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Inleiding
Stichting PAWW voert de regeling uit die sociale partners in
het leven hebben geroepen om de WW te repareren. In dit eerste
kwartaalverslag van 2020 informeert Stichting PAWW u over de
financiële situatie, de gevolgen van de coronacrisis op SPAWW
en de wijze waarop de stichting met de crisis omgaat. Het eerste
kwartaalverslag wordt gelijktijdig met het jaarverslag gepubliceerd
op de website.

Ontwikkeling deelnemers en werkgevers
Eerste uitkeringsgerechtigden melden zich
In het eerste kwartaal heeft SPAWW enkele tientallen uitkeringen
toegekend. We verwachten dit jaar door te groeien naar enkele honderden
uitkeringsgerechtigden. Met enige vertraging door de tussenliggende
WW-periode verwacht SPAWW ook een snellere stijging als gevolg van
toenemende werkloosheid door de coronacrisis. Uiteindelijk verwachten
we aan enkele tienduizenden deelnemers per jaar uit te gaan keren.
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Groei in 2020 en verder
Na de snelle groeifase in 2018 en 2019 is de instroom van deelnemers nu
gestabiliseerd op 2,1 miljoen. We verwachten dat het aantal deelnemers dit
jaar nog 10% kan doorgroeien tot het niveau van 2,3 miljoen deelnemers.

Bestuurszaken
SPAWW jaarverslag 2019: jaar van groei
2019 stond in het teken van de registraties. Dit staat te lezen in het
jaarverslag van SPAWW dat in juli op de website is gepubliceerd. Na de
snelle groei van het aantal aanmeldingen in 2018, stond de stichting voor de
uitdaging om deze groep ook daadwerkelijk in de administratie op te nemen.
Dat is gelukt. Het aantal aangesloten werkgevers steeg van 20.000 naar
58.000. Het aantal deelnemende werknemers groeide tot ruim 2,0 miljoen
eind 2019. Een toename van circa 150% ten opzichte van eind 2018.
SPAWW is daarnaast robuust genoeg om de coronacrisis het hoofd te bieden.
Het jaarverslag 2019 vindt u op www.spaww.nl.

Kerncijfers Stichting PAWW
Deelname-overeenkomsten

2019
Kwartaal 2

2019
Kwartaal 3

2019
Kwartaal 4

2020
Kwartaal 1

Aantal werkgevers (x 1.000)

54

57

58

58

Aantal deelnemers (x 1.000)

2.056

2.094

2.105

2.110

Verzamel-cao’s

35

46

55

66

Werkgevers (x 1.000)

51

52

55

58

Deelnemers (x 1.000)

1.990

2.014

2.064

2.105

Regeling is ingegaan voor
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Kerncijfers Stichting PAWW
2019
Kwartaal 2

2019
Kwartaal 3

2019
Kwartaal 4

2020
Kwartaal 1

Aantal uitkeringsgerechtigden

0

0

0

4

Nieuwe uitkeringsgerechtigden

0

0

2

8

Beëindigde uitkeringen

0

0

-2

4

65

111

158

59

Uitkeringen

0

0

0

0

Kosten

4

-6

-10

-3

Financiële baten lasten

0

-1

0

0

61

104

148

56

Te beheren en liquide middelen

48

89

137

186

Vorderingen

21

23

20

28

Schulden

-2

-1

-2

-2

Vermogen t.b.v. bestedingsdoelen

67

111

155

212

Uitkeringsgerechtigden

Staat van baten en lasten
(x € 1.000.000)
Bijdragen

Vermogensmutatie
Balans (x € 1.000.000)

Slechts kleine groep werkgevers nog niet geregistreerd
Van alle deelnemende sectoren heeft zich inmiddels een gemiddeld
percentage van 96% van de werkgevers aangesloten bij Stichting PAWW.
De laatste groepen zijn in de afgelopen periode benaderd met het verzoek
een account aan te maken.
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Ontwikkeling uitvoering
Spic en span
In 2020 gaat Stichting PAWW verder op de ingeslagen weg. In 2020 zal
vooral het aantal uitkeringsgerechtigden gaan groeien. Eind 2020 wil de
stichting dat de organisatie volledig en robuust staat en dat de PAWW-regeling
vlekkeloos wordt uitgevoerd. Om de doelen voor 2020 te kunnen realiseren,
is in samenwerking met de operationeel uitvoerder het programma Spic en
Span ontwikkeld. Spic en Span is de opvolger van het programma Eindsprint
uit 2019 en moet ervoor zorgen dat de laatste knelpunten voor 1 juli 2020 zijn
weggenomen. Het gaat onder meer om de assurance, de laatste onderdelen
van het incassoproces, de registratie van de laatste groep werkgevers en de
voltooiing van de klantbediening voor bestuurders, werkgevers, werknemers en
andere stakeholders.

Evaluatie door Stichting van de Arbeid
Bij het tot stand komen van de PAWW-regeling in 2016 - 2017 werd
afgesproken dat de regeling en uitvoering geëvalueerd zou worden door de
centrale sociale partners (verenigd in de StvdA en Stichting PAWW) vóór
1 juli 2021. De eerste stappen voor de evaluatie zijn gezet in de vorm van een
klanttevredenheidsonderzoek onder bestuurders, werkgevers en werknemers
dat in het eerste kwartaal van start is gegaan. De resultaten van dit onderzoek
worden na de zomer aan de StvdA gepresenteerd.

Gevolgen coronavirus
Coronavirus heeft nog geen impact op financiële positie
Het coronavirus zorgt voor een lastige tijd in Nederland en Europa. De onzekere
economische vooruitzichten zorgen voor fluctuaties op de financiële markten.
SPAWW heeft een defensief beleggingsbeleid dat in tijden van onrust voor
stabiliteit en voldoende rendement zorgt. Hierdoor komt de financiële positie
dan ook niet onder druk te staan.
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SPAWW heeft naar verwachting voldoende buffers om de gevolgen
van de coronacrisis in de komende jaren op te vangen. Alleen als het
werkloosheidpercentage langdurig in dubbele cijfers geraakt, kan de financiële
positie van de stichting op de lange termijn onder druk komen te staan.
Een analyse is opgenomen in het jaarverslag.

Verwachtingen groei uitkeringsgerechtigden
In navolging van de (verwachte) groei van het aantal WW-uitkeringen, is ook
SPAWW voorbereid op snelle groei van de uitkeringsaanvragen als gevolg
van de coronacrisis. De exacte groei van het aantal WW-uitkeringen laat zich
moeilijk voorspellen. SPAWW volgt de ontwikkelingen nauwlettend en houdt
rekening met verschillende scenario’s.

Instapmoment vastgesteld: 1 november 2020
In overleg met sociale partners is het volgende instapmoment vastgesteld:
1 november 2020. Op die manier hebben werkgevers en werknemers
voldoende tijd om in hun overleggen af te stemmen over hun deelname aan
de PAWW. De verwachting is dat zij pas na de zomervakantie hun overleggen
weer opstarten. Wanneer werknemers aangesloten bij een vakbond via een
ledenraadpleging nog geraadpleegd moeten worden, is het kort dag om
bijvoorbeeld 1 oktober als laatste instapmoment voor 2020 vast te stellen.
Tevens geeft de extra tijd werkgevers en werknemers de gelegenheid om de
impact van de coronacrisis mee te wegen in hun besluit. Ook Stichting PAWW
heeft de impact van de coronacrisis bepaald. Zij is een fonds voor vrijwillig
aangesloten deelnemers. Solidariteit en continuïteit kenmerken dit fonds
en die waarden zijn mede aanleiding geweest om voor 2020 het volgende
instapmoment te bepalen op 1 november.
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Ontwikkelingen in de WW
Het aantal WW-uitkeringen fluctueert de afgelopen 10 jaar minder dan het
aantal werklozen. De daling van het aantal uitkeringen is begin 2020 tot
stilstand gekomen. Het aantal uitkeringen loopt op en zal naar verwachting
in de loop van 2020 verder oplopen. (bron: UWV-Kennisverslag).
De verkorting van de WW-duur zal vooral in de periode 2019 -2021 een
vermindering van het aantal wettelijke WW-uitkeringen als effect hebben.
Het aantal PAWW-uitkeringen zal de komende jaren een groei laten zien.

Werklozen en lopende WW-uitkeringen
januari 2009 tot en met april 2020 (x 1.000)
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Over Stichting PAWW
Stichting PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) is ontstaan na het versoberen
van de wettelijke WW- en WGA-uitkering in 2016. De PAWW-regeling voorziet
werknemers, verbonden aan een deelnemende cao, tijdelijk van een
aanvullende uitkering nadat hun wettelijke WW- of WGA-uitkering is afgelopen.
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.

Stichting PAWW
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW Den Haag
www.spaww.nl
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