
 

 
 
Beste ondernemer, 
 
Antwerpen is het grootste, het oudste en het zuiverste diamanthandelscentrum ter wereld. 
Daarnaast zijn we ook het belangrijkste juwelencentrum in onze regio. Dit imago is een belangrijke 
troef voor de stad, de Antwerpenaren én onze bezoekers. 
 
Waarden als transparantie, ethisch ondernemen en vertrouwen vormen het DNA van de Antwerpse 
juweliers- en diamantsector. U bent dus een waardevolle partner in het economisch weefsel van 
onze stad en een belangrijke pijler voor de leefbaarheid van onze winkelstraten en buurten.  
 
Helaas doen malafide goud- en juwelenwinkels afbreuk aan die positieve uitstraling. 
 
Daarom zet de stad een volgende stap. Om een eerlijke handel en concurrentie in de verkoop van 
sieraden te garanderen en malafide handel te bestrijden, worden enkele nieuwe bepalingen 
opgenomen in de code van politiereglementen. Na goedkeuring door de gemeenteraad zijn deze 
bepalingen van kracht per 1 januari 2018. 
 
Deze nieuwe bepalingen zullen van toepassing zijn op uitbaters van een detailhandel in sieraden, met 
name verkopers van juwelen en uurwerken waarin edelmetaal, edelsteen of diamant verwerkt zit. 
Een aantal categorieën worden uitgesloten van het toepassingsgebied: 

 De groothandelaar  
 De detailhandelaar in souvenirs en religieuze artikelen 
 De detailhandelaar met een verkoopoppervlakte van meer dan 2500 m² 
 De detailhandelaar die uitsluitend imitatiesieraden verkoopt 
 De houders van het Antwerp’s Most Brilliant kwaliteitslabel, voor meer info zie: 

www.ondernemeninantwerpen.be/diamant 
 De verkopers van sieraden op tentoonstellingen en jaarbeurzen  

 

                             Alle briefwisseling richten aan:  
Het college van burgemeester en 
schepenen,  

                           Grote Markt 1, 2000 Antwerpen 1. 
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Nieuwe bepalingen in de code van politiereglementen 
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In de code van politiereglementen worden 3 belangrijke maatregelen opgenomen. Ten eerste wordt 
van de verkoper van sieraden een onberispelijk gedrag verwacht. Ten tweede moet elke  verkoop 
van sieraden altijd gepaard gaan met de afgifte van een beschrijvend document met daarop de 
karakteristieken en de samenstelling van het edelmetaal, de edelsteen of de diamant, die verwerkt 
zit het verkochte sieraad. Tot slot zijn de aankopers van tweedehandssieraden verplicht om het 
publiek toegankelijk gedeelte van de inrichting te voorzien van camerabewaking om malafide 
praktijken te ontraden. Deze camera-uitrusting moet in orde zijn tegen uiterlijk 1/3/2018. 
 
De opname van deze bepalingen in de code van politiereglementen geeft de politie meer slagkracht 
om een onderzoek in te stellen bij een vermoeden van inbreuken én op te treden in geval van 
wanpraktijken. 
 
In bijgaande vindt u de inhoudelijke vereisten van het beschrijvend document. U mag de inhoud 
uiteraard personaliseren in de stijl van uw zaak. 
 
Het stadsbestuur rekent op uw welwillende medewerking om bij te dragen tot onze positie als zuiver 
juwelencentrum. Heeft u vragen? Mail ze naar bedrijvenloket@stad.antwerpen.be. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 

 
Bart De Wever 
Burgemeester 
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