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indirEctE EconomiScHE 
impAct in diAmAnt 
producErEndE lAndEn



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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