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1) IS HET AANBRENGEN VAN DE BEDOELDE STEMPELS OP DEZE WERKEN ZOALS
JUWELEN EEN EENVOUDIGE FORMALITEIT OF EEN WETTELIJKE VERPLICHTING ?
Het is een wettelijke verplichting waaraan u zowel als fabrikant (ontwerper) en/ of invoerder
van juwelen moet voldoen. Dit betekent dat er op de te koop aangeboden juwelen twee
verschillende stempels moeten voorkomen.
1. De eerste stempel vermeldt ten bate van de consument het gehalte en de aard van
het edel metaal.
2. De tweede stempel maakt de identificatie van de fabrikant of zijn lasthebber mogelijk.

2) WAT BEHELST DE INSCHRIJVING IN HET WAARBORGREGISTER ?
Iedere fabrikant, handelskeurmeester of opkoper van edele metalen is verplicht zich te laten
inschrijven in het waarborgregister neergelegd bij het waarborgkantoor.
Na stopzetting van zijn beroepswerkzaamheid is hij verplicht zich uit dat register uit te
schrijven.
Vanaf nu zal het Waarborgregister van de Koninklijke Munt van België 100 % digitaal toegankelijk zijn: via
MyMinfin zullen juwelenfabrikanten zich elektronisch kunnen inschrijven, waardoor een omslachtige
briefwisseling voortaan tot het verleden behoort. Dit streven naar vereenvoudiging betekent ook dat de
inschrijving niet langer moet worden hernieuwd vanaf 2021, maar wel nog moet worden uitgevoerd voor
2020 indien u dat nog niet hebt gedaan.

Wat moet u concreet doen?
De acties die u moet ondernemen, zijn afhankelijk van uw rol:
•
•
•
•

Juwelenfabrikanten en handelskeurmeesters die al geregistreerd zijn, zullen de juistheid van
hun gegevens moeten controleren
Nieuwe juwelenfabrikanten zullen zich moeten inschrijven met de nieuwe onlinetool
Nieuwe handelskeurmeesters zullen zich moeten inschrijven met de nieuwe onlinetool
Nieuw: opkopers van edele metalen zullen zich ook moeten registreren met de nieuwe
online tool1.

Documenten die moeten worden verstrekt bij de inschrijving:
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x

Wet van 11 augustus 1987 gewijzigd bij de Wet Diverse bepalingen van 27 mei 2021.

Ontwerpen van Certificaat
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handtekeningen keurmeester6

x
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Documenten die moeten worden verstrekt na de goedkeuring van een van de ontwerpen van
stempel-handtekeningen:
Document Koperen plaat8
van
het
BOIP7
Fabrikanten

x

x

Handelskeurmeesters x

x

3) WAT IS DE WETTELIJKE BETEKENIS VAN DE GEHALTESTEMPEL ?
In België moet elke fabrikant van werken uit goud, zilver of platina, maar ook elke invoerder
van of handelaar in deze werken, bij afwezigheid van deze stempel op de betreffende
goederen, een dergelijke gehaltestempel aanbrengen.
De gehaltestempel met een verschillende vorm naargelang de aard van het edel
auin Arabische
750 cijfers uit. Dit
metaal drukt het gehalte aan edel metaal in duizendste
getal wordt voorafgegaan door de volgende aanduidingen*:

AG 925

au
goud
AG
zilver
PT, Pt
platina
*Deze aanduidingen mogen ook voor en dus buiten de eigenlijke gehaltestempel aangebracht
worden.
De stempel is ruitvormig voor goud, ovaal voor zilver en zeshoekig (volgens een rechthoek
waarvan de hoeken zijn afgesneden) voor platina.
De op een bepaalde plaats aangebrachte gehaltestempel waarborgt dat alle delen van het
werk uit edel metaal volgens het aangeduide gehalte bestaat. Indien echter het werk uit
verscheidene edele metalen of uit verschillende legeringen van edele metalen is
samengesteld, dan moet elk edel metaal of elke legering met de overeenkomstige
gehaltestempel zijn aangeduid.

4) WAT HOUDT DE VERPLICHTE STEMPELHANDTEKENING IN ?
Deze verplichte stempel, die de identificatie van de fabrikant en zijn
lasthebber mogelijk maakt, moet een symbool weergeven (art. 6, §1, 2° van
het KB van 18/01/1990) en dient door de Muntmeester te worden
goedgekeurd. Het symbool bevindt zich steeds in een tonvorm. Initialen en/
of cijfers, beide kleiner dan het symbool, mogen worden toegevoegd (art. 6, §1, 3° van het KB
van 18/01/1990).
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5) HOE MOET MEN ZIJN STEMPELHANDTEKENING DEPONEREN ?
• Stap 1: ontwerptekeningen stempelmerk voorleggen bij het Waarborgkantoor
Men dient eerst enkele ontwerptekeningen van het stempelmerk te maken. Omwille van de
voor de hand liggende originaliteitsvereiste (cfr. identificatie van de fabrikant) voor deze
stempelhandtekening is het raadzaam om zoveel mogelijk projecten in de volgorde van uw
voorkeur in te dienen. Er zijn reeds meer dan 2200 stempels bij het waarborgkantoor
geregistreerd.
Zoals reeds vermeld moet de uitwendige vorm van het stempelmerk een ton zijn en worden
initialen en/of cijfers niet afzonderlijk toegelaten, maar kunnen ze het gekozen symbool wel
vergezellen zolang ze kleiner zijn dan het symbool (zie art. 6 van het Koninklijk Besluit van
18.01.1990).
• Stap 2: goedkeuring Muntmeester
Het waarborgkantoor legt de ontwerptekeningen ter goedkeuring aan de Muntmeester voor
via de online tool op MyMinfin van het Waarborgkantoor van de Koninklijke Munt van België.
• Stap 3: Beneluxformulier deponeren bij de Dienst voor Intellectuele Eigendom
Bij de Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE), www.BOIP.int kan men het Beneluxformulier
(electronische of papieren versie) voor het deponeren van een merk, in dit geval uw
stempelhandtekening, aanvragen, teneinde dus uw inschrijving bij deze dienst te bekomen.
U dient uw stempelhandtekening te deponeren voor “Klasse 14: Edele metalen en hun
legeringen en producten hieruit vervaardigd of hiermee bedekt voor zover niet begrepen in
andere klassen; juwelierswaren, ...”
(informatiecentrum : 078 052 242)
• Stap 4: goedkeuring van Dienst voor Intellectuele Eigendom
De Dienst voor Intellectuele Eigendom (DIE) zal bij goedkeuring van uw merk het
inschrijvingscertificaat
opmaken
met
uw
identificatiegegevens
alsook
uw
inschrijvingsnummer en het tijdstip van de inschrijving.
• Stap 5: stempel graveren
Vanaf nu kan u uw stempel, die qua vorm en inhoud conform de wet is, door een graveerder
laten vervaardigen. De stempel heeft, zoals reeds vermeld werd, een tonvorm. Het symbool
van de stempel moet na indrukking in een metalen plaat zo nauwkeurig mogelijk
overeenstemmen met het aangenomen ontwerp en in reliëf zichtbaar zijn. Het is noodzakelijk
eerst een matrijs (voor het maken van de stempel) te vervaardigen. Alzo kan een afgesleten
of beschadigde stempel vervangen worden. Bij verlies of beschadiging van de matrijs dient de
hele procedure voor de registratie bij het Waarborgkantoor van een nieuwe
stempelhandtekening herhaald te worden.
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6) HOE MOET U UW STEMPELHANDTEKENING LATEN REGISTREREN ?
Om uw stempelhandtekening te laten registreren, moet u een kopie van het
inschrijvingscertificaat van de Dienst voor Intellectuele Eigendom (Benelux merkenbureau)
uploaden via de online tool op MyMinfin van het Waarborgkantoor van de Koninklijke munt
van België. (art. 15 § 1 van de wet van 11 augustus 1987):
Iedere persoon die geen onderdaan is van een Lid-Staat van de Europese Unie moet bij het
deponeren een borgsom van negenhonderdvijftig euro (950,00 EUR) storten via e-Depo (op
https//financien.belgium.be/nl/faq/deposito-en-consignatiekas-algemeen
en
e-mail:
info.cdcdck@minfin.fed.be en tel. +32 (0)257 741 10) bij de Deposito – en Consignatiekas te 1040
Brussel en hierbij tevens vermelden « Borgtocht Edele Metalen – Koninklijke Munt van België » ;
deze borgsom wordt tot tweehonderdveertig euro (240,00 EUR) herleid zo de betrokkene kan
bewijzen dat hij regelmatig en ononderbroken sedert minstens vijf jaar in België de activiteit van
fabrikant, invoerder, groot – of kleinhandelaar of hersteller van werken uit edele metalen heeft
uitgeoefend.

Stuur vervolgens een koperen plaatje (rood of geel; zijde: 6 cm en dikte: 1 mm), met drie
afdrukken van de stempel op ware grootte per aangetekende post, via de Post of een
koeriersbedrijf (DHL, Post NL, …) naar het Waarborgkantoor van de Koninklijke Munt van
België. (De Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel)

7) WAT IS DE GELDIGHEIDSDUUR VAN EEN AANGENOMEN ONTWERP VAN UW
STEMPELHANDTEKENING ?
Het door de Muntmeester goedgekeurde ontwerp van uw stempelhandtekening blijft een jaar
geldig vanaf de datum van de goedkeuring. Indien alle nodige formaliteiten voor de registratie
van uw stempelhandtekening gedurende deze periode niet vervuld zijn, moet u een nieuw
ontwerp ter goedkeuring aan de Muntmeester voorleggen.
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8) OP WELKE WERKEN UIT EDEL METAAL MOETEN DE GEHALTESTEMPEL EN DE
STEMPELHANDTEKENING VOORKOMEN ?
•

Alle werken uit goud, uit zilver of uit platina en bestemd voor de handel of de fabricage
van juwelen, uurwerken, goud- en zilversmeedwerk, alsook eretekens, medailles en
insignes uit deze edele metalen.

Volgende werken worden gelijkgesteld met de in vorige alinea genoemde werken:
• alle andere werken uit goud, uit zilver of platina en uitsluitend of gedeeltelijk
dienend als sieraad, uit één stuk of ontstaan door samenvoeging met andere
voorwerpen, met uitzondering van munten.
• Ook alle werken uit goud, zilver of platina die te koop worden gesteld bij een
openbare verkoop of bij door openbare leenkassen of dergelijke instellingen
georganiseerde verkoop, moeten de wettelijke stempels bezitten.
Uitzondering:
• Alle werken uit edele metalen waarbij het risico bestaat dat ze door het
aanbrengen van de stempels beschadigd worden, alsook alle kunstwerken en
antiquiteiten moeten de wettelijke stempels niet bezitten.
De wettelijke gehalten ( zie ook de staatsstempel) voor werken uit edelmetalen zijn:
• Voor goud:
Eerste gehalte :
833 duizendsten
Tweede gehalte:
750 duizendsten
Derde gehalte:
585 duizendsten
• Voor zilver:
Eerste gehalte:
925 duizendsten
Tweede gehalte:
835 duizendsten
• Voor platina:
950 duizendsten

9) WAT IS DE STAATSSTEMPEL ?
De keurmeester van de regering kan ook de staatsstempel aanbrengen. Deze stempel is
indicatief voor het gehalte van het gebruikte edelmetaal en tevens voor de waarborg van de
Staat.
De kosten voor het plaatsen van de staatsstempel worden jaarlijks geïndexeerd en bedragen:
Werken in goud:
Werken in zilver:
Werken in platina:
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21,77 euro per 100 gram
6,51 euro per 100 gram
43,54 euro per 100 gram

10) WAT ZIJN DE GEVOLGEN WANNEER DEZE FORMALITEITEN NIET NAGELEEFD
WORDEN ?
De persoon die de bepalingen van de wet overtreedt, kan gestraft worden met een geldboete
van 50 tot 5000 euro. In geval van herhaling kan een gevangenisstraf van acht dagen tot zes
maanden worden opgelegd en wordt steeds het verbod uitgesproken om werken te
waarborgen door het aanbrengen van een stempel-handtekening. Bovendien kunnen de te
koop aangeboden werken in beslag genomen worden.
Ieder vonnis of arrest wordt betekend aan de muntmeester, die het bij uittreksel in het
Belgisch Staatsblad laat bekendmaken. De kosten van de bekendmaking komen ten laste van
de veroordeelden.
Het te koop aanbieden van producten met een nagemaakte stempel-handtekening wordt
gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en/of met een geldboete
van 26 tot 2000 euro.

NOG VRAGEN ?
Mocht u, na het lezen van deze tekst, nog vragen hebben, kan u contact opnemen met de
Belgische Federatie voor Juwelen en Uurwerken op het nummer 0499 722 882
( mail@arsnobilis.be) of met het Waarborgkantoor van de Koninklijke Belgische Munt op het
nummer 0257 57 040 ( waarborgkantoor.officedegarantie@minfin.fed.be )
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