
De regeling

De regeling Private Aanvulling WW & WGA (PAWW-
regeling) biedt een aanvullende periode van financiële 
zekerheid na afloop van WW of tijdens de WGA-periode. 
De aanvulling geldt voor maximaal 14 maanden. De 
bijdrage voor een deelnemer is ongeveer 10 euro  
per maand. 

Duur wettelijke en PAWW uitkering samen: 
1 maand/jaar arbeidsverleden met een maximum 
van 38 maanden. 

Rekenvoorbeelden 

Voor voorbeelden van aanvulling bij gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid verwijzen wij naar www.spaww.nl. 

Kerncijfers 2020

Verwachting 2021

In 2021 zal het aantal uitkeringsgerechtigden groeien 
tot rond de 10.000. Het tot 2020 nog snel groeiende 
vermogen zal daardoor stabiliseren. Uiteindelijk bedraagt 
het aantal uitkeringsgerechtigden tussen de 1.000 en 
2.000 per maand. In 2021 bedraagt de premie 0,4%. 
De premie wordt jaarlijks vastgesteld. De kosten voor de 
uitvoering bedragen circa 7 euro per deelnemer per jaar.
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SPAWW Fact Sheet 2021

Aantal werkgevers (x 1.000) 58

Aantal deelnemers (x 1.000) 2.112

Aantal uitkeringsgerechtigden 710

Verzamel-cao’s 74

Bijdragen (x 1.000.000) 261

Uitkeringen (x 1.000.000) -4

Vermogen t.b.v. bestedingsdoelen  
(x 1.000.000)

400

Arbeidsverleden* Wettelijke WW** PAWW**

Josef 5 5 0

Kirsten 18 14 4

Christian 40 24 14

Dick 45 24 14

* in jaren
** in maanden



Waarom aanvulling op WW en WGA?

Niet alle werklozen vinden even makkelijk weer nieuw 
werk. Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt 
zijn geraakt, hebben tijd nodig om met hun nieuwe 
situatie om te leren gaan. Bovendien is het beschikbare 
werk afhankelijk van de conjunctuur. De PAWW biedt 
dan ondersteuning. Uit onderzoek blijkt dat 82% van 
werknemers blij is met deelname aan de PAWW. 

Een stichting voor private aanvulling

Stichting PAWW voert de PAWW-regeling uit zoals  
die is afgesproken door de sociale partners, tegen 
een betaalbare premie, beheersbare kosten en zonder 
winstoogmerk. Binnen de stichting zijn 2,1 miljoen 
deelnemers verzekerd. De WW en WGA worden ook  
op andere manieren aangevuld (bijvoorbeeld binnen  
de overheid). Van de circa 5 miljoen werknemers onder 
een cao, hebben 4,2 miljoen werknemers de WW en  
WGA aanvullend verzekerd. 

Hoe het werkt

Om de uitvoering voor alle decentrale cao-partijen 
mogelijk te maken, werkt Stichting PAWW met verzamel-
cao’s. In een verzamel-cao is alleen de afspraak over 
de private aanvulling WW en WGA ondergebracht. 
Deze cao komt dus naast de bestaande reguliere 
arbeidsvoorwaarden-cao’s.

Cao-partijen kunnen zich vrijwillig aansluiten bij 1 van 
de verzamel-cao’s. De overeenkomsten van meerdere 
decentrale cao-partijen worden vervolgens binnen een 
sector gebundeld tot 1 verzamel-cao. Deze overstijgt het 
niveau van de gebruikelijke cao’s voor bedrijfstakken 
en sectoren. De werknemers betalen de bijdrage, de 
werkgever zorgt voor de afdracht bij SPAWW.

Organisatie

Stichting PAWW bestaat uit een stichtingsbestuur  
met een ondersteunend bestuursbureau. De Stichting 
werkt nauw samen met diverse partijen zoals de Stichting 
van de Arbeid, decentrale cao-partijen en werkgevers. De 
administratieve en technische uitvoering van de regeling 
is ondergebracht bij operationeel uitvoerder Visma Idella. 
Bij het beheer van middelen wordt gebruik gemaakt van 
de diensten van de Rabobank.

Bestuur
Het bestuur telt 3 leden. De werkgevers en werknemers 
zijn vertegenwoordigd door Benne van Popta en Marcel 
Hulsegge. Zij vervullen de toezichthoudende rol. Ton de 
Rijk is uitvoerend bestuurder. 

Bestuursbureau
Bij het bestuursbureau werken medewerkers die toezien 
en bijsturen op de adequate uitvoering van de PAWW-
regeling. De taken variëren van controlling, juridische 
zaken en uitbesteding tot relatiebeheer en communicatie. 
Het team wordt bijgestaan door deskundige adviseurs.

Toezicht

Stichting PAWW voert de regeling uit. Het bestuur legt 
verantwoording af aan sociale partners verenigd in 
Stichting van de Arbeid en is gebonden aan haar statuten 
en het wettelijk kader van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Haar bestedingsdoelen zijn 
gelimiteerd tot het innen van bijdragen, het doen van 
uitkeringen, het beheren van middelen, het ondersteunen 
van cao-partijen en het in stand houden van de stichting. 
De jaarrekening wordt gecontroleerd door EY Accountants.

www.spaww.nl


