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INLEIDING TOT DE DIAMANTSECTOR



Deze opleiding belicht de diamant, letterlijk en figuurlijk, in al zijn facetten (ook talrijke juridische
aspecten).

In een eerste module is er aandacht voor wat (synthetische) diamanten en edelstenen precies zijn,
en wat hun oorsprong is (alluviale en niet-alluviale diamant). Verder is er ook een geschiedkundig
overzicht en uitleg over de mijnbouw.

Wie diamant zegt, zegt ook religie. In module twee gaat het over de diamant, het Jodendom en het
Jaïnisme.

Daarna komt de deontologie en de beroepsorganisatie van de diamantair aan bod (module 3). 

De modules 4 en 5 zijn juridische modules. In module 4 worden de administratieve verplichtingen
en procedures belicht alsook de AML (Anti-witwasprocedures) en KYC (Know your customer or
client), het kwaliteitslabel, en het feit dat er geen Antwerpse Diamantbank (ADB) meer bestaat.

In module 5 wordt het internationaal politiek-economisch kader bekeken, alsook het Kimberley
proces, en de fairtrade diamant.
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De diamant

Diamant en religie

De deontologie en de beroepsorganisatie van
de diamantair

Administratieve verplichtingen en procedures 

Internationaal politiek-economisch kader 



De diamant

In de eerste module is er aandacht voor wat (synthetische) diamanten en edelstenen precies zijn
en wat hun oorsprong is (alluviale en niet-alluviale diamant). Verder is er ook een
geschiedkundig overzicht en uitleg over de mijnbouw.

Spreker: Carlos Van Bignoot (diamantair)
Inhoud:

Wetenschappelijk luik:
Wat is een diamant?
Wat zijn edelstenen?
Wat is een synthetische diamant?
Oorsprong van de diamant?
Alluviale diamant en niet-alluviale diamant

Geschiedkundig luik:
Start in Indië, met aandacht voor hoe Vlaanderen op de diamantkaart werd
gebracht

Uitleg over de mijnbouw (Afrika en Brazilië)
Persoonlijke ervaringen van de diamantair

Diamant en rel igie
Wie diamant zegt, zegt ook religie. In de tweede module gaat het over de diamant, het Jodendom
en het Jaïnisme.

Spreker: Prof. dr. Tine Vekemans



De deontologie  
en de beroepsorganisat ie  
van de diamantair
In module III komt de deontologie en de beroepsorganisatie van de diamantair aan bod.

Spreker: Melissa Smet
Inhoud:

Beroepsorganisatie
Antwerpse diamantkring
Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid
De Beurs
De Club
Internationale federatie
Hoge Raad voor Diamant (tot 2007)



Administrat ieve verpl icht ingen
en procedures
In module IV worden de administratieve verplichtingen en procedures belicht alsook de AML
(anti-witwasprocedures) en KYC (know your customer or client), het kwaliteitslabel, en het feit
dat er geen Antwerpse Diamantbank (ADB) meer bestaat.

Spreker: Arthur Flieger
Inhoud:

Administratieve verplichtingen en procedures
AML (Anti-witwasprocedures) en KYC (Know your customer or client)
Compliance (naleven van wetgeving en regels)
Kwaliteitslabel
Geen Antwerpse Diamantbank (ADB) meer (en het probleem voor diamantairs) 



Internationaal  pol it iek-
economisch kader
In module V wordt het internationaal politiek-economisch kader bekeken, alsook het Kimberley
proces en de fairtrade diamant.

Spreker: Arthur Flieger
Inhoud:

Internationaal politiek-economisch kader
Kimberley proces (conflictvrije diamant) 
Afrikaanse landen, Israël, India, China (Hainan (eiland in de Zuid-Chinese Zee): veel
juwelen worden er verwerkt, en genieten er van een bijzondere taksstatus)
Fairtrade diamant (zonder schade aan milieu, zonder schade aan mens en
maatschappij) 



PRAKTISCH
DATA

Module 1: dinsdag 6 juni 2023  (13.30 - 17.30 uur)
Module 2: dinsdag 13 juni 2023 (13.30 - 17.30 uur)
Module 3: dinsdag 20 juni 2023 (13.30 - 17.30 uur)
Module 4: dinsdag 21 september 2023 (13.30 - 17.30 uur)
Module 5: dinsdag 28 september 2023 (13.30 - 17.30 uur)

INSCHRIJVINGSGELD
€ 250 per module
€ 1.000 voor de volledige reeks

ERKENNINGEN

OVB 
IBJ
IGO
IAB

Voor deze opleiding werden erkenningen/tussenkomst
aangevraagd bij:

LOCATIE
Campus Aula
Faculteit Recht en Criminologie (Universiteit Gent)
Universiteitstraat 4
9000 Gent

INSCHRIJVEN
gandaiusacademy.ugent.be/diamant2223

https://gandaiusacademy.ugent.be/diamant2223


Contacteer ons

Gandaius Academy
gandaius@ugent.be

09 264 67 58

mailto:gandaius@ugent.be

