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Geachte heer, mevrouw, 

Het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen heeft voor de laatste vier maanden 
de spilindex 105,10 punten bereikt. 

Volgens de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2017 houdende coördinatie 

van de bepalingen betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diamantnijverheid en -handel, 

dienen al de brutolonen met ingang van 3 september 2018 te worden verhoogd. 

Bij deze brief vindt u de minimumlonen toepasselijk vanaf 03/09/2018. 

De lonen boven het minimum moeten vanaf deze datum ook worden aangepast. Een 
voorbeeld: 

• een arbeider werkt tijdens de week die de datum van 03/09/2018 voorafgaat tegen 
een bruto-weekloon van 535,19 EUR. 

Vanaf 03/09/2018 wordt dit bruto-weekloon : 535,19 EUR x 102% = 545,89 EUR 

De volgende verhoging van de lonen zal geschieden wanneer het gemiddelde van de 
indexcijfers van de laatste vier maanden het spilindexcijfer 107,20 bereikt. 

Hoogachtend 

Namens de Rijksverlofkas voor 

de Diamantnijverheid 

Gert Eysackers 

directeur 
// 

HOVENIERSSTRAAT 22 
2018 ANTWERPEN 1 

KBO : 0410.614.262 

Tel.: 03 213 50 30 
Fax.: 03 231 16 74 

verloflcas.diamant@rvd.be  

BE76 0000 1279 4195 
RPÛTRER1 



Minimumlonen vanaf 0310912018 

Grofbranche 
(het bewerken van diamanten van 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk of groter) 
slijpen, snijden en verstellen van diamant 

Diamantkeurder eerste klasse (*) 

Lonen in euro 
Loon Loon 

5-daagse 5-daagse 

week Per dag week Per dag 

(100%) (100%) (110%) (110%) 

496,20 99,24 545,82 109,16 

(*) Diamantkeurder specialist: ten minste het loon van de diamantkeurder iste klasse verhoogd met 10% 

Kleinbranche 
(het bewerken van diamanten van minder dan 0,75 karaat, ruw gewicht per stuk) 
slijpen, snijden en verstellen van diamant 

Sorteren van diamant 

Verstellen van diamant 

Verstellen van platte goederen 

Verstellen van lichtjesdop 

Diamantkeurder tweede klasse 

Bewerken van gekleurde stenen 

Zagen, tekenen en kloven van diamant 

Zaagverstellen 

Andere activiteiten 

Lonen in euro 

Loon Loon 

5-daagse 5-daagse 

week Per dag week Per dag 

(100%) (100%) (110%) (110%) 

469,70 93,94 516,67 103,33 

BIJZONDERE SCHOLINGSOVEREENKOMSTEN 

(CAO 30 juni 1983 tot invoering van een stelsel van bijzondere scholingsovereenkomsten) 
De bijzondere scholingsovereenkomst kan gesloten worden voor de navolgende beroepscategorieën: 

- kloven, zagen, zaagverstellen, zaagtekenen, sorteren van diamant, snijden, slijpen, keuren van diamant, 

bewerken van gekleurde stenen 

De deeltijdse arbeidsregeling en de minimumlonen zijn als volgt vastgesteld: 

scholingsperiode 18 maanden 

minimum maximum 

opleidingsblok 1 -4 u. per dag, 20 u. per week : 50% v/h minimumloon 

opleidingsblok 2 -4 u. per dag, 24 u. per week: 60% v/h minimumloon 

opleidingsblok 3 - 5 u. per dag, 28 u. per week: 70% v/h minimumloon 

opleidingsblok 4 - 6 u. per dag, 32 u. per week: 80% v/h minimumloon 

opleidingsblok 5 - 7 u. per dag, 36 u. per week: 90% v/h minimumloon 

opleidingsblok 6 - 7 u. per dag, 36 u. per week: 90% v/h minimumloon 

Voor de berekening van het loon worden de respectieve minimumlonen van de bedrijfstak genomen. 
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