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Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) ontvangt nationale 

Rookvrij-prijs 

 

PFZW heeft heel duidelijk afstand genomen van de activiteiten van de tabaksindustrie. 

We waarderen dit graag met de ‘Rookvrij-prijs’.  

Michel Rudolphie - Directeur KWF Kankerbestrijding (R) 

PFZW wordt gewaardeerd voor het staken van 

beleggingen in de tabaksindustrie  

Vanmorgen is de nationale Rookvrij-prijs, de ‘Gerbera Award’, door KWF 

Kankerbestrijding, Hartstichting en Longfonds, uitgereikt aan het Pensioenfonds Zorg en 

Welzijn. De drie gezondheidsfondsen belonen het pensioenfonds hiermee voor hun 

besluit om te stoppen met het investeren van pensioengelden in de tabaksindustrie. 

Peter Borgdorff, directeur van het fonds, ontving de prijs uit handen van Michel 
Rudolphie, directeur van KWF Kankerbestrijding.  

Kinderarbeid en jongerenmarketing  

In juli 2013 gaf PFZW aan te stoppen met beleggen in de tabaksindustrie. ‘We weten dat 

de arbeidsomstandigheden op tabaksplantages onvoldoende zijn en daar kinderarbeid 

voorkomt. We weten ook dat de tabaksindustrie hun marketing en verkoop richt op 

jongeren. We kunnen het daarom niet langer verantwoorden deze industrie in onze 
beleggingen op te nemen’, aldus Peter Borgdorff, directeur van PZFW.  

Pensioenfonds PFZW is na het ABP het grootste pensioenfonds van Nederland, met name 

voor werknemers in de sector zorg en welzijn. De beleggingen van PFZW in de 
tabaksindustrie besloegen ongeveer € 600 miljoen in 15 tabaksproducenten.  

 

 



‘Tabaksindustrie niet ethisch’ 

‘PFZW heeft met dit besluit heel duidelijk afstand genomen van de activiteiten van de 

tabaksindustrie. We waarderen dit graag met de ‘Rookvrij-prijs’. Er is moed en durf voor 

nodig om dit standpunt in te nemen. Hoewel het al jarenlang een publiek geheim is dat 

de tabaksindustrie weinig ethisch handelt, zijn er nog maar weinig partijen die dit hardop 

durven te zeggen. We hopen dat dit navolging vindt bij andere beleggers´, aldus Michel 
Rudolphie van KWF Kankerbestrijding. 

Over de Gerbera Award 

De nationale Rookvrij-prijs, is een prijs die in het kader van Wereld Niet Roken Dag (31 

mei) aan een organisatie of persoon wordt gegeven die zich verdienstelijk heeft gemaakt 

voor het bevorderen van een rookvrije samenleving. Dit jaar wordt de prijs voor de 12e 

keer uitgereikt. Eerdere ontvangers waren bijvoorbeeld Pinkpop directeur Jan Smeets, 

die de Award in 2004 won vanwege het door hem gevoerde rookbeleid. De eigenaar van 

SwingSteesjun in Haarlem, die in 2007 één van de voorlopers in de horeca was met een 

rookvrije discotheek. Daphne Deckers die de Award in 2010 won voor haar actieve 

oproep aan vrouwen en meisjes om niet te roken en in 2013 de longartsen Wanda de 

Kanter en Pauline Dekker voor hun acties om te voorkomen dat kinderen met roken 

beginnen. 

Aan de Gerbera Award is geen geldbedrag verbonden. 

----------------- 

KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting en het Longfonds zijn partner binnen de Alliantie 

Nederland Rookvrij!, een actief netwerk dat staat voor een samenleving waarin niemand 
meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.  

Voor meer informatie 

Contact: 

Karin Hommen – KWF Kankerbestrijding: T. 020 - 570 05 38 / 06 158 77 071 

Ellen Habermehl – Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) 

Telefoon 030 - 277 97 35 

woordvoering@pfzw.nl 
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