
TOELICHTING BIJ HET INVULLEN VAN HET AANGIFTEFORMULIER 
 
Algemene richtlijnen 
 
Deze aangifte moet ingevuld en ondertekend bezorgd worden aan: 
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie 
Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie  
Dienst Vergunningen (Diamant) 
Italiëlei 124 bus 71 
2000 Antwerpen 
 
uiterlijk eind maart van het volgend jaar 
 
Indien het boekjaar wordt afgesloten op een andere datum dan 31 december, moet de 
aangifte ingediend worden uiterlijk de 2° maand volgend op het boekjaar. 
Een voorlopige aangifte moet wel ingediend worden, uiterlijk eind maart, met vermelding van 
de juiste duur van het boekjaar. 
 
Onder diamant moet worden verstaan: ongezette en geslepen diamant, ruwe diamant, 
industriediamant, boort, diamantpoeder en synthetische diamant, voor zover deze niet voor 
eigen gebruik bestemd zijn. 
(goederencodes 71021000, 71022100, 71022900, 71023100, 71023900, 71042000, 
71049000, 71051000) 
 
Iedere waarde moet in 1000 EURO worden aangeduid. 
 
Specifieke richtlijnen 
 
A. Jaarlijks overzicht van de diamantverrichtingen 
 
1 en 11 – Beginvoorraad en eindvoorraad 
1.a. en 11.a. Begin- en eindvoorraad – fysisch aanwezig in uw onderneming, ongeacht wie 
de eigenaar is (consignatiezendingen inbegrepen) 
1.b. en 11.b. Begin- en eindvoorraad – eigen voorraad bij derden: zowel de voorraden in 
binnen- als buitenland (consignatiezendingen inbegrepen) 
 
Opgelet: de waarden van de begin- en eindvoorraden dienen aangegeven te worden in de 
reële waarde en niet de mathematische waarde na de rekenkundige controle. 
 
2.en 9. - Aankopen en verkopen 
De aan- en verkopen moeten uitgesplitst worden in definitieve aan- of verkopen enerzijds en 
tijdelijke bewegingen (consignaties,…) anderzijds. 
Bij de definitieve aan- en verkopen wordt de waarde vermeld zoals aangegeven op de 
factuur.  
 
3. en 10. Invoer/Verwervingen en uitvoer/Leveringen 
Lidstaten Europese Unie (EU): België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, 
Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd 
Koninkrijk, Zweden. 
3.c., 3.d., 10.c., 10.d. Andere invoeren en uitvoeren: consignaties, commissies, ter 
veredeling, na veredeling, ter certificering, retourzendingen…  



4.en 5. Slijpen 
Enkel het slijpen van ruwe diamant wordt onder 4 en 5 aangegeven.  
 
5. Slijpen in buitenland 
Dit is zowel het slijpen binnen als buiten de Europese Unie. Deze gegevens komen niet in 
aanmerking voor de rekenkundige controle. Maken al deel uit van de uitvoeren ter veredeling  
 
6. Andere bewerkingen 
Omvat het sorteren van ruw uit industrie en omgekeerd, de verwerking in diamantwerktuigen 
(voor handelaars in diamantwerktuigen) en de verwerking in juwelen (voor juweliers) 
 
7. Fabricatieverliezen 
Dit omvat alle verliezen door de verschillende bewerkingen van ruwe diamant (omvat het 
kloven, zagen, snijden, afkoken,herslijpen, …) 
 
8.Verliezen door overmacht 
Dit kan bijvoorbeeld gaan om diefstal. Bewijsstukken hiervan moeten bij de aangifte 
gevoegd worden (bijvoorbeeld kopie PV politie of nummer PV, attest verzekering,…) 
 
B. Slijpen van ruwe diamant in België 
 
Enkel het slijpen van ruwe diamant moet hier aangegeven worden.  
De waarde van het bewerkt ruw is de waarde berekend aan koopprijs. 
De waarde van het voortgebracht geslepen is de waarde tegen de kostprijs (= waarde 
bewerkt ruw + arbeidskosten). 
De arbeidskosten zijn de loonkosten van het personeel (met inbegrip van patronale 
bijdragen)alsook het eigen loon. 
Het maakloon wordt apart vermeld. 
 
C. Andere bewerkingen in België 
 
Hier wordt het ruw voor en na bewerking in ct en maakloon vermeld dat uitbesteed is aan 
kloven, zagen, snijden, afkoken, zetten, laserbewerkingen, reparaties, …. 
 
D. Bewerking van ruwe diamant in het buitenland 
 
Dit omvat het slijpen en andere bewerkingen.  Gelieve hier de totalen weer te geven. 
Gelieve de landen (zowel binnen als buiten de EU) te vermelden (er hoeven geen totalen per 
land vermeld te worden. 
 
Algemene bemerking i.v.m. maakloon. 
 
Het maakloon enkel invullen in vak B1b , vak B2, vak C1b, vak C2 en vak D1 en D2. 
! Onderaannemingen moeten eveneens aangegeven worden. (in tegenstelling tot 
vroeger). 
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