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Leeswijzer rapport 2021
Dit document vormt een aanvulling op het

eerder onderzoek naar de innovatiekracht bij

diamantbedrijven in Antwerpen dat werd

opgesteld door stad Antwerpen in

samenwerking met Verhaert | Masters in

Innovation. Dit jaarlijks rapport geeft een

update over de verschillende prioritaire

hefbomen voor innovatie die worden

besproken door een groep van industrie-

experten in Antwerpen.

Het jaar 2021 werd net zoals vorig jaar
beïnvloed door de pandemie en de
gezondheidscrisis heeft ook effect gehad in de
diamantsector. Volgens FOD Economie vond
nauwelijks een inkrimping van registraties
plaats. Bevraagde experten merken dan weer
op dat er een inkrimping plaatsvond in termen
van het aantal bedrijven en de
werkgelegenheid, en anderzijds tegen najaar
2021 voor het herstel van de handelsvolumes,
de komst van nieuwe start-ups en vernieuwing
bij de blijvers.

Zoals dat vaak geldt bij crisissituaties,
worden organisaties geprikkeld om de zaken
anders aan te pakken.

Het rapport van 2021 en de 
inschrijfprocedure is te raadplegen via: 
www.ondernemeninantwerpen.be/Diamant
enInnovatie

In dit werkingsjaar werden 4 bedrijven
persoonlijk begeleid. Elk traject sloot aan bij
een of meerdere prioritaire thema’s die
hierna besproken worden. De beoogde
realisaties vormen potentieel een hefboom
voor de diamantsector.

In een kort interview lichten deze
ondernemers hun uitdagingen en hun
oplossing toe, en beschrijven ze hoe dit
traject hen heeft ondersteund bij het creëren
van een oplossing.

Heb je ook interesse om een innovatietraject
op te starten? Lees de selectievoorwaarden
en –procedure op onderstaande link.

http://www.ondernemeninantwerpen.be/DiamantenInnovatie
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00 Korte samenvatting rapport 2021

In een korte samenvatting overlopen we de

zes prioritaire hefbomen voor innovatie.

Financiering en bancaire dienstverlening blijft

ook in 2021 een cruciaal aandachtspunt in het

ondernemerschap. De in voege getreden

basisbankendienst vormt een nieuw

instrument voor diamantairs, naast bestaande

innovatieve initiatieven van gespecialiseerde

betalingsplatformen.

Ook digitalisatie blijft een interessant

werkveld om processen verder te

standaardiseren en vereenvoudigen, en in te

zetten op compliance-documentatie en

tracking-technologie.

Qua robotisering & automatisatie dienen we

te blijven ondernemen om de loonkost laag te

houden van gespecialiseerde dienstverlening.

Investeringen kunnen soms door meerdere

partijen gedragen worden, of gefinancierd

worden vanuit programma’s zoals VLAIO.

Samen met een panel van experts werden de
geselecteerde hefbomen voor innovatie uit 2020
besproken en werd er teruggeblikt op het werkingsjaar
2021.

De meeste Antwerpse diamantbedrijven zijn relatief
sneller gerecupereerd uit het Covid-dal tegenover de
andere globale diamanthubs. Antwerpen is erin
geslaagd om zijn verkoop op peil te houden met slow
moving stocks. Globaal wist Antwerpen haar positie te
versterken, terwijl andere hubs, denk aan Israël en India,
een deel van hun positie verloren, zeker wat betreft de
handel in ruwe diamant.

Innovatie situeerde zich in 2021 bij Antwerpse
diamantbedrijven vooral in het nadenken over nieuwe
businessmodellen en het digitaliseren van processen.
Ook zien we dat er gespecialiseerde bedrijven zich buigen
over technische vraagstukken. Overige strategische
uitdagingen die we detecteerden spitsen zich toe op
compliance en provenance. Deze thema’s vallen binnen
de scope van dit rapport voor zover ze betrekking hebben
op digitalisering en het transparanter maken van
processen.

Data-analyse blijft ook in 2021 een 
onderbenutte hefboom voor innovatie.

Experten menen dat er geen georganiseerde

data-verzameling, noch analyse in de pijplijn

zit, alhoewel één begeleide organisatie in een

innovatietraject hier expliciet toegevoegde

waarde rond ontwikkeld heeft.

Qua netwerking zien we nieuwe initiatieven

opduiken richting verticale integratie in de

waardeketen en gedeelde ontwikkeling van

nieuwe tools of platformen.

En ten slotte blijft ook de opkomst van

synthetische diamant een interessante

hefboom om verder op te volgen, zowel

binnen de juwelen- als de industriële markt.

Zowel binnen de handel, als de productie en

de detectie kan Antwerpen een unieke rol

opnemen in dit groeiende ecosysteem.
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01          Financiering Expertenopinie uitdagingen

Bancaire (basis) dienstverlening

• Groter probleem dan ‘financiering’ wegens
wettelijke verplichting om als onderneming een
Belgische bankrekening te hebben versus
doorgedreven risicobeleid waardoor vele
diamantairs deze basisdienstverlening niet
vastkrijgen; bankability van de sector ligt laag.

Snelle internationale geldtransacties

Belgische banken creëren een hiaat met betrekking
tot het mogelijk maken van snelle en grote
internationale geldtransacties, die vaak nodig zijn in
de diamantsector.

Financiering

- Vele diamantairs kennen de weg niet om 
financiering aan te trekken zoals venture capital, 
business angels, subsidies e.d. Ook een business 
proposal pitchen bij de bank kan reeds ver staan 
van sommige diamantairs hun ervaring. 

- Financiering in de sector is, zeker doordat COVID 
onrechtstreeks gezorgd heeft voor veel 
gezondere bedrijven en bij uitstek in Antwerpen, 
in mindere mate als een probleemgebied 
beschouwd.

Accelerators voor financiering

Goedkeuring wet Basisbankendienst

Op 22 oktober 2020 is de wet ‘Basisbankendienst’
goedgekeurd, die een oplossing kan bieden voor
diamanthandelaars en voor buitenlandse
bedrijven die zich in Antwerpen willen vestigen.
De wet zorgt ervoor dat ondernemers die bij drie
banken een weigering krijgen om een
bankrekening te openen, zich nu zullen kunnen
wenden tot bankdienstkamer bij de Federale
Overheidsdienst Economie, én tot Ombudsfin die
samen een Belgische bank zullen aanduiden die de
ondernemer moet servicen. Hoewel de wet
goedgekeurd is, is het voorlopig nog wachten op
de concrete uitvoering er van.

Diamantondernemers kunnen via de
sectororganisaties blijven meewerken aan
structurele oplossingen om het aanwezige
vertrouwen te verhogen. Voor dit thema kan als
individu innovatie veel moeilijker gerealiseerd
worden.

Ten slotte leveren ook nieuwe initiatieven rond
compliance en tracabiliteit (zie ook later) het
potentieel om de bankability van de sector te
verhogen.

“Het systematisch weren van een hele 
sector door banken verhindert niet alleen de 
groei maar ook de innovatiekracht van de 
Antwerpse diamantsector.”

Karen Rentmeesters, AWDC
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01          Financiering Snelle internationale geldtransacties

• Naast bestaande, traditionele en voornamelijk
buitenlandse banken, zoals State Bank of India,
National Bank of Fujeirah, Bank of India, ABN
Amro zijn er initiatieven uit binnen-en
buitenland, met name gespecialiseerde
betalingsplatformen zoals Frontyrion die
internationale geldtransacties faciliteren. De
AWDC AML-compliance helpdesk beschikt over
een lijst van buitenlandse banken en
betaalplatformen waarmee afspraken zijn
gemaakt.

• Deze initiatieven kennen echter ook hun
beperkingen. Zo biedt niet elk van deze spelers
online diensten aan, blijven ze selectief met
hun klanten en past de diamantsector toch niet
helemaal in hun derisking strategie.

• Eerder ontstonden ook reeds initiatieven die
ook snel weer verdwenen. Het blijft dus
voorlopig een uitdaging om een duurzame
oplossing te vinden.

Voor meer info:
Vlaio website
AWDC AML & compliance help desk

Financiering

• In 2021 werden enkele webinars ingericht om
de Antwerpse diamantsector beter bekend te
maken met subidiekanalen bij VLAIO.

https://www.vlaio.be/
https://www.vlaio.be/
https://www.awdc.be/en/aml-and-compliance-helpdesk
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02          Digitalisering Expertenopinie uitdagingen

Administratie | Financiële en non-financiële 
compliance

• Digitalisering, standaardisering en
vereenvoudiging voor zowel financiële als
non-financiële compliance is een pijnpunt.

• Compliance-vereisten om data in te zamelen
doorheen de waardeketen liggen, zeker voor
kleine spelers, hoog. Ook voldoen aan de
wensen van klanten m.b.t. traceerbaarheid is
moeilijk.

Digitalisering in drie lagen

Digitalisering kan plaatsvinden op drie niveaus:
1. up-to-date website en aanwezigheid op

sociale media;
2. online trading-platformen en 

traceerbaarheid; 
3. nieuwe diensten en business modellen
Er zijn echter veel diamantairs voor wie het
geheel van digitalisering een uitdaging blijft.

• Tijdens corona werd steeds meer gebruik
gemaakt van online trading platformen en
tenders, wat niet voor elke diamantair een
evidentie was.

“Technologieën en digitale 
transformatie kunnen bijdragen om de
17 Sustainable Development Goals te 
behalen. Geloofwaardige data frameworks
en Environmental Social Governance (ESG) 
implementatie moet een prioriteit worden 
voor alle sectoren.”

Iris Vanderveken, RJC

Accelerators voor digitalisering

Administratie | Financiële compliance

De steeds strengere vereisten, zeker in
België / Antwerpen rond financiële
compliance en digitalisering bieden
opportuniteiten om de troeven rond
transparantie en "due diligence" in
Antwerpen verder te bestendigen en nog
meer uit te spelen ten opzichte van
concurrenten.
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02          Digitalisering Administratie | Non-financiële compliance

Compliance benchmark

Een gestandaardiseerde meting zou weergeven
tot welk niveau een organisatie aan compliance-
criteria voldoet. Zo’n dashboard kan ook
interessant zijn voor bedrijven die vandaag al
compliant zijn met bepaalde frameworks, maar
willen ontdekken hoe deze compatibel zijn met
andere kaders. Bovendien zou dit initiatief actief
kunnen bijdragen aan de bankability van de
sector

Technologie

• Een van de interessante recente
ontwikkelingen is dat enkele mijnbouwers
gestart zijn met nieuwe tracking-technologie
waardoor de diamant wordt getraceerd vanaf
de mijn tot bij de juwelier. Ook in Antwerpen
zijn bedrijven gekend die bijvoorbeeld werken
aan de verticale integratie van mijnbouw tot
juwelenindustrie.

• Daarnaast blijft ook de zoektocht naar unieke
digitale identifier ‘fingerprint’ van een
diamant een hot topic.

• Nieuwe technologieën zoals augmented en
virtual reality bieden kansen voor innovatieve
dienstverlening en winkelervaringen.

Kleine bedrijven

• Via digitalisatie kunnen processen voor papieren
administratie, stockbeheer en andere worden
geoptimaliseerd en geautomatiseerd. Hiervoor
zijn al aangepaste software en templates op de
markt, op maat van kmo’s.

• Ontdek jouw digitale maturiteit met de quick
scan van de Vlaamse Overheid, VOKA en Deloitte
en vergelijk je score ten opzichte van
sectorgenoten. Nadien ontvang je concrete tips
om de digitale competitiviteit van je bedrijf te
versterken.

• Ook UNIZO organiseert regelmatig infosessies en
inspiratiecafés op vlak van digitalisering.

Digitalisering in drie lagen

• Gebruik maken van de kracht van het digitale
biedt een nog onbenut potentieel voor een
industrie die al eeuwenlang vertrouwt op
eenzelfde manier van zaken doen.

• Online verkoopskanalen raken verder
ingeburgerd

• Custom design-platformen voor eindklanten zoals
Blue Nile’s ‘Build Your Own Ring’ winnen aan
populariteit.

AWDC’s ondersteunende tools
Digitale quick scan VOKA / Vlaamse Overheid
Advies & info digitalisering UNIZO

https://www.awdc.be/en/kyc
https://www.awdc.be/en/kyc
https://www.voka.be/digitale-quick-scan
https://www.voka.be/digitale-quick-scan
https://www.voka.be/digitale-quick-scan
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/coaching-en-advies/unizo-advies-en-informatie-rond-digitalisering
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03          Automatisering  &  robotisering Expertenopinie uitdagingen

Substantiële investeringen om kostenefficiëntie
te bereiken

• Experten zien een behoefte naar verdere
kostenefficiëntie. Aan de hand van
automatisatie door slimme robots met nieuwe
state of the art mogelijkheden kunnen
bepaalde menselijke acties vervangen worden.

• Deze automatisaties moeten echter vaak
specifiek ontwikkeld worden voor
diamanttoepassingen, waardoor investeringen
vaak substantieel zijn.

Toepassingen

• In de diamantsector onderscheiden we kansen
tot automatisering en robotisering in
productie, ondersteunende diensten en het
bepalen van herkomst en traceerbaarheid.

• Automatisatie: zoals ook bij het thema
‘digitalisering’ besproken, kunnen
bedrijfsprocessen zoals facturatie, stockbeheer
en (eerstelijns)communicatie met de klant
geautomatiseerd worden.

• In robotisering en automatisatie kunnen
nieuwe technologieën zoals 5G en
geconnecteerde sensors (Internet Of Things /
IOT) het verschil maken in de haalbaarheid van
sommige toepassingen.

• Specifieke uitdagingen in robotisering:
machines moeten rekening kunnen
houden met problematiek van de
mechanische tolerantie van de gehele
keten en eigenschappen gerelateerd aan
de verschillen in kristalrichting.

Accelerators

Substantiële investeringen om
kostenefficiëntie te bereiken

• Subsidieprogramma’s VLAIO vormen
mogelijke hefboom. Zie ook topic
‘financiering’ voor links naar
subsidieverleners. Verschillende
dienstverleners bieden ondersteuning
aan bij het opmaken van deze
subsidiedossiers.

• Ook samenwerkingen met gelijkgestemde
partners kunnen investeringen spreiden.
In dat geval dienen heldere afspraken
gemaakt worden over het gedeelde
gebruik van zowel de machine(s) als de
Intellectual Property (IP).
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03          Automatisering  &  robotisering Toepassingen

Automatisatie 

• Het graden van diamanten aan de hand 
van artificiële intelligentie lijkt door te 
breken bij instanties als Sarine. 

• Artificial Intelligence (AI)I lijkt echter ook 
op te komen in de optimalisatie van de 
keten van mijn tot juwelier, pro-actief
stockbeheer en het inkorten van het 
slijpproces met bijhorende grading.

• Ook in het slijpen van diamanten, een 
arbeidsintensief proces vinden nieuwe 
innovaties plaats richting automatisatie.

Robotisatie

• Het versnellen van de verwerkings-
processen met slimmere scans om
honderden stenen per uur te behandelen
en het decentraliseren van knowhow
met nieuwe diensten.

• ‘Industrie 4.0’ blijft een belangrijke
driver op Vlaams niveau om competitief
te blijven in de globale economie, waar
de arbeidskost een belangrijke handicap
vormt voor lokale ondernemers. Agoria
detecteerde 7 cruciale transformaties
voor een performante maakindustrie in
Vlaanderen (zie link).

“Met Industrie 4.0 zien we       
kansen voor diamant in nieuwe 

slijptechnieken en automatisatie van 
verschillende processen. Hierin is erg veel 
lokale expertise aanwezig om te benutten.”

Ann Peeters, Agoria

Inspirerende artikels:
• How AI changes diamond manufacturing
• How blockchain automates and transforms

transparency
• New algorithms for diamond scanning
• Fabriek van de Toekomst, 7 cruciale (Agoria)
transformaties

• 5G: de volgende generatie van het
supersnelle netwerk maakt toepassingen
mogelijk zoals gedetailleerde
aansturingen van robotarmen. Zo wordt
gedacht aan operaties op afstand (mixed
reality). Ook in de diamantnijverheid kan
zo lokale expertise geëxporteerd worden
voor bv. slijpen op afstand.

• IOT: Internet of Things voorziet
toestellen van sensoren en deelt data
met zijn omgeving. Op deze manier
kunnen onderhoudsbehoeftes ingeschat
worden, of productieprocessen op elkaar
ingesteld worden en op afstand
geraadpleegd.

https://blog.sarine.com/how-artificial-intelligence-is-changing-diamond-manufacturing
https://blog.sarine.com/how-artificial-intelligence-is-changing-diamond-manufacturing
https://blog.sarine.com/how-artificial-intelligence-is-changing-diamond-manufacturing
https://www.clickz.com/diamond-industry-blockchain/227369/
https://www.clickz.com/diamond-industry-blockchain/227369/
https://www.clickz.com/diamond-industry-blockchain/227369/
https://www.clickz.com/diamond-industry-blockchain/227369/
https://www.clickz.com/diamond-industry-blockchain/227369/
https://www.imec-int.com/en/articles/innovative-algorithms-make-industrial-ct-scanners-faster-and-more-accurate
https://www.imec-int.com/en/articles/innovative-algorithms-make-industrial-ct-scanners-faster-and-more-accurate
https://www.imec-int.com/en/articles/innovative-algorithms-make-industrial-ct-scanners-faster-and-more-accurate
https://www.imec-int.com/en/articles/innovative-algorithms-make-industrial-ct-scanners-faster-and-more-accurate
https://www.imec-int.com/en/articles/innovative-algorithms-make-industrial-ct-scanners-faster-and-more-accurate
https://www.madedifferent.be/nl/projecten/7-transformaties
https://www.madedifferent.be/nl/projecten/7-transformaties
https://www.madedifferent.be/nl/projecten/7-transformaties
https://www.madedifferent.be/nl/projecten/7-transformaties
https://www.madedifferent.be/nl/projecten/7-transformaties
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04          Data-analyse Expertenopinie uitdagingen

Geaggregeerde / Sectoraanpak
• Diamantsector in een beginstadium
• Business Intelligence op een laag pitje,

dezelfde impact is door individuele
ondernemers niet mogelijk.

• De mogelijkheden die geaggregeerde data,
data van verschillende actoren en
ondersteuning door lokale leveranciers in
Artificial Intelligence (AI)I en engineering
zouden kunnen bieden om strategische
beslissingen te ondersteunen, blijven
ruimschoots onderbenut.

Data
• Weinig of geen (relevante) datasets (met

voldoende kritische massa) beschikbaar
• Data worden zelden vrijgegeven of gedeeld
• In samenwerkingen: wie is eigenaar van de

data?
• Bezorgdheid in verband met cybersecurity

Accelerators

Geaggregeerde / Sectoraanpak

De analyse van markt- en (geaggregeerde)
verkooptendenzen via eenvoudige tools kan
leiden tot een verbeterd inzicht als ondernemer
en kansen voor groei.

We moeten helaas vaststellen dat er geen
georganiseerde data-verzameling, noch
analyse in de pijplijn zit. De experten
ervaren dit als een belangrijke
tekortkoming.

Data
Tradingplatformen zoals RapNet en Get-
Diamond verzamelen wél data uit de online
transacties van haar gebruikers.

Betreffende information en cyber security
ligt de focus van AWDC Security Office
voornamelijk op information en cyber threat
beeldvorming, sensibilisering van
zaakvoerders en medewerkers, advies in
verband met best practices en cyber
incident management.

AI kan grote datasets analyseren op
complexe verbanden. Dat kan gebruikt
worden in automatisatie (zie eerder) of voor
dashboards voor ondernemers. Door het
opvolgen van markttendenzen kunnen bv
prijszettingsstrategieën bepaald worden.

“Meten is weten. Door puzzelstukjes 
informatie samen te leggen kunnen we pro-actiever 
ondernemen”

Nader Murad, ADMP
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05          Netwerken over industriegrenzen heen
Expertenopinie uitdagingen

Individuele acties laten kansen liggen
• Innovatie veelal op individueel niveau, voor

eigen ontwikkeling zonder gelijkgestemde
partner

• Bedrijven mislopen zo complementariteit en
waardecreatie

• Faciliterende rol en hefboompotentieel

van sectororganisaties onderbenut

• Aanspreekpunt voor innovatie ontbreekt

Samenwerking in de waardeketen
• Open innovatie vormt een nieuw mantra in een 

steeds competitiever ecosysteem, waarbij 
bedrijven samenwerken om innovaties te 
realiseren. 

• Het is ook aan de sector om te ontdekken hoe 
ketensamenwerkingen kunnen leiden tot 
synergie.

Accelerators

Individuele acties laten kansen liggen
● Sterkte van de Antwerpse triple helix (industrie,

overheid, universiteit) benutten
● Sterke samenwerkingsbereidheid tegenover

andere diamanthubs
● Organisaties zoals de stad Antwerpen, AWDC,

ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. (cross-overs
met creatieve ondernemers) en Flanders
District of Creativity (cross-overs met mode)

kunnen geïnteresseerde ondernemers
adviseren over lopende kruisbestuivings-
initiatieven en -organisaties, B2B-netwerken
faciliteren en mogelijke werkwijzen en nuttige
contacten aanreiken bij bijvoorbeeld
universiteiten.

Samenwerking in de waardeketen

• Langetermijncontracten en zichthouder-
schap blijft een belangrijke strategische
pijler in de traditionele handelsketen.

• Opkomst innovatieve technologische
spelers die keten duurzamer willen maken
via verticale integratie, wat voordelen biedt
zoals traceerbaarheid, het delen van
waardevolle data, transparantie ten
opzichte van klanten en het delen van
investeringen.

• Ter inspiratie: In de Vlaamse landbouw-
sector vormen samenwerkingen via shared 
services een effectief systeem om 
investeringen te delen en collectief 
bepaalde machines collectief te benutten. 
Een digitaal reservatie- en registratie-
systeem organiseert alles automatisch. 

Flanders DC
AWDC Webinars & Events
ANTWERP. POWERED BY CREATIVES. (APBC)
LinkedIn Business In Antwerp
Inspiratie: Machinering in de landbouw

“Samenwerkingen doorheen de keten 
bieden ongekende synergieën.”

Dave Oste, HB Diamonds

https://www.awdc.be/calendar
https://www.apbc.be/
https://www.linkedin.com/showcase/business-in-antwerp/
https://www.innovatiesteunpunt.be/nl/themas/digitaal-registratiesysteem-machinering
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06          Synthetische diamanthandel Gem quality

Expertenopinie uitdagingen

De volgende elementen worden aangehaald door
de experten over dit thema:

• Handel: enkele jaren geleden opkomst van
nieuwe spelers die handelen in diamant, vaak
als bijkomende juridische entiteiten van
bestaande bedrijven in sector.

• Productie & locatie: De productie van
synthetische "gem-quality" diamant evolueert
razendsnel, waarbij producenten, met
zwaartepunt in China, steeds grotere volumes
en consistentere kwaliteiten kunnen
produceren, waarbij dit segment steeds
sterker richting massaproductie neigt.
Vlaanderen is tot dusver geen aangetoonde
geschikte locatie voor productie.

• Consument: er is een stijgende belangstelling
van de consument in het synthetische product
op de juwelenmarkt.

• Differentiatie: blijft cruciaal aandachtspunt.
Momenteel ook nog soms een ‘war of words’:
discussie over argumenten milieu-impact en
andere selling points.

• Detectie: duidelijke nood aan apparatuur die
beide productstromen van elkaar kan
onderscheiden.

Accelerators

Handel

• Niets hoeft de Antwerpse handelaars te
weerhouden om te handelen in synthetische
diamant.

• Aanvaarding sector lijkt verder te groeien,
onder meer door het aanhouden van hoge
winstmarges bij de verhandeling. Enkele
experts maken echter de bedenking dat de
massaproductie de huidige (hoge)
winstmarges en dus ook populariteit in een
B2B omgeving op korte termijn kan doen
dalen.

Productie & locatie

• Stijging in voorspelbaarheid van productie.

• Voorlopig niet mogelijk om generieke positie
te bepalen over de geschiktheid van
Antwerpen als locatie voor productie.

• Case-per-case analyse nodig van business
model, aanwezige technologische kennis,
energienoden, afzetmarkt, noodzakelijk
partnernetwerk, kapitaalbehoeften, …

Consument

• Stijging populariteit in bepaalde segmenten
en doelgroepen door de dalende prijs en
hogere beschikbaarheid.

“Synthetische diamanten zijn niet langer 
onder de radar in Antwerpen.”

Thierry Silber, MadeStones
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06          Synthetische diamanthandel
Industriële applicaties

Expertenopinie uitdagingen

Bestaande toepassingen
Diamanten aambeelden, lenzen, plaatjes en
granules verzorgen al jaren de toepassingen van
snijden, boren en polijsten.

Toepassingen in groeimarkten

Nieuwe toepassingen in spitstechnologie voor
synthetische diamant bevinden zich oa. in het
domein van de optica, laser-, nanotechnologie en
advanced computing.

Accelerators

Bestaande toepassingen
Binnen de industriële toepassingen lijkt de
toekomst verzekerd voor synthetische diamant, in
diverse industrieën zoals staal en ijzer, laser en
optica, ruimtevaart, mijn- en tunnelbouw,
(machine)bouw, olie en gas en elektronica.

Toepassingen in groeimarkten
Naar verwachting zullen hoogtechnologische
toepassingen voor synthetische diamant de
komende jaren nog uitbreiden. Vanuit technisch
oogpunt maken de unieke eigenschappen de
diamant tot een zeer aantrekkelijk product, mede
door de verlaagde aankoopprijs en dit in diverse
sectoren met hoge kwaliteitseisen zoals
ruimtevaart en quantum computing.

Differentiatie

• Heldere onderscheidende documentatie en
nomenclatuur voor beide stromen helpt
retailers, die vaak beide producten willen
aanbieden, om consumenten in te lichten
zodat zij een geïnformeerde keuze kunnen
maken.

• In marketing worden factoren genoemd zoals:
transparantie in het maakproces, gevolgde
standaarden en milieuvriendelijke aspecten

• Informerende communicatie in plaats van
negatieve storytelling als basis voor een
sterke differentiatie in marketing

• Natural Diamond Council (NDC) leidde het
voorbije jaar alvast enkele
marketingcampagnes voor natuurlijke
diamant. De sector als geheel kan leren nog
beter het verhaal van natuurlijke diamant
naar buiten te brengen

Detectie

• Innovatie in de markt van
screeningstoestellen. In New York én in
Antwerpen zijn op initiatief van Natural
Diamond Council (NDC) ASSURE-labs actief,
waar screeningstoestellen worden
gevalideerd. Een toestel dat de test doorstaat,
krijgt het ASSURE-testcertificaat voor
een diamond verification instrument.
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Mr. Nader Murad
Founder DiAntwerp

07          Interview Antwerp Diamond Manufacturers Platform (ADMP) /DiAntwerp oktober 2021

Innovatie-uitdaging

De coöperatieve vennootschap ‘Antwerp Diamond
Manufacturers' Platform’ (ADMP) is ontstaan door een
aantal uitdagingen waar de Antwerpse
diamantbewerkers de laatste jaren tegenaan botsten.

Het aanbod op de internationaal bekende platformen
is reusachtig. Slechts een fractie van hun aanbod zijn
‘in Antwerpen bewerkte stenen’. Er liggen dus kansen
voor een platform dat meer zichtbaarheid creëert voor
het lokale aanbod. Daarnaast hanteren de bestaande
platformen geen fabrikantenbenadering, wat
contraproductief werkt voor de prijszetting van de
goederen van de Antwerpse diamantfabrikanten.

Bovendien hebben een groot aantal lokale bedrijven
geen eigen online verkoopkanalen, dus zocht ADMP
een alternatief. De uitdaging lag in het concreet vorm
geven van een competitief Antwerps platform, dat
DiAntwerp gedoopt werd.

Oplossing van ADMP

De oprichting van de coöperatieve vennootschap is een
initiatief van zeven gerenommeerde Antwerpse
diamantbewerkers en de werkgeversorganisatie
Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid (SBD).

De structuur van de coöperatie is een
goede manier om eenvoudig kennis te
delen met sectorgenoten. De processen zijn
ook zo opgesteld zodat nieuwe leden niet
naar de notaris moeten indien ze willen
toetreden.

Ben je een diamantproducent en gevestigd 
in Antwerpen, contacteer dan 
info@diantwerp.com

ADMP biedt haar leden een gepersonaliseerde
webpagina op een online platform voor het
verhandelen van natuurlijke diamant, met
bijbehorende mobiele applicatie. ADMP voorziet in een
systeem waardoor de stock automatisch wordt
geüpdatet. Zo streeft men ernaar dat de weergegeven
stock op het platform accuraat is en potentiële kopers
niet teleurgesteld worden bij niet-beschikbaarheid.

Verder zal de Antwerpse diamantindustrie haar eigen
online platform beheren en qua zichtbaarheid en
promotie alles zelf in handen hebben.

Ten slotte is de gemeenschappelijke investering van de
ontwikkelkosten ook financieel veel voordeliger voor de
leden. De individuele kost per lid ligt zelfs lager
tegenover de prijs van een eenvoudige website. In
tegenstelling tot andere platformen zal ADMP ook
online veilingen organiseren om de lokale producenten
extra in het licht te zetten.

De leden van het platform zullen ook toegang krijgen
tot de geanonimiseerde data waardoor zij inzichten
kunnen verschaffen in de activiteit, welk type goederen
veel worden verkocht, welke stock overblijft etc.

Hoe heeft de begeleiding ADMP geaccelereerd? 

“Het programma heeft ons geholpen met het
identificeren van onze unieke voordelen op een
heel creatieve manier. Tijdens de workshops met
oefeningen rond value mapping hebben ze ons
helpen nadenken over hoe we ons product konden
differentiëren tegenover de concurrentie. Tijdens
het innovatietraject hadden we consultants ter
beschikking die naar ons project keken vanuit
verschillende hoeken. De experts hebben ons
geïnspireerd en de ‘nichebenadering’ van het
platform ook gevalideerd.”

mailto:info@diantwerp.com
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08          Interview Antwerp Diamond Guild oktober 2021

Innovatie-uitdaging

De huidige marktmechanismen rond prijszetting, zeker
voor de artistieke markt, missen volgens Alexander
Dayekh een aantal cruciale factoren waardoor de prijs
van diamanten vandaag op een complex samenspel
van parameters wordt bepaald zoals bijvoorbeeld is
besloten in het Rappaport-systeem. Geen van al die
prijsbepalingssystemen houdt rekening met de
artistieke meerwaarde. Waarderingen van eenzelfde
steen zullen niet exact hetzelfde resultaat opleveren
bij verschillende juweliers.

Deze premisse zorgt ervoor dat financiële markten een
diamant vandaag niet beschouwen als een stabiele
investering zoals de manier van prijszetting gebaseerd
op goud of zilver. Banken werken niet met willekeurige
waardebepalingen waardoor een diamant door hen
niet beschouwd kan worden als een handelsactief. Een
transparantere en tweezijdige waardering op basis van
de objectieve eigenschappen van de steen zou dit
kunnen mitigeren.

Antwerpen kan haar marktpositie voor artistieke
diamantvormen beter beschermen tegenover
lageloonlanden dan bij de normale slijpvormen.
Hierdoor is het van alle belang dat het vakmanschap
van deze artistieke diamanten op een correcte manier
wordt gewaardeerd.

Alexander’s ambitie is niet alleen
persoonlijk gedreven, maar kan ook een
grote impact hebben op de volledige
industrie met nieuwe opportuniteiten door
heel de leveringsketen.

Als je geïnteresseerd bent in dit traject en 
erbij betrokken wil worden, contacteer 
Alexander Dayekh dan via facebook of 
alexander@dayekh.com

Vandaag is het moeilijk voor handelaars om de
exacte premium te bepalen bij artistieke diamanten.

Oplossing van ADG

Alexander wenst deze artistieke meerwaarde
meetbaar te maken en wil dit aanpakken door een
nieuwe waardebepalingsmethode in te voeren die
gebaseerd is op de lichtperformantie van stenen,
complementair aan de klassieke 4 C’s.

In de geschiedenis is de lichtprestatie van een steen
altijd al een fundament voor waardering geweest,
al was tot voor kort de technologie nog niet
voorhanden om deze objectief te meten. Hoewel
instanties als Gemex vandaag al
lichtprestatiecertificaten uitreiken, zijn deze
gebaseerd op een relatieve schaal, die anders
ingevuld wordt per labo. Als zodanig kan deze
schaal dus nog niet toegepast worden op
prijszettingsmechanismen.

Alexander werkte daarom samen met Gemex aan
een gecalibreerde numerieke schaal gebaseerd op
achterliggende metingen. Elke graad op de schaal
kan dan vertaald worden naar een bepaalde
premium bovenop de diamantindex.

Hoe heeft de begeleiding ADG geaccelereerd? 

“Het programma heeft ons goed geholpen op
een zeer discrete manier. Zij hebben ons
bijgestaan bij het opmaken van een concrete
pitch. Van nature deel ik altijd heel veel
informatie maar zij hebben mij geholpen om dit
samen te vatten tot het meest essentiële,
hoewel ons publiek heel breed is. Het krijgen
van een tweede opinie rond het potentieel van
deze innovatie was heel waardevol voor ons.”

Mr. Alexander Dayekh
Founder Antwerp Diamond Guild

mailto:alexander@dayekh.com
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09          Interview Madestones oktober 2021

Innovatie-uitdaging

Voor Thierry begon het verhaal van synthetische
diamant tijdens de economische crisis in 2008. De
sector werd hard getroffen en door de gekelderde
prijzen viel de diamanthandel stil. Thierry zocht naar
opportuniteiten voor de toekomst, zoals de
introducties van nieuwe diamantconcepten en -
vormen zoals ‘Hearts and Arrows’.

Een professioneel contact overtuigde hem in 2009 om
enkele synthetische diamanten te komen inspecteren.
Verwonderd door de prachtige kleuren en het
potentiële prijsverschil, investeerde hij met 9 anderen
in het project.

Twee jaar later voerde Thierry Silber een
consumentenonderzoek uit om eigenhandig de
feedback en klantverwachtingen te begrijpen. Zo bleek
er voor Madestones een markt te liggen in klanten
voor synthetische diamant. Het was duidelijk dat
thema’s zoals milieuvriendelijkheid, traceerbaarheid
en mensenrechten toen ook aan belang wonnen in de
sector. De vraag werd echter, welke rol kon
Antwerpen opnemen in deze groeiende markt?

Je kan ons traject vergelijken met een
voetbalwedstrijd. Ik ben misschien de
kapitein, maar moet kunnen vertrouwen op
mijn team. Onderweg heb ik ook wel al
mijn portie gele en rode kaarten gekregen.

Heb je interesse in een samenwerking, 
contacteer Thierry Silber dan via 
thierry@madestones.com

Oplossing van Madestones

Thierry zag de opmars van synthetische diamant heel
sterk veranderen. Waar men vroeger weigerachtig
stond ten opzichte van synthetische productie, heerst
er nu steeds meer aanvaarding wereldwijd, doordat de
sector in dialoog tot afspraken lijkt te komen.

Ook voor Madestones ontstond de vraag welke rol zij
hierin zouden spelen. Samen met de stad deed het
bedrijf dan ook een haalbaarheidsstudie over de
verankering van synthetische diamant in Antwerpen op
economisch en ruimtelijk vlak en op vlak van
vermarkting. Hoe realistisch is de synthetische
diamantproductie in Antwerpen?

Er is een business case opgesteld, met
investeringsnoden, winst- en verliesprognoses,
potentiële locaties, elk met hun eigen energie-opties en
impact op het businessplan.

Daarnaast blijft ook de beschikbaarheid van lokale
knowhow een belangrijke factor voor synthetische
diamant. Een plug and play-oplossing lijkt immers nog
heel ver weg te zijn bij de installatie van nieuwe
machines.

Hoe heeft de begeleiding Madestones
geaccelereerd? 

“De steun van de stad en Verhaert was
ongelofelijk. Het onderzoekstraject was iets dat
wij zonder hen niet hadden kunnen
verwezenlijken. Samen met hen hebben we
verschillende scenario’s bekeken en een
prachtig bidbook gemaakt voor mogelijke
investeerders. Wanneer partijen hoorden dat we
met stad Antwerpen samenwerkten, namen ze
ons project meteen heel serieus.”

Mr. Thierry Silber
CEO Madestones

mailto:thierry@madestones.com
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Mrs. Ellen Joncheere
CEO HRD Antwerp

10          Interview Hoge Raad voor Diamant oktober 2021

Innovatie-uitdaging

Ellen merkt op dat ons lokale ecosysteem
gefragmenteerd werkt, en dat samenwerkingen in
de waardeketen vaak uitblijven. Nochtans is de
diamantsector een greenfield qua innovatie, met
opportuniteiten in automatisering, blockchain, AI
en digitalisatieprojecten.

Dit soort innovatie moet HRD kunnen helpen om
kostcompetitief te blijven met andere
handelscentra en differentiërende waarde te
bieden tegenover directe competitie.

Er is daarnaast ook nood aan meer marktgericht
denken en samenwerking in de keten om nieuwe
diensten te bedenken met toegevoegde waarde. Zo
is het voor handelaars erg belangrijk dat het
certificatieproces zo goedkoop en snel mogelijk kan
gebeuren. De fysieke passage langs Antwerpen
vormt daarbij een belangrijk onderdeel waar
zorgvuldig over moet nagedacht worden vooraleer
op alternatieven over te schakelen. Met deze
uitdagingen wou HRD graag aan de slag.

Innoveren doe je niet alleen. We bevragen
onze collega’s en ons netwerk expliciet naar
kansen. Hierin willen we ook een cultuur
van openheid en samenwerking creëren.

Oplossing van HRD

HRD stelde een innovatiestrategie op, en zocht naar
mogelijke partners om de verschillende
opportuniteiten te concretiseren. In het streven
naar operational excellence onderzocht HRD
verschillende kansen voor automatisatie van hun
processen en dienstverlening. Binnen dit
innovatietraject werden ze begeleid met een
technische haalbaarheidsstudie. Hierin analyseerde
een multidisciplinair team van experten de
opportuniteiten voor automatisatie en werden
verschillende quick designs (conceptschetsen)
opgemaakt.

Het team diepte de concepten uit, analyseerde de
technische risico’s en schatte de ontwikkelkosten in
voor verschillende fasen. Ten slotte kreeg HRD een
overzicht van potentiële subsidiekanalen voor de
ontwikkeling.

Hoe heeft de begeleiding HRD geaccelereerd? 

“Samen met de experten binnen het Antwerp
Diamond Opportunities programma hebben we
bepaalde ideeën in ons hoofd kunnen
concretiseren en tegen het licht kunnen houden.
Op het eind van het traject lag er een tastbaar
en haalbaar concept met een ontwikkelplan.”

Mr. Stanley De Belie
COO HRD Antwerp



MET DANK AAN DE INDUSTRIE-EXPERTEN DIE HUN BEDRIJFSERVARINGEN WILDEN DELEN EN DAARMEE AAN DIT RAPPORT 
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De inhoud van dit rapport weerspiegelt in geen geval de meningen of overtuigingen van deze experten.
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Melissa Smet
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An Peeters
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Dave Oste
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Group

Ellen Joncheere
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Karen Rentmeesters
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Bart De Hantsetters
CEO Diamcad
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Stanley De Belie
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