Verlengen PAWW-deelname
Hoe ziet dat eruit en wat moet ik doen?
Uw PAWW-deelname kunt u vanaf november 2021 verlengen. Dit moet uiterlijk voor 1 april 2022 geregeld zijn
om een onverzekerde situatie voor uw deelnemers te voorkomen. De verlenging van de PAWW-deelname gebeurt
in gezamenlijk overleg tussen werkgever en vakbond, sector of branche. Ga daarom zo snel mogelijk met elkaar in
overleg om de verlenging te regelen.

Uw PAWW-deelname verlengen?
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Zo werkt het

JAN

2022

Aanvraagperiode

1
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Verlengperiode
U kunt vanaf november 2021 uw
PAWW-deelname verlengen. Uiterlijk

NOV

2021

1 april 2022 moet de PAWW-verlenging
ingediend zijn bij Stichting PAWW.

E-mail ontvangen
In november ontvangt u een
e-mail met een link naar een
speciale verlengingspagina.
De mail niet voor u bestemd?
Machtig dan de juiste persoon.

Verwerkingsperiode
4

Goedkeuring
Goedkeuring en algemeen
verbindend verklaring (AVV) door
SZW of terugkoppeling om aanvullende gegevens door te geven.

1

2022

2

Direct verlengen
Willen cao-partijen meteen verlengen? Ga naar
deelname.spaww.nl en vul het formulier in.
Later verlengen?
Na 4 weken ontvangt u een herinneringsmail. U kunt hierin ook aangeven op een
later moment een nieuwe herinneringsmail
te ontvangen.
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APR

2022

Let op: houd de benodigde gegevens
en documenten bij de hand!
Deadline verlenging
Uiterlijk 1 april 2022 is onze
deadline. Dan moet de PAWWverlenging ingediend zijn, om
een onverzekerde situatie voor
uw deelnemers te voorkomen.

6

5
SEP

Let op: de inning van de bijdrage
loopt door tot 1 oktober 2022.
Uw werknemers zijn tot die datum
verzekerd voor de aanvullingsregeling
WW en WGA.

Uw PAWW-deelname
niet verlengen?
Geef dit vóór 1 januari
2022 met vermelding
van reden(en) aan
ons door.

Aankondiging
Stichting PAWW informeert
u over de ingangsdatum
van de nieuwe cao-periode.

1

OKT

2022

Einde van lopende cao’s
Start voor nieuwe cao's met een
looptijd van 5 jaar: tot 1 oktober
2027 zijn uw werknemers weer
verzekerd voor de PAWW.

KvK-nummer
Tekst werkingssfeer
Representativiteitsgegevens
en peildatum

