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Stichting PAWW hervat incasso na corona  
 
Den Haag, 25 september 2020 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Stichting PAWW heeft dit voorjaar voor werkgevers die door de coronacrisis in betalingsproblemen verkeren, 
een betalingsregeling gepubliceerd op de website. Daarnaast is het incassoproces tijdelijk stilgelegd in verband 
met de coronacrisis.  
 
Het Bestuur van de Stichting PAWW heeft recent besloten om begin oktober 2020 de reguliere incasso van de 
SPAWW-bijdrage te hervatten. Dit betekent dat wij voor alle werkgevers uit uw sector de incasso van de 
SPAWW-bijdrage die niet zijn voldaan sinds januari 2020 weer opstarten. In het kader van de coronacrisis kunt 
u nog steeds een betalingsregeling treffen. Maakt u al gebruik van deze regeling dan blijven deze afspraken 
gelden. Maakt u geen gebruik van deze regeling, maar wilt u er wel gebruik van maken kijk dan voor meer 
informatie en de voorwaarden op onze website www.spaww.nl.    
 
Ondanks de coronacrisis zijn veruit de meeste bijdragen in de afgelopen periode betaald. De Stichting PAWW 
heeft echter nog niet alle bijdragen mogen ontvangen. Met deze brief geven wij u inzicht in het nog 
openstaande saldo.  
 
Nota’s zijn in te zien op het werkgeversportaal 
Volgens onze administratie had u op 16 september 2020 nog een openstaand saldo van [openstaand saldo]. 
Mogelijk is betaling van de werknemersbijdrage aan uw aandacht ontsnapt. Stichting PAWW verzoekt u om in 
dat geval via het werkgeversaccount in het PAWW-portaal de nog openstaande nota’s te (laten) controleren. 
Wanneer de aangiftes en openstaande nota’s correct zijn en u hebt geen betalingsregeling getroffen verzoeken 
wij u deze nota’s alsnog te voldoen. Wanneer de nota’s niet juist zijn kunt u de bijbehorende aangiftes 
corrigeren en ziet u in het PAWW-portal de nieuwe nota’s. Wij verzoeken u dan om de nieuwe bijgestelde 
nota’s te voldoen. Als u de openstaande nota’s inmiddels hebt voldaan hoeft u vanzelfsprekend verder zelf 
niets te doen. 
 
 
Vragen 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, over nota’s van Stichting PAWW of wilt u meer informatie, 
neemt u dan contact met ons op via de werkgeverstelefoon 088-2302331. Kijk ook voor meer informatie op 
www.spaww.nl/werkgevers.  
 
Wij danken u voor uw begrip en medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Stichting PAWW 
 

http://www.spaww.nl/
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