
 

 
CAO voor de TECHNISCHE GROOTHANDEL 

(v/h CAO voor de Groothandel in Technische Producten, 
Huishoudelijke Artikelen en Metalen) 

 
 

Salarisaanpassingen 1973 - 2018 
 
 
• 1 juli 1973  

verhoging met percentage verschil geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
(1969 = 100) mei 1973 t.o.v. december 1972, verminderd met 0,75 % 
 

• 1 januari 1974  
verhoging met percentage verschil geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
november 1973 t.o.v. mei 1973 
 

• 1 januari 1977 
verhoging met percentage verschil geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
maand 1976 t.o.v. mei 1976 
 

• 1 juli 1977 
verhoging met percentage verschil geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
mei 1977 t.o.v. november 1976 
 

• 31 december 1977 
verhoging met percentage verschil geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
november 1976 t.o.v. mei 1977 
 

• 1 juli 1979:  
verhoging met percentage verschil geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
april 1979 t.o.v. oktober 1978 
 

• 31 december 1979:  
verhoging met percentage verschil geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
oktober 1979 t.o.v. april 1979 
 

• 1 juli 1980:  
verhoging met percentage verschil geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
april 1980 t.o.v. oktober 1979 
 

• 31 december 1980:  
verhoging met percentage verschil geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
oktober 1980 t.o.v. april 1980 
 

• 1 juli 1981:  
verhoging met percentage verschil geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
april 1981 t.o.v. oktober 1980 
 

• 31 december 1981:  
verhoging met percentage verschil geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
oktober 1981 t.o.v. april 1981 
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• 1 juli 1982:  
verhoging met percentage verschil geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
april 1982 t.o.v. oktober 1981 
 

• 31 december 1982:  
verhoging met percentage verschil geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
oktober 1982 t.o.v. april 1982 
 

• 1 juli 1983:  
verhoging met percentage verschil geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
april 1983 t.o.v. oktober 1982 
 

• 31 december 1983:  
verhoging met percentage verschil geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
oktober 1983 t.o.v. april 1983 
 

• 1 juli 1984:  
verhoging met percentage verschil geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
april 1984 t.o.v. oktober 1983 
 

• 31 december 1984:  
geen verhoging – prijscompensatie wordt aangewend voor financiering één kwartier atv per 
week, ingaande op 1 januari 1985 (=0,64%) en voor de voortzetting van de VUT (=1%) 
 

• 1 juli 1985:  
verhoging met percentage verschil geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
april 1985 t.o.v. oktober 1984, vervolgens verminderd met 0,09%. 
 

• 31 december 1985:  
verhoging met percentage verschil geschoonde prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie 
oktober 1985 t.o.v. april 1985 
 

• 1 juli 1986    0,5% 
• 31 december 1986  0,5%   

 
• 31 december 1987  0,5%   

 
• 1 juli 1988    0,75%   

 
• 1 juli 1989    0,75%   

 
• 1 juli 1990    3%   

 
• 1 januari 1991   1% 
• 1 juli 1991    3%   

 
• 1 januari 1992   0,75% 
• 1 juli 1992    3% 
 
• 1 januari 1993   1% 
• 1 juni 1993   1,75%   

 
• 1 januari 1994   0,75%   
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• 1 januari 1995   0,5% 
• 1 december 1995   0,75%   

 
• 1 juli 1996    1,5%   

 
• 1 januari  1997   1,75% 
• 1 oktober 1997   1%   

 
• 1 januari 1998   1,75% 
• 1 november 1998   3%   

 
• 1 oktober 1999   3%   

 
• 1 april 2000   1,5%    

 
• 1 januari 2001   3% 
• 1 juli 2001    1,25% 
• juli 2001    eenmalige uitk. 0,25 % vh jaarsalaris  

 
• 1 januari 2002   2,75% 
• 1 juli 2002    2%   

 
• 1 januari 2003   2%  

 
• 1 juli 2004    0,5% 
• juli 2004     eenmalige uitkering 0,5% vh junisalaris x 12 

 
• 1 januari 2006   1,2% in het kader van levensloop 
• 1 april 2006   1,5% 

 
• 1 april 2007   1% 

 
• 1 april 2008   3,25% 
• december 2008   eenmalige uitkering 0,5% vh jaarinkomen 2008 
 
• 1 januari 2009   3% 
• december 2009   eenmalige uitkering 0,5% vh jaarinkomen 2009 

 
• 1 oktober 2010   0,75% 

 
• 1 april 2011   0,25% 

 
 
• 1 juli 2012    1,25% 
• november 2012   eenmalige uitk. 1,25%  van 12x maandsal. okt 2012 
 
• 1 januari 2015    1,2% levenslooptoeslag omgezet in 1% structureel 
• 1 maart 2015   1,5% 
• 1 maart 2015   eenmalige uitkering 1,6%  

Grondslag is 12 x het maandsalaris van oktober 2014. De uitkering wordt berekend naar 
evenredigheid van het dienstverband van de 12 maanden voorafgaand aan 1 december 
2014.De uitkering geldt alleen bij ondernemingen die 2014 met een positief resultaat 
hebben afgesloten en voor de werknemers die in december 2014 een 
arbeidsovereenkomst met de werkgever hebben.  
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• 1 oktober 2015   1,5% 
  

• 1 april 2016    0,75% 
 

• 1 april 2017:   0,8% 
• 1 juli 2017:    € 150 euro eenmalige uitkering (bruto & naar rato) 
• 1 oktober 2017:   0,8% 

 
• 1 april 2018:    0,8% 
• 1 juli 2018:    € 150 euro eenmalige uitkering (bruto & naar rato) 
• 1 oktober 2018:    0,8% 

 
 

 
***** 

 


