Private Aanvulling WW en WGA (PAWW)
Algemene productbeschrijving
1.

Private Aanvulling WW en WGA

De PAWW
De Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) is een private regeling. Een private partij of werkgever
voert deze regeling uit. Deelname aan de PAWW is per cao geregeld. De regeling zorgt voor
verlenging van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. Als een werknemer via zijn
werkgever deelneemt aan de PAWW kan hij er aanspraak op maken als hij een WW- of WGA-uitkering
heeft. Hij kan dan nadat zijn recht op de uitkering is afgelopen nog maximaal 14 maanden elke maand
een bedrag uitbetaald krijgen dat net zo hoog is als zijn uitkering.
Uitvoerders
De regeling PAWW kent de volgende uitvoerders:
1. De in een cao aangewezen uitvoerder.
Als centrale uitvoerder is een landelijk fonds met een eigen bestuur opgericht met de naam
Stichting Private Aanvulling WW en WGA (Stichting PAWW). Het bestuur bestaat voor een deel uit
vertegenwoordigers van sociale partners en voor een deel uit onafhankelijk deskundigen. Raet BV
is de intermediair.
2. Werkgevers die onder een cao vallen waarin staat dat de uitvoering van PAWW door de werkgever
zelf wordt gedaan.
3. Een (grote) werkgever met een eigen cao waarin de regeling is opgenomen of de in deze regeling
als uitvoerder benoemde derde partij.
4. De uitvoerder van een overheidswerkgever of een derde private partij.
Claim
De uitvoerder die de claim beoordeelt, heeft voor de beoordeling het dagloon, arbeidsverleden en
inkomstengegevens van de ex-werknemer nodig. Deze gegevens geeft de ex-werknemer zelf door.
Het oorspronkelijke dagloon staat in de brief met de beslissing over de WW- of WGA-uitkering. De
overige gegevens staan in het gewaarmerkte verzekeringsbericht. De ex-werknemer kan dit
downloaden op uwv.nl/mijnuwv en vervolgens digitaal versturen naar de uitvoerder van de PAWW.
Als de ex-werknemer inkomsten heeft naast de uitkering, dan heeft dat invloed op de hoogte van de
PAWW-uitkering.
2.

PAWW inkomstenverrekening

Het product PAWW inkomstenverrekening
Aan de hand van BSN’s van personen die recht hebben op een PAWW-uitkering worden
inkomstengegevens geleverd. Dit product is beschikbaar voor de uitvoerders van de regeling
PAWW.
Voorwaarden om het product PAWW Inkomstenverrekening te mogen ontvangen
• U bent in een cao aangewezen uitvoerder van de regeling PAWW.
• U bent een uitvoerder van een in een rechtspositieregeling opgenomen regeling PAWW.
Wat hebben wij van u nodig?
Wij hebben een vraagbestand nodig met BSN’s van de ex-werknemers die bij u een PAWW
toegekend hebben gekregen en de periode waarover de gegevens geselecteerd moeten worden. Het
vraagbestand levert u aan in een punt-kommagescheiden bestandsformaat (CSV).
Wat ontvangt u van ons?
Aan de hand van uw vraagbestand met BSN’s selecteren wij de inkomstengegevens over de met u
afgestemde periode. Deze inkomstengegevens kunt u verrekenen met de PAWW uitkering. We leveren
de gegevens aan in een komma-gescheiden bestandsformaat (CSV).
Het bestand bestaat uit de volgende gegevensgroepen:
-

Inhoudingsplichtige
Soort inkomstenverhouding
Loonopgave periode
Sv-loon uit arbeid, UWV uitkering en/of pensioen
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3.

Hoe vraagt u het product PAWW inkomstenverrekening aan?

U vraagt PAWW inkomstenverrekening aan met het digitale aanvraagformulier. Hiervoor heeft u een
account nodig op Mijn Gegevensdiensten. Als u bent ingelogd op Mijn Gegevensdiensten, klikt u op
‘Aanvragen’. U kunt dan het formulier invullen. Hiervoor gelden de volgende instructies:
Bij
- soort aanvraag/soortgegevens
- doelgroep
- welke soorten gegevens wilt u aanvragen

kiest u ‘Eigen keuze’;
kiest u ‘Een lijst met deelnemers’;
kiest u ‘Ander gegeven’ en vult dit aan met de
tekst ‘Product PAWW inkomstenverrekening’.

Stuur het formulier op. Doe dit samen met de (juridische) documenten die aantonen dat u aan de
voorwaarden voldoet.
Heeft u geen account voor Mijn Gegevensdiensten? Dan kunt u deze aanvragen via uwv.nl/zakelijk.
Na uw aanvraag: de Gegevensleveringsovereenkomst
Blijkt uit uw aanvraag dat u gerechtigd bent om PAWW inkomstenverrekening te ontvangen, dan
maken wij afspraken over de levermomenten, service, contactpersonen bij calamiteiten en meer. Dit
leggen wij vast in een overeenkomst. Na de ondertekening van deze overeenkomst door u en UWV
Gegevensdiensten maken wij PAWW inkomstenverrekening voor u op maat. Wij plaatsen de
bestanden op de afgesproken tijdstippen op het portaal Mijn Gegevensdiensten. Op hetzelfde portaal
moet u de vraagbestanden uploaden.
4.

Wat zijn de kosten?

Voor het product worden eenmalig aansluitkosten in rekening gebracht. Daarna betaalt u voor elke
levering een vast tarief. De tarieven worden elk kalenderjaar aangepast. U ontvangt maandelijks de
factuur over de kosten die gemaakt zijn in de voorgaande maand.
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