Betreft: Reparatie WW en WGA voor werknemers in de Houtverwerkende Industrie

Beste
Je ontvangt deze brief omdat je als werknemer valt onder de cao Houtverwerkende Industrie. Samen
met je collega’s neem je met ingang van 1 november 2018 deel aan de PAWW (ook wel: Private
Aanvulling WW en loongerelateerde WGA). De PAWW voorziet in een private aanvullende uitkering
die ingaat na afloop van je mogelijke wettelijke WW- of loongerelateerde
arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA).
Aanleiding hiervoor was dat de overheid in 2016 aanpassingen heeft doorgevoerd in de hoogte en
duur van deze uitkeringen. Werkgevers en vakbonden hebben als antwoord op die aanpassingen
afspraken gemaakt over een reparatie. Die reparatie betekent in de praktijk dat werknemers
maximaal een extra jaar recht hebben op een dergelijke uitkering.
Wat wordt gerepareerd?
De WW- en de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WGA) zijn nu anders opgebouwd dan vroeger. Je
recht op deze uitkeringen wordt anders berekend. De periode dat je recht hebt op deze uitkeringen
is korter geworden. Werk je langer dan 10 jaar, dan bouw je in plaats van een maand nog maar een
halve maand op per gewerkt jaar. De maximale duur van de uitkeringen is 24 maanden geworden.
Voorheen was dit 38 maanden. De PAWW repareert en verlengt die periode door een aanvullende
verzekering voor werknemers.
Wie betaalt de reparatie?
Werknemers- en werkgeversorganisaties zijn overeengekomen dat werknemers de PAWW-bijdrage
betalen. Je werkgever is verantwoordelijk voor het afdragen van jouw bijdrage aan Stichting PAWW.
De Stichting beheert de kas en verzorgt de uitkeringen. Lees hierover meer op www.spaww.nl. Op
die website vind je ook een vraag- en antwoordrubriek speciaal voor werknemers.
Wat gaat het kosten?
De bijdrage voor de PAWW houdt de werkgever maandelijks met ingang van 1 november 2018 in op
jouw brutoloon. Mogelijk heeft je werkgever wat langer tijd nodig om dit goed in te regelen. Het kan
daarom zijn, dat hij dat pas bij een eerstvolgende loonbetalingsperiode (na 1 november) doet, maar
dan wel met terugwerkende kracht.

Met vriendelijke groet,

