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Agenda nr. 0/2 Samenwerkingsovereenkomst 2016-2019 tussen de stad 
Antwerpen, Antwerp World Diamant Centre en de provincie 
Antwerpen. Goedkeuring.

Antwerpen is het grootste diamanthandelscentrum ter wereld. Maar liefst 84 % van 
de ruwe diamant en 50 % van de geslepen diamant wordt via Antwerpen 
verhandeld. De jaarlijkse in- en uitvoer bedraagt 48 miljard USD (cijfers 2016).

Diamanten zijn goed voor 5 % van de Belgische export. De regionale impact van de 
sector wordt geschat op meer dan 26.600 banen in Vlaanderen.

Deze belangrijke economische sector met een uitgesproken internationaal karakter 
dient best in de provincie behouden en versterkt te worden. Met DIVA House of 
Diamonds en haar museale functie ontwikkelt ons bestuur een belangrijke locatie 
voor informatie rond de plaats van diamant in onze regio en tegelijkertijd een 
belangrijk toeristisch product.

In deze context wordt de goedkeuring van een samenwerkingsovereenkomst 
voorgesteld tussen de stad Antwerpen, Antwerp World Diamond Centre (AWDC) en 
de provincie Antwerpen.

In deze samenwerkingsovereenkomst (in bijlage) zitten een drietal grote afspraken 
die relevant zijn voor ons bestuur:

Samenwerkingsvoorstellen en een substantiële financiële bijdrage van jaarlijks 
100.000 EUR in 2019 en 2020 van AWDC aan DIVA Antwerp House of Diamonds.

Een engagement van de provincie Antwerpen en de gouverneur om bij diplomatieke 
bezoeken en ontvangsten een diamantluik te voorzien inhoudelijk gevoed door 
AWDC.

Een engagement van de provincie Antwerpen en in het bijzonder de gouverneur om 
problemen en/of dossiers van de diamantsector op andere bestuurs- en 
beleidsniveaus te verdedigen, voor zover en in de mate deze stroken met haar 
opdracht, functie en deontologie.

De samenwerkingsovereenkomst en de volledige bijlagen zijn digitaal ter 
beschikking.



De deputatie stelt voor om de samenwerkingsovereenkomst 2016-2019 tussen de 
stad Antwerpen, Antwerpen World Diamond Centre en de provincie Antwerpen goed 
te keuren.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 14 september 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op het belang van de diamantsector voor onze provincie;

Gelet op artikel 42 en artikel 43 van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De samenwerkingsovereenkomst 2016-2019 tussen de stad Antwerpen, Antwerp 
World Diamond Centre en de provincie Antwerpen wordt goedgekeurd.


