Minimumlonen per Paritair (Sub)Comité
Paritair Comité 3240000: diamantnijverheid en -handel
Toestand op 14/01/2020 (Laatst bewerkt 12/03/2020)
Conventionele verhoging met 5,3 € op 01/12/2019.
In geval van indexatie in toepassing van de sectorale CAO’s worden zowel de minimumlonen als
de reële lonen geïndexeerd.
Het minimumloon voor de andere activiteiten dan dewelke niet vermeld zijn onder A, B of C, maar
waarvoor de betrokken werkgever ressorteert onder PC 324, is minstens het minimumloon dat
voor de "Kleinbranche" en "Zagen van diamant" is vastgesteld.
Deze minimumlonen zijn eveneens van toepassing op de arbeidskrachten die verbonden zijn door
een bijzondere scholingsovereenkomst of door een aanvullende scholingsovereenkomst.
Aanvullende scholingsovereenkomst (met uitzondering van de technische bedienden) : 1e
scholingsperiode : 24 uren per week en 60% van het minimumloon; 2e scholingsperiode : 32 uren
per week en 80% van het minimumloon; daarna aanvang van de voltijdse tewerkstelling.
In geval van afwijking van de bepaling inzake het loon per onverdeelbare dag, wordt het uurloon
berekend door het weekloon te delen door 39 uur. Op jaarbasis zal de gemiddelde arbeidsduur 38
uur per week niet overschrijden.
Het minimummaandloon van de technische bedienden is gelijk aan het minimumweekloon
vermenigvuldigd met 13 en gedeeld door 3.
De stuklonen voor slijpers zijn op het gewicht van de gesneden diamant gebaseerd. Voor elke
partij diamant moet het partijbriefje vermelden : het aantal stuks, het gewicht en de tussen de
werkgever en werkman of werkster voor de bewerking per stuk overeengekomen prijs. De partij
moet, op verzoek van de werkman, in hun bijzijn worden gewogen.
De jongerenlonen voor onderhavig loonbarema werden opgeheven, hetgeen de wil van het comité
aantoont om jongeren gelijke loonmogelijkheden als de oudere werknemers te bieden. Bijgevolg is
de NAR-CAO 50 niet van toepassing.

1. ACTIVITEIT: A. GROFBRANCHE (slijpen, snijden en verstellen van
diamant van 0,75 karaat ruw gewicht per stuk of groter)
CATEGORIE
Diamantkeurderspecialist
Diamantkeurder eerste
klasse

MINIMUMLOON
Weekloon
Dagloon
501.50
100.30
551.70

110.33

2. ACTIVITEIT: B. ZAGEN, TEKENEN, KLOVEN VAN DIAMANT
CATEGORIE
Werknemer

MINIMUMLOON
Weekloon
Dagloon
475.00

95.00

3. ACTIVITEIT: C. KLEINBRANCHE (slijpen, snijden, verstellen,
sorteren van diamant van minder dan 0,75 karaat ruw gewicht per stuk,
verstellen van platte goederen, verstellen van lichtjesdop, bewerken van
gekleurde stenen, zaagverstellen)
CATEGORIE
Diamantkeurder tweede
klasse, en andere
functies

MINIMUMLOON
Weekloon
Dagloon
475.00

95.00

