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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 tweede 

kwartaalverslag van 2020 informeert Stichting PAWW u over de 

financiële situatie, het klanttevredenheidsonderzoek dat dit jaar 

plaatsvindt, en de aanpassingen in de incassoprocedure als gevolg  

van de coronacrisis. Daarnaast is er een extra instapmoment voor  

cao’s gepland op 1 november aanstaande.

Ontwikkeling deelnemers en werkgevers

Meer uitkeringsgerechtigden melden zich

In het tweede kwartaal heeft SPAWW weer meer uitkeringen toegekend.  
We verwachten dat het aantal uitkeringsgerechtigden gestaag zal toenemen. 
SPAWW verwacht ook een snellere stijging als gevolg van de toenemende 
werkloosheid door de coronacrisis. Dit zal pas merkbaar zijn met enige 
vertraging door de het moment waarop mensen werkloos worden en de 
tussenliggende WW-periode.
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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.

Deelname-overeenkomsten 
2019

Kwartaal 3
2019

Kwartaal 4
2020 

Kwartaal 1
2020 

Kwartaal 2

Aantal werkgevers (x 1.000) 57 58 58 58

Aantal deelnemers (x 1.000) 2.094 2.105 2.110 2.111

Regeling is ingegaan voor

Verzamel-cao’s 46 55 66 67

Werkgevers (x 1.000) 52 55 58 58

Deelnemers (x 1.000) 2.014 2.064 2.105 2.110

Kerncijfers Stichting PAWW

Uitkeringsgerechtigden

Aantal uitkeringsgerechtigden 0 0 5 16

Nieuwe uitkeringsgerechtigden 0 2 8 21

Beëindigde uitkeringen 0 -2 3 10

Staat van baten en lasten  
(x € 1.000.000)

Bijdragen 111 159 59 126

Uitkeringen 0 0 0 0

Kosten -6 -10 -3 -6

Financiële baten lasten -1 0 0 0

Vermogensmutatie 104 149 56 120

Balans (x € 1.000.000)

Te beheren en liquide middelen 89 137 186 251

Vorderingen 23 21 28 27

Schulden -1 -2 -2 -2

Vermogen t.b.v. bestedingsdoelen 111 156 212 276
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Bestuurszaken

1 november volgende instapmoment

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 in de maanden volgend op de zomervakantie hun overleg 
hierover kunnen voeren.

Vakbonden vragen geregeld hun leden via een ledenraadpleging om 
instemming. In dat geval is 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 ziet dat 
zij voldoende buffers heeft om enige tegenwind als gevolg van Covid-19 op te 
vangen. 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. 

Ontwikkeling uitvoering

Enkele honderden werkgevers benaderd voor 
klanttevredenheidsonderzoek 

Bij het tot stand komen van de PAWW-regeling spraken sociale partners 
verenigd in de Stichting van de Arbeid en het bestuur van de Stichting PAWW  
af de regeling en uitvoering te evalueren 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. 
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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).

Het UWV kenniscentrum geeft aan dat de ontwikkelingen bij de WW in 
coronatijd tot nu toe heftiger zijn dan tijdens de start van de financiële  
crisis, ondanks een veel ruimere inzet van noodmaatregelen door de overheid  
(NOW-regelingen). Bij de ramingen worden als onzekerheidsfactoren genoemd: 
het gedrag van mensen, het overheidsbeleid (de NOW-regelingen) en de 
ontwikkelingen in de medische wereld. Als globale verwachting geeft het UWV 
kenniscentrum aan dat het aantal lopende uitkeringen in 2020 en 2021 kan 
oplopen tot een niveau dat vergelijkbaar is met de top van de financiële crisis 
in 2013/2014. Ook verwacht het UWV kenniscentrum dat de doorstroom naar 
de bijstand zal toenemen (bron: UWV-Kennisverslag). De bijstand kan volgen  
na de maximale duur van de WW en voor PAWW-deelnemers daarbij opgeteld  
de maximale duur van de PAWW.

Werklozen en lopende WW-uitkeringen  
januari 2009 tot en met juni 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


