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voorwoord
Beste lezers,

De diamantsector is een business die wereldwijd in volle 

expansie is en raakvlakken heeft met verschillende 

thema’s en belangen, waarin duurzaamheid een 

belangrijke rol speelt. Het Antwerp World Diamond 

Centre, de vertegenwoordiger van ’s werelds 

grootste handelscentrum voor diamant, neemt haar 

verantwoordelijkheid op dat vlak dan ook zeer ernstig.

84% van de ruwe diamant en de helft van alle geslepen 

diamant ter wereld passeert via Antwerpen. De 

verwachtingen naar AWDC toe zijn, zowel intern als 

extern, dan ook hooggespannen. Het is de taak van 

AWDC om tegemoet te komen aan de binnenlandse 

en buitenlandse behoeften van de diamantsector 

in België met inachtneming van ‘good business 

practices’.

Het promoten van een duurzame en transparante 

diamantsector behoort tot de kernprioriteiten van 

AWDC. Wij zijn van mening dat een diamantindustrie 

enkel gezond kan zijn wanneer deze zowel haar 

individuele als bredere verantwoordelijkheid opneemt.

De Antwerpse diamantsector staat bekend om zijn 

inspanningen omtrent de 5de C. Naast de 4 C’s, carat, 

colour, clarity en cut, die de waarde van een diamant 

bepalen, staat de 5de C voor Compliance, Confidence 

(vertrouwen) en Corporate Social Responsibility 

(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Deze 

focus maakt deel uit van onze langetermijnstrategie 

waarmee we willen bijdragen tot de correcte naleving 

van de normen, niet alleen in Antwerpen maar ook 

in diamantcentra over de hele wereld. Daarom 

besloot AWDC om een eerste duurzaamheidsverslag 

te publiceren dat een blik werpt op de inspanningen 

hieromtrent en een analyse maakt van de werkpunten.

Wij geloven dat duurzaamheid een sleutelrol moet 

spelen in het business model van de toekomst. Wij 

willen ons dan ook achter deze waarden blijven 

scharen en hopen daarmee aan te kunnen tonen dat 

duurzaamheid en groei elkaar niet uitsluiten. We zijn 

ervan overtuigd dat duurzaamheid de kans biedt aan 

bedrijven om hun echte (meer-)waarde te tonen.

In de afgelopen jaren hebben wij steeds meer ingezet 

op duurzaamheid. Een intensieve dialoog met onze 

stakeholders staat bovenaan onze agenda en heeft 

ook een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van 

dit verslag. Het resultaat hiervan zijn de vijf thema’s 

die beschreven worden in dit duurzaamheidsverslag: 

verantwoordelijkheid en integriteit in de waardeketen 

van diamant, transparantie, compliance, indirecte 

economische impact in Antwerpen en indirecte 

economische impact in diamant producerende 

landen.

De bedoeling van dit verslag is om op een zo 

transparant mogelijke manier aan te tonen hoe wij 

het duurzaamheidsaspect integreren in onze sector 

en in alle lagen van de waardeketen van diamant. 

De externe stakeholders verwachten dat AWDC 

een voorbeeldfunctie vervult op het vlak van de 

implementatie van een duurzaam beleid binnen de 

Antwerpse diamantsector. We zijn ervan overtuigd dat 

AWDC hierin een belangrijke rol kan spelen en daarom 

staat het ook hoog op onze agenda.

Wij willen u graag uitnodigen om mee te kijken naar de 

uitdagingen waarmee AWDC en de diamantindustrie 

worden geconfronteerd en hoe wij deze uitdagingen 

zo goed mogelijk proberen aan te gaan. Het spreekt 

voor zich dat er steeds ruimte voor verbetering is. 

Aangezien dit het allereerste duurzaamheidsverslag is 

dat AWDC publiceert, hebben we geen kader om onze 

bevindingen tegen af te toetsten, maar met uw inbreng 

wil AWDC een strategie opbouwen met duidelijke 

doelen om ijkpunten te creëren voor de toekomst.

We hebben van duurzaamheid een prioriteit gemaakt 

binnen AWDC en blijven ons ook de komende 

jaren op dit vlak engageren. We zullen dit in nauwe 

samenwerking met onze stakeholders doen.

We nodigen u tot slot graag uit om uw feedback en 

commentaren rond dit duurzaamheidsverslag met ons 

te delen.

Stephane Fischler Ari Epstein 

Voorzitter AWDC CEO AWDC

http://www.awdc.be
http://www.awdc.be
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HOOFDStuK 1

ovEr Awdc

Missie
Antwerp World Diamond Centre (AWDC) is een 

private stichting die de collectieve belangen van de 

Belgische diamantsector vertegenwoordigt en vanuit 

de schoot van de industrie zelf, ten dienste staat 

van de sector. AWDC is geen ledenorganisatie en 

vertegenwoordigt heel de Antwerpse diamantsector, 

ongeacht de activiteit, grootte van het bedrijf, etc. 

AWDC wil de positie van Antwerpen als wereldcentrum 

voor diamant verder ontplooien en het imago van de 

sector versterken bij het grote publiek. Dit alles gaat 

gepaard met een waaier aan dienstverlening voor 

de sector: marketing- en communicatiecampagnes, 

evenementen in binnen- en buitenland, 

belangenbehartiging, diensten met betrekking tot 

veiligheid, compliance, en dergelijke meer.

AWDC is gevestigd in de Hoveniersstraat in Antwerpen, 

België; in het hart van de Antwerpse diamantwijk. 

Hoewel we geen buitenlandse vestigingen hebben 

en we niet in termen van eigen producten en 

afzetmarkten kunnen spreken, spelen onze activiteiten 

zich toch in belangrijke mate af op het internationale 

vlak.
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Governance en bestuurstructuur
AWDC is een private stichting en heeft dus geen leden. De raad van bestuur is het hoogste orgaan van AWDC.

Bestendig Comité

Het Bestendig Comité bestaat statutair uit twaalf leden-

rechtspersonen die samen de volledige diamantsector 

vertegenwoordigen.

Dit permanent orgaan houdt toezicht op het verloop 

van de verkiezing van de AWDC bestuursleden en op 

de conformiteit van de beslissingen van de raad van 

bestuur met de statuten. Ze gaan na of de beslissingen 

passen binnen het maatschappelijke doel van AWDC.

Het Bestendig Comité heeft daarnaast ook een 

adviserende rol. Het moet unaniem beslissen over 

voorgenomen statutenwijzigingen en geeft zijn visie 

op elke materie die de raad van bestuur voorlegt ter 

beoordeling.

Hrd Antwerp nv
99,9%

AWDC Security Office
100%

wtocd

Awdc
private Stichting

raad van Bestuur

cEo

Bestendig 
comité

https://www.awdc.be/nl/bestendig-comit%C3%A9
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Raad van BestuuR

De raad van bestuur van AWDC bestaat statutair uit 

twaalf leden:

• zes leden vertegenwoordigen de diamanthandel

• drie leden vertegenwoordigen de diamantbeurzen

• een lid vertegenwoordigt de diamantnijverheid

• een lid vertegenwoordigt de werknemers

• een lid is een onafhankelijke bestuurder

De statuten van AWDC bepalen dat de 

diamanthandelaars rechtstreeks ‘hun’ zes bestuurders 

kiezen. De kiesprocedure garandeert daarbij een 

gelijke vertegenwoordiging voor kleine, middelgrote 

en grote diamantbedrijven. De gemiddelde 

jaaromzet, gerealiseerd tijdens de twee kalenderjaren 

voorafgaand aan de verkiezingen, bepaalt de 

groepsindeling.

De andere bestuurders worden voorgedragen door de 

respectievelijke sectorverenigingen en -organisaties. De 

onafhankelijke bestuurder wordt voorgedragen door 

de Eerste Minister en moet minstens negen stemmen 

krijgen.

De bestuurders hebben een mandaat van vier jaar, 

maar een rotatiesysteem vernieuwt om de twee jaar 

de helft van de raad van bestuur om de continuïteit 

van haar werking te vrijwaren.

AWDC organiseert de verkiezingen onder toezicht van 

het Bestendig Comité, dat daarin bijgestaan wordt 

door de FOD Economie.

De raad van bestuur vergadert in principe maandelijks 

maar minstens acht maal per jaar.
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RemuneRatieComité en auditComité

De raad van bestuur bezit statutair de mogelijkheid om bijzondere comités op te richten. Momenteel zijn binnen AWDC een remuneratie- en een auditcomité actief. Beide hebben 

een adviserende rol en vormen een bijkomende interne controle op de werking van het bestuur.

HRd antweRp

HRD Antwerp NV is een dochteronderneming van AWDC. Het heeft een laboratorium dat een zeer hoge reputatie geniet, hoog aangeschreven opleidingen aanbiedt, belangrijke 

research verricht en zeer geavanceerd technologisch materiaal ontwikkelt. HRD Antwerp certifieert geslepen diamant. Het maakt als het ware een identiteitskaart voor elke 

diamant waarin het de vier C’s – dit zijn de karakteristieken en eigenschappen - van de diamant (carat, colour, clarity and cut) beschrijft. u kan HRD Antwerp ook vinden in China, 

Hong Kong, turkije en India.

awdC seCuRity offiCe

De missie van AWDC Security Office is het ondersteunen en faciliteren van de diamantindustrie op het vlak van beveiliging, bewaking en veiligheid. Verder staat het ook in voor de 

bescherming van het personeel, de gemeenschap, de goederen, reputatie en informatie van de sector ten opzicht van interne en/of externe bedreigingen of incidenten. uit een 

tevredenheidsonderzoek dat AWDC in 2013 hield binnen de sector, bleek dat 90% van de respondenten zich veilig voelen in de Antwerpse diamantwijk.

wtoCd

De missie van het Wetenschappelijk Onderzoekscentrum voor Diamant (WtOCD) is het bijstaan van de Belgische diamantsector, zowel handel als nijverheid, om hun competitiviteit 

te verhogen door het ter beschikking stellen van hoog technologische producten en diensten. WtOCD biedt een waaier van mogelijkheden aan op het gebied van ontwikkeling, 

scouting en implementatie van nieuwe technologieën voor het produceren van diamanten van topkwaliteit. WTOCD wordt gefinancierd door AWDC. Er is geen juridische of 

bestuurlijke band.

https://www.awdc.be/nl/hrd-antwerp
https://www.awdc.be/nl/ada-security
https://www.awdc.be/nl/wtocd
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Operationele structuur
awdC bestaat uit acht departementen:

departement departement uitdagingen in termen 
van duurzaamheid

Diamond Office Diamond Office (DO) staat in voor de aangifte en expertise 
van alle diamantzendingen die in België worden in- en 
uitgevoerd. Elke zending wordt er fysiek gecontroleerd 
door beëdigde experten onder toezicht van de Belgische 
Overheid.

Diamond Office wil vanuit hun ervaring technische 
ondersteuning bieden aan diamant producerende landen. 
Ze willen ook informatie en advies verlenen op gebied van 
in- en uitvoerwetgeving en volledige transparantie op het 
gebied van in- en uitvoer bewerkstelligen.

Business intelligence Het departement Business Intelligence bestaat uit de 
deelaspecten kennis, collectief geheugen en het technische 
werk voor de World Diamond Council (WDC) en de 
WerkGroep Diamant Experten van het Kimberley Process.

technische assistentie verlenen aan voornamelijk Afrikaanse 
diamant producerende landen met artisanale, kleinschalige 
producties met de bedoeling betere interne controles 
mogelijk te maken door een grotere transparantie en 
tracabiliteit van de goederenstromen te realiseren. Om deze 
doelstelling duurzaam te verankeren worden regelmatig 
educatieve evenementen georganiseerd in een aantal 
partnerlanden o.m. Ivoorkust, de Centraal Afrikaanse 
Republiek , Guyana e.a.

Business development Business Development is voortdurend op zoek naar nieuwe 
markten en mogelijkheden om het Antwerpse economische 
netwerk wereldwijd uit te bereiden. 

Het ontwikkelen van lange termijn relaties met Afrikaanse 
diamant producerende landen via een ontwikkelingsmodel 
welke het land ten goede komt. Om dit model te kunnen 
implementeren is er zowel op gebied van financiën als 
menselijk kapitaal een behoefte die moet worden ingevuld.

public Affairs Public Affairs vertegenwoordigt de diamantsector bij 
overheden en (inter)nationale stakeholders en organisaties.

Public Affairs (PA) zal een leidraad uitwerken met een 
aantal kernprincipes inzake ethiek en goede praktijken. 
Alle initiatieven van het departement PA zullen aan deze 
leidraad getoetst worden en zullen geregistreerd en ontsloten 
worden. PA zal ook de duurzaamheidsagenda van AWDC 
verder trekken, onder meer door de opvolging van dit 
duurzaamheidsverslag op zich te nemen.

https://www.awdc.be/nl/departementen
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de departementshoofden vormen samen met de Ceo het management team. drie maal per week bespreekt dit team de stand van zaken in het algemeen en binnen de 

departementen. eén maal per maand is er een vergadering waarin een maandelijkse stand van zaken besproken wordt. de Ceo woont op zijn beurt de raden van bestuur bij.

mevr. Karla Basselier is als hoofd van het departement public affairs verantwoordelijk voor de duurzaamheidsagenda binnen awdC. 

departement departement uitdagingen in termen 
van duurzaamheid

pr & communications Het PR & Communications departement promoot Antwerpen 
als wereldcentrum voor diamant. Dit gebeurt via de 
organisatie en coördinatie van tal van activiteiten in binnen- 
en buitenland, zoals het deelnemen aan vakbeurzen en het 
organiseren van internationale en nationale evenementen 
zoals PR & prospectie missies, B2B netwerkevenementen, 
conferenties en Prinselijke en economische missies.

PR & Communications zet vandaag al volop in op 
transparante communicatie maar wil haar bereik blijven 
vergroten. Het departement wil bij de organisatie van 
evenementen ook meer aandacht besteden aan 
duurzaamheid in al zijn facetten.

legal & compliance 
Human resources

Het Legal & Compliance departement beheert de juridische 
dossiers, adviseert diamantairs en implementeert de 
regelgeving in de diamantsector. Ze werken ook actief mee 
aan het niveau van compliance, onder meer dankzij de AML 
& Compliance Helpdesk.

Werknemers kunnen met al hun vragen over personeelsbeleid 
terecht op het HR departement. HR creëert een kader 
waarbinnen alle medewerkers van AWDC hun werk op 
een gedreven en gemotiveerde wijze kunnen uitoefenen. 
Daarnaast verleent deze dienst ook diensten voor de sector, 
o.a. via een vacaturesite met jobs in de sector

Het Legal & Compliance departement streeft naar een 
internationale ‘Know Your Customer’ databank zodat 
handelaars op een transparante, veilige en duurzame manier 
kunnen handel drijven.

operations Operations zorgt voor de ondersteuning binnen AWDC op het 
vlak van ICt, Security, Facility en Aankoop.

Afvalbeleid 
Energiebesparende maatregelen op gebouwniveau 
Waterbesparende maatregelen op gebouwniveau 
Recyclage van kasten, burelen, stoelen, enz.

Finance Het Departement Financiën coördineert het financiële luik 
van de organisatie.

Tijdig correcte en transparante financiële gegevens bezorgen 
aan alle stakeholders van de volledige groep AWDC.

Het objectief om de interne papierberg te verminderen 
via digitale bezorging en goedkeuring van de facturen 
(paperless management).

Duurzame aankopen plaatsen bij leveranciers in het bezit van 
een duurzaamheidscertificaat.

https://www.awdc.be/nl/management-team
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Financiering
Voor de aangifte van en de controles op de in- en uitvoer van diamant in Diamond Office int AWDC administratiekosten. 

Dit zijn de werkingsgelden en dus de bedrijfsopbrengsten van AWDC.

vermogen Awdc

2011 2012 2013

Bedrijfsopbrengsten €19.001.643 €19.987.234 €18.760.127

Eigen vermogen €26.027.396 €23.372.330 €20.373.668

vreemd vermogen €6.053.821 €5.654.779 €5.502.485

Eigen vermogen 2013

maatschappelijk vermogen €31.346.821

overgedragen resultaat €-10.973.153

Eigen vermogen 2013 €20.373.668
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AWDC ontvangt subsidies van Flanders Investment & 

trade (FIt) voor de organisatie van evenementen die 

de Vlaamse diamanthandel en diamantnijverheid 

promoten en ondersteunen. Voorbeelden 

hiervan zijn de Antwerpse diamantpaviljoenen op 

vakbeurzen wereldwijd, PR en prospectiemissies, 

B2B netwerkevenementen en het promoten van 

Antwerpen en België wereldwijd, onder meer in 

samenwerking met het Flanders Fashion Institute. 

Een mooi voorbeeld is de lancering van een paar 

diamanten laarzen in Hong Kong tijdens de Business of 

Design Week in Hong Kong in december 2013.

De subsidies van de universiteit Hasselt werden 

toegekend in het kader van een adviestraject 

waaraan AWDC deelnam in het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling (EFRO) project Strategisch 

Innoveren in Vlaanderen.

ontvangen subsidies Awdc 2013:

Flanders investment & trade €34.126

universiteit Hasselt €4.502

vreemd vermogen 2013:

Schulden vervallen op meer dan 1 jaar €249.998

Schulden vervallen binnen 1 jaar €500.000

Handelsschulden €3.322.631

Bezoldigde belastingen, sociale lasten €1.240.464

diverse schulden €162.919

overlopende rekeningen €26.473

totaal €5.502.485
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verdeling van de uitgaven Awdc 2013:

donaties & Sponsoring €614.767

Financiering wtocd €886.519

Belastingen €159.413

rSz €1.116.162

personeel €4.156.141

AWDC Security Office €550.000

terugbetaling banklening €537.457
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Personeel

enKele peRsoneelsCijfeRs

Aantal mannen en vrouwen per statuut

2011 2012 2013

man vrouw totaal man vrouw totaal man vrouw totaal

Bedienden 33 35 68 34 35 69 33 37 70

Arbeiders 4 4 8 3 2 5 2 2 4

totaal 37 39 76 37 37 74 35 39 74

Aantal werknemers per regime

2011 2012 2013

voltijds 46 51 53

deeltijds 30 23 21

totaal 76 74 74
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Aantal werknemers per leeftijd

2011 2012 2013

< 20 1 1 0

20 – 35 21 22 20

35 – 45 12 13 15

45 – 55 22 19 18

> 55 20 19 21

totaal 76 74 74

Aantal werknemers per departement

Diamond Office 39

Business development 1

Business intelligence 1

public Affairs 3

legal & compliance - Hr 4

operations 12

pr & communications 10

Finance 4
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personeelsverloop

2011 2012 2013

in uit in uit in uit

Aantal 9 14 10 10 6 6

< 20 1 0 0 0 0 0

20 – 35 5 4 9 4 3 3

35 – 45 1 3 0 1 2 1

45 – 55 2 2 1 3 1 1

> 55 0 5 0 2 0 1

mannen 3 7 6 6 0 2

vrouwen 6 7 4 4 6 4

ziekteverzuim

ziektedagen werkdagen

2011 1.462,50 18.794,30

2012 1.332,50 17.815,50

2013 1.144,00 18.042,50
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opleidingen

Het HR departement van AWDC bouwt stelselmatig een opleidingsbeleid uit. De bouwstenen van dit beleid zijn:

• monitoring, zodat het evenwicht bewaard blijft, zowel per medewerker als per departement

• evaluatie, waarbij de medewerker de opleiding moet beoordelen

Op basis van deze informatie adviseert het HR departement de AWDC medewerkers over toekomstige opleidingen.

dagen opleiding per geslacht en statuut in 2013

bedienden arbeiders totaal

vrouwen 91 1 92

mannen 8 53 61

totaal 99 54 153



Awdc Duurzaamheidsverslag 2014 HOOFDStuK 1: ovEr Awdc 
17

peRsoneelsBeleid

AWDC respecteert voor al zijn medewerkers de bepalingen van Collectieve 

Arbeidsovereenkomst (CAO) van Paritair Comité (PC) 226 voor bedienden en 

CAO van PC 324 voor arbeiders.

Voor bedienden worden de wettelijke opzegtermijnen gerespecteerd. Voor 

arbeiders gelden deze van CAO 75.

AWDC hanteert een professioneel personeelsbeleid met onder meer:

• een arbeidsreglement met helder uitgeschreven procedures, waaronder 

een overurenprocedure en wachtregeling

• halfjaarlijkse functionerings- en evaluatiegesprekken gebaseerd op 

duidelijke functiebeschrijvingen

• een onthaalbrochure voor nieuwe werknemers

• een duidelijk verloningsbeleid op basis van het beschikbare budget en de 

jaarlijkse prestatie-evaluatie

• een intranet dat gebruikt wordt als communicatieplatform tussen 

werkgever en werknemers en waarop nuttige informatie en formulieren 

terug te vinden zijn

• een rekruteringsbeleid waarbij op een gestructureerde en objectieve wijze 

de geschikte kandidaat wordt geselecteerd

• diverse personeelsevents

• mogelijkheid tot tijdskrediet en deeltijds werken

• EHBO-, preventie- en brandopleidingen

• veiligheid en bescherming waaronder de invoering van een badgesysteem

Omdat AWDC minder dan 100 werknemers in dienst heeft, neemt het Comité 

voor Preventie en Bescherming van de Werknemer (CPBW) de bevoegdheden 

van de ondernemingsraad (OR) voor zijn rekening. Beide organen functioneren 

onafhankelijk. Zowel het CPBW als de OR zijn paritair samengesteld. Ze hebben 

een eigen patronale afvaardiging, een eigen voorzitter en secretaris en eigen 

bevoegdheden.
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Lidmaatschappen

lid raad van Bestuur? Actieve deelname 
in projecten?

Aanvullende 
financiering bovenop 

ledenbijdrage?

kAuri

un global compact network Belgium (gcnB)

verbond der Belgische ondernemingen (vBo)

voka kamer van koophandel Antwerpen-waasland

Antwerp-itcco

responsible jewellery council (rjc)

Flanders investment & trade (Fit)

Anti-money laundering Europe (AmE)

kamer van koophandel cBl-Acp

Belgian chinese chamber of commerce (BcEcc)

Flanders-china chamber of commerce (Fccc)

Belgo india chamber of commerce (Bicc&i)

Belgian luxembourg chamber of commerce for russia and Belarus (ccBlr)

American Society for industrial Security (ASiS)

Federatie der Belgische diamantbeurzen

world diamond council (wdc)

European corporate Security Association (EcSA) 

Syndicaat der Belgische diamantnijverheid (SBd)

Fonds voor de diamantnijverheid

nationaal Forum
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voor de opmaak van dit duurzaamheidsverslag heeft awdC beroep gedaan op de richtlijnen voor duurzaamheidsrapportering van global Reporting initiative (gRi), g4, versie 

core. Dit is het allereerste duurzaamheidsverslag van AWDC. Alle informatie in dit verslag heeft enkel betrekking op AWDC, inclusief de 8 departementen zoals Diamond Office. De 

dochterondernemingen van awdC vallen buiten de afbakening van dit duurzaamheidsverslag. in dit hoofdstuk wordt het volledige proces geschetst dat tot dit verslag heeft geleid.

Bepaling van de “materiële aspecten”
Om de inhoud van het verslag te bepalen, gingen we op zoek naar de meest relevante thema’s (materiële aspecten). Hierbij werd rekening gehouden met de kernactiviteiten van 

AWDC, de duurzaamheidscontext waarin deze thema’s kaderen en hun impact op de verschillende aspecten van duurzaamheid.

In een eerste stadium werd een lijst opgemaakt door het projectteam. Deze lijst werd vervolgens afgetoetst met de verschillende departementen van AWDC, zowel op het niveau 

van de werknemers als bij de leidinggevenden. Dit resulteerde in volgende 14 materiële aspecten:

1. indirecte economische impact in Antwerpen 

Hebben AWDC en de Antwerpse diamantsector een 

impact op de economie en werkgelegenheid in 

Antwerpen?

2. indirecte economische impact in diamant 

producerende landen 

Hebben AWDC en de Antwerpse diamantsector een 

impact op de economie in diamant producerende 

landen?

3. verantwoorde vertegenwoordiging  

Hoe vertegenwoordigt AWDC de Antwerpse 

diamantsector op een verantwoorde manier en 

welke inspanningen doet AWDC daarvoor?

4. verantwoordelijkheid en integriteit in de 

diamantpijplijn 

Hebben AWDC en de Antwerpse diamantsector 

een impact op de integriteit in de diamantpijplijn 

wereldwijd?

5. compliance 

Heeft AWDC een impact op compliance binnen de 

Antwerpse diamantsector?

6. transparantie en open dialoog 

Welke inspanningen doet AWDC om van de 

Antwerpse diamantsector een meer toegankelijke 

en open sector te maken?

7. product en service labeling  

Heeft AWDC een impact op de 

consumentenveiligheid in de Antwerpse 

diamantsector?

8. diamant en het milieu 

Is de diamantsector een milieubelastende sector?

9. lokaal engagement en gemeenschapsintegratie 

Wat is het lokaal engagement van AWDC en hoe 

draagt het bij tot de gemeenschapsintegratie van 

de diamantsector?

10. werkgelegenheid 

Hebben AWDC en de Antwerpse diamantsector een 

invloed op de werkgelegenheid?

11. training en opleiding, vakmanschap 

Hoe draagt AWDC bij tot training, opleiding en 

vakmanschap binnen de Antwerpse diamantsector?

12. diversiteit en multiculturalisme 

Wat is de impact van AWDC en de Antwerpse 

diamantsector op diversiteit en multiculturalisme 

binnen Antwerpen en Vlaanderen?

13. Beveiliging en veiligheid 

Hoe draagt AWDC bij tot de beveiliging en veiligheid 

van de Antwerpse diamantsector?

14. duurzaamheid op kantoor en ecologische 

voetafdruk 

Hoe draagt AWDC bij tot een duurzaam beleid 

binnen de kantoren?

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
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Keuze van de 
stakeholders
In een tweede stap werden de kernthema’s beoordeeld door de stakeholders. 

Hiermee gingen we na of de juiste kernthema’s gekozen werden en werd 

het belang ervan ingeschat. Op die manier kregen we een antwoord op de 

belangrijke vraag: “WAT doet er WAAR toe?”. De stakeholders van AWDC zijn 

mensen en organisaties die invloed hebben op, of beïnvloed worden door 

onze activiteiten en de Antwerpse diamantsector in het algemeen. Ze werden 

onderverdeeld in de volgende categorieën:

ExtErnE StAkEHoldErS

• Diamantsector

• Overheid

• Pers

• NGO’s

• Lokale gemeenschap

• Partners

intErnE StAkEHoldErS

• De 74 werknemers van AWDC

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van wat de stakeholders belangrijk 

vinden en wat hun verwachtingen zijn, kozen we ervoor om zowel een 

kwalitatief als kwantitatief onderzoek uit te voeren.

Voor het kwantitatief onderzoek verstuurden we een gestructureerde 

vragenlijst naar 150 personen uit de zes categorieën externe stakeholders. Dit 

duurzaamheidsonderzoek polste naar de relevantie van de activiteiten van 

AWDC voor hun organisatie, de impact ervan en de zaken waarop AWDC meer 

moest focussen. Aan alle stakeholders werd gevraagd om de 14 vooropgestelde 
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materiële aspecten te rangschikken naar volgorde van belang, van 1 tot 14. tot slot 

werd in een open vraag naar de toegevoegde waarde van diamant en van AWDC 

gepolst.

Naar de werknemers van AWDC, de interne stakeholders, werd een ingekort 

duurzaamheidsonderzoek verstuurd met enkel de vraag om de materiële aspecten 

te rangschikken van 1 tot 14.

Als aanvulling hierop werd een kwalitatief onderzoek gevoerd bij een 

representatieve selectie sleutelspelers uit de categorieën externe stakeholders. 

Deze werden gekozen op basis van hun betrokkenheid bij de activiteiten van AWDC 

en hun engagement of werkzaamheden op het gebied van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen of duurzame ontwikkeling. Deze vijf sleutelspelers waren 

bereid om een diepte-interview te geven:

• rosy Blue: één van de belangrijkste diamantbedrijven wereldwijd, met een 

belangrijke vestiging in Antwerpen

• responsible jewellery council (rjc): een internationale organisatie die erover 

waakt dat alle bedrijven in de diamantindustrie hun ethisch bedrijfsbeleid 

verbeteren

• rio tinto: één van de belangrijkste (diamant)mijnbouwbedrijven wereldwijd, met 

een belangrijke vestiging in Antwerpen

• Federale overheidsdienst (Fod) Economie: de bevoegde overheidsdienst die 

toezicht houdt op de diamantsector, onder meer via Diamond Office

• diamond development initiative (ddi): een belangrijke internationale stichting 

die de politieke, sociale en economische uitdagingen van de artisanale 

diamantmijnbouwindustrie aanpakt

De respons op het duurzaamheidsonderzoek kan als goed beschouwd worden. Voor 

de externe stakeholders hadden we een respons ratio van 20%. De verschillende 

categorieën externe stakeholders waren, op één na, vertegenwoordigd in de 

resultaten. Het grote aantal respondenten uit de categorie “diamantsector” 

reflecteert het relatieve gewicht van deze groep in de totale selectie (70 van de 150 

stakeholders) en de relevantie van deze groep voor AWDC en vice versa. Anderzijds 

was bijvoorbeeld het aantal bevraagde stakeholders uit de categorie “NGO’s” 

relatief laag (8), waardoor het aantal respondenten ook relatief laag is.
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Het interne duurzaamheidsonderzoek werd beantwoord door 23% van de 

werknemers. Ook hier waren de meeste departementen vertegenwoordigd, waardoor 

het geheel evenwichtig, significant en relevant was.

De belangrijkste vaststelling uit de resultaten is dat zowel uit het interne als externe 

duurzaamheidsonderzoek dezelfde vijf materiële aspecten als belangrijkste naar voor 

kwamen.

Respondenten Extern Duurzaamheidsonderzoek

Respondenten Intern Duurzaamheidsonderzoek
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Prioriteiten
Het was meteen duidelijk waarover het eerste duurzaamheidsverslag van AWDC moet rapporteren:

1. Verantwoordelijkheid en integriteit in de diamantpijplijn

2. transparantie en open dialoog

3. Compliance

4. Indirecte economische impact in Antwerpen

5. Indirecte economische impact in diamant producerende landen
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Wanneer we de rangschikking van de externe stakeholders naast de belangstelling intern plaatsen, is volgende materialiteitsmatrix het resultaat. 

Deze grafiek zet de beoordeling van de interne en externe stakeholders naast elkaar.



HOOFDStuK 3
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Integrity & Responsibility
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De internationale waardeketen van diamant
Als je de volledige waardeketen van diamant bekijkt, van de prospectie - en mijnfase tot het uiteindelijke diamantjuweel – dan neemt Antwerpen een prominente plaats in het 

middelste segment van deze keten in. Het verhandelen van ruwe diamant, het verwerken tot geslepen diamant en de verhandeling ervan, zijn drie activiteiten waarin Antwerpen 

gespecialiseerd is. De Scheldestad is ook het centrum voor de financiering van deze activiteiten, die via gespecialiseerde banken gebeurt.

AntwErpEn

ruwe 
diamant 
productie

ruwe 
diamant 
Handel

diamantbewerking
geslepen 
diamant 
Handel

vervaardigen van 
diamantjuwelen

detailhandel 
diamantjuwelen

1 2 3 4 5 6
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De groeiende middenklasse in de opkomende economieën en het ontstaan van nieuwe slijpcentra in Zuid- en Zuidoost-Azië, zorgen ervoor dat de waardeketen globaler en meer 

divers wordt. Antwerpen heeft een centrale plaats in de waardeketen en maakt op die manier deel uit van dit groeiend aantal ketens. 

In al deze ketens kunnen zich situaties voordoen waarin geraakt wordt aan de fysieke en morele integriteit van mensen: schending van fundamentele mensenrechten, 

overtreden van nationale of internationale arbeidsnormen, aantasting van het milieu, corruptie en dergelijke. Het is belangrijk dat alle actoren doorheen de waardeketen de 

verantwoordelijkheid opnemen om deze impact terug te dringen, alsook preventief te werken om dergelijke potentiële impact te voorkomen.

INDEX
Import of polished and rough diamonds to Antwerp

Export of polished and rough diamonds from Antwerp

Diamond producing countries

Diamond manufacturing, trading & retail

Countries banned from the diamond trade

2011-2013 State of Play
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van mijn tot juweel 
de moeilijkheid van het traceren van diamant

De levensweg van een diamant gaat van de mijn 

waaruit de ruwe diamant gedolven is, over alle 

plaatsen waar de diamant verhandeld, gekliefd, 

geslepen, gepolijst en terug verhandeld wordt, tot 

aan het diamantjuweel dat aan de eindgebruiker 

verkocht wordt. Dit zou tot de gedachte kunnen 

leiden dat het bijhouden (tracing) of opsporen 

(tracking) van dit verloop, een objectief en 

volledig beeld zou kunnen geven van de impact 

van een diamant doorheen zijn levensloop. In de 

realiteit zijn er echter technische obstakels, maar 

ook fundamentele moeilijkheden.

Diamanten worden niet per stuk verhandeld, maar 

wel per assortiment of zending. Deze assortimenten 

kunnen in elk stadium wijzigen. Mijnbouwers die 

via vaste klanten of zichthouders werken, bieden 

hun klanten maandelijks een zelf samengesteld 

assortiment aan. De ruwe diamant in deze 

assortimenten kan van verschillende mijnen in 

verschillende landen afkomstig zijn en verschillen 

in grootte, vorm en kwaliteit. Producenten 

die via tenders verkopen (zie infra), zullen hun 

goederen – die meestal afkomstig zijn uit één mijn 

of land – dan weer aanbieden in assortimenten 

die hen commercieel het meest aantrekkelijk 

lijken voor hun potentiële kopers. Daarna zullen 

handelaars de aangekochte goederen herindelen 

in nieuwe assortimenten, al dan niet gemengd 

met ruwe diamant die zij in voorraad hebben. 

Dit kan door elke volgende handelaar herhaald 

worden, zodat één ruwe diamant nog vóór hij 

geslepen is al deel heeft uitgemaakt van vele 

verschillende assortimenten. De situatie wordt 

nog ingewikkelder wanneer diamanten geslepen 

worden. Een geslepen diamant uit Sierra Leone 

kan niet onderscheiden worden van bijvoorbeeld 

een geslepen diamant uit Rusland. Om 

homogene loten samen te stellen, bijvoorbeeld 

met geslepen diamanten die allemaal exact 

dezelfde beoordeling hebben op de 4 C’s, 

zullen diamantairs dan ook diamanten met een 

verschillende oorsprong met elkaar vermengen.

Maar deze processen hoeven in geen geval 

als problematisch te worden beschouwd. De 

bestaande instrumenten, zoals het Kimberley 

Process Certification Scheme en het WDC System 

of Warranties, garanderen juist dat alle diamanten 

die in de waardeketen gebracht worden, voldoen 

aan alle regels en standaarden. En dit geldt voor 

alle ruwe diamanten ter wereld, ongeacht hun 

land of mijn van oorsprong.

Hefbomen binnen 
onze invloedssfeer
AWDC als organisatie kan niet zomaar een plaats toegewezen 

worden op de waardeketen aangezien het zelf geen 

diamant koopt of verkoopt. AWDC bekleedt wel een 

belangrijke waarnemersrol, en kan een invloed uitoefenen 

op de waardeketen en de verschillende actoren die hierin 

voorkomen.

Vermits er geen contractuele of juridisch verankerde rechten 

en plichten zijn tussen AWDC en de ondernemingen die in 

Antwerpen gevestigd zijn, kan AWDC geen verplichtingen 

opleggen. Wel zet AWDC sterk in op sensibilisering, promotie en 

de aanwezigheid in wereldwijde netwerken om invloed uit te 

oefenen en duurzaamheidsboodschappen uit te zenden. Dit 

past perfect binnen de maatschappelijke verantwoordelijkheid 

van de organisatie.

Overheden van België, Europa en diamant producerende 

landen, zowel op politiek als op ambtelijk niveau, zijn één van 

de voornaamste gesprekspartners en stakeholders van AWDC. 

We benutten deze contacten, die zowel in Antwerpen als in de 

diamant producerende landen zelf plaatsvinden, om te wijzen 

op de belangrijke rol die overheden spelen in de correcte 

organisatie van hun eigen diamantsector. Zij dragen een grote 

verantwoordelijkheid voor het beperken van de negatieve 

impact van deze activiteiten op de mensenrechten, het 

milieu en de arbeidsomstandigheden, onder andere door het 

regelgevend kader te ontwikkelen en de naleving hiervan af te 

dwingen.
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Het Kimberley 
Process
Het krachtigste instrument om de negatieve impact te 

beperken op het niveau van overheden is ongetwijfeld het 

Kimberley Process (KP) met zijn Kimberley Process Certification 

Scheme (KPCS). Een belangrijk kenmerk van dit mechanisme 

is zijn tripartite samenstelling. Naast de lidstaten, die 

deelnemers worden genoemd, zijn ook de diamantindustrie 

en het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigd als 

waarnemers. AWDC is lid van de World Diamond Council, 

de overkoepelende organisatie die de diamantindustrie 

vertegenwoordigt in het KP, en is op die manier betrokken bij de 

werkzaamheden van het mechanisme.

Eén van de voornaamste troeven van het KP is dat het een 

breed gedragen proces is, en dat het een grote bijdrage levert 

aan de generieke geloofwaardigheid, de reputatie en de 

duurzaamheid van het product “ruwe diamant”, ongeacht de 

oorsprong.

AWDC gebruikt zijn stem in het KP om een aantal 

kernboodschappen te verkondigen. Allereerst zijn wij groot 

pleitbezorger van een inclusief proces, waarbij de stem 

en het belang van alle deelnemers telt. Enkel zo kan het 

proces duurzaam en relevant blijven. De effectiviteit van 

het mechanisme staat ook centraal in ons pleidooi. Alleen 

als de normen van het KP op gelijke wijze effectief worden 

geïmplementeerd en afgedwongen, kan de link tussen ruwe 

diamant en conflict voorgoed verbroken worden. Dit moet 

overal ter wereld op dezelfde manier gebeuren, zodat een 

gelijk speelveld (level playing field) ontstaat en het KP blijvend 

effectief is.

wat is het Kimberley process?
Aan het begin van deze eeuw stelden een aantal 

Afrikaanse diamant producerende landen en 

een aantal diamant verhandelende landen vast 

dat er nood was aan een mechanisme om te 

voorkomen dat ruwe diamant gebruikt kon worden 

om gewapende conflicten te financieren, waarbij 

rebellen de legitiem aangestelde autoriteiten 

trachtten te ondermijnen. In 2003 zag vanuit die 

situatie het Kimberley Process het licht.

Via het Kimberley Process Certification Scheme 

worden de overheden verantwoordelijk gesteld voor 

de certificatie van de uitvoer van ruwe diamanten. 

Het KP certificaat, dat elke uitgevoerde zending van 

ruwe diamant moet vergezellen, garandeert dat de 

goederen niet gebruikt zijn om gewapend conflict 

te financieren. Bovendien mogen landen enkel 

ruwe diamant verhandelen met andere landen die 

deelnemers zijn aan het KP.

Na tien jaar is het KP er in geslaagd om het aandeel 

“conflictdiamanten” in de mondiale handel terug 

te dringen tot 0,2% in 2013. Landen waar de situatie 

problematisch blijft worden geschorst. Een schorsing 

betekent dat het bewuste land niet kan handelen 

in ruwe diamant, tot de situatie gestabiliseerd is 

en de link tussen diamant en gewapend conflict 

doorbroken is. De schorsing van een land wordt 

voorgedragen door de voorzitter van het KP en 

moet bij consensus goedgekeurd worden door 

de leden. Tijdens zogenaamde “Review Missions” 

onderzoeken de leden en waarnemers van het KP het 

exportcontrolesysteem van een bepaald land op een 

analytische en onafhankelijke wijze om vast te stellen 

of het land aan alle vereisten voldoet. Het verslag van 

dit onderzoek wordt overgemaakt aan het land zelf 

en aan de voorzitter van het KP. Vanaf het moment 

dat de leden van het KP bij consensus vaststellen dat 

het land aan alle maatstaven voldoet en dat er geen 

band is tussen de ruwe diamant en het financieren 

van gewapende strijd door rebellengroepen, wordt 

het land terug toegelaten tot het KP.

Liberia (onder embargo van de Verenigde Naties), 

Ivoorkust (onder embargo van de Verenigde Naties), 

Zimbabwe en Congo Brazzaville zijn in het verleden 

geschorst geweest nadat het KP had vastgesteld 

dat ruwe diamant er door rebellenbewegingen werd 

gebruikt om hun gewapende strijd te financieren. 

Ze zijn intussen terug toegelaten tot het KP. Ruwe 

diamant uit deze landen mag dus ingevoerd worden 

door de andere KP leden.

In Zimbabwe was geweld uitgebroken in één enkel 

mijngebied: de diamantvelden van Marange. 

Daarom werd er geopteerd voor een beperkt 

embargo, enkel op dat specifieke diamant 

producerend gebied, zonder dat heel het land erdoor 

getroffen werd. Na een drie jaar durende monitoring-

operatie werd de schorsing ook daar opgeheven.

Er blijven problemen in Venezuela en de Centraal 

Afrikaanse Republiek, die begin 2014 nog steeds 

geschorst zijn. In dat laatste land is een manifeste link 

waargenomen tussen de verkoop van ruwe diamant 

en de financiering van gewapend conflict.

http://www.kimberleyprocess.com
http://www.worlddiamondcouncil.com
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Van conflictdiamant tot 
duurzame diamant?

uitBReiding van de definitie

Hoewel ruwe diamant dankzij het 

KP wellicht één van de strengst 

gecontroleerde natuurlijke 

grondstoffen is, gaan er stemmen 

op om deze controles op te 

drijven. Daarbij wordt onder meer 

gedacht aan de uitbreiding van 

het mandaat van het KP zodat 

ruwe diamant gebruikt in kader van 

de schending van fundamentele 

mensenrechten, ook gezien kan 

worden als “conflictdiamant”. 

Deze uitbreidingsdiscussie is 

elementair en kan de integriteit 

en verantwoordelijkheid in de 

waardeketen van diamant sterk 

bevorderen. Daarbij blijft het 

belangrijk dat de discussie op 

een inclusieve manier gevoerd 

wordt aangezien het in de eerste 

plaats de diamant landen - meer 

specifiek de Afrikaanse landen 

– zijn die hun waarnemings- en 

controlefuncties zullen moeten 

versterken. Een uitbreiding van de 

definitie van conflictdiamant zal 

dan ook noodzakelijkerwijze moeten 

aangevuld worden met bijkomende 

ontwikkelingssteun aan bepaalde 

diamant producerende landen die 

daar vandaag niet de capaciteit toe 

hebben.

In 2012 heeft de WDC een beslissing 

genomen over de uitbreiding van 

de definitie van conflictdiamant. Alle 

mogelijke soorten van geweld die 

direct verband houden met een ruwe 

diamant, zowel in producerende 

landen als in verhandelende landen, 

zouden binnen de reikwijdte van het 

KP moeten vallen. Als lid van de WDC 

zal AWDC blijven pleiten voor het 

opstarten van een dialoog tussen de 

leden van het KP om hier vorm aan 

te geven zodat een breed draagvlak 

gecreëerd kan worden. Dit moet het 

KP in staat stellen om te evolueren 

en relevant te blijven. Onlangs heeft 

de nieuwe voorzitter van de WDC, 

Edward Asscher, dit engagement 

herbevestigd.
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Duurzame initiatieven 
doorheen de waardeketen
net omdat het Kp momenteel een zeer gerichte focus heeft, zijn er in de loop van de voorbije jaren 

flankerende initiatieven gelanceerd die inpikken op de plaatsen die buiten het toepassingsgebied 

van het Kp vallen, zoals de arbeidssituatie van artisanale en kleinschalige mijnbouw.

diamond development initiative

Het Diamond Development Initiative (DDI) 

is een stichting waarin NGO’s, overheden 

en de diamant- en juwelenindustrie de 

handen in elkaar slaan om problemen aan 

te pakken die zich voordoen bij artisanale 

en kleinschalige mijnbouw. De organisatie 

tracht onder meer het regelgevende kader in 

diamant landen te verbeteren, de organisatie 

van de mijnbouwers te bevorderen en de 

internationale waardeketen en afzetmarkt 

bereikbaar te maken voor artisanale en kleine 

mijnbouwers.

DDI heeft de “Development Diamond 

Standards” (DDS) ontwikkeld om kopers aan 

te zetten tot een duurzaam aankoopbeleid 

(ethical/ responsible sourcing).

“Dit schema certifieert kleinschalige mijnbouw 

sites waarvan de praktijken voldoen aan 

een reeks ethische en sociale criteria 

inzake o.a. fundamentele arbeidsrechten, 

alcoholgebruik, prostitutie, geweld, veiligheid, 

gezondheid, bevolkingsverplaatsingen, 

geen kinderarbeid… Het waarborgt een 

traceerbare waardeketen van mijn tot 

consument, door een derde-partij verificatie. 

Vandaag zijn er al 5 sites gecertifieerd in 

Sierra Leone en Brazilië. In 2014 zullen er 

15 sites bijkomen. In Brazilië werd al een 

haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Men hoopt 

dat andere actoren in de waardeketen 

dit voorbeeld zullen volgen en het DDS 

programma ondersteunen want het verbetert 

de reputatie van de hele sector”, aldus 

Dorothée Gizinga van DDI.

De initiatieven van deze stichting worden 

volop gesteund door AWDC. Zo besloot onze 

organisatie in 2012 om donor te worden. Dat 

jaar werd een financiële steun van 25.000 USD 

gegeven. Dit bedrag was basisfinanciering 

en dus niet verbonden aan één specifiek 

project. In 2013 heeft AWDC de uitvoering 

van een studie gefinancierd voor een bedrag 

van €10.000.

http://www.ddiglobal.org
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woRld diamond CounCil – system of waRRanties

Waar DDI zich richt op de ontginnings- en productiefase, 

speelt het System of Warranties van de WDC in op 

de volgende fase, waarin de diamanten verhandeld 

worden. Het systeem, dat mede tot stand kwam 

dankzij technische ondersteuning van AWDC, verplicht 

verkopers om een garantiebewijs aan de factuur te 

hechten, dat aantoont dat de goederen voldoen aan 

de standaarden van het KP. Dit mechanisme kan ook 

gebruikt worden bij de verkoop van geslepen diamant. 

Via het garantiebewijs kan een juwelenmaker zich 

verzekeren van het feit dat de aangekochte diamant 

niet betrokken is geweest bij de financiering van conflict, 

en in overeenstemming is met de bepalingen van het 

KPCS.

Door middel van externe controles of audits en een 

verbeterde opvolging zou het systeem versterkt kunnen 

worden. Wanneer er binnen de WDC initiatieven 

worden ondernomen om de werking van het System 

of Warranties te verbeteren, dan zal AWDC dit zeker 

steunen, via zijn vertegenwoordiging binnen de Raad 

van Beheer van WDC, via het technisch Comité dat het 

voorziet en via de KP task Force.

ResponsiBle jewelleRy CounCil

De Responsible Jewellery Council (RJC) bestrijkt een 

groter deel van de waardeketen van diamant en 

juwelen. Leden van deze organisatie onderschrijven 

de RJC Code of Practices, die standaarden bevat op 

het vlak van arbeid, ethiek, milieu en mensenrechten. 

Bedrijven die lid zijn van RJC ondergaan audits 

door externe geaccrediteerde organisaties om de 

implementatie van deze standaarden te verifiëren.

RJC heeft momenteel meer dan 470 leden, waaronder 

mijnbouwers uit de diamant- en goudsector, handelaars 

en slijpers, vervaardigers van juwelen en kleinhandelaars. 

Ook een heel aantal Antwerpse juweliers en diamantairs 

zijn lid van de organisatie. In april 2014 waren er, op een 

totaal van 5.500, 133 Belgische faciliteiten (vestigingen of 

entiteiten van leden van RJC) gecertificeerd. Ons land 

komt daarmee op de derde plaats, na de Verenigde 

Staten en het Verenigd Koninkrijk.

AWDC is een geassocieerd lid (associated member) van 

RJC, wat betekent dat wij de Antwerpse ondernemingen 

ondersteunen wanneer zij tot de organisatie willen 

toetreden. In 2012 heeft AWDC een opleiding op 

maat gegeven aan 10 kleine ondernemingen uit 

de diamantsector. Dankzij een toelichting over de 

standaarden van RJC, een intensief begeleidingstraject, 

een pre-audit en een verlaagde kostprijs voor de 

finale audit, heeft AWDC er mee voor gezorgd dat 

de ondernemingen RJC gecertificeerd werden. Het 

lidmaatschap van AWDC geeft ons ook de mogelijkheid 

om zeer nauw betrokken te blijven bij de discussies die 

binnen RJC worden gevoerd over nieuwe uitdagingen of 

initiatieven inzake duurzame handel van diamant.

In de schoot van RJC is recent een werkgroep opgericht 

rond mensenrechten. Deze zou aanvullende inzichten 

kunnen opleveren over de impact van de waardeketen 

van diamant en juwelen op de mensenrechten in 

verschillende landen. AWDC zal bekijken op welke 

manier het kan bijdragen tot de doelstellingen van deze 

werkgroep.

juwelieRslaBel “antweRp’s most BRilliant”

Ook helemaal op het einde van de waardeketen, 

bij diamantjuweliers, is ethiek en duurzaamheid van 

groot belang: het heeft een grote invloed op het 

vertrouwen van de consument en het grote publiek 

in de diamantsector. Om diamantjuweliers die aan 

de hoogste maatstaven voldoen te belonen en in de 

kijker te zetten, heeft AWDC in 2013 het kwaliteitslabel 

Antwerp’s Most Brilliant (AMB) gelanceerd, in 

samenwerking met een aantal andere partners 

waaronder de Stad Antwerpen. Om hiervoor in 

aanmerking te komen moeten diamantjuweliers 

voldoen aan 30 strenge vereisten inzake ethiek, 

http://http://www.responsiblejewellery.com
http://www.visitantwerpen.be/bzn.net?id=8020858


op welke vlakken 
onderscheidt een 
gelabelde juwelier 
zich?
Het kwaliteitslabel Antwerp’s Most 

Brilliant kan toegekend worden 

aan diamantjuweliers die een fysiek 

verkooppunt hebben in Antwerpen. De 

kandidaten moeten allereerst voldoen 

aan alle wettelijke verplichtingen, 

onder meer met betrekking tot 

antiwitwaswetgeving, marktpraktijken 

en consumentenbescherming, alsook 

fiscale en sociale wetgeving. Daarnaast 

onderscheidt de gelabelde juwelier zich 

door maatregelen te nemen die hem of 

haar in staat stellen om zijn klanten en 

leveranciers te identificeren en zijn winkel 

en inboedel adequaat te beveiligen en 

te verzekeren. De gelabelde juwelier 

verschaft ook volledige en objectieve 

productinformatie aan zijn of haar klant 

via een webstek, met duidelijke informatie 

over de kwaliteitscriteria voor diamant (de 

4 C’s) en de verplichte certificatie door 

een erkend gemmologisch laboratorium 

van elk juweel dat een diamant bevat 

die groter is dan 1 karaat. Ten slotte 

doorstaat de gelabelde juwelier ook 

een moraliteitsonderzoek dat uitgevoerd 

wordt door de Stad Antwerpen en de 

lokale politie, in samenwerking met het 

openbaar ministerie.
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duurzaamheid en transparantie. 

Dit wordt gecontroleerd door 

onafhankelijke instanties – de FOD 

Economie en een externe auditor. 

Gelabelde diamantjuweliers kunnen 

de consument op die manier 

verzekeren dat zij volgens de 

strengste maatstaven handelen.

Antwerpen telt vandaag 9 

gelabelde diamantjuweliers die het 

certificatieproces succesvol hebben 

doorlopen. De ambitie is om met dit 

label een kritische massa te bereiken 

van 10% van het totaal aantal 

juweliers in Antwerpen, dat het AMB 

label zou dragen.

pReCious stones- multistaKeHoldeRs 
woRKing gRoup (ps-mswg)

Op initiatief van een aantal actoren 

uit de waardeketen is in 2013 een 

werkgroep opgericht onder de naam 

Precious Stones Multi Stakeholder 

Working Group (PS MSWG). In deze 

werkgroep wordt nagedacht over 

mogelijke aanvullende methodes 

of richtlijnen om de transparantie te 

bevorderen in de waardeketen van 

diamant en edelstenen.

AWDC is van bij het begin 

ingeschakeld in dit reflectieproces. 

De PS MSWG heeft een studiebureau 

de opdracht gegeven om in 2014 

een rapport op te leveren waarin 

de noodzaak en de haalbaarheid 

van aanvullende due diligence 

maatregelen onderzocht wordt. 

Indien het antwoord hierop positief is, 

dan zal de studie een aantal opties 

voorstellen om deze maatregelen 

in te voeren. Bij de bepaling van de 

doelstellingen van de studie heeft 

AWDC er steeds op gehamerd 

dat aanvullende maatregelen het 

bestaande kader, in het bijzonder het 

Kimberley Process, moeten versterken 

en niet mogen ondergraven. Een 

tweede principe dat te allen tijde 

gehonoreerd moet worden, is dat alle 

actoren uit de gehele waardeketen 

betrokken moeten worden bij de 

studie en de eventuele volgende 

stappen. Situaties waarin een groep, 

die slechts een beperkt deel van de 

waardeketen vertegenwoordigt, 

regels oplegt die nageleefd moeten 

worden door anderen, zijn niet 

aanvaardbaar. Daarom sensibiliseert 

en informeert AWDC de diamant 

producerende landen actief over dit 

initiatief, zodat zij goed op de hoogte 

zijn van de ontwikkelingen en hun 

belangen hierin tijdig en adequaat 

kunnen verdedigen.
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Evaluatie van onze impact en verdere stappen
Het is niet eenvoudig om de impact van AWDC op deze 

processen te becijferen. In elk van de organen zijn wij slechts 

één van de vele spelers. In het geval van het KP is AWDC 

zelfs niet rechtstreeks vertegenwoordigd, maar moet het zijn 

invloed uitoefenen via de WDC, die naast AWDC een heel 

aantal andere organisaties vertegenwoordigt die niet altijd op 

dezelfde lijn zitten. Maar we kunnen toch stellen dat AWDC 

een belangrijke leidersrol heeft gespeeld, en ook de ambitie 

heeft om dit te blijven doen. We vertolken een uitgesproken 

standpunt dat gestoeld is op een aantal basisprincipes 

(inclusiviteit, transparantie, gelijke toepassing van de spelregels, 

duurzaamheid en een breed draagvlak bij overheden, industrie 

en het maatschappelijk middenveld) en we aarzelen niet om dit 

standpunt in te nemen en te verdedigen. Dat dit de juiste weg 

is, werd door de Antwerpse diamantsector en onze stakeholders 

bevestigd bij het duurzaamheidsonderzoek dat we naar 

aanleiding van dit verslag hebben gedaan.

Om aan deze relevantie bij te dragen heeft AWDC op 23 mei 

2014 in samenwerking met de Belgische Ambassade in de 

Verenigde Staten, een beleidsmatige reflectie gehouden over 

het KP. In het bijzijn van vertegenwoordigers van overheden, de 

industrie, NGO’s en academische instellingen werd het parcours 

van het voorbije decennium besproken, alsook de grootste 

uitdagingen voor de komende jaren. Eén van de conclusies van 

dit seminarie was dat het KP de onvoorwaardelijke steun geniet 

van de aanwezige actoren.

Op het vlak van capaciteitsopbouw zal AWDC in 2014 een 

omvattend programma op poten zetten in Ivoorkust, in 

samenwerking met de Werkgroep Monitoring en de Werkgroep 

van Diamant Experten van het Kimberley Process, de autoriteiten 

van de Verenigde Naties in Ivoorkust en het Zuid-Afrikaanse 

diamantlaboratorium MINtEK. In dit programma zal AWDC 

technische ondersteuning bieden aan de Ivoriaanse overheid. 

Het overheidspersoneel dat gelast is met het toezicht op de 

handel in ruwe diamant zal bijgeschoold worden, en er zal een 

technische handleiding ontwikkeld worden over de analyse 

en de waardering van Ivoriaanse ruwe diamant.. Daarnaast 

zal AWDC in september 2014 ook een seminarie organiseren in 

Brazilië voor de lokale overheden en stakeholders uit de industrie 

en het middenveld. Het doel van dit evenement is om een 

betere toepassing en implementatie van het KPCS in Brazilië te 

stimuleren.

Duurzaamheid in het AWDC gebouw
Bij bouwprojecten houdt AWDC steevast rekening met het 

cradle-to-cradle principe. Alle materialen moeten voor of 

na hun levensduur bij AWDC gebruikt kunnen worden in een 

andere toepassing. Vooral bij het gebruik van gipskarton en 

soepele vloerbedekking is dit van groot belang. Verlichting 

bouwt AWDC, waar mogelijk, zoveel mogelijk om naar 

LED. Het papier dat AWDC gebruikt voor printers is PEFC 

gecertificeerd, en draagt het ECO-label.

In 2013 is AWDC erin geslaagd de energieconsumptie te 

verlagen door de aanpassing van de programmatie van de 

luchtgroepen en het vervangen van een oude koelmachine 

en waterpomp, die weinig energie-efficiënt waren.

Deze ingeslagen weg zal AWDC in de volgende jaren 

aanhouden. Een aantal materialen, zoals het toiletpapier en 

de servetten, zullen vervangen worden door meer duurzame 

alternatieven en het energieverbruik zal gereduceerd 

worden door het uitschakelen van toestellen wanneer ze niet 

gebruikt worden.

Hoe klein deze aanpassingen ook mogen zijn, ze kunnen 

een verschil uitmaken. Als koepelorganisatie wil AWDC het 

voortouw blijven nemen. Daarom werd besloten om in 2014 

in het initiatief Energie voor het Antwerpse Hart te stappen, 

uit de Stadslab 2050 agenda van de Stad Antwerpen. AWDC 

zal een innovatief Energy Services Company (ESCO) project 

aangaan, waarbij de energiebehoeften en – consumptie in 

de kantoren onderworpen zullen worden aan een minutieus 

onderzoek, en de nodige aanpassingen gedaan worden 

om de faciliteiten meer duurzaam en energievriendelijk 

te maken. Indien dit project slaagt, zal AWDC het initiatief 

nemen om deze formule voor te stellen aan de verschillende 

gebouweigenaars binnen de diamantwijk. Zo zet AWDC een 
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de antwerpse diamantsector wordt door het grote publiek vaak gezien als een gesloten sector. Het is één van de grootste uitdagingen van awdC om de sector meer open te 

stellen naar het grote publiek zodat ze met eigen ogen kunnen zien hoe de sector eigenlijk werkt.

awdC tracht dit te doen via verschillende initiatieven zoals het ter beschikking stellen van informatie, deelnemen aan open Bedrijvendag, het organiseren van rondleidingen …

Evenwichtige verslaggeving
AWDC spant zich in om iedereen die geïnteresseerd 

is in de diamantsector, op een objectieve manier te 

informeren over de laatste ontwikkelingen binnen de 

sector en stelt dan ook verschillende publicaties ter 

beschikking:

• Persberichten

• Nieuwsbrieven

• Maandelijkse rapportering van de handelscijfers

• Website

• Jaarverslag

Naast deze jaarverslagen, publiceerde AWDC, in 

samenwerking met het bedrijf Bain & Company, drie 

studies over de wereldwijde diamantsector. Het eerste 

rapport, ‘Lifting the Veil of Mystery’, werd gepubliceerd 

in 2011 en bericht over de fundamentele hoekstenen 

van de diamantsector. ‘Portrait of Growth’, het tweede 

rapport dat gepubliceerd werd in 2012, onderzoekt 

de pijlers waarop de vraag in de diamantindustrie 

gebaseerd zal zijn op korte en middellange termijn.

Het derde rapport kreeg de titel ‘Journey through 

the Value Chain’ en werd gepubliceerd in 2013. Dit 

laatste rapport gaat dieper in op de waardeketen 

van diamant. Het document brengt voor het eerst 

ook in kaart via welke verkoopsmechanismen ruwe 

en geslepen diamanten op de markt gebracht en 

verkocht worden. Naast het in kaart brengen van 

de waardeketen van diamant gaat het rapport ook 

dieper in op het effect van het voortdurende, onzekere 

economische klimaat op de diamantindustrie. 

Daarnaast belicht het rapport ook de recente trend tot 

fusies en overnames bij diamantproducenten.

https://www.awdc.be/nl/lifting-veil-mystery
https://www.awdc.be/nl/portrait-growth
https://www.awdc.be/nl/journey-through-value-chain
https://www.awdc.be/nl/journey-through-value-chain
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Verantwoord lobbywerk: 
contacten die AWDC legt in 
naam van de sector
Het Public Affairs departement van AWDC 

behartigt de belangen van de diamantsector 

bij beleidsmakers op verschillende niveaus. 

Dit gaat van het lokale bestuur (Provincie en 

Stad Antwerpen) tot de regionale, federale 

en Europese overheden tot overheden 

van andere landen. Naast overheden, 

zijn de activiteiten van AWDC ook gericht 

naar andere stakeholders zoals NGO’s en 

vertegenwoordigers uit de diamantsector zelf. 

AWDC is een politiek neutrale organisatie die 

geen enkele financiële of morele banden 

heeft met een politieke partij.

Wetende dat de diamantsector op 

verschillende vlakken onderhevig is aan het 

lokaal, regionaal, nationaal en supranationaal 

beleid, streeft AWDC naar een transparante 

en productieve relatie met de verschillende 

beleidsmakers. We steunen hen in het nemen 

van beslissingen met behulp van volledige en 

feitelijke informatie die we beschikbaar stellen.

“AWDC slaagt erin neutraliteit in tegenstrijdige 

belangen te behouden, en met alle 

gemeenschappen een constructief dialoog 

te voeren, wat cruciaal is voor Antwerpen 

als handelscentrum”, aldus Iris Vander Veken, 

Manager Corporate Affairs Global van Rosy 

Blue.

Dat AWDC zich ook strikt houdt aan 

internationale normen van transparantie, wordt 

onder meer aangetoond door de registratie 

van AWDC in het Eu transparency Register, 

sinds 2012. Dit register wil vooral Europese 

instellingen (Europese Commissie, Europees 

Parlement, Europese unie) een instrument 

aanreiken om het overzicht te bewaren van 

hun interacties met handelsorganisaties, 

NGO’s, agentschappen en dergelijke.

Volgens de home pagina van deze 

organisatie hebben “burgers het recht om te 

verwachten dat dit een transparant proces 

is, in overeenstemming met de regelgeving 

en met respect voor ethische principes maar 

dat het druk, illegale toegang tot informatie 

of beleidsmakers vermijdt.” Alle geregistreerde 

partijen dienen deze gedragscode te 

implementeren. Registratie betekent dus 

“volgens de spelregels spelen” en volledig 

transparant handelen met de Europese 

instellingen.

http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do


AWDC Duurzaamheidsverslag 2014 hoofDstuk 4: trAnspArAntie
40

Aansturen van het 
Kimberley Process
AWDC en zijn voorganger HRD, zijn van 

bij het begin (mei 2000) bij het Kimberley 

Proces betrokken geweest. De technische 

expertise die werd opgebouwd in Angola 

en Sierra Leone, met de uitwerking van 

certificaten van oorsprong, werd daarbij 

gevaloriseerd. Bovendien leidt AWDC de 

technische werkgroep – de WerkGroep 

van DiamantExperten (WGDE) sinds de 

start van het KPCS in 2003. Deze werkgroep 

houdt zich vooral bezig met het oplossen 

van handelsbelemmeringen ten gevolge 

van tegenstrijdige maatregelen die werden 

genomen door verschillen lidstaten. ten 

slotte werkt AWDC binnen de WGDE vooral 

aan het verbeteren van de technieken van 

oorsprongsherkenning, met onder meer het 

opstellen van statistische “footprints” van 

diamantproducties uit conflictgebieden, en 

in opdracht van het VN Sanctiecomité in 

verband met Ivoorkust aan het onderzoek 

naar forensische identificatietechnieken 

(“fingerprinting”).

Het AWDC Diamond Office vervult binnen het 

KPCS een voorbeeldrol in verband met de 

uitgifte van KP certificaten. Op een wereldwijd 

totaal van ongeveer 55.000 uitgereikte KP 

certificaten wordt ongeveer de helft ervan 

binnen AWDC Diamond Office opgesteld door 

de FOD Economie en de Europese Commissie.

Duidelijke procedures en communicatie 

tussen de deelnemende partijen zijn cruciaal 

voor de goede en transparante werking van 

het Kimberley Process. Als lid van de World 

Diamond Council, werd AWDC aangeduid als 

medeverantwoordelijke voor het Administrative 

Support Mechanism (ASM) van het KP. Het 

ASM moet zorgen voor continuïteit door 

een permanente ondersteuning van de 

organisatie, communicatie en logistiek van het 

KP. AWDC is het centrale aanspreekpunt en is 

verantwoordelijk voor het “Kennis Beheer en 

Collectief Geheugen” van het KP, wat onder 

meer het actualiseren van de website omvat. 

De volgende informatie is beschikbaar op de KP 

website en draagt bij tot de transparantie van 

KP en daarmee ook de diamantsector.

• Statistieken van diamantproductie en 

handel

• Jaarverslagen van KP landen

• Verslagen van bezoeken aan deelnemende 

landen

• Documenten en rapporten uit verschillende 

werkgroepen

• Agendapunten van vergaderingen

• Minuten van vergaderingen
Photo Courtesy of the Diavik Diamond Mine
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Andere initiatieven om transparantie te bevorderen
AWDC organiseert ook andere initiatieven om de transparantie van de diamantsector te bevorderen.

BEzoEkEn En rondlEidingEn: In 2013 organiseerde 

AWDC 147 bezoeken en rondleidingen. Deze bezoeken 

varieerden van een rondleiding binnen AWDC tot een 

bezoek aan Diamond Office of de volledige sector 

(laboratorium, slijper, beurs).

opEn BEdrijvEndAg: In 2013 namen meer dan 4.000 

bezoekers deel aan een rondleiding in de Antwerpse 

diamantsector tijdens Open Bedrijvendag, dat zijn er 

een duizendtal meer dan in 2012.

AntwErp diAmond luncHEon: In februari 2013 

organiseerde AWDC, in het kader van de diplomatieke 

contactdagen in Brussel een Antwerp Diamond 

Luncheon. Verschillende ambassadeurs, zowel van als 

in België, waren aanwezig. tijdens de lunch werden 

de genodigden geïnformeerd over het belang van 

Antwerpen als wereldhandelscentrum voor diamant.
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Compliance: de 5de C 
die waarde toevoegt
om het belang van compliance in de diamantsector te benadrukken, heeft 

awdC compliance in het ‘masterplan 2020’ opgenomen als ‘vijfde C’ van 

diamant, naast Cut, Colour, Clarity en Carat.

Dankzij deze focus bereikten we enkele belangrijke doorbraken die we hier zullen 

toelichten.

1. Standaard clientacceptatiebeleid voor de diamantsector

2. Risicoanalyse van de diamantsector

3. Oprichting AWDC AML & Compliance Helpdesk

4. Handboek ‘Doing Business in Antwerp’

wat is compliance 
eigenlijk?
Compliance is het begrip waarmee 

wordt aangeduid dat een persoon of 

organisatie werkt in overeenstemming 

met de geldende wet- en regelgeving.

diAmond
vAluE

CLARItY

Cut
CARAt

CO
LO

uR

https://www.awdc.be/nl/project-2020
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standaaRd CliëntaCCeptatieBeleid vooR de 
diamantseCtoR

De Belgische Antiwitwaswet van 11 januari 

1993 is van toepassing op geregistreerde 

diamanthandelaars sinds 2004. Specifiek voor 

de diamantsector werd in 2006 een Reglement 

opgesteld (Koninklijk Besluit 22 oktober 2006) 

waarin de sectorspecifieke verplichtingen verder 

uitgewerkt werden.

Daarbij komt dat het gebruik van cash door de 

antiwitwaswetgeving gelimiteerd wordt tot 10% 

van het totaalbedrag van de transactie, en dit 

met een maximum van €3.000. Het gebruik van 

cash is dus niet meer courant omdat het grootste 

deel van de transactieprijs sowieso verplicht met 

banktransactie wordt overgemaakt.

In 2013 werden de verplichtingen van de 

geregistreerde diamanthandelaars op het gebied 

van identificatie en verificatieverplichtingen 

verstrengd.

Concreet houdt dit in dat iedere 

diamanthandelaar zijn klant moet identificeren aan 

de hand van de nodige identificatiedocumenten. 

Verder dient hij ook een verificatie of risicoanalyse 

uit te voeren met betrekking tot deze klant.

In uitvoering van de wettelijke 

antiwitwasbepalingen heeft AWDC in 

samenwerking met de toezichthoudende overheid 

en de Cel voor Financiële informatieverwerking 

(CFI) een cliëntacceptatiebeleid (CAB) 

geschreven. Dit CAB loodst de diamanthandelaar 

stap voor stap door zijn identificatieverplichtingen 

en beschrijft voor het verificatieproces de drie 

risico’s, in overeenstemming met de regels 

opgelegd door de Financial Action task Force 

(FAtF): onaanvaardbare, hogere en normale 

risico’s.

Op basis van deze risicoanalyse moet de Belgische 

diamanthandelaar beslissen om een cliënt al 

dan niet te accepteren en de transactie te laten 

doorgaan of een melding te maken aan de CFI:

• Als er sprake is van onacceptabele risico’s 

mag de transactie niet doorgaan.

• Bij hogere risico’s moet de diamanthandelaar 

een hogere waakzaamheid aan de dag 

leggen en eventueel de transactie weigeren. 

Een hogere waakzaamheid betekent dat 

er met meer detail moet gekeken worden 

naar de transacties met deze klant, en zal 

er op regelmatigere basis een evaluatie 

plaatsvinden.

De FOD Economie, dienst controle en bemiddeling, 

zal tijdens de controles die ze herhaaldelijk 

uitvoeren bij diamanthandelaars, toetsen of de 

diamanthandelaar dit CAB al dan niet toepast en 

in welke mate.

Dit CAB wordt via de digitale nieuwsbrief van 

AWDC verspreid in de sector en wordt via de 

seminaries en via de AML & Compliance Helpdesk 

ter beschikking gesteld aan de sector.

de Cfi 
Cel voor Financiële 
Informatieverwerking
De CFI, opgericht door de wet van 11 januari 1993, is 

een Belgische onafhankelijke administratieve overheid 

met rechtspersoonlijkheid. Ze is belast met het verwerken 

en doormelden van informatie met het oog op de 

bestrijding van het witwassen van geld en de financiering 

van terrorisme. Daaronder vallen de financiering van 

proliferatie van gevoelige nucleaire activiteiten of van 

ontwikkeling van overbrengingssystemen voor nucleaire 

wapens. Deze overheid, samengesteld uit gerechtelijke 

en financiële deskundigen en een hoger officier 

gedetacheerd van de federale politie, staat onder het 

toezicht van de Ministers van Justitie en van Financiën en 

onder de leiding van een magistraat.

de fatf 
Financial Action Task Force on 
money laundering
De Financial Action Task Force on money laundering 

(FATF) is een intergouvernementele organisatie 

opgericht door de G-7 in 1989. De FATF richt zich 

op de internationale bestrijding van witwassen en 

terrorismefinanciering. Leden van de FATF zijn gebonden 

aan 40 aanbevelingen. De FATF ziet toe op verbetering 

van de nationale wettelijke systemen, de rol van 

de financiële instellingen en het versterken van de 

internationale samenwerking. Ze ziet tevens toe op de 

juiste werking en de effectiviteit van die (wettelijke) regels. 

Aan de hand van de FATF-aanbevelingen worden leden 

regelmatig beoordeeld en geëvalueerd.

http://www.ctif-cfi.be
http://www.fatf-gafi.org
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RisiCoanalyse van de diamantseCtoR

Op vraag van de CFI en met de ondersteuning van de FOD Economie, heeft AWDC een risicoanalyse opgemaakt van de Antwerpse diamantsector. Hierin werden de risico’s 

op het vlak van witwassen en financiering van terrorisme blootgelegd. De risicoanalyse somt alle factoren op die het risico op witwassen en terrorismefinanciering in de Belgische 

diamantsector ofwel verlagen ofwel verhogen.

RisiCoveRlagende faCtoRen

• De sector is relatief klein en heel geconcentreerd, dus weinig meldingen bij het 

CtIF/CFI.

• talrijke procedures en controles bemoeilijken de toegang tot de diamanthandel.

• De diamantsector is een zeer streng gereguleerde sector. De 3-voudige controle 

door Diamond Office, FOD Economie en FOD Financiën is hier een goed 

voorbeeld van.

• De AWDC AML & Compliance Helpdesk update en informeert de sector.

• De diamantbeurzen vinden hun fundamenten in vertrouwen en moraliteit.

• Het intern reglement van de Belgische diamantbeurzen voorziet een strikte 

aanvaardings- en schrappingsprocedure.

RisiCoveRHogende faCtoRen

• Er is geen gelijk speelveld, dus ongelijke standaarden.

• Het wettelijk kader is zeer complex en vereist veel kennis.

• Er is nood aan een open en transparante communicatie tussen de diamantsector 

en de overheid.

• Een groot deel van de diamantbedrijven zijn kleine ondernemingen die niet over 

voldoende kennis beschikken.

• Diamant is de enige goederensector onderworpen aan de antiwitwaswetgeving.

• De snelheid van de transacties en het B2B karakter.
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opRiCHting awdC aml & ComplianCe HelpdesK

Het AWDC heeft een AML & Compliance Helpdesk opgericht in 2007, en biedt alle noodzakelijke en nuttige inlichtingen en opleidingen over antiwitwaswetgeving aan de 

diamanthandelaars aan, waaronder:

• het beantwoorden van vragen met 

betrekking tot de toepassing van de Belgische 

antiwitwaswetgeving

• ondersteuning bij het jaarlijks invullen van het 

activiteitenverslag

• het informeren van de Antwerpse diamantsector 

via digitale nieuwsbrieven over de 

antiwitwaswetgeving

• het organiseren van seminaries

• het informeren over andere compliance 

onderwerpen
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De AML & Compliance Helpdesk organiseerde ook drie seminaries voor de Antwerpse diamantsector. 135 vertegenwoordigers van Antwerpse diamantbedrijven namen deel aan 

een van de seminaries in 2013.

“Voor de overheid speelt AWDC een belangrijke rol in het verduidelijken en toelichten van de wetgeving en dit concreet te maken aan de hand van begrijpelijke concepten en 

acties voor de diamantsector”, aldus Frieda Coosemans, adviseur Dienst Vergunningen FOD Economie

HandBoeK ‘doing Business in antweRp’

In juni 2013 heeft AWDC een uitgebreide brochure voorgesteld aan de sector: ‘Doing Business in Antwerp’. Het doel van deze brochure is het informeren van de diamanthandelaar 

in binnen- en buitenland. De brochure is ingedeeld in drie grote luiken:

1. de formaliteiten en registraties waaraan voldaan moet worden om te mogen starten als diamanthandelaar in Antwerpen

2. algemene wettelijke verplichtingen

3. sectorspecifieke wettelijke verplichtingen

De compliance brochure is beschikbaar in boekvorm en via de AWDC website, waar het één van de meest bezochte pagina’s is.

onderwerpen meest gestelde vragen (2013)

Identificatie 59

Verificatie 9

preventie 39

gebruik van cash 16

Andere 5

https://www.awdc.be/nl/node/96
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Grondig 
toezicht op de 
diamantsector

stRenge RegistRatiepRoCeduRes

In 2013 waren er 1706 geregistreerde diamanthandelaars in 

Antwerpen. Dit cijfer bleef de voorbije jaren constant. Ze zijn 

te vinden op www.registereddiamondcompanies.be.

Registratie als diamanthandelaar is verplicht, zowel 

voor zelfstandigen als voor vennootschappen. De 

diamanthandelaar moet bij de Dienst Vergunningen van de 

FOD Economie het bewijs leveren dat hij alle formaliteiten 

heeft vervuld.

Het bekomen van het statuut van diamanthandelaar is verre 

van eenvoudig. De zaakvoerders en kaderleden zijn steeds 

bij naam gekend bij de FOD Economie, Diamond Office en 

de Diamantbeurzen. Dit zorgt ervoor dat personen die een 

rechtspersoon willen misbruiken, moeilijker toegang krijgen 

tot de Belgische diamantsector.

Daarnaast voert de Dienst Controle en Bemiddeling van 

de FOD Economie sinds 2012 gerichte controles uit bij 

de diamanthandelaars. De dienst doet dit aan de hand 

van vooraf geïdentificeerde risicocriteria, en heeft de 

bevoegdheid om processen-verbaal op stellen. In het eerste 

jaar werden 52 gerichte controles uitgevoerd. De resultaten 

van deze controles worden niet vrijgegeven.

http://www.registereddiamondcompanies.be
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fod eConomie: 
antiwitwas en KimBeRley pRoCess

Elke Belgische diamanthandelaar moet jaarlijks een activiteitenverslag indienen bij de Dienst 

Vergunningen van de FOD economie. Op basis daarvan kan de Dienst Vergunningen opmaken 

of nagaan of er verdachte transacties werden opgemerkt, bijvoorbeeld op de toepassing 

van de antiwitwaswetgeving. De Dienst Controle en Bemiddeling van de FOD Economie voert 

controles ter plaatse uit met vooraf geïdentificeerde risicocriteria. Er worden controledossiers 

opgemaakt voor alle handelaars die hun verslag niet indienen.

De FOD Economie is eveneens de bevoegde autoriteit voor de implementatie van de 

Europese en internationale regelgeving, en voor het Kimberley Process Certification Scheme 

in België wat betreft de internationale handel in ruwe diamant. In die hoedanigheid neemt 

een vertegenwoordiger van de FOD Economie deel aan alle Europese en internationale 

vergaderingen hierover.

2009 2010 2011 2012 2013

ingediende Aml verslagen 1660 1645 1629 1622 1360

controledossier 
(niet ingediende AML verslagen)

277 278 198 164 Lopende

pv’s na controle 
(niet ingediende AML verslagen)

10 15 7 Lopende Lopende

Aml controles ter plaatste / / / 52 Lopende
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dRievoudige ContRole in diamond offiCe

De praktische afhandeling van de in- en uitvoer van diamant in België gebeurt in 

Diamond Office, een departement van AWDC. DO is het enige douanekantoor in België 

waar men diamanten kan en moet declareren voor import en export naar landen 

buiten de Eu.

Aantal zendingen ingevoerde ruwe diamant

2010 2011 2012 2013

Totaal
Zonder 

KP-certificaat
Totaal

Zonder 

KP-certificaat
Totaal

Zonder 

KP-certificaat
Totaal

Zonder 

KP-certificaat

9.789 2 11.650 1 11.345 0 11.896 2

Aantal zendingen ingevoerde geslepen diamant

2010 2011 2012 2013

37.033 40.736 39.152 40.897
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DO fungeert voor de Belgische Overheid als het 

controleorgaan voor de import en export van alle 

soorten niet-gezette diamant: geslepen en ruwe 

diamant, industriële diamant, diamantpoeder, zowel 

natuurlijke als synthetische. Zij doet dit in samenwerking 

met de FOD Economie, Dienst Vergunningen en FOD 

Financiën, Douane. Zo is DO het enige douanekantoor 

in België waar men diamanten kan en moet aangeven 

voor import en export met betrekking tot landen buiten 

de Eu.

Drie personen van de FOD Economie en twee 

personen van de FOD Financiën zijn ten allen tijde 

aanwezig op DO. De Dienst Vergunningen van de FOD 

Economie is verantwoordelijk voor de fysieke controle 

van alle import en export van diamant. Deze controle 

gebeurt door beëdigde experten die werken onder 

de supervisie van de Dienst Vergunningen van de FOD 

Economie.

Elke zending wordt opengemaakt en nagekeken 

door één van de 17 beëdigde experten. Onder 

meer het gewicht, de waarde, de classificatie en de 

gedocumenteerde oorsprong van de diamanten 

worden vergeleken met de gegevens op de 

handelsdocumenten. Deze bijzonder uitgebreide 

controle wordt op geen enkele andere plaats ter 

wereld uitgevoerd. In de meeste landen wordt gewerkt 

met gerichte controles op basis van een risicoanalyse.

Douane voert een controle uit op alle import- en 

exportaangiftes opgesteld door het personeel van 

AWDC binnen DO. AWDC bezit sinds maart 2011 het 

statuut van Authorized Economic Operator (full). 

Hiermee bevestigt de FOD Financiën, Douane AWDC 

te erkennen als een betrouwbare partner, zowel op 

gebied van douaneprocedures als op gebied van 

veiligheid. Binnen DO treedt AWDC niet alleen op 

als “aangever” voor alle import en export van de 

Belgische diamantsector; zij biedt eveneens assistentie 

voor alle import- en exportformaliteiten aan.

Deze drievoudige controle (AWDC, FOD Economie 

en FOD Financiën), zorgt ervoor dat de Belgische 

diamantsector niet alleen de meest gecontroleerde 

sector is in België, maar ook wereldwijd. 

Aantal zendingen uitgevoerde geslepen diamant:

2010 2011 2012 2013

49.711 49.371 46.032 48.778

Aantal zendingen uitgevoerde ruwe diamant:

2010 2011 2012 2013

29.286 28.719 28.579 31.557
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De Antwerpse diamantsector is ontzettend belangrijk 

voor de Vlaamse en Belgische economie. Niet alleen 

door de toegevoegde waarde en inkomsten die de 

sector genereert, maar ook door de tewerkstelling van 

meer dan 32.000 mensen.

Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat 

in de slogan ‘Cut in Antwerp’, tot op vandaag nog 

steeds hét keurmerk voor superieure diamantkwaliteit 

en vakmanschap. Dankzij een stevige financiële, 

technische en intellectuele infrastructuur, is Antwerpen 

hét wereldcentrum van waaruit de internationale 

diamantsector gecoördineerd wordt.

Vanuit het hart van de wereldwijde diamantindustrie, 

Antwerpen, vertrekken dagelijks ontelbare diamanten 

naar alle hoeken van de wereld. Het meesterschap 

van de Antwerpse diamantairs is meer dan vijf eeuwen 

oud en nog steeds hét keurmerk voor iedereen die 

betoverd wordt door deze schitterende steen. 

HOOFDStuK 6

indirEctE EconomiScHE 
impAct in AntwErpEn
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Enkele indrukwekkende cijfers
De Antwerpse diamantsector sloot 2013 af met 

indrukwekkende cijfers. De totale waarde van de 

verhandelde diamant in Antwerpen klokte af op maar 

liefst 55 miljard u.S. dollar of €40 miljard. Dit komt in de 

buurt van recordjaar 2011, toen dit cijfer gelijk was 

aan 56,6 miljard u.S. dollar en zorgt ervoor dat 2013 de 

boeken in gaat als tweede best jaar ooit. In 2012 was 

de waarde van de verhandelde diamant in Antwerpen 

gelijk aan 51,9 u.S. dollar.

Wanneer men de totale Belgische handel in kaart 

brengt, ziet men dat diamant de vierde plaats inneemt 

op de lijst van belangrijkste handelsgoederen. Buiten 

de Eu is diamant zelfs het belangrijkste Belgische 

handelsproduct, zowel wat betreft import als export. 

Diamant is immers goed voor 5% van de totale Belgische 

export en ongeveer 15% van de totale Belgische 

export buiten de Eu. Elke jaar worden meer dan 28.000 

Kimberley Process certificaten uitgegeven in Antwerpen, 

wat gelijk is aan de helft van alle Kimberley certificaten 

wereldwijd. In 2013 creëerde de diamantsector een 

toegevoegde waarde van €669 miljoen.

De meest recente KP cijfers tonen verder ook aan dat 

Antwerpen nog steeds het belangrijkste handelscentrum 

voor diamant wereldwijd is. 84% van alle ruwe diamanten 

en 50% van alle geslepen diamanten wereldwijd worden 

via Antwerpen verhandeld.

Handelscijfers van geslepen diamant Antwerpen 2010 – 2013:

Import Export

Karaat uSD Karaat uSD

2011 8.986.304,92 14.035.988.249 8.481.380,05 14.640.015.233

2012 7.440.174,34 12.904.592.195 6.951.723,03 13.212.037.986

2013 7.390.452,90 13.301.554.061 6.747.699,78 13.906.395.864
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Handelscijfers van ruwe diamant Antwerpen 2010 - 2013:

Import Export

Karaat uSD Karaat uSD

2011 98.885.667,06 13.434.781.971 107.096.410,17 14.420.969.413

2012 88.299.115,95 12.252.951.920 104.396.139,24 13.515.866.173

2013 90.616.640,60 13.222.608.566 106.524.714,15 14.642.746.530
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Totale waarde van verhandelde diamant in Antwerpen in miljard USD 
(2002 - 2013) 
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Kwaliteit, vakmanschap en jobcreatie
Er zijn meer dan 1.700 bij de FOD Economie geregistreerde 

diamantbedrijven, waaronder mijngiganten, groothandelaars van 

geslepen diamant en andere diamant gerelateerde bedrijven. 

Ook de belangrijkste gespecialiseerde diamantbanken en 

verzekeraars, de transportbedrijven, de diamantlabo’s en de 

beste slijpers en onderzoekers ter wereld kan je in Antwerpen 

vinden, in totaal zo’n 2.000 diamant en juweel gerelateerde 

bedrijven. Er heerst een unieke sfeer, met een smeltkroes aan 

nationaliteiten die met respect voor elkaars cultuur samenwerken 

in een politiek stabiele en neutrale omgeving.

De Antwerpse diamantsector zorgt hierdoor voor de tewerkstelling 

van om en bij de 32.000 mensen via 6.000 directe en zo’n 26.000 

indirecte jobs.

“AWDC zou een grotere rol kunnen spelen in de bevordering 

van de tewerkstelling in de sector, zoals het slijpen in Antwerpen, 

technische training en investering in technologie, en de sector 

aantrekkelijker te maken voor jongeren”, aldus Patrick Coppens, 

General Manager Sales bij Rio tinto.

antweRp diamond joBs

In mei 2013 lanceerde AWDC Antwerp Diamond Jobs, een 

internetplatform waar werkzoekenden en diamantairs elkaar 

kunnen vinden. Op deze website kunnen alle bedrijven uit de 

diamantsector gratis hun vacatures plaatsen zodat ze voor 

werkzoekenden gemakkelijk te raadplegen zijn. Werkzoekenden 

kunnen ook een eigen profiel aanmaken en beheren.

Jobs zijn een belangrijk onderdeel in het Masterplan 2020. Voor de 

werkzoekenden biedt dit platform een oplossing omdat zij vaak op 

zoek zijn naar ‘een job in de diamantsector’, en niet naar een job 

bij een specifiek diamantbedrijf. Verder bestaat de sector uit zo’n 

1.700 bedrijven, en dat maakt het voor werkzoekenden moeilijk 

om een overzicht te krijgen van de vacatures die beschikbaar zijn. 

Omdat de sector vooral uit familiebedrijven bestaat, is het voor 

beginnende afgestudeerden vaak ook moeilijk om in de sector te 

starten of contacten te leggen. Met deze site wil AWDC de sector 

meer bereikbaar maken en vacatures sneller invullen.

Ook voor de diamantsector zelf is het vaak niet gemakkelijk om 

werknemers te vinden.

Het gaat soms om internationale bedrijven die de arbeidsmarkt 

in België niet goed kennen en niet meteen weten hoe en waar 

ze hun vacatures kunnen voorstellen. Door de site spreek je ook 

meteen mensen aan die interesse hebben in de sector.

Bovendien gaat het niet alleen om specifiek diamant 

gerelateerde vacatures zoals diamantslijpers, 

diamantsorteerders… maar ook andere, meer algemene 

profielen komen in de diamantsector aan bod zoals 

bewaking/veiligheidspersoneel, ondersteunende functies, 

marketingmedewerkers, It medewerkers, verkopers enzovoort.

Bij de lancering verwachtte AWDC dat ongeveer 150 vacatures 

per jaar online zouden komen. Eind 2013 stond de teller al op 

95 en maakten al 5.000 werkzoekenden een online profiel aan 

en één jaar na de lancering werd effectief het aantal van 150 

vacatures bereikt.

https://www.awdc.be/nl/antwerp-diamond-jobs
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Indirecte impact op de duurzaamheidsagenda

antweRp itCCo

AWDC is één van de grondleggers geweest van 

de stichting “Antwerp International training Center 

on Corporate Opportunities” (ItCCO), dat in 2012 

boven de doopvont werd gehouden. De andere 

stichtende leden zijn uNItAR, CIBJO (de mondiale 

koepel van de juwelenindustrie) en het Fonds voor 

de diamantnijverheid. AWDC stelde een startbudget 

ter beschikking van €100.000. De Stad Antwerpen en 

de Vlaamse Overheid initieerden mee dit project. 

Antwerp ITCCO is een erkend opleidingsfiliaal van het 

Instituut van de Verenigde Naties voor Opleiding en 

Onderzoek (united Nations Institute for training and 

Research, uNItAR). De stichting heeft onder meer als 

doel om binnen overheidsdiensten, bedrijven en NGO’s 

de capaciteit inzake maatschappelijk verantwoord 

ondernemen, ethiek en duurzame ontwikkeling 

op te bouwen. Het hanteert hierbij een interactief 

trainingsmodel, Sustainability Aciton Learning, waarbij 

de nadruk ligt op het leren op de werkvloer en het 

opleiden van de lesgevers. Oorspronkelijk lag de focus 

exclusief op de diamantsector, maar zowel AWDC als 

Antwerp ItCCO hebben er hard aan gewerkt om dit uit 

te breiden naar alle relevante sectoren en actoren in 

Antwerpen. Het doel is om bij te dragen aan de impact 

van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord 

ondernemen in de Antwerpse economie.

Een bijkomende bijdrage van AWDC in 2013, ter 

waarde van €75.000, is integraal gebruikt om het 

actieplan 2013 van Antwerp ItCCO uit te werken. 

Deze financiële injectie heeft de stichting de 

mogelijkheid geboden om een vlotte doorstart te 

maken, het nodige personeel aan te trekken en 

een aantal projecten in de startblokken te zetten. 

AWDC blijft Antwerp ITCCO in de toekomst financieel 

ondersteunen.

un gloBal CompaCt Belgium

united Nations Global Compact is op internationaal 

niveau het grootste leiderschapsplatform op het 

vlak van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. AWDC is lid van het 

Belgische platform Global Compact Network Belgium 

(GCNB) en zetelde tot 2013 in het bestuurcomité 

van dit netwerk. Wij onderschrijven hiermee de tien 

principes van het Global Compact, werken mee aan 

de ontwikkeling van de duurzaamheidsagenda in 

België en dragen ons steentje bij tot de integratie van 

deze principes in de Belgische ondernemingen en 

organisaties.

KauRi

AWDC is lid van KAuRI, het Belgische opleidings- en 

kenniscentrum voor maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en NGO accountability. KAuRI werd 

opgericht in 1997 en heeft momenteel 270 leden. De 

belangrijkste activiteit van KAuRI is het creëren van een 

dialoog tussen bedrijven en NGO’s, door mensen uit de 

bedrijfswereld samen te brengen met managers van 

NGO’s met als doel hen te informeren, vooroordelen 

recht te zetten en belangrijke ontwikkelingen 

te bespreken. De besproken onderwerpen zijn 

bijvoorbeeld mensenrechten, maatschappelijk 

verantwoord beleggen, certificering, bedrijfsethiek, 

microfinanciering en dergelijke.

http://www.antwerp-itcco.org
http://www.antwerp-itcco.org
http://www.globalcompact.be
http://www.kauri.be
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Wat staat er op het spel?
Antwerpen is als handelscentrum afhankelijk van 

het aanbod van en de vraag naar diamant. De 

belangrijkste producerende landen zijn Rusland, de 

landen van Zuidelijk Afrika, Canada en Australië. Aan 

de productiekant werd in 2013 130 miljoen karaat ruwe 

diamant in de waardeketen gebracht, ter waarde van 

€10,3 miljard.

De vraag naar ruwe diamant zal, volgens een 

studie uitgevoerd door Bain & Company op vraag 

van AWDC, een jaarlijkse groei kennen van 5,1% 

tot 2023. Deze toenemende vraag wordt vooral 

gedragen door opkomende economieën zoals 

India en China, die samen 40% van de totale vraag 

zullen vertegenwoordigen in 2023. In deze landen 

groeit de middenklasse sterk, en beschikt deze meer 

en meer over het nodige kapitaal om diamant of 

diamantjuwelen aan te kopen. Hier moet ook een 

stabiel en duurzaam aanbod tegenover geplaatst 

worden, dat een positieve economische impact heeft 

op diamant producerende landen.

Niet-duurzame productie kan op verschillende 

manieren voorkomen. Vanuit een milieuperspectief 

is het een elementaire factor dat diamant een 

uitputbare natuurlijke grondstof is, waar men zorgzaam 

mee moet omgaan. Dit betekent, economisch gezien, 

dat op lange termijn de zoektocht naar natuurlijke 

diamant technisch zo moeilijk en duur zal worden dat 

het niet meer rendabel zal zijn.

Overheden van diamant producerende landen 

kunnen ook inkomsten verliezen door niet-

geoptimaliseerde contracten te sluiten over de 

uitbating van hun natuurlijke rijkdommen, of hun 

productie tegen een te lage prijs te verkopen op de 

nationale of internationale markt. Achterliggende 

factoren kunnen marktfenomenen zijn, zoals een 

ontoereikende vraag, of een gebrek aan kennis en 

ervaring over diamant waardoor het product niet op 

een optimale manier verkocht wordt.

Vanuit een bestuurlijk perspectief zijn er ook risico’s in 

diamant producerende landen. De illegale verkoop 

en de smokkel van diamant blijft een probleem. 

Hoewel er geen officiële statistieken zijn van de 

grootte van deze handel, kan men aannemen dat ze 

toch significant is. Dit is één van de redenen van het 

vaak voorkomende wantrouwen ten opzichte van 

de diamantsector. Het betekent een direct verlies 

voor de staatskas van het producerend land, en de 

ontwikkelingen die ze mogelijk hadden kunnen maken.

De beste manier om een verantwoord aanbod te 

verzekeren is ervoor te zorgen dat de rechtmatige 

eigenaars, de landen waar deze grondstoffen zich 

bevinden, ze op een correcte manier kunnen beheren 

én correct vergoed worden voor de verkoop van hun 

productie. Enkel dan is er sprake van een duurzame 

productie, en dus ook van een duurzaam aanbod. Alle 

actoren in de diamantwaardeketen moeten er dus 

voor zorgen dat diamant een positieve economische 

impact heeft op de diamant producerende landen.
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Beneficiatie en verticale integratie
De waardeketen van diamant bestaat uit vele 

schakels, die over de hele wereld verspreid zijn. 

Omgevingsfactoren en specialisatie hebben 

ertoe geleid dat productie, groothandel, 

financiering, bewerking en kleinhandel in 

verschillende diamantcentra plaatsvinden. 

Sommige landen, voornamelijk Afrikaanse 

diamant producerende landen, hebben 

de ambitie om deze waardeketen voor 

een groot stuk te integreren in de lokale 

economie. De landen zouden dan niet enkel 

ruwe diamant ontginnen en verkopen, maar 

ook de daaropvolgende stappen voor hun 

rekening nemen. Dit wordt verticale integratie of 

beneficiatie genoemd. Een geslaagd voorbeeld 

van dit beleid is Botswana, waar ruwe diamant 

niet enkel wordt ontgonnen maar ook verhandeld 

en geslepen. Dit werd mogelijk gemaakt door 

een helder en krachtig beleid van de Botswaanse 

overheid, gepaard met een duidelijk niet-

corruptiebeleid. Het land is dan ook in Afrika een 

absolute koploper op het vlak van goed bestuur.

Niettegenstaande AWDC er steeds naar streeft 

om aan de overheden en inwoners van diamant 

producerende landen een maximaal rendement 

te bezorgen voor hun grondstoffen, zijn wij van 

mening dat de formule van Botswana niet zomaar 

in elk land gekopieerd kan worden. Om een 

dergelijk resultaat te bereiken moeten de nodige 

structuren bestaan, zowel aan de kant van de 

overheid als de industrie. Het ontwikkelen van 

structuren, zoals bijvoorbeeld een slijperij of een 

diamantbeurs, en het opleiden van mensen om 

deze structuren te bemannen vereist vaak een 

aanzienlijke investering. Daarenboven kunnen de 

omgevingsfactoren niet altijd gewijzigd worden: 

de aanwezigheid van een kritische massa van 

kopers en verkopers of de lage loonkosten voor 

slijpers kan niet altijd door een overheid gestuurd 

worden. Ten slotte mag men niet uit het oog 

verliezen dat de reserves aan natuurlijke ruwe 

diamant eindig zijn. De investering in verticale 

integratie moet daarom steeds afgewogen 

worden tegenover de verwachte levensduur 

van de diamantproductie ter plaatse. Het is soms 

beter de diamantinkomsten aan te wenden voor 

een gediversifieerde economische aanpak die 

niet alleen steunt op de diamantsector.

AWDC is dan ook voorstander van een beleid 

op maat van elk land, waarbij rekening 

gehouden wordt met de aanwezige structuren 

en capaciteit, en de investeringen die het land 

kan en wil doen. Het kan immers soms gunstiger 

zijn om de diamantproductie te stimuleren 

of de opbrengst van de verkoop van deze 

productie te optimaliseren. Dit kan door de 

ruwe diamant beter te sorteren, te reinigen of in 

aantrekkelijkere percelen onder te verdelen en 

te commercialiseren. De onmiddellijke stijging 

van de inkomsten kan dan gebruikt worden om 

de nationale economie te stimuleren, hetzij in de 

diamantsector, hetzij daarbuiten.

Wat doet AWDC 
er aan?

diplomatie en Kennis

Overheden van diamant producerende landen zijn 

een zeer belangrijke gesprekspartner van AWDC. 

Door frequente contacten met hun diplomatieke 

vertegenwoordigingen in België, het ontvangen van 

staatshoofden en beleidsmakers en door regelmatig 

een bezoek te brengen aan de diamant producerende 

landen, tracht AWDC de vinger aan de pols te houden. In 

2013 nam AWDC deel aan zes missies naar Angola, India, 

Zuid-Afrika, Zimbabwe, Canada en Botswana. Daarbij 

schuift AWDC voortdurend het belangrijkste principe naar 

voor: de inkomsten uit de verkoop van diamanten moeten 

terugvloeien naar de rechtmatige eigenaars en bijdragen 

tot duurzame economische en sociale ontwikkeling. AWDC 

draagt deze boodschap overal uit, om alle betrokken 

partijen in de diamanthandel aan dit doel te laten 

meewerken.

tijdens deze contacten stelt AWDC steevast zijn kennis ter 

beschikking om overheden van diamant producerende 

landen te ondersteunen in de ontwikkeling van een 

regelgevend kader voor de exploitatie, productie en 

verkoop van diamant. Verder draagt AWDC ook bij aan 

de opbouw van kennis en capaciteit en zet het mee 

adequate structuren op om de handel in diamant te 

controleren. AWDC maakt in het kader van het Kimberley 

Process bovendien footprints die de aard van de 

diamantproductie van een bepaald land of regio statistisch 
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beschrijven. In 2012 werd een dergelijke 

footprint analyse gemaakt voor diamant uit 

de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Naast kennis stelt AWDC ook financiële 

middelen ter beschikking om de duurzame 

productie van diamant te verzekeren en een 

positieve economische impact op de diamant 

producerende landen te genereren.

In 2013 heeft AWDC de uitvoering van een 

studie door Diamond Development Initiative 

gecofinancierd, ter waarde van €10.000. Het 

rapport is getiteld “Côte d’Ivoire Artisanal 

and Small-Scale Mining – Diamond Mining 

Assessment”. Het vormde een belangrijke stap 

naar aanloop van het opheffen van de VN 

sancties tegen diamantexport uit Ivoorkust. 

Het rapport bevat een uitgebreide analyse 

van de situatie en het diamant potentieel van 

Ivoorkust. Dergelijk rapport is een belangrijke 

bron van kennis voor de Ivoriaanse overheid 

die, nu de VN sancties op ruwe diamant na 

tien jaar opgeheven zijn, terug een actief 

diamantbeleid zal moeten voeren.
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de antweRp diamond tendeR faCility

In 2012 werd de Antwerp Diamond tender 

Facility (AtF) op het hoofdkantoor van 

AWDC ingewijd. De AtF is een neutrale 

zakelijke ruimte die voorzien is van alle 

faciliteiten om diamant te verkopen 

via tender. Deze verkoopmethode is 

te vergelijken met een veiling, met het 

verschil dat de biedingen onder gesloten 

omslag worden gedaan. AWDC stelt 

de AtF ter beschikking en faciliteert, 

maar heeft geen enkele commerciële 

betrokkenheid bij de tenders zelf. In 2013 

werden 15 tender georganiseerd in de AtF.

Deze tender Facility is vooral nuttig voor 

kleine mijnbedrijven, die in het bijzonder 

in Afrikaanse landen opereren. Waar de 

grote mijnbedrijven vaak werken met 

vaste klanten die een gegarandeerde 

afzet krijgen, verkopen kleine mijnbedrijven 

hun productie grotendeels via eenmalige 

transacties. Voor de verkoper is het 

belangrijk om de beste prijs te krijgen voor 

zijn goederen. Voor verkopen die in de AtF 

plaatsvinden, kunnen alle geregistreerde 

diamanthandelaars in Antwerpen zich 

inschrijven om de goederen te bezichtigen 

en hier een bod op uit te brengen. Het 

is net dankzij die kritische massa van 

potentiële kopers en het professionele 

kader van de AtF dat de mijnbedrijven 

de beste prijs kunnen krijgen voor hun 

goederen.

In de meeste gevallen gaat er een deel 

van de winst die de verkoper gemaakt 

heeft naar de overheid, onder de vorm 

van een royalty fee. Een hogere prijs 

bij de verkoop betekent dus ook een 

groter inkomen voor de overheid van het 

diamant producerende land, die deze 

middelen vervolgens kan aanbrengen 

voor lokale socio-economische 

doeleinden.

Naast het effect op de prijs draagt 

de verkoop via de AtF ook bij tot de 

transparantie. Alle goederen worden 

uitvoerig gedocumenteerd zodat 

de kopers perfect op de hoogte zijn 

van het aanbod. Potentiële kopers 

moeten geregistreerd zijn als erkende 

diamanthandelaar. Alle biedingen worden 

geregistreerd door een onafhankelijke 

en professionele dienstverlener. Na 

afloop wordt een gedocumenteerd 

verslag gemaakt van de verkoop van 

de verschillende percelen, en wordt een 

vergelijking gemaakt tussen het resultaat 

en de referentieprijzen. De dienstverlener 

koppelt deze informatie vervolgens terug 

naar de verkoper, die zo een beter inzicht 

krijgt in de markt en lessen kan trekken 

voor de toekomstige verkoop van zijn 

productie.

verdubbeling van de opbrengst 
voor Zimbabwe dankzij de atf.
In december 2013 en in 

februari 2014 werd voor de 

eerste keer sinds de opheffing 

van de Europese sancties 

op diamantproducenten uit 

Zimbabwe ruwe diamant uit dat 

land verkocht in Antwerpen. 

De mijnbedrijven en de 

Zimbabwaanse autoriteiten 

kozen voor de ATF als platform 

voor de verkoop van hun 

productie. Al bij de eerste 

tender werd duidelijk dat de 

verkoop in Antwerpen een veel 

beter resultaat opleverde voor 

de mijnbedrijven, vergeleken 

met vorige verkopen in de 

hoofdstad Harare of in andere 

diamantcentra. De verkochte 

percelen ruwe diamant op 

de tender van februari 2014 

leverden een gemiddelde prijs 

per karaat op van 79,9 U.S. dollar. 

Dit gemiddelde ligt 50 tot 60 

procent hoger dan de prijs die 

verkregen werd op de verkopen 

in Harare, en is aanzienlijk hoger 

dan wat de Zimbabwaanse 

overheid verkreeg in andere 

diamantcentra. Dit is enorm 

belangrijk voor de economische 

impact op het diamant 

producerende land. De 

Zimbabwaanse overheid int 

immers een vast percentage 

van de opbrengst via een 

zogenaamde royalty fee.

Naast het prijseffect heeft AWDC 

ook nuttige informatie kunnen 

terugkoppelen naar de verkopers 

en autoriteiten in Zimbabwe. Uit 

de tenders bleek immers dat er 

nog winst behaald kon worden 

door de goederen beter te 

sorteren en categoriseren, en 

ze te reinigen voor de verkoop. 

Bovendien leerde een analyse 

van AWDC dat de aangeboden 

goederen geen correcte 

representatie waren van het 

ware potentieel van de mijnen in 

Zimbabwe. Een aanbod dat het 

echte potentieel zou reflecteren, 

de zogenaamde run-of-mine, 

zou nog een grotere opbrengst 

realiseren.
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Hoe evalueren we onze impact?
Het tevredenheidsonderzoek van AWDC in 2013, 

toonde aan dat 95% van de personen die de AtF 

hebben gebruikt tevreden zijn met deze faciliteit, 

maar dat 43% van de respondenten ze nog niet 

kende. AWDC zal inspanningen leveren om de 

bekendheid van dit platform te verhogen, vooral bij 

het doelpubliek: kleine mijnbedrijven.

De impact van de AtF en van de projecten in Ivoorkust 

zullen pas op lange termijn merkbaar zijn. Hoe dan 

ook staat het vast dat er een sterke vraag is vanuit de 

diamant producerende landen naar ondersteuning. 

Enerzijds om de interne structuren en procedures te 

verbeteren zodat er een efficiënter diamantbeleid 

gevoerd kan worden, anderzijds om toegang te 

krijgen tot de meest eerlijke en transparante markten 

voor hun producten. AWDC zal zijn ervaring en kennis 

ter beschikking blijven stellen om aan die vraag 

tegemoet te komen, en is steeds bereid een nauwere 

samenwerking aan te gaan om doeltreffende 

partnerschappen te vormen, met een positieve, 

duurzame impact.
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gri contEnt indEx
Dit duurzaamheidsverslag is opgebouwd volgens de 

richtlijnen voor duurzaamheidsrapportering van de 

Global Reporting Initiative (GRI) standaard (G4, versie 

“core”).

Het is het eerste duurzaamheidsverslag van het 

Antwerp World Diamond Centre (AWDC). De informatie 

in dit verslag heeft betrekking op AWDC inclusief zijn 8 

departementen zoals onder meer het Diamond Office. 

De dochterondernemingen van AWDC vallen buiten 

de afbakening van dit duurzaamheidsverslag. In dit 

verslag worden cijfers voor 2013 weergegeven, en 

waar mogelijk wordt de vergelijking gemaakt met de 

voorgaande jaren.

AWDC is een koepelorganisatie die opereert 

binnen een heel specifieke sector. De grootste 

impact gebeurt indirect binnen de invloedsfeer 

van haar netwerk. Hierdoor was de keuze van 

indicatoren die de duurzaamheid van onze 

activiteiten en materiele topics best uitdrukken, een 

heuse uitdaging. De klassieke GRI indicatoren met 

betrekking tot de controle van de waardeketen, de 

werkomstandigheden in buitenlandse vestigingen of 

commerciële prestaties, konden om die reden niet 

gebruikt worden. Daarom werd beslist om naast de GRI 

indicatoren ook andere relevante indicatoren toe te 

voegen die representatief zijn voor de diamantcontext. 

We gebruikten zoveel mogelijk officiële statistieken, 

maar ook eigen cijfers.

voor meer informatie of feedback kan u contact 

opnemen met het departement public Affairs via 

publicaffairs@awdc.eu.

gEnErAl StAndArd diScloSurES

General Standard Disclosures Page Number (or Link) External Assurance

StrAtEgY And AnAlYSiS

g4-1 p. 2 + annual report 2013

orgAnizAtionAl proFilE
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g4-4 4
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gEnErAl StAndArd diScloSurES

General Standard Disclosures Page Number (or Link) External Assurance

orgAnizAtionAl proFilE

g4-5 4

g4-6 4

g4-7 4

g4-8 4

g4-9 4; 10-13

g4-10 13-17

g4-11 17

g4-12 27; NB: AWDC is a non-commercial organization and is not 
active in the production or service provision

g4-13 61: Opening of the tender facility in 2012

g4-14 NA

g4-15 33; 56

g4-16 18

idEntiFiEd mAtEriAl ASpEctS And BoundAriES

g4-17 20; 63

g4-18 20-23
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gEnErAl StAndArd diScloSurES

General Standard Disclosures Page Number (or Link) External Assurance

idEntiFiEd mAtEriAl ASpEctS And BoundAriES

g4-19 20

g4-20 20

g4-21 20

g4-22 NA

g4-23 NA

StAkEHoldEr EngAgEmEnt

g4-24 21-22

g4-25 21

g4-26 21-22

g4-27 23-24

rEport proFilE

g4-28 63

g4-29 63

g4-30 63

g4-31 9; 63
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gEnErAl StAndArd diScloSurES

General Standard Disclosures Page Number (or Link) External Assurance

rEport proFilE

g4-32 63-64

g4-33 Een stakeholderpanel zal het duurzaamheidsverslag 
evalueren binnen de zes maanden na publicatie

govErnAncE

g4-34 5-6

EtHicS And intEgritY

g4-56 2

SpEciFic StAndArd diScloSurES

DMA and Indicators
Page Number 

(or Link)
Identified Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

External Assurance

cAtEgorY: Economic

MATERIAL ASPECT: ECONOMIC PERFORMANCE

g4-dmA 10-11-12

g4-Ec1 10-11-12

g4-Ec4 11
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SpEciFic StAndArd diScloSurES

DMA and Indicators
Page Number 

(or Link)
Identified Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

External Assurance

cAtEgorY: Economic

MATERIAL ASPECT: INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

g4-dmA 52-56; 58-61

g4-Ec8 52-56; 58-61

cAtEgorY: SociAl

SuB-cAtEgorY: lABor prActicES And dEcEnt work

MATERIAL ASPECT: EMPLOYMENT

g4-dmA 28

g4-lA1 13

g4-lA2 17

g4-lA3 17

MATERIAL ASPECT: TRAINING AND EDUCATION

g4-dmA 16

g4-lA9 16

g4-lA11 17
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SpEciFic StAndArd diScloSurES

DMA and Indicators
Page Number 

(or Link)
Identified Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

External Assurance

cAtEgorY: SociAl

SuB-cAtEgorY: lABor prActicES And dEcEnt work

MATERIAL ASPECT: DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

g4-dmA the information is currently 
unavailable

g4-lA12 6; 13

SuB-cAtEgorY: SociEtY

MATERIAL ASPECT: ANTI-CORRUPTION

g4-dmA 43-45

g4-So3 45

g4-So4 46-51

MATERIAL ASPECT: PUBLIC POLICY

g4-dmA 38-41

g4-So6
the Standard Disclosure or 
part of the Standard Disclo-
sure is not applicable

SuB-cAtEgorY: product rESponSiBilitY

MATERIAL ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING

g4-dmA 29-30
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SpEciFic StAndArd diScloSurES

DMA and Indicators
Page Number 

(or Link)
Identified Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation for 
Omission(s)

External Assurance

cAtEgorY: SociAl

SuB-cAtEgorY: product rESponSiBilitY

MATERIAL ASPECT: PRODUCT AND SERVICE LABELING

g4-pr3 40; 48-50

g4-pr5 62

MATERIAL ASPECT: MARKETING COMMUNICATIONS

g4-dmA 30-35

g4-pr6 50; 53-54
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tErminologiE
4 c’s: cut, colour, clarity, carat = kwaliteiten van een diamant die zijn waarde bepalen

5th c: Compliance

Awdc: Antwerp World Diamond Centre

AtF: Antwerp Diamond tender Facility

AmB: label Antwerp’s Most Briljant

Aml: Anti-Money Laundering

ASm: Administrative Support Mechanism (Kimberley Process)

Boart: diamant van industriële kwaliteit

cFi: Cel voor Financiële Informatieverwerking

ciBjo: the World Jewellery Confederation

cAo: Collectieve Arbeidsovereenskomst

coc: Chain of Custody

cpBw: Comité voor Preventie en Bescherming van de Werkgever

ddi: Diamond Development Initiative

ddS: Development Diamond Standards (DDI)

do: Diamond Office

FAtF: Financial Action task Force

Fit: Flanders Investment & trade

Fod Economie: Federale Overheidsdienst Economie

Fod Financiën: Federale Overheidsdienst Financiën

gcnB: Global Compact Network Belgium

Hrd Antwerp nv: Institute of Gemmology, Diamond Lab

itcco: Antwerp International training Center for Corporate Opportunities

kp: Kimberley Process

kpcS: Kimberley Process Certification Scheme

pc: Paritair Comité

rjc: Responsible Jewelry Council

unitAr: united Nations Institute for training and Research

wdc: World Diamond Council

wtocd: Wetenschapelijk Onderzoekscentrum voor Diamant


