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Kimberley-proces: Tijd voor meer ambitie 
 

 

 
Het in 2003 opgerichte Kimberley-proces (KP) was een voortrekker in de strijd tegen 
bloeddiamanten, die voornamelijk ingegeven werd door de maatschappelijke 

verontwaardiging die ontstond na de film Blood Diamond. Dit internationale 
diamantcertificeringsmechanisme werd destijds beschouwd als een pionier op dit 
gebied. De bedoeling was om consumenten te garanderen dat hun juwelen geen 

conflicten elders in de wereld financierden. Vijftien jaar later lijkt het KP echter op 
sterven na dood te zijn, verstikt door een impasse in de onderhandelingen.  

 

Het maatschappelijk middenveld in de touwen 
 
Aanvankelijk was het Kimberley-proces bedoeld om alle partijen rond de tafel te 

krijgen: staten, bedrijven en de civiele maatschappij. Geleidelijk aan trok een aantal 
NGOs zich echter terug uit de discussies, teleurgesteld door het trage tempo van de 
vooruitgang en de algemene inertie. Een van de grote struikelblokken van het KP 

betreft haar uiterst beperkte definitie van conflictdiamant. Dit maakt dat het KP 
slechts een beperkt toepassingsgebied heeft en geen antwoord biedt aan de 
uitdagingen van vandaag. “Het diamanttraceringsmechanisme van het KP in haar 

huidige vorm is niet in staat het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen in de 
diamanthandel, namelijk de strijd tegen smokkel, illegale geldstromen, 

belastingontduiking en witwaspraktijken.”1, aldus Gino Brunswijck, onderzoeker bij 
de NGO AEFJN. 
 

België als hub  
 
Met meer dan 80% van de handel in ruwe diamant en 50% gepolijste diamanten ter 
wereld is Antwerpen een draaischijf voor de waardevolle stenen. Ondanks de centrale 
plaats die België inneemt in de diamanthandel, vestigt de overheid de aandacht 

voornamelijk op de Verenigde Arabische Emiraten: "België ijvert voor een level 
playing field en wijst andere handelscentra zoals Dubai op de 
Kimberleyverplichtingen."2  In 2016 werd er echter voor een bedrag van 48 miljard 

euro aan diamanten verhandeld in Antwerpen3, wat België een grote slagkracht geeft 
wat betreft de regulering van de bevoorradingsketen. 

 

                                                 
1
 Voor meer informatie: De rapporten van de Financial Action Task Force et The Egmont Group  & UN Panel of Experts  

2
 De Kamer van Volksvertegenwoordigers, Commissie Buitenlandse Betrekkingen, 04-07-2017, 

http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/54/ac702.pdf 
3
 Volgens het Antwerp World Diamond Centre : 

https://www.awdc.be/sites/awdc2016/files/press/Antwerp%20diamond%20trade%20grows%205%25%20in%202016%20af
ter%20difficult%202015%20%20.pdf  
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http://www.fatf-gafi.org/documents/news/ml-tf-through-trade-in-diamonds.html
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_762.pdf
http://www.dekamer.be/doc/CCRA/pdf/54/ac702.pdf
https://www.awdc.be/sites/awdc2016/files/press/Antwerp%20diamond%20trade%20grows%205%25%20in%202016%20after%20difficult%202015%20%20.pdf
https://www.awdc.be/sites/awdc2016/files/press/Antwerp%20diamond%20trade%20grows%205%25%20in%202016%20after%20difficult%202015%20%20.pdf
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Een ultimatum voor december 

 

Deze zaterdag komen de leden van het Kimberley-proces opnieuw bij elkaar om een 
besluit te nemen over de toekomst van het proces. Als de voostellen van de civiele 
maatschappij opnieuw in dovemansoren vallen, dreigt het initiatief opnieuw een 

aantal leden te verliezen. “Het maatschappelijk middenveld heeft een aantal pistes 
om het KP te versterken op tafel gelegd”, zegt Timur Uluç, een beleidsmedewerker 
van de NGO Justice & Paix, “het is nu cruciaal dat er ambitieuze maatregelen worden 

aangenomen om het binnenkomen van bloeddiamanten op Belgisch grondgebied 
effectief een halt toe te roepen ". De leden van het maatschappelijk middenveld 
eisen meer transparantie binnen het certificeringssysteem, maar ook de oprichting 

van een permanent secretariaat om de structuur van het Kimberleyproces te 
versterken. 
 

 

Contactpersonen :  

 

Gino Brunswijck - AEFJN (NL) // +32/477.13.89.36 // gino.brunswijck@aefjn.org 

Timur Uluç - Justice et Paix (FR) //  +32/472.21.60.90 // timur.uluc@justicepaix.be 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Context Nota : Online beschikbaar  

 

http://www.justicepaix.be/
http://aefjn.org/fr/accueil/
http://aefjn.org/en/kimberley-process-scaling-up-ambition/

