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Missie  
De Dutch Green Building Council is een onafhankelijke organisatie die een toonaangevende rol wil vervullen 
in de transitie naar een duurzame bebouwde omgeving door te concretiseren, inspireren en te verbinden. 
 
 
Doelstellingen 
De volgende doelstellingen worden door de Dutch Green Building Council actief nagestreefd: 

• Een platform zijn voor visieontwikkeling, kennisoverdracht en samenwerking zodat kennis 
van partners over de duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving en duurzaam 
bouwen op een hoog niveau komt. 

• Duurzaamheid van de gebouwde omgeving meetbaar maken door een 
duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen te ontwikkelen en onderhouden. 

• Duurzaamheid van gebouwen (laten) beoordelen en certificeren, zodat duurzame gebouwen 
zichtbaar zijn in de markt. 

• Betrokken partijen informeren en stimuleren om volgens de beoordelingsrichtlijn te werken, 
zodat partners duurzaamheid integreren in planning, ontwikkeling, uitvoering en gebruik.  

 

Gedragsregels stichting Dutch Green Building Council 
• DGBC zal de eenmalige en jaarlijkse partnerbijdrage op een verantwoorde manier besteden 

ten bate van het verduurzamen van de bebouwde omgeving. 
• DGBC zal de organisatie open en transparant vorm te geven en de partner directe of 

indirecte invloed te bieden op de besluitvorming. 
• DGBC zal zorg dragen voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende 

partijen in de bouw- en vastgoedsector in de verschillende organen van de DGBC. 
• DGBC zal het certificeringsproces eenduidig, onafhankelijk, zorgvuldig en transparant 

toepassen.  
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Gedragsregels partners DGBC 
• Het partnerschap van de DGBC staat open voor eenieder die de uitgangspunten en 

doelstellingen van de DGBC onderschrijft. 
• Partners hebben het bespoedigen van de verduurzaming van de bebouwde omgeving tot 

doel. 
• Partners dragen actief bij aan de ontwikkeling van de DGBC en ondersteunen openlijk de 

doelstellingen van de Dutch Green Building Council. 
• Partners zijn of gaan actief aan de slag om duurzaamheid concreet vorm te geven binnen 

het beleid van de organisatie. 
• Partners leveren vanuit hun rol binnen de bouw- en vastgoedsector een actieve bijdrage aan 

het verduurzamen van de bebouwde omgeving. 
• Partners zijn bereid om doelstellingen voor haar projecten in de bouw- en vastgoedsector 

expliciet en controleerbaar te maken. 
• Partners hebben de bereidheid om kennis op te bouwen en te delen met betrekking tot 

duurzaamheid in de bebouwde omgeving met de andere participanten. 
• De naam en het logo van de DGBC zal niet gebruikt worden om specifieke producten of 

diensten expliciet aan te bevelen. 
 

Samenwerking 
De DGBC kan een nauwe samenwerking aangaan met strategische partners. Bij deze 
samenwerkingsverbanden gelden de volgende principes: 

• Samenwerking heeft altijd tot doel het bijdragen aan de doelstellingen van de DGBC. 
• Samenwerkingsverbanden zullen de onafhankelijkheid van de DGBC niet aantasten. 
• De DGBC zal open en transparant communiceren over samenwerkingsverbanden. 
• De naam en het logo van de DGBC zal niet gebruikt worden om specifieke producten of 

diensten expliciet aan te bevelen. 
 


