
153© Pensioenfederatie, 2019     153

Overzicht verantwoord beleggen

+ Vastgoedkeurmerken

en -benchmarks: 

Bewuste Bouwers

04.13.01

+ Access to Medicine Index

+ Access to Nutrition Index

+ Carbon Disclosure Project (CDP)

+ Climate Bonds Initiative (CBI)

+ Global Reporting Initiative (GRI)

+ Corporate Human Rights Benchmark (CHRB)

+ Impact Measurement Project (IMP)

+ Platform Carbon Accounting Financials (PCAF)

+ Platform Living Wage Financials

+ SDG Impact Measurement

+ Sustainable Accounting Standards Board (SASB)

+ TCFD

+ Vastgoedtools:

+ Bewuste Bouwers

+ BREEAM

+ Energielabels

+ GRESB
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BEWUSTE BOUWERS (1/1)

Door: x

Sinds: 
2012

Gebied:
ESG (vastgoed)

Verplichting:
Nee, vrijwillig

Gebaseerd op:
x

Informatie:
Bewuste Bouwers is een onafhankelijke stichting die een ESG-keurmerk voert voor aannemers die 

een gedragscode kunnen en willen naleven. Hierdoor is er tijdens de bouw aandacht voor het 

beperken en scheiden van afval, het reduceren van energie en water, veiligheid op de bouwplaats 

en het voorkomen van overlast voor de buurt. Een Bewuste Bouwers Keurmerk levert punten op 

in de BREEAM systematiek en deelname biedt aannemers een kader waarbinnen ze op een 

aantal punten zelf keuzes kunnen maken. [Bron]

Gerelateerd:
x

Leden/deelnemers:
Opdrachtgevers: o.a. vermogensbeheerders, gemeentes, provincies, universiteiten, haven van 

Rotterdam, Rijksoverheid

Wat doen

pensioenfondsen?

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW):

• ‘Wij willen dat in 2020 65% van de bouwprojecten waarin wij beleggen (nieuwbouw en 

herontwikkeling) wordt aangemeld als bewuste bouwplaats. Dit betekent dat op en rond de 

bouwplaats de Bewuste Bouwers Gedragscode van toepassing is. Deze code biedt het hele 

projectteam (van timmerman tot projectmanager) concrete handvaten voor bewust werken, met 

oog voor de omgeving, het milieu, veiligheid en minder overlast. Veder gaan we in dialoog met 

fondsmanagers in de internationale vastgoedportefeuille met een focus op ontwikkelactiviteiten 

over veiligheidsbeleid en prestaties op bouwplaatsen.’’ [Bron]

Links:
http://www.bewustebouwers.nl/

https://www.apg.nl/pdfs/bpfbouwartikelpensioendoc.pdf
https://www.bpfbouw.nl/images/Beleid-verantwoord-beleggen-december2018.pdf
http://www.bewustebouwers.nl/

