
 

 

SYNTHETISCHE 
DIAMANTEN 
Welke positie kan de juwelier innemen ? 

 
 
1/ SYNTHETISCHE DIAMANTEN  
≠ SUBSTITUUT VOOR NATUURLIJKE DIAMANTEN, maar  
 =   een andere productcategorie 
 

Natuurlijke diamanten Synthetische diamanten 
 
Uniek, geen enkele is dezelfde 
 

 
Artificieel product 
 

Op natuurlijke wijze ontstaan in de 
natuur miljoenen jaren geleden 
– dus zeer oud  
 

Geproduceerd 'en masse', op 
een geïndustrialiseerde en 
gestandaardiseerde wijze 
 

Grote symbolische en  
emotionele waarde 

Niet uniek, geen symbolische of 
emotionele waarde 
 

 

 

2/ DUURZAAMHEID 
Het productieproces van synthetische diamanten is niet 
duurzamer dan het ontginnen van natuurlijke diamanten want de 
productie vergt zeer veel energie. 
Marketing over duurzaamheid synthetische diamanten leidt tot 
misleiding en frauduleuze advertentiepraktijken wat het 
consumentenvertrouwen in de diamantsector kan ondermijnen. 



 

 

 
3/ WAARDE 
Synthetische diamanten hebben geen inherente waarde. Doordat de 
productie steeds verder wordt opgedreven gaat de prijs steeds meer naar 
beneden.  
 

4/ KIMBERLEY PROCESS 
Het Kimberley Process waarborgt dat natuurlijke diamanten afkomstig zijn 
van gecontroleerde mijnbouw. Bovendien zorgt de industrie lokaal voor 
tewerkstelling, investeringen in lokale bedrijven, infrastructuur en sociale 
projecten voor de plaatselijke gemeenschappen. 
 
 

DE ROL VAN DE JUWELIER 
 

� Moet het onderscheid tussen natuurlijke en synthetische diamanten 
         goed aan de consument kunnen uitleggen. 

 
 
 

� Gebruikt de juiste terminologie, nl. natuurlijke of synthetische diamant, en  
         dit op een consistente manier. 

 
 

� Neemt zijn rol als expert op en maakt de klant duidelijk dat synthetische        
diamanten niet duurzamer zijn dan natuurlijke diamanten, ondanks de 
meestal misleidende (online) marketing. 
 

� Wijst zijn klant erop dat een synthetische steen kopen een aanzienlijk 
risico op waardeverlies kan betekenen omdat de prijzen verder zullen 
dalen. 

� Moet er zeker van zijn dat zijn leveranciers over de juiste analyse-
systemen beschikken die het toelaten om synthetische stenen te 
differentiëren van natuurlijke stenen. 
 

� Houdt er rekening mee dat natuurlijke en synthetische diamanten 
verschillende productsegmenten zijn waardoor ze idealiter ook ieder een 
eigen, andere doelgroep aanspreken. In de realiteit zal dit misschien 
gedeeltelijk overlappen. 
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