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Onderhandelingsresultaat STG CAO en AGIO CAO
2020 en 2021
Inleiding
Cao-partijen hebben een onderhandelingsresultaat gesloten voor de Cao’s van 2020
en 2021.
In de transformatie waarin STG op dit moment zit, achten partijen het van belang
rust te bewaren en duidelijkheid te geven in de tijd van ingrijpende wijzigingen.
Juist in deze tijd is het belangrijk voor medewerkers om te beschikken over een Cao
en daarmee afspraken zijn gemaakt over de loonparagraaf.
Cao-partijen hebben het volgende afgesproken:
Looptijd
De cao’s hebben een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.
Loon
De salarissen zullen per 1 augustus 2020 structureel verhoogd worden met 2,5%.
De salarissen zullen per 1 april 2021 structureel verhoogd worden met 2,5%.
Eenmalige uitkeringen
Iedere fulltime medewerker die op 1 juli 2020 in dienst is van STG of Agio ontvangt
eenmalig een nominale uitkering van € 500,00 bruto. Parttimers ontvangen deze
uitkering naar rato. Deze uitkering zal na goedkeuring van het
onderhandelingsrestultaat zo snel mogelijk worden uitbetaald.
Iedere fulltime medewerker in dienst van STG of Agio op 1 januari 2021 ontvangt bij
de salarisbetaling van januari 2021 eenmalig een nominale uitkering van € 500,00
bruto. Parttimers ontvangen deze uitkering naar rato.
Uitvoering Sociaal Plan
Partijen spreken af om de uitvoering van het Sociaal Plan One STG 2020-2023 in de
specifieke situatie van de fabriekssluitingen met elkaar te zullen bespreken na
afronding van het adviesproces dat nu voorligt aan de Ondernemingsraden.
Studieafspraak
Medio 2021 zullen partijen met elkaar het gesprek aangaan over de toekomstige
invulling van de cao’s in het licht van de veranderingen die zich voltrekken.
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Verrekening vakbondscontributie
STG zal in 2020 en in 2021 eenmalig meewerken aan de verrekening van de
vakbondscontributie bij het salaris van december 2020 en december 2021.
Voortzetting afspraken werkgeversbijdrage
Partijen spreken af de afspraken rondom de bijdrage van werkgevers uit artikel 35
van de STG Cao en artikel 8.5 van de Agio Cao voort te zetten gedurende de looptijd
van deze Cao.
Aldus overeengekomen op 13 juli 2020 te Eersel.
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