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België en China gaan gegevens over de handel in ruwe diamant
geautomatiseerd uitwisselen

Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters maakt bekend
dat België en China vanaf vandaag geautomatiseerd gegevens over de handel in ruwe diamant
zullen uitwisselen: “Deze samenwerking kadert binnen het Kimberley Process, dat een streng
controlesysteem invoerde voor de handel in ruwe diamant, waardoor de handel in conflictdiamant
op tien jaar tijd daalde van 15 % naar 0,2 %.” Deelnemende landen aan het Kimberley Process
engageren zich om de strenge normen te respecteren, en enkel handel te drijven met landen die
ook lid zijn van het Kimberley Process Certification Scheme (KPCS). Vandaag treedt dit KPCS een
nieuwe fase in, dankzij de geautomatiseerde en beveiligde gegevensuitwisseling tussen België en
China.
“Met 84 % van alle ruwe diamant die via Antwerpen passeert, is België nog steeds wereldleider”,
aldus Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters. Jaarlijks
worden in het Diamond Office in Antwerpen, dat als douanekantoor alle import- en
exportformaliteiten centraliseert en bestaat uit experten van de FOD Economie, de douane, en
experten van het Antwerp World Diamond Centre, zo’n 72 ton diamant gecontroleerd.
Via het Diamond Office reikt de FOD Economie in naam van België, en als één van de bevoegde
Kimberley Process autoriteiten van de Europese Unie, jaarlijks ongeveer 28.000 KP-certificaten uit
voor de export van zendingen ruwe diamant. Ook worden er jaarlijks door de FOD Economie
ongeveer 10.000 KP-certificaten bij import gecontroleerd. Gelet op deze aantallen, is België één van
de belangrijkste KP-autoriteiten binnen het KPCS. De informatie en gegevens van deze KP-certificaten
wordt gedeeld met alle betrokken handelspartners. Op die manier kunnen zij controleren of de
inhoud van een geïmporteerde of geëxporteerde lading diamant, overeenkomt met de gegevens op
het certificaat.
“Op dit moment gebeurt deze informatie-uitwisseling via e-mail,” aldus vicepremier en minister voor
Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters. “Een omslachtig en tijdrovend werk. Dankzij de
ondertekening van een MOU Memorandum of Understanding tussen de KP-autoriteiten van België en
China, zal deze gegevensuitwisseling voortaan geautomatiseerd en beveiligd gebeuren.” In 2013
werd een soortgelijk MOU akkoord afgesloten tussen België en India.

Vorig jaar exporteerde Antwerpen ruim 6 miljoen karaat ruwe diamant en 1,9 miljoen karaat
geslepen diamant naar China. Goed voor een totale waarde van 54,7 miljard dollar. China van zijn
kant exporteerde 2,3 miljoen karaat ruwe diamant en 2 miljoen karaat geslepen diamant naar
Antwerpen, goed voor een waarde van ongeveer 3,84 miljard dollar.
Dankzij de nieuwe samenwerking zal informatie zoals het Kimberley Process Certification nummer,
de datum van afgifte, de vervaldatum, het land van herkomst, het land waar de diamant werd
ontdekt, de uitvoerder, de invoerder, het gewicht en de waarde voortaan geautomatiseerd worden
uitgewisseld.
“Het Kimberley Process blijft zijn nut bewijzen en we zijn dan ook tevreden dat dit systeem mee
evolueert met de nieuwste technologische mogelijkheden,” aldus vicepremier en minister voor Werk,
Economie en Consumentenzaken Kris Peeters. De uitwisseling van de gegevens zal accurater en
sneller gebeuren. Hierdoor kunnen discrepanties in deze gegevens sneller ontdekt worden, waardoor
eventuele probleemgevallen sneller geïdentificeerd kunnen worden.
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