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De Coolrec Groep verwerkt AEEA (afval van elektrische en elektronische apparaten) en de plastics uit AEEA in haar 

verschillende vestigingen in Nederland, België en Frankrijk.  De verwerking bestaat uit depollutie: verwijderen van 

schadelijke stoffen en onderdelen; gevolgd door mechanische verwerking: malen en automatisch scheiden van de 

materialen.  Uit deze verwerking komen verschillende concentraten van koper en edelmetalen die naar geëigende 

verwerking gaan. 

In het kader van het Nederlands convenant voor internationaal MVO Goud, heeft Coolrec haar processen aangepast, 

gebaseerd op de OESO richtlijn: Due Diligence Guidance on Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-

Affected and High-Risk Areas en het daarbij horende Gold Supplement. 

 

 

Coolrec is een dochteronderneming van Renewi plc met hoofdzetel in Milton Keynes, UK.  Het algemene beleid 

wordt centraal uitgezet, en lokaal in detail uitgewerkt.  Duurzaamheid en verantwoordelijkheid zijn 2 van de 6 

kernwaardes bij Renewi, die ook van toepassing zijn op onze omgang met goud uit AEEA.  In het kader van deze 

waarden heeft Renewi een assessment beleid uitgewerkt voor onze ketenpartners.  Zo garanderen we dat we enkel 

samenwerken met partners die onze waarden delen. 

Voor meer informatie over het beleid van Renewi verwijzen we naar het jaarverslag en duurzaamheidsrapport op: 

 https://www.renewi.com/en/investors 

Voor de Renewi code of conduct en het modern slavery statement verwijzen we naar: 

https://www.renewi.com/en/our-policies 

Coolrec heeft een management systeem dat gecertificeerd is volgens ISO9001, ISO14001 en ISO45001.  Daarnaast 

beschikken alle Coolrec vestigingen die AEEA verwerken over een WEEELABEX certificaat voor de correcte 

verwerking van AEEA volgens EN50625. 

 

 

Due diligence vereisten 

Coolrec ontvangt en verwerkt zelf geen goud of goudconcentraten, maar slechts AEEA.  Uit onze (mechanische) 

verwerkingsprocessen komen verschillende fracties die edelmetalen bevatten.  Dit kan gaan om geshredderde 

fracties met relatief hoge edelmetaalconcentratie (“raffinaten”) of handgesorteerde of gedemonteerde fracties van 

printplaten.  De concentratie van goud in deze fracties varieert, al naargelang de fractie, van 10 mg/kg tot meer dan 

250 mg/kg.  Het hoofdaandeel van deze fracties is koper.  Deze fracties worden verkocht aan smelters, rechtsreeks 

of via een andere verwerker die eerst nog een bijkomende mechanische verwerkingsstap uitvoert.  Hun smelt- en 

raffinageprocessen zijn primair op koper gericht.  Eén van de nevenproducten hiervan is een concentraat met 

verschillende edelmetalen, waaronder goud. 

De OESO richtlijn bepaalt in het supplement Gold dat 

The origin of Recyclable Gold is considered to be the point in the gold supply chain where the gold is returned 

to the refiner or other downstream intermediate processor or recycler.  Sub-categories of recyclable gold are: 

…  

Industrial By-product – A material produced while processing another material, not the primary intended 

product but nevertheless a separate useful material.  

Dit plaatst de oorsprong van het recycleerbaar goud in de processen van onze downstream verwerkers.  Met andere 

woorden, Coolrec heeft volgens de OESO richtlijn geen due diligence verplichtingen. 

Omdat Coolrec, volgens de vereisten van EN50625, de fracties die koper en edelmetaal bevatten downstream moet 

monitoren tot aan uiteindelijke verwerking (ENG final treatment; t.t.z. het eerste smelt- en raffinage proces), hebben 

wij afgelopen jaar besloten bij wijze van experiment downstream due diligence volgens de OESO richtlijn te 

integreren in dit monitoring proces. 
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Downstream 

Uit de due diligence komt naar voren dat alle smelters waar we onze edelmetaal-houdende fracties rechtstreeks aan 

leveren, beschikken over een LBMA accreditatie.  Ze zijn dus verplicht de Responsable Gold Guidance van LBMA 

te onderschrijven, wat op zijn beurt dan weer gebaseerd is op de OESO richtlijn.  In het boekjaar 2020 / 2021 

verkochten wij zo 67% van deze fracties rechtstreeks aan één van deze smelters.  29% ging naar een andere 

verwerker of handelaar waarbij onze downstream analyse aantoont dat de goudconcentraten aan een geaccrediteerd 

smelter verkocht worden.  Aangezien wij onze due diligence pas in de loop van het jaar gestart zijn, ging 4% naar 

een andere verwerker of handelaar waarbij onze downstream analyse niet onweerlegbaar kon aantonen dat de 

goudconcentraten naar zo een smelter gingen.   

 

 

Partner assessments 

Renewi Group en Coolrec delen hetzelfde registratiesysteem voor assessments van onze ketenpartners.  Elke 

afnemer krijgt een specifiek verkoper toegewezen die verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van de 

informatie over deze afnemer.  Onze collega’s zijn daartoe specifiek opgeleid.  Minimaal om de drie jaar wordt dit 

assessment herhaald.  Nieuwe afnemers kunnen pas materiaal ontvangen na een minimale score tijdens een 

assessment uitgevoerd door onze verkoop-teams.  Los daarvan kunnen bepaalde non-conformiteiten leiden tot een 

no-go.  Alle documenten (o.a. certificaten en vergunningen) van onze afnemers zijn digitaal beschikbaar in onze 

systemen.  Bij vervaldata komen er automatische berichten om deze documenten te vernieuwen.  Van al onze 

afnemers wordt verwacht dat ze een integriteitsverklaring ondertekenen.  Hierin komen onze MVO verplichtingen 

aan bod, met specifieke aandacht voor mens, maatschappij en milieu, alsook onze verwachtingen op vlak van 

mensenrechten, arbeidsvoorwaarden en integriteit. 

 

 


