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Conform de afspraken in het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben veel cao-paitijen 
de per 1 januai·i 2016 ingevoerde beperking van de duur van de WW en de loongerela
teerde WGA via een cao-afspraak aangevuld. Veel cao-paitijen-in totaal voor ruim twee 
miljoen werknemers - hebben deze afspraak ondergebracht bij de hiervoor in het leven 
geroepen Stichting Private Aanvulling WW en loongerelateerde WGA (SPA WW). An
dere cao-partijen -zoals in de collectieve sector en in de metaaltechniek - hebben de 
uitvoering van de afspraak op een andere wijze georganiseerd. 

Werknemers die langer werkloos of arbeidsongeschikt zijn, hebben mogelijk recht op een 
uitkering na afloop van hun WW-uitkering of loongerelateerde WGA-uitkering. Voor
waarde is dat ze op het moment van ontslag of bij aanvang van een WGA-recht onder een 
cao vallen waarin een afspraak hierover is gemaakt. 

De Stichting van de Arbeid acht het van belang dat werknemers zich er voldoende van 
bewust zijn dat ze mogelijk na afloop van de wettelijke WW- ofloongerelateerde WGA
uitkering recht hebben op een private verlenging van deze uitkering. Gebleken is dat ont
slagen werknemers hier vaak niet goed van op de hoogte zijn. Daarom verzoekt de Stich
ting van de Arbeid werkgevers- en werknemersorganisaties om bij beëindiging van een 

dienstverband - ingeval dit door ontbinding, opzegging, met wederzijds goedvinden of 
van rechtswege geschiedt - betreffende werknemers te wijzen op een mogelijk recht van 
deze aanvullende uitkering. Dit geldt zowel bij collectieve als bij individuele ontslagen en 
voor zover een cao-afspraak over een aanvullende uitkering van toepassing is. 

De Stichting van de Arbeid advisee1t u om bij de communicatie over de beëindiging van 
een dienstverband in sectoren en bedrijven die de cao-afspraak bijvoorbeeld bij de 

SPA WW hebben ondergebracht, de volgende tekst op te nemen: 

De Stichting van de Arbeid is het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en werknemers: 
Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV en VCP 
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U valt onder de cao-afspraak waarbij u mogelijk na afloop van een WW- of een loonge
relateerde WGA-uitkering recht heeft op een private aanvulling op deze uitkering van de 
Stichting Private Aanvulling WW- en loongerelateerde WGA-uitkering (SPAWW). Om 
hiervoor in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Laat u 
zich zorgvuldig informeren. Op de ·website www.spaww.nl is meer informatie over deze 
regeling te vinden. 

Indien een cao-afspraak over een aanvullende uitkering ondergebracht is bij een andere 
uitvoeringsorganisatie, kan op een vergelijkbare wijze hiernaar worden verwezen. 
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