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Geachte heer, mevrouw,

U ontvangt deze brief omdat u als werkgever verbonden bent aan de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

(301). Samen met uw medewerkers neemt u daarmee met ingang van 1 maart 2018 deel aan de PAWW. Dit geldt ook

als uw bedrijf na de ingangsdatum cao is gestart. 

De PAWW voor de werkgever

De overheid heeft in 2016 aanpassingen doorgevoerd in de WW- en loongerelateerde WGA-uitkeringen. Werknemers- en

werkgeversorganisaties zijn overeengekomen dat werknemers de PAWW-bijdrage betalen.

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de inhouding en afdracht van de bijdrage aan Stichting PAWW. De Stichting

beheert de bijdragen en haar uitvoeringsorganisatie verzorgt de uitkeringen. De bijdrage voor de PAWW houdt u met

ingang van 1 maart 2018 in op het brutoloon van uw werknemers. Is uw bedrijf later gestart dan ingangsdatum cao, dan

houdt u de bijdrage in per startdatum van uw bedrijf. Via het PAWW-portaal doet u periodiek aangifte van de geïnde

bijdragen. 

Registreren PAWW-portaal

U registreert zich eenmalig via het PAWW-portaal met uw persoonlijke uitnodigingscode: L17Y2Q0L1020000078 . Indien

uw onderneming al is geregistreerd voeg dan de hierboven genoemde cao toe aan uw account. 

Registreren doet u als volgt:

1) Ga naar www.spaww.nl en kies voor Registreren - Account aanmaken als werkgever.

2) Kies voor Uitnodiging inwisselen.

3) Gebruik de eenmalige uitnodigingscode zoals vermeld in deze brief.

4) Klik op registeren, met een uniek e-mailadres maakt u een persoonlijk account aan.

Na voltooiing van uw registratie ontvangt u een bevestiging van uw deelname aan de PAWW.

Tevens is het van belang dat u uw salarissoftwareleverancier op de hoogte brengt dat u de bijdrage

PAWW wilt inhouden op het brutoloon van uw werknemers. Als u uw salarisadministratie heeft uitbesteed dan kunt u uw

administratiekantoor machtigen om de aangifte voor u te verzorgen. Meer informatie daarover vindt u op onze website. 

Indien u niet onder de algemeen verbindend verklaring van bovengenoemde cao valt, dan verzoeken wij u om uw

organisatie alsnog te registreren. U staat namelijk wel op de lijst van organisaties die onder de algemeen verbindend

verklaring vallen. U kunt vervolgens, direct na registratie, onder vermelding van de reden, de deelname beëindigen. Als u

zich helemaal niet registreert loopt u het risico dat wij u ambtshalve een PAWW-bijdrage opleggen.

Met vriendelijke groet,
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