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Collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1984 (11.124)
Vaststelling van de beroepenclassificatie en de lonen in de sector “keuren van diamant”
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren
onder het Paritair comité voor de diamantnijverheid en –handel en die als hoofdzakelijke of
bijkomstige activiteit diamant keuren en op hun werknemers.
Art. 2. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder “keuren
van diamant”, de met het eigenlijk bewerken van diamant in verband staande handelingen die
omvatten: reinigen van diamant, afkoken van diamant, sorteren en/of klasseren van diamant, het
bepalen van de kwaliteit van diamant volgens zekere normen (grootte, zuiverheid, kleur, slijpsel).
Art. 3. De werknemers tewerkgesteld aan de in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst
bedoelde handelingen zijn ingedeeld als volgt:
- diamantkeurder tweede klasse
werknemers tewerkgesteld aan de pre- en/of postbehandeling van het bepalen van de kwaliteit van
diamant;
- diamantkeurder eerste klasse
werknemers tewerkgesteld aan het eigenlijk bepalen van de kwaliteit van diamant;
- diamantkeurder-specialist
werknemers tewerkgesteld als specialisten ingevolge overeenkomst tussen werkgever en werknemer
Art. 4. De lonen zijn vastgesteld ais volgt, rekening houdend met de volgende referentielonen
- diamantkeurder tweede klasse : de minimumlonen van de algemene beroepscategorie sorteren";
diamantkeurder eerste klasse : de minimum lonen die gelden in de zogenoemde
"grofbranche “;
diamantkeurder-specialist : ten minste het loon van de diamantkeurder eerste klasse verhoogd
met tien procent.
Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 1984 en is gesloten voor
onbepaalde tijd.
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Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017 (142.117)

Coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden

HOOFDSTUK I. Inleidende bepalingen en toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de
werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel.
Art. 2. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt begrepen onder
"werknemer" :
- de werklieden en werksters;
- de technische bedienden (m/v);
- de arbeidskrachten (m/v) die verbonden zijn door een bijzondere scholingsovereenkomst,
aangegaan onder toezicht van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel;
- de arbeidskrachten (m/v) die verbonden zijn door een aanvullende scholingsovereenkomst,
aangegaan onder toezicht van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel.
Art. 3. § 1. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt geacht te behoren
tot de "grofbranche", het bewerken van diamanten van 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk of groter.
§ 2. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt geacht te behoren tot de
"kleinbranche", het bewerken van diamanten van minder dan 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk.
HOOFDSTUK II. Indeling van de activiteiten
Art. 4. De activiteiten zijn als volgt ingedeeld :
A. Grofbranche : slijpen, snijden en verstellen van diamant;
Diamantkeurder-specialist;
Diamantkeurder eerste klasse;
B. Zagen van diamant;
Tekenen van diamant;
Kloven van diamant;
C. Kleinbranche : slijpen, snijden en verstellen van diamant;
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Sorteren van diamant;
Verstellen van platte goederen, verstellen van lichtjesdop;
Diamantkeurder tweede klasse;
Bewerken van gekleurde stenen;
Zaag verstellen.
HOOFDSTUK VII. Slotbepalingen
Art. 20. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 12
juli 2011 houdende coördinatie van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden in de
diamantnijverheid en -handel (registratienr. 105.737/CO/324), gesloten in het Paritair Comité voor de
diamantnijverheid en -handel en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 mei 2013
(Belgisch Staatsblad van 8 november 2013).
Art. 21. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 en wordt gesloten
voor onbepaalde duur.
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