 pennen voor vulpenhouders;
 munten, tenzij deze zijn ingericht om als sieraad

te worden gedragen;
 voorwerpen behorend tot  een ingevoerde partij,

bestemd om weer te worden uitgevoerd;
 penningen die voor 1 maart 1988 zijn vervaardigd;
 koninklijke onderscheidingen;
 voorwerpen  afkomstig  uit  een  verdwenen

beschaving
 voorwerpen komend uit een lidstaat van de EU,

voorzien  van  de  officiële  wettelijke  keurtekens,
aangebracht  door  een  in  dat  land  aangewezen
onafhankelijke  instantie,  indien   het
verantwoordelijkheidsteken  van  de  buitenlandse
fabrikant bij WaarborgHolland is geregistreerd en
in  de  voorwerpen  is  aangebracht.
WaarborgHolland  kan  u  hierover  nader
informeren.

 voorwerpen die al voorzien zijn van de Common
Control  Marks  (CCM)  van  de  Conventie  van
Wenen.

Op grond van art.  11 van de Waarborgwet zijn van
stempeling vrijgesteld:
 voorwerpen  die  niet  zonder  gevaar  van

beschadiging gestempeld kunnen worden;
 voorwerpen  van  bijzondere  oudheidkundige  of

kunstzinnige waarde



In plaats van stempeling wordt een "schriftelijk bewijs art.
11" omtrent  metaal en gehalte verstrekt.  Daartoe moet
een verzoek worden ingediend bij WaarborgHolland.

Keurtekens
Afbeeldingen  van  keurtekens  zijn  te  vinden  in  onze
brochure "Keurtekens, uw waarborg".

Verantwoordelijkheidstekens (meester-/ 
invoertekens).
Wanneer  een  voorwerp  van  edelmetaal  op  de
Nederlandse markt ten verkoop wordt aangeboden, dient
in dit voorwerp naast een in Nederland geldig keurteken
ook  een  bij  WaarborgHolland  geregistreerd
verantwoordelijkheidsteken te zijn aangebracht. Op grond
van art. 12 en 47 van de Waarborgwet dient dit een teken
van  de  verantwoordelijke  werkmeester  of  importeur  te
zijn.  De  wet  biedt  ook  de  mogelijkheid  aan  een
buitenlandse  ondernemer  om  een  buiten  Nederland
geregistreerd  verantwoordelijkheidsteken  bij
WaarborgHolland  te  laten  registreren.  De  formulieren
voor  de  aanvraag  en/of  registratie  van  een
verantwoordelijkheidsteken  zijn  bij  WaarborgHolland  te
verkrijgen.

Ondernemers
Ondernemers zijn natuurlijke of rechtspersonen die in het
kader van een beroep of bedrijf edelmetalen voorwerpen
ten verkoop aanbieden of hierin bemiddelen. 

Ge- en verbodsartikelen
artikel 30:
Het  is  verboden  in  Nederland  voorwerpen  van
edelmetaal te verkopen of voor verkoop voorradig te
hebben  die  niet  voorzien  zijn  van  de  vereiste
stempelmerken, m.u.v. die voorwerpen die op grond
van art. 5, 6 en 11 van de Waarborgwet en art. 5 van
de Waarborgregeling van waarborging zijn vrijgesteld.
De  voorwerpen  tot  persoonlijk  gebruik  van  de
ondernemer  en  zijn  gezin  zijn  hiervan  niet
uitgezonderd.

artikel 31:
Voorwerpen  beneden  de  laagst  wettelijke  gehalten
mogen niet  als  platina,  goud of  zilver  in  de handel
worden gebracht.

artikel 35:
Het  is  verboden  om  onedele,  op  edelmetaal
gelijkende  voorwerpen  tezamen  met  edelmetalen
voorwerpen  onder  de  aandacht  van  het  publiek  te
brengen, tenzij  deze op duidelijke wijze gescheiden
zijn. 

artikel 36:
Het  is  in  reclame-uitingen  verboden  om  met
gebruikmaking van de woorden platina, goud, zilver of
edelmetaal,  onedele  voorwerpen  in  de  handel  te
brengen zodat daardoor de indruk kan ontstaan dat
het  edelmetalen  voorwerpen  betreft.  Nadere
informatie is beschikbaar bij WaarborgHolland.

artikel 37:
In  de  voor  het  publiek  toegankelijke  verkoopruimte
dient  een  zogenaamde  "set  keurtekenplaten"  of
keurtekenkaart zichtbaar aanwezig te zijn.



Stempels speciaal vervaardigd voor WaarborgHolland van uitstekende kwaliteit.
Geschikt voor hand- en machinestempeling.
Lengte 65 mm.

      € 155,00   

        € 185,00

Extra kosten voor uitvoering als reliëfstempel      €  40,00  

Prijzen geldig tot en met 31 januari 2019 exclusief BTW.
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