Premie PAWW in Loon
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Wat is de premie PAWW?
De maximale duur van de WW-uitkering wordt geleidelijk afgebouwd van 38 naar 24
maanden. Om er voor te zorgen dat werknemers toch een langere WW-periode
kunnen opbouwen dan 24 maanden is een private aanvulling op de WW (PAWW)
mogelijk.
Inmiddels hebben een aantal sociale partners in de desbetreffende cao’s
afgesproken om deel te nemen aan de PAWW.
Werknemers uit de deelnemende sectoren vallen verplicht onder de PAWW-regeling
en betalen de PAWW-bijdrage. De werkgever houdt de PAWW-bijdrage in op het
brutoloon van werknemer en draagt deze af aan de Stichting PAWW.
Welke risicogroepen hebben PAWW?
De 'stand' per 1 juni 2019 luidt dat voor de onderstaande risicogroepen PAWW-afspraken
zijn gemaakt in de betreffende cao's:
01 Bloembollen, Bos en Natuur, Dierhouderij, Glastuinbouw, Groenvoeder/drogerijen,
Hoveniersbedrijf, LEO, Open teelten boomkwekerij, Open teelten landbouw, Open teelten
tuinbouw
03 Afwerkbedrijven (UTA) in de bouw, Afwerkbedrijven in de bouw, Bouwbedrijf, UTA
Bouwbedrijf
04 Baggerbedrijf
05 Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie
10 Metaalindustrie
11 Elektrotechnische industrie
13 Bakkersbedrijf
14 Zoetwarenindustrie
15 Slagerijbedrijf
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16 Gemaksvoedingsindustrie, Pluimveeverwerkende industrie, Vleesgroothandel,
Vleeswarenindustrie
17 Bakkersdetailhandel, Vishandel
18 Reiniging
23 Visserij
34 Catering
35 Apothekers, Dierenartspraktijken, Jeugdhulpverlening, Kinderopvang, Sociaal werk,
Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, Sport, Verpleegtehuizen & thuiszorg
39 Zorgverzekeraars
40 Tijdschriftjournalisten, Uitgeverij
41 Groothandel bandenbranche, Groothandel bouwmaterialen
42 Groothandel AGF, Groothandel in kaas, Groothandel in textielgoederen
45 Woningcorporaties
46 Zuivelindustrie
47 Textielindustrie
48 Baksteenindustrie, Betonproductenindustrie, Kalkzandsteenindustrie
49 Verf- en drukinktindustrie
50 Groenten- en fruitverwerkende industrie
51 Confectie-industrie, Kartonnage- en flexibel verpakkingsbedrijf
54 Bibliotheken, Omroeppersoneel
57 Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf, UTA personeel in het stukadoors-, afbouw- en
terrazzobedrijf
58 Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijf, UTA-pers. Bitumineuze en kunststof
dakbedekkingsbedrijf
60 Steenhouwersbedrijf, UTA personeel in het Steenhouwersbedrijf
Het percentage luidt per 2019 0,3 (2018: 0,2%). Zoals gezegd, de werknemer betaalt de
PAWW-premie.
Loon neemt voor deze risicogroepen de premie PAWW vanzelf mee in de loonberekening.
Daar hebt u dus geen omkijken naar:

Afbeelding: Loonberekening, premie PAWW

Eerst registeren bij Stichting PAWW
Op de website van de Stichting PAWW kunt u zich registreren. Dat moet u dus zelf en eerst
doen, en wel via deze website: https://werkgever.spaww.nl/SignIn?returnUrl=%2F
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Daar vindt u ook een instructievideo: https://youtu.be/1QeZHM_hy8c

Aangifte PAWW zelf doen
De premie PAWW maakt geen onderdeel uit van de aangifte loonheffingen. U dient dan ook
de aangifte PAWW apart en zelf te regelen bij de Stichting PAWW. Wel kunt u in Loon het
overzicht maken dat u instuurt naar de Stichting PAWW. Hoe u dat doet, leest u
onderstaand.
1) In Loon vandaag naar 'Overzichten'
2) 'Kies overzicht', 'Loonoverzichten', 'Private aanvulling WW (PAWW)', 'Maak overzicht'
3) Geef de soort periode aan, en geef het 'nummer'. 'OK'. Een overzicht als dit verschijnt:

Afbeelding: Overzicht 'Private aanvulling WW 2018'
4) U hebt nu het overzicht gemaakt. Zoals u zag, staat onderaan het overzicht: 'Vul de
volgende gegevens in op www.spaww.nl'.

Aantal medewerkers: ***
Premieloon: ***
Aangiftebedrag: ***
Via de website www.spaww.nl, vult u die gegevens handmatig in voor de betreffende
periode.

SEPA-bestand PAWW
Als u een SEPA-bestand aanmaakt, kunt u daarbij aanvinken dat u ook een export wilt voor
de PAWW-premiebedragen:
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Afbeelding: Overzicht 'Export lonen SEPA-betalingen', PAWW
Na 'OK' ziet u een overzicht als dit:

Afbeelding: Overzicht 'Export lonen SEPA-betalingen', PAWW
De betaling van de PAWW-premie gaat via uw SEPA-bestand naar de Stichting Paww,
uiteraard naar het vermelde IBAN.
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