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3240000 Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel
Arbeidsduur
Ondertekening

CAO
Registratie-nr.

13.11.1980
23.12.1993
28.06.1985

7.093
35.329
13.676

25.06.1991

29.538

30.08.2017

142.117

Feestdagen
Ondertekening

Einddatum

Arbeidsduurverkorting en tot wijziging van de statuten van
het "Fonds voor de diamantnijverheid"
Maatregelen inzake de aanwending van de bijkomende
loonmatiging voor de tewerkstelling en tot vaststelling van
een beginselakkoord voor sommige andere aangelegenheden
Reglementering van de arbeidsduur van de technische
bedienden in de diamantnijverheid
Coördinatie van de bepalingen betreffende de
arbeidsvoorwaarden

CAO
Registratie-nr.

-

-

Einddatum

19.11.1974

-

KB tot vaststelling van bijzondere uitvoeringsmodaliteiten
van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen

-

04.07.1975

-

KB tot vaststelling van bijzondere berekeningsregelen van
het loon voor de feestdagen en tot aanwijzing van de
instelling die de uitbetaling ervan moet verzekeren

-

13.12.2011

108.645

CAO betreffende het regime van de regeling van schorsing
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of het
regime van regeling van gedeeltelijke arbeid in de sector van
de diamantnijverheid en –handel

-

Bijkomende vakantiedagen
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.

Einddatum

03.04.1975
24.03.1989
03.12.2002
10.06.2004
04.06.2013

3.243
23.376
65.731
72.003
115.712

CAO betreffende de jaarlijkse vakantie

-

13.12.2011

108.645

CAO betreffende het regime van de regeling van schorsing
van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of het
regime van regeling van gedeeltelijke arbeid in de sector van
de diamantnijverheid en –handel

-

30.08.2017
18.11.2019

142.111
156.435

Toekenning van bijkomende vakantiedagen voor
werknemers van 56 jaar en ouder in de sector van de
diamantnijverheid

Arbeidsduur

31/12/2019
31/12/2021

1
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Arbeidsduur:
Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis: 38 u.
Wettelijke Feestdagen (art.1 KB 18/04/1974):
Nieuwjaarsdag (1/1)
Paasmaandag
Feest van de Arbeid (1/5)
Hemelvaartdag
Pinkstermaandag
Nationale feestdag (21/7)
O-L-V-Hemelvaart (15/8)
Allerheiligen (1/11)
Wapenstilstand (11/11)
Kerstmis (25/12)
20 Wettelijke Vakantiedagen:
Het aantal wettelijke vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft, wordt jaarlijks berekend in
functie van de som van het aantal gepresteerde en gelijkgestelde arbeidsdagen in het
vakantiedienstjaar.
Bijkomende Vakantiedagen:
5 bijkomende vakantiedagen (5-dagenweek) voor jonge diamantbewerkers indien < 21j bij verstrijken
vakantiedienstjaar (gewoon vakantiegeld).
Met uitzondering van de technische bedienden. Werklieden die 56 jaar of ouder zijn op 31 december
van het jaar voorafgaand aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen,
verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar
van de toekenning van de hieronder bepaalde bijkomende vakantiedagen, en in het jaar voorafgaand
aan het jaar van de toekenning van de bijkomende vakantiedagen, de hieronder bepaalde aantal
effectief gewerkte dagen hebben gepresteerd:
- van 100 dagen tot en met 150 dagen: 2 bijkomende vakantiedagen;
- van 151 dagen tot en met 200 dagen: 3 bijkomende vakantiedagen;
- meer dan 200 dagen: 4 bijkomende vakantiedagen.

Arbeidsduur

2

