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Betreft:  uw deelname aan de PAWW 

Dagtekening: DATUM 
 

Geachte heer/mevrouw, 

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

sociale partners hebben als antwoord op die aanpassingen afspraken gemaakt over de reparatie. Die 
reparatie is vastgelegd in de PAWW: de Private Aanvulling WW en WGA. U ontvangt deze brief omdat u als 

werkgever verbonden bent aan de cao [NAAM CAO]. Samen met uw medewerkers neemt u met ingang van 
IDATREGELING deel aan de PAWW. Hieronder leest u wat dit voor u betekent. 

 
De PAWW voor de werkgever 

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 IDATREGELING in op het brutoloon van uw werknemers. Via het PAWW-

portaal doet u periodiek aangifte van de geïnde bijdragen. 
 

Registreren PAWW-portaal 
U registreert zich eenmalig voor toegang tot het PAWW-portaal. Ga hiervoor naar werkgever.spaww.nl en kies 

bij het inloggen de optie ‘registreren’.  
Na voltooiing van uw registratie ontvangt u een bevestiging van uw deelname aan de PAWW.  

 
Samengevat betekent dit voor u de volgende stappen: 

1) Ga naar werkgever.spaww.nl 

2) Kies voor Inloggen 

3) Kies voor Registreren 

4) Klik op de bevestigingslink (in het volgende scherm) 

5) Vanuit uw eigen mailbox bevestigt u het e-mailadres, er wordt daarmee een nieuw scherm geopend 

waar u de registratie kunt voortzetten 

Op werkgever.spaww.nl vindt u een instructievideo over het registratieproces. 

 

Tevens is het van belang dat u uw salarissoftwareleverancier tijdig op de hoogte brengt dat u de bijdrage 
PAWW (voor 2019: 0,3%) wilt inhouden op het brutoloon van uw werknemers. Als u uw salarisadministratie 

heeft uitbesteed kunt u uw administratiekantoor machtigen om de periodieke aangifte voor u te verzorgen. 
Meer informatie daarover vindt u op werkgever.spaww.nl onder ‘Documenten’.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Stichting PAWW 

 ACCOUNTNAAM 

T.a.v. de directie 
STRAATNAAM/POSTBUS NR TOEV 

POSTCODE WOONPLAATS 
LAND 
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