
 

   
 

Persbericht  
 

PFZW sluit de deuren voor tabak  
 
Zeist, 1 juli 2013 – Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zet per 1 juli 2013 de tabaksproducenten 
op de uitsluitingenlijst van beleggingen. De gesprekken die PFZW al langere tijd voerde met de 
producenten over diverse problemen die speelden binnen deze sector, leidden niet tot de 
gewenste verbeteringen. In combinatie met de lastige relatie van het product met de sector zorg 
en welzijn, resulteerde dit in een uitsluiting.  
 
PFZW is met ondernemingen uit de tabakssector in gesprek gegaan om een aantal problemen aan te 
kaarten. Dit waren problemen rond de productie van tabak zoals arbeidsomstandigheden en 
kinderarbeid. Daarnaast waren er ook bezwaren tegen de marketing en verkoop van 
tabaksproducten gericht op jongeren. De betreffende ondernemingen hebben in deze gesprekken de 
zorgen van PFZW niet weg kunnen nemen. De problemen zijn volgens PFZW kenmerkend voor deze 
sector en in combinatie met de lastige relatie van het product tabak met de sector zorg en welzijn is 
besloten om tot uitsluiting over te gaan van alle tabaksproducenten.  
 
Peter Borgdorff, directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn: “Hoewel roken een eigen keuze is, hebben 
wij altijd de problemen gezien en benoemd. Wij konden niet anders dan concluderen dat deze 
belegging niet bij ons past. Het uitsluiten van de tabaksproducenten was dan ook de enige juiste 
optie, zowel ten opzichte van ons eigen beleid als ten opzichte van de sector zorg en welzijn waarin 
onze deelnemers actief zijn .“ 
 
Over Pensioenfonds Zorg en Welzijn  
PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van circa 2,5 miljoen 
(oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds is eigenaar van het 
pensioenvermogen, dat ultimo mei 2013 circa € 135 miljard bedraagt. Het fonds wordt bestuurd 
door vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties. Het bestuur legt 
verantwoording af aan de Pensioenraad. Deze raad bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden en 
werkgevers. De Pensioenraad is daarnaast ook het orgaan van medezeggenschap en adviseert over 
voorgenomen besluiten. PFZW heeft de uitvoering van de pensioenregeling en het beheer van het 
pensioenvermogen uitbesteed aan PGGM. 
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