
 

Hoe goed zijn werkgevers op de hoogte van de WTP?

Is er binnen de onderneming met het management en/of de ondernemingsraad 
al gesproken over de WTP en de implementatie daarvan?
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Resultaten onderzoek naar de invoering van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP)
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Wat heeft de werkgever nodig om de 
WTP succesvol te implementeren in de 
organisatie?

1. Informatie van de pensioenuitvoerder  63,2%
2. Informatie van de pensioenadviseur 52,4%
3. Onafhankelijk portaal/website 50,8%

Veel werkgevers
zijn nog niet 
van plan WTP 
in te voeren per
januari 2023.

28,0%
in overgangs-
periode 
2023-2027

uitstellen
tot 2027

Werknemers zijn nog nauwelijks bezig 
met de WTP.

52,8%

Wat heeft de 
werknemer nodig 
(volgens de 
werkgever):

TOP 3
1. Goed en duidelijk portaal 60,8%
2. Voorlichtingsbijeenkomsten 54,8%
3. Rekentools   44,0%

Grootste voordelen van de invoering van de WTP volgens de werkgever:
Oude en nieuwe regeling bestaan naast elkaar 66,8%
Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor de beleggingskeuze 66,0%
Minder zorgplicht, werknemer is zelf verantwoordelijk 64,8%

• Werkgevers zijn nog nauwelijks op de hoogte.
• Implementatie staat onder druk.
• 28% van de werkgevers wil in 2023 een nieuwe  
 regeling sluiten in het kader van de WTP.
• Informatie naar werkgevers en werknemers is   
 belangrijk!

• Pensioenuitvoerder en -adviseur zijn hier samen 
 voor verantwoordelijk: 
 - Informeren werkgevers over de WTP en keuzes
 - Inrichten portalen/website
 - Voorlichtingsbijeenkomsten
 - Pensioenspreekuur
 - Rekentools

250 HR-functionarissen/uitgevoerd door Miles Research/periode: 8 t/m 22 juni 2022

Conclusie: 
Werkgevers zijn nog 

onvoldoende 
op de hoogte 
van de WTP. Dit geldt 
vooral voor de kleine 
ondernemingen waar 
70% nog te weinig op 
de hoogte is van de 
WTP.

Conclusie: 
Over de 

implementatie 
van de WTP is 

nog niet of 
nauwelijks 
gesproken.

Overall conclusie

Conclusie: 
Werkgever wil goed 
geïnformeerd worden 

door adviseur en 
pensioenuit-
voerder.
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Conclusie: 

Bijna 60% van de 
werknemers is 

nauwelijks 
bezig met de WTP.
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