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Inleiding

Stichting PAWW voert de regeling uit die sociale partners in  
het leven hebben geroepen om de WW en WGA te repareren. 

Het kwartaalverslag van Stichting PAWW richt zich vooral op de 

!nanciële rapportage. Op de hoogte blijven van ontwikkelingen  

rond SPAWW en de PAWW-regeling? Schrijf u in voor de  
nieuwsbrief op spaww.nl.

Financiële situatie

Premiebijdrage blijft 0,4% in 2021
Het bestuur heeft ultimo december 2020 besloten om het bijdragepercentage 
alsnog niet te verhogen van 0,4% naar 0,5%. De voornaamste redenen zijn 
de bijstelling in november 2020 van de CPB-werkloosheidsscenario’s en de 
ontwikkeling van het vermogen van Stichting PAWW. 
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Inkomende kasstroom aan bijdragen stabiel
Gemiddeld wordt aan bijdragen circa ! 10 per maand per deelnemende 
werknemer ontvangen. 

Kasstroom bijdragen per maand in " 

Kasstroom uitkeringen per maand in " 
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Uitgaande kasstroom aan uitkeringen komt op gang
Steeds meer deelnemers komen in aanmerking voor een PAWW-uitkering.  
In 2021 zal naar verwachting het aantal uitkeringsgerechtigden groeien richting 
de 10.000. Daarvoor is de PAWW-uitkering ook bedoeld, namelijk deelnemers 
"nancieel ondersteunen bij een a#opende wettelijke WW- of wettelijke 
loongerelateerde WGA-uitkering.
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Kostenverwachting stabiel
Gegeven het huidige volume van deelnemers en de verwachte toename  
van uitkeringen houden we nog steeds een kostenverwachting aan van  
! 7,50 per deelnemende werknemer per jaar.

Deelname-overeenkomsten 
2020 

Kwartaal 1
2020 

Kwartaal 2
2020

Kwartaal 3
2020

Kwartaal 4

Aantal werkgevers (x 1.000) 58 58 58 58

Aantal deelnemers (x 1.000) 2.110 2.111 2.111 2.112

Regeling is ingegaan voor

Verzamel-cao’s 66 67 73 73

Werkgevers (x 1.000) 58 58 58 58

Deelnemers (x 1.000) 2.105 2.110  2.111 2.112

Kerncijfers Stichting PAWW

Uitkeringsgerechtigden

Aantal uitkeringsgerechtigden 5 16 152 340

Nieuwe uitkeringsgerechtigden 8 21 156 461

Beëindigde uitkeringen 3 10 20 662

Staat van baten en lasten  
(x ! 1.000.000)

Bijdragen 59 126 192 260

Uitkeringen 0 0 -1 -4

Kosten -3 -6 -8 -11

Financiële baten lasten 0 0 -1 -1

Vermogensmutatie 56 120 182 244

Balans (x ! 1.000.000)

Te beheren en liquide middelen 186 251 314 378

Vorderingen 28 27 25 25

Schulden -2 -2 -1 -3

Vermogen t.b.v. bestedingsdoelen 212 276 338 400
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Ontwikkelingen in de WW

Ontwikkelingen Werkloosheid
De CPB-werkloosheidsscenario’s zijn in maart 2021 wederom neerwaarts 
bijgesteld. Bovendien heeft de toename van de werkloosheid in 2020 zich 
vooral voorgedaan bij werknemers die werkzaam waren in sectoren die (nog) 
niet zijn aangesloten bij de PAWW (horeca, uitzendbedrijven, detailhandel) en 
betrof het vooral een toename in de kortlopende duur van WW-uitkeringen 
(werknemers met een kort arbeidsverleden). Ook het vermogen van SPAWW 
neemt in 2021 nog steeds toe. 

Als deze trends doorzetten dan ontbreekt de noodzaak om voor het jaar  
2022 het bijdragepercentage te verhogen. De toekomst zal dat uitwijzen.  
Voor 1 oktober 2021 neemt het bestuur hierover een beslissing.

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


