Reparatie WW en WGA
van start

Het kabinet heeft de opbouw en de lengte van de WW en
de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)
verkort. Maar wat betekent dit voor jou? Ben je na 1 januari
2019 werkloos geworden en werk je langer dan 10 jaar, dan
geldt een kortere duur voor je WW- of WGA-uitkering.
Sociale partners hebben besloten om deze gevolgen op te
vangen met de PAWW regeling in de agrarische en groene
sector. Deze regeling is verplicht. We vertellen je graag
meer over deze regeling.

situatie wordt dit anders: (10 x 1) + 8 x ½)) = 14 maanden WW.
Kirsten krijgt 4 maanden minder lang WW. Die 4 maanden
repareert de PAWW.

Het kabinetsbesluit heeft mogelijk financiële gevolgen voor
jou. Om dit op te vangen, is de PAWW ontwikkeld. Dit is de
private uitkering die ingaat na afloop van je wettelijke
WW- of loongerelateerde WGA. Met de PAWW komt de
duur van de WW en WGA weer op het oude niveau. In de
cao hebben wij met FNV en CNV afspraken gemaakt om
de WW- en WGA-uitkeringen te repareren.

Tabel (verwachte) bijdragepercentages van het brutoloon

Wat wordt gerepareerd?
De WW- en de WGA-uitkeringen zijn nu anders opgebouwd.
Je recht op WW of WGA wordt anders berekend. Daardoor
is de periode dat je recht hebt op WW of WGA korter
geworden. De eerste 10 werkjaren bouw je één maand WW
of WGA op per gewerkt jaar. Werk je langer dan 10 jaar, dan
bouw je voor de jaren die volgen in plaats van één maand
nog maar een halve maand jaar WW of WGA op per
gewerkt jaar. De maximale duur van de WW- en de WGAuitkeringen is 24 maanden geworden. Voorheen was dit 38
maanden. De PAWW repareert de kortere WW en WGA.

De premie houden we vanaf januari 2019 in via de looncode
‘Inhouding PAWW’.

Rekenvoorbeeld
Kirsten wordt na 18 jaar werken werkloos. In de oude
situatie zou zij 18 maanden WW krijgen. In de nieuwe

Meer info is te vinden op de website van de Stichting PAWW:
www.spaww.nl

Wie betaalt de reparatie?
Werknemers betalen de bijdrage voor de reparatie. De
bijdrage wordt door Royal FloraHolland ingehouden op het
brutoloon van de werknemer. Royal FloraHolland stort de
bijdrage in het PAWW-fonds.

2019

0,3%

2020

0,4% indicatief

2021

0,5% indicatief

2022

0,6% indicatief

Stichting PAWW
Voor het beheer van de bijdragegelden is de Stichting
PAWW opgericht. Het bestuur van deze stichting bestaat
uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.
Zij zien erop toe dat er voldoende geld in het fonds zit om
de uitkeringen te betalen. In het bijzondere geval dat de
uitgaven groter zijn dan de inkomsten, kunnen de
uitkeringen worden verlaagd of stopgezet.
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