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Persbericht 
 

Antwerpse diamant schittert opnieuw 
 
Antwerpen, 1 februari 2022 - Het Antwerp World Diamond Centre (AWDC), de officiële 
vertegenwoordiger van de Antwerpse diamantindustrie, kan 2021 afsluiten als het jaar van de 
comeback. Met 37,23 miljard dollar aan import en export van verhandelde diamanten doet de 
Belgische diamantsector het net iets beter dan in 2019, het jaar voor de pandemie. Maar de 
Antwerpse diamantsector wil zich vooral voorbereiden op de toekomst om haar leiderspositie, in een 
markt  waar steeds minder diamanten gedolven worden, te verstevigen. 
 

Antwerpen speelt haar historische koppositie sterk uit 
 
Dat in 2020 de schade van de pandemie in Antwerpen minder drastisch was dan in andere 
handelscentra was al een opsteker, maar ook in 2021 weet Antwerpen gebruik te maken van haar 
leiderspositie. Met 204,6 miljoen karaat doen we 6% beter dan in 2019.  De restricties op vlak van 
reizen en de beperkte sociale uitgaven zoals restaurantbezoeken en uitstpajes bij de gemiddelde 
consument hebben ruimte gelaten voor grotere luxe-aankopen zoals juwelen. De succesvolle 
eindejaarsperiode in juwelenverkoop bevestigd dat vermoeden. In het laatste kwartaal werden 
volgens experts ongeveer 42% meer juwelen verkocht dan in 2019. Voor heel 2021 verwachtte men 
meer dan 95 miljard dollar aan juwelenverkoop in de VS alleen, wat een stijging is van bijna 52%.  
 
 
CEO – Ari Epstein:”Het spreekt voor zich dat we met dit resultaat kunnen stellen dat de Antwerpse 
diamantsector de pandemieperikelen nu definitief achter zich heeft gelaten en we opnieuw naar de 
toekomst durven kijken. Antwerpen is de meest aantrekkelijke markt voor diamant en het is 
geruststellend dat ook in 2022 die trend zich verderzet.” 
 
De eerste veiling van ruwe diamant brak in Antwerpen alvast een record. Er werd maar liefst 130 
dollar per karaat geboden, 35% meer dan wat een gelijkaardig aanbod door hetzelfde bedrijf in Dubai 
opleverde. Dat is alvast eenn sterk signaal dat de kopersmarkt stevig in het zadel zit in Antwerpen. 
 
Die grote vraag heeft ook impact gehad op de diamantprijs, vraag en aanbod. Door de sterke 
eindejaarssprint, hebben veel diamantairs hun grote voorraden grotendeels kunnen wegwerken. 
Aangezien productie door de mijnbedrijven stabiel is gebleven, heeft de krapte in het aanbod van 
diamant de diamantprijs in 2021 sterk de hoogte ingeduwd. 
 

Blijven investeren in onze rol als wereldcentrum 
 
De toekomst van de diamant staat vast. Antwerpen als grootste en meest relevante wereldcentrum 
voor de handel in diamant is geen vanzelfsprekendheid. De pandemie heeft meer dan ooit 
aangetoond dat Antwerpen als wereldcentrum een ongekend aanpassingsvermogen heeft en waarom 
de stad historisch gezien steeds de nummer één is. Maar tegelijkertijd bewijst ze ook hoe de sector 
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klaar is voor verandering door toegenomen digitalisering, nieuwe innovatietrajecten en meer 
aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid.   
 
CEO – Ari Epstein:”We bewijzen elke dag opnieuw waarom Antwerpen zo belangrijk is voor de 
diamantsector. Sinds de pandemie zijn we gestart met onszelf heruit te vinden, door o.a. de “dual 
tenders” op te starten, samen met de stad krijgen de innovatieprojecten in de diamant steeds meer 
vorm, bedrijven experimenteren met NFT’s en Blockchain en SBD lanceert dit jaar nog een eigen 
platform voor Antwerpse diamant. Je voelt een nieuwe dynamiek op gang komen en met AWDC gaan 
we de banden met onze partners verstevigen door nog meer in te zetten op Antwerpen als 
ontmoetingsplaats voor diamant.”  
 
In een markt waar het aanbod steeds kleiner zal worden, zal het belangrijk worden om als 
wereldcentrum voor diamant het verschil te kunnen blijven maken voor onze diamanthandelaars en 
Antwerpen te blijven positioneren als de meest relevante plek voor diamanthandel op vlak van 
aanbod, prijs, innovatie en als bruggenbouwer tussen de handel en de juwelensector. 
 
Over ons: 
Antwerp World Diamond Centre (AWDC) coördineert en vertegenwoordigt officieel de Antwerpse diamantsector, 
wereldleider in de diamanthandel. In die rol promoot AWDC de gehele diamantsector in binnen- en buitenland en wordt 
AWDC ook internationaal erkend als ontmoetingsplaats, woordvoerder en bemiddelaar voor de gehele Belgische 
diamantgemeenschap. 
 
86% van alle ruwe diamanten en 50% van alle geslepen diamanten passeren via Antwerpen. Diamant vertegenwoordigt 5% 
van de Belgische uitvoer van goederen en diensten en 15% van de Belgische uitvoer buiten de EU. Diamant is daarmee het 
belangrijkste Belgische exportproduct buiten de EU. 
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