
WERKLOOSHEID

Betaal jij ook voor PAWW?

Veel mensen hebben na hun WW-uitkering nog recht op de PAWW, een
verlenging van de WW die ervoor zorgt dat ze minder snel in de bijstand
komen. Alleen weet nog lang niet iedereen dat. Hoe gaat dat precies in
zijn werk?
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Hij wordt op menig loonstrookje elke maand ingehouden: de PAWW. Maar veel
werknemers weten niet waarvoor ze die eigenlijk betalen. Het komt erop neer
dat werknemers, in geval van werkloosheid, langer een werkloosheidsuitkering
ontvangen en dus later een, veel lagere, bijstandsuitkering krijgen.
„Wij repareren eigenlijk het gat tussen de WW en de bijstand”, zegt Ton de Rijk,
voormalig directeur Financiën en Bedrijfsvoering van de FNV en nu bestuurder
van de Stichting Private Aanvulling WW en WGA, de uitvoerder van de PAWW.
„De vrij nieuwe regeling is in 2013 afgesproken tussen de sociale partners met
steun van de overheid. De regels rondom de WW-uitkering werden destijds
veranderd. Iedereen die langer dan tien jaar heeft gewerkt, krijgt voor elk
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gewerkt jaar één maand WW en voor elk jaar langer nog maar een halve maand
erbij. In sommige gevallen gaat de WW-uitkering van maximaal 38 maanden
terug naar 24 maanden. Dat hangt af van je arbeidsverleden. Wij kregen de
opdracht dat te herstellen. Uiteindelijk is er een aparte stichting opgericht die
sinds 2016 aan de slag is.”

Solliciteren
Hoe lang iemand PAWW krijgt, hangt af van de tijd dat diegene WW zou hebben
gekregen in de oude situatie. „Dat verschil wordt de duur van de PAWW. Die
uitkering wordt ook wel eens ‘het derde WW-jaar’ genoemd maar dat klopt dus
niet helemaal”, zegt De Rijk.
Voor de PAWW gelden dezelfde rechten en plichten als voor de WW. Dat
betekent dat de hoogte van de uitkering ook hetzelfde is. Ook blijft solliciteren
verplicht. De Rijk: „In de CAO’s is afgesproken dat de werkgever de premie moet
inhouden van het brutoloon van de werknemer. Dat komt neer op 0,4 procent,
gemiddeld een tientje netto per maand.”
Volgens bestuurder De Rijk zit er op dit moment zo’n vierhonderd miljoen euro
in de pot. Elk jaar ontvangt SPAWW zo’n 250 miljoen aan bijdragen. „Dat geld
wordt verspreid over verschillende banken en belegd in risicoloze obligaties. Het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Stichting van de Arbeid
zijn onze toezichthouders.”

Verpleeghuis
Op dit moment zijn 2,1 miljoen werknemers aangesloten bij SPAWW. Wie valt
onder de CAO’s van bijvoorbeeld de banken, de bouw, de schoonmaak en de
verpleeg- en verzorgingshuizen betaalt mee. Ongeveer één miljoen werknemers,
die vallen onder een CAO, doen volgens De Rijk nog niet mee. Dat zijn
bijvoorbeeld de kleine detailhandel, het beroepsgoederenvervoer en de horeca.
De eerste tweeduizend mensen hebben inmiddels gebruikgemaakt van de
PAWW. Een van de gevolgen van het coronavirus zou wel eens kunnen zijn dat
straks meer mensen werkloos worden. Dat betekent over één tot twee jaar een
flinke toename van de mensen die PAWW aanvragen. De Rijk is niet bang dat
het geld dan wel eens snel op zou kunnen zijn en premies verhoogd moeten
worden. „We hebben een stevige buffer. En als we al de premie moeten
verhogen dan mag dat maar heel beperkt. De mensen hoeven niet bang te zijn
dat het om forse bedragen gaat.”


