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Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel.
Oprichting en wijziging bevoegdheidsgebied
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Artikel 1, § 3, alinea 10
Bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers,
te weten voor de ondernemingen die als hoofdzakelijke of als bijkomstige activiteit :
1° ofwel diamant bewerken onder welke vorm ook, ongeacht de toegepaste techniek, en voor hun
werklieden, leerlingen en technische bedienden;
2° ofwel gekleurde edelstenen bewerken en voor hun werklieden, leerlingen en technische
bedienden;
3° ofwel handel drijven in diamant, en voor hun werklieden en leerlingen.
Voor de toepassing van vorenstaande bepalingen wordt verstaan onder :
- "onderneming" : de natuurlijke of de rechtspersoon die één of meer werknemers tewerkstelt;
- "technische bedienden" : de bedienden die tewerkgesteld worden aan het bewerken van diamant
onder welke vorm ook en aan het bewerken van gekleurde edelstenen;
- "bewerken van diamant onder welke vorm ook" : zowel het eigenlijk bewerken van diamant,
zijnde het klieven, het zagen, het snijden, het slijpen, het verstellen van diamant, het
schijvenschuren als de met de voornoemde bewerkingen in verband staande handelingen zoals het
tekenen van diamant, het afkoken van diamant, het sorteren van diamant en dergelijke;
- "bewerken van gekleurde edelstenen" : alle handelingen tijdens de fabrikatie van ruw tot
afgewerkt produkt;
- "handel drijven in diamant" : de invoer en de uitvoer van ruwe en geslepen diamant, de verkoop
zowel in het groot als in het klein en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden;
- "gekleurde edelstenen" : robijnen, safieren en smaragden.
Het paritair comité is niet bevoegd voor de ondernemingen gelijkgesteld met ondernemingen die
voor rekening van derden uitsluitend logistieke activiteiten uitoefenen zoals bepaald in het
bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek en in het Paritair
Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, behalve als deze
activiteiten een onlosmakelijk onderdeel vormen van een productie- of handelsactiviteit.

