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Voorwoord van het bestuur 2020 
 
Een terugblik op 2020 kan niet zonder de oorzaken en impact van Covid-19 in ogenschouw te nemen. 
De Covid-pandemie was een ‘zwarte zwaan’, een onvoorziene en impactvolle gebeurtenis, die de 
maatschappij en de economie op grote schaal ontwricht heeft en waarvan de impact ook in 2021 en 
de jaren daarna voelbaar zal zijn. De oorzaak van de pandemie heeft ons wederom geleerd dat op de 
huidige dichtbevolkte aarde de relatie tussen mens, dier en natuur het leven zeer kwetsbaar maakt. 
Dit komt niet alleen tot uiting in zo’n pandemie, maar ook in de steeds extremere gevolgen van 
klimaatverandering. Australië had in 2020 bosbranden, die tot de grootste natuurramp in de moderne 
geschiedenis gerekend kunnen worden. Drie miljard dieren lieten hierbij het leven. 
Dichterbij, in Nederland, hadden we te maken met droogterecords in de lente en hitterecords in de 
zomer. Nederland wordt warmer, droger en natter, als gevolg van de opwarming van de aarde. 
De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor circa 40% van de CO2 uitstoot, ik kan dit niet genoeg 
blijven herhalen. Deze gebouwde omgeving wordt vormgegeven door overheden, ontwikkelaars, 
architecten, beleggers, financiers, leveranciers, makelaars en vele anderen partijen in de 
vastgoedketen. 
 
De partners van DGBC blijken vaak de koplopers op het gebied van verduurzaming te zijn. 
Inmiddels zijn, en dat zeg ik met trots, duurzame gebouwen ‘normaal’ geworden en niet alleen meer 
het domein van de koplopers. Duurzame gebouwen zijn er niet alleen ‘omdat het moet’, door 
wetgeving of normering, maar vooral ook omdat de gebruiker van een gebouw, de eigenaar of de 
huurder, er om vraagt. Een duurzaam gebouw is een uiting geworden waarvoor de bewoner of een 
organisatie staat; het geeft vorm aan een duurzame identiteit en bevestigt mede de duurzame 
strategie van een organisatie. Duurzame gebouwen zijn daardoor commercieel veel aantrekkelijker 
dan niet-duurzame gebouwen. Oftewel, in economische termen, de business-case is aantrekkelijk. 
DGBC wil met haar partners voorop blijven lopen in de transitie naar een duurzame gebouwde 
omgeving. Dat doen we op inhoud door bijvoorbeeld een bijdrage te leveren aan grote thema’s als 
gezondheid, klimaatadaptatie en circulariteit. DGBC wil alle partijen in de vastgoedketen met elkaar 
verbinden en expertise delen.  
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Ook in 2020 zijn hiervoor vele events en opleidingen georganiseerd, zowel live als digitaal. Het 
hoogtepunt was de Dutch Green Building Week; dagelijks was er een talkshow onder leiding van 
Twan Huys, met een fantastische line-up van leiders uit de vastgoedsector, het bedrijfsleven en de 
politiek. 
 
DGBC wordt als onafhankelijke kennisinstituut door de overheid meer een meer gebruikt als klankbord 
voor haar duurzaamheidsbeleid. Duurzaamheid werd als thema in de verkiezingen, in tegenstelling tot 
voorgaande verkiezingen, wat overvleugeld door Corona. Wij hebben er echte vertrouwen in dat in de 
kabinetsformatie van 2021 duurzaamheid en circulariteit prominente thema’s in het regeerakkoord 
worden. 
 
De certificering met BREEAM nam ook in 2020 een vlucht, mede door de vele projectontwikkelingen 
die opgeleverd werden. DGBC maakt jaarlijks een BREEAM-jaarrapport. Het aantal afgegeven 
certificeringen In-Use groeide van 320 in 2019 naar 476 in 2020 en Nieuwbouw van 128 naar 137.  
Een van de speerpunten van DGBC is het meetbaar maken van het werkelijk energieverbruik. 
Hieruit zijn de ‘Paris Proof gebouwen’ voortgekomen en de WEii, die een indicator is van het 
werkelijke energieverbruik per vierkante meter per jaar. Er komen steeds meer inspirerende 
voorbeelden van Paris Proof-gebouwen en grote beleggers en ontwikkelaars tonen ambitie door deze 
doelstelling te omarmen. Inmiddels hebben meer dan 30 partijen het Paris Proof Commitment 
getekend. 
 
De financiële huishouding van DGBC is solide. Er is een gezonde spreiding aan fundingbronnen, 
waardoor er een betere risicospreiding is. Het aantal partners is ook in het Coronajaar stabiel 
gebleken, BZK heeft wederom een subsidie toegekend en tevens zijn er trouwe programma partners 
voor de programma’s Paris Proof en Circulariteit. Namens het bestuur wil ik onze trouwe partners 
bedanken voor haar duurzame ambities en initiatieven afgelopen jaar. Ook in 2020 hebben we weer 
stappen voorwaarts gezet naar een duurzaam gebouwde omgeving. 
 
Veel dank gaat tot slot uit naar de directie en het gehele team van de DGBC. In een complex jaar is 
het in staat geweest om zich zowel intern als extern aan te passen aan de thuiswerk-situatie en 
tegelijkertijd impact te blijven maken. Dit verdient een groot compliment voor het gehele team! 
 
Rutger Schuur 
Voorzitter  
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Jaarverslag van de directie 
 
Hoe kunnen we het niet over corona hebben als we terugkijken op het jaar 2020? Een onbekend 
fenomeen voor onze generatie. Een niet te controleren gevaar, dat veel meer impact op de wereld 
blijkt te hebben dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. 
Het drong zich op, we probeerden het buiten de deur te houden en het te zien als een gevaar dat 
alleen China zou bedreigen. Maar corona liet zich niet beperken, ook niet door de verregaande 
maatregelen die er werden genomen. Ons land in lockdown, de vrijheid waarmee wij ons tot maart 
2020 konden bewegen werd ons ontnomen. Met een goede reden, dat wel. De maatregelen hebben 
geleid tot vele vragen, wie wist nu echt wat we moesten doen om de ziekenhuisopnames onder 
controle te krijgen? Het beleid van de Nederlandse overheid, soms een beetje ‘trial and error’. En dat 
is het nog steeds. Het moment dat ik dit schrijf, maart 2021, is er van verbetering nog nauwelijks 
sprake. Nog altijd vele besmettingen en nog altijd vele ziekenhuisopnames. Met alleen het vaccin als 
laatste redmiddel. 
 
Ook klimaatverandering is een niet te stoppen ramp voor onze volksgezondheid. De effecten van de 
klimaatverandering zijn al tijden zichtbaar maar blijkbaar niet acuut genoeg. Klimaatverandering kruipt 
langzaam onder onze huid, maar je kunt als je wilt nog steeds de andere kant opkijken om de effecten 
ervan te ontkennen. 
 
Maar we mogen onze ogen niet meer sluiten. Ook al is het gevaar er eentje van de langzame soort en 
minder direct levensbedreigend dan bijvoorbeeld de corona pandemie, het is een feit dat er een 
klimaatverandering gaande is die onze wereld de komende jaren in een steeds sneller tempo totaal op 
zijn kop zal zetten.  
 
Politici houden zich bezig met de vraag of het nou zon, wind, waterstof, biomassa of kernenergie moet 
worden die ons straks van energie gaat voorzien. Grote keuzes met vele belangen waar best een tijd 
over moet worden nagedacht en vergaderd. 
Maar we kunnen niet wachten, we moeten NU in actie komen. En alles uit de kast halen om de 
klimaatverandering nog enigszins te temmen of in elk geval zo goed mogelijk in banen te leiden. 
 
Iets doen is beter dan niets doen. Dit betekent dat we in onze sector volop aan de slag kunnen met 
‘no regret’ maatregelen als energiereductie, circulair aanbesteden, een gezond pand ontwikkelen met 
BREEAM en bomen planten in de stad. Zaken waar niemand spijt van zal krijgen. En die nu het 
klimaat al helpen. 
 
Daar worden wij enthousiast van. Met de partners van DGBC en inmiddels ook ver daarbuiten. Want 
met onze programma’s Paris Proof en circulair biedt DGBC handelingsperspectief aan alle partijen in 
de bouwen vastgoedsector. En ook BREEAM blijkt als instrument voor vele partijen relevant. Alle 
typen gebouwen, inclusief woningen, kunnen met BREEAM worden ontwikkeld en beoordeeld. Wij zijn 
steeds bezig de schema’s up to date te houden met alle nieuwe inzichten die veelal ook weer 
voortkomen uit onze programma’s. 
 
Onze achterban weet dat niets doen geen optie is. En staat ook klaar om op een geheel andere wijze 
geld te verdienen. We bevinden ons in een nieuwe werkelijkheid waarin flexibiliteit enorm belangrijk is. 
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De wil om je eigen manier van doen stevig onder de loep te nemen omwille van het klimaat. Omwille 
van de gezondheid van onze wereld, en uiteindelijk ook omwille van onze economie. 
  
Ik ben enorm trots op mijn collega’s en op onze partners die laten zien dat zelfs corona hen er niet van 
weerhouden heeft zich volop in te zetten voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Want 
ook dit vroeg om aanpassing aan een nieuwe werkelijkheid en om flexibiliteit. 
 
Dat we relevant zijn voor de markt blijkt uit het financieel resultaat dat we voor 2020 hebben kunnen 
neerzetten en de groeiende interesse van bedrijven, overheden en kennisorganisaties om met ons 
samen te werken. Met alle kennis en tools die we als DGBC samen met onze achterban in huis 
hebben zullen we ons de komende jaren blijvend inzetten voor het klimaat. 
 
 
Annemarie van Doorn 
Directeur  
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ALGEMEEN 
 
Jaarthema: Made in Holland 
DGBC kiest ieder jaar een thema om de doelstellingen extra onder 
de aandacht te brengen. 2020 stond in het teken van pioniers, 
innovators, creatieve denkers en doeners die een duurzame en 
toekomstbestendige gebouwde omgeving verder brengen met 
ideeën en innovaties en daarmee Nederland op de kaart zetten. 
Doel was Nederland neer te zetten als gidsland met duurzaam 
ondernemerschap voor een duurzaam gebouwde omgeving. Niet 
alleen door te exporteren, maar ook door Nederland versneld te 
verduurzamen en daarmee een voorbeeld te zijn voor andere 
landen. Het thema kwam tot uiting in verschillende activiteiten van 
DGBC. Zo stond Dutch Green Building Week in het teken van 
Made in Holland. 

Jubileumeditie Dutch Green Building Week: Made in Holland 
De tiende editie van de Dutch Green Building Week vond plaats van 21 tot en met 25 september 
2020. Deze jubileumeditie was ondanks Corona een succes. De tiende editie van de week stond 
volledig in het teken van #MadeinHolland en hoe we als Nederland onze rol als gidsland kunnen 
(terug)pakken door kennis te delen, maar ook te leren van andere landen. Dit jaar bood DGBC een 
groot gedeelte van het programma aan in het digitale platform DGBW-Online. 

Talkshow Green Talks met Twan Huys 
In het kader van de week maakte DGBC 4 online talkshows onder de noemer Green Talks. TV-
presentator Twan Huys en Annemarie van Doorn (directeur DGBC) gingen met vooraanstaande 
(internationale) gasten in gesprek over hoe Nederland zijn rol als gidsland kan (terug)pakken.  
Onder andere Cristina Gamboa, 
CEO World Green Building Council, 
Maria Molenaar, Voorzitter RvB 
Woonstad Rotterdam, Ed 
Nijpels, Voormalig politicus, Sandra 
Phlippen Hoofdeconoom ABN 
AMRO, Louise Vet, bioloog en 
hoogleraar ecologie, Frans 
Timmermans, vice-voorzitter EC, 
Coen van Oostrom, CEO EDGE 
Technologies, Peter Glas, 
Deltacommissaris, Marcel 
Beukeboom, Speciaal gezant 
Klimaat,  Arnoud Molenaar, Chief 
Resilience Officer Rotterdam, 
Marjan Minnesma, directeur Urgenda, Medy van der Laan (Voorzitter van Energie-Nederland) en 
Mathijs Bouman, Econoom & journalist schoven aan tafel.  
 
De talkshow was 4 dagen live te volgen vanuit Circl Amsterdam  
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Green Leader Estafette van start 
Dutch Green Building Council, PROVADA en PropertyNL hebben in 2020 het initiatief genomen om 
leiders die juist nu de ingezette duurzame koers vervolgen, een podium te geven. Het initiatief 
zet Green Leaders in de schijnwerpers, die de crisis als een kans zien en dit ook kenbaar maken. 
Onder de noemer Green Leader Estafette werden op 16 en 17 juni de eerste drie ''startlopers'' bekend 
gemaakt. Fiona van 't Hullenaar, directeur vastgoed en campus van Universiteit Utrecht en winnaar 
van de Green Leader Award 2019, overhandigde het stokje tijdens de eerste dag van PROVADA LIVE 
aan Do Janne Vermeulen, architect-directeur van Team V Architectuur. Zij gaf het het stokje door 
aan Arna Mačkić architect en co-founder van Studio L A.  

 
DGBC maakt eigen MVO-doelen meetbaar 
‘Practice what you preach.’ Met dat motto stelde het speciale MVO-team van DGBC het beleidsstuk 
op dat onze manier van maatschappelijk verantwoord ondernemen meetbaar moet maken. Hiermee 
vertalen we onze maatschappelijke missie en visie ook naar eigen organisatie en stakeholders. De 
impact van onze bedrijfsprocessen op het milieu worden zo verder geminimaliseerd en we voegen 
waarde toe aan onze medewerkers, partners en omgeving. 
Het opstellen van het beleidsstuk gebeurde samen met medewerkers en partners. Zo werkten alle 
medewerkers van DGBC in speciale sessies mee aan het MVO-beleid (zie foto rechtsboven). In het 
MVO-beleid zijn verschillende doelen opgesteld om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. 
Fossielvrij werken is één van de speerpunten, net als het verminderen van afvalstromen, het 
aanbieden van vegetarische catering bij onze trainingen en evenementen en het stimuleren van 
gezonde, betrokken medewerkers. Sommige doelen zijn nieuw, andere acties zijn de afgelopen jaren 
al ingezet en aangescherpt. 

Introductie Duurzaamheidsmodel voor taxateurs 
In februari lanceerde DGBC een nieuw taxatiemodel voor kantoren met daarin speciale aandacht voor 
duurzaamheid. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) onderschrijft dat de mate van 
duurzaamheid van kantoren voor banken belangrijke informatie kan zijn voor de financiering. De leden 
van de NVB erkennen de toegevoegde waarde van dit model. DGBC beheert en ontwikkelt het 
duurzaamheidsmodel voor taxaties van kantoren. 

 
PARIS PROOF 
 

PILOTS 
 

Pilotprojecten voor het Paris Proof maken van zorggebouwen gestart 
Diverse pilotprojecten zijn in 2020 gestart om zorggebouwen volgens een speciaal stappenplan tot het 
niveau Paris Proof te renoveren. Vijf instellingen met zorgvastgoed werden door gespecialiseerde 
adviesbureaus op weg geholpen om een routekaart op te stellen om hun gebouwen verregaand 
energiezuinig te maken. Daarbij wordt gewerkt volgens het stappenplan Zorggebouwen dat voor deze 
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sector is ontwikkeld. Door aan de pilot mee te doen, werkten de organisaties na een doorlooptijd van 
zes maanden aan een routekaart voor het verduurzamen van hun gebouwenportefeuille. 
 

Pilotprojecten Onderwijs: scholen aan de slag met Paris Proof  
Op de scholen in het Overijsselse Wierden, Heemskerk in Noord-Holland en het Brabantse Breda zijn 
pilotprojecten gestart voor hun gebouwen om zo de eerste stappen zetten richting Paris Proof. De 
output is gebruikt voor het opstellen van een routekaart voor verduurzaming van de 
schoolgebouwen. Hiermee krijgen 95 scholen een verduurzamingsplan.  
Voor het opstellen van de routekaarten werd in de pilots gebruik gemaakt van het stappenplan, de 
beslisboom en andere tools. Bijzonder aan deze pilots is dat ze op gemeenteniveau werden 
uitgevoerd. Door het samen optrekken kan een leereffect tussen de schoolbesturen ontstaan en wordt 
de koppeling gemaakt naar het IHP (Integraal Huisvestingsplan) en de warmtetransitieplannen van de 
gemeente. Hiermee worden ze ingebed in de gehele energietransitie.  

Whitepaper subsidiemogelijkheden voor verduurzamen gebouwen 
Subsidies zijn voor veel gebouweigenaren van vitaal belang voor het verduurzamen van hun 
gebouwen. Zo zijn veel zonnedaken te danken aan de SDE+-subsidie en ook de MIA-regeling speelt 
een grote rol om gebouwen te verduurzamen. Die twee subsidiemogelijkheden zijn breder bekend, 
maar er zijn ook een aantal minder bekende vormen van financiële steun die het mogelijk maken om 
een gebouw te verduurzamen of juist duurzaam neer te zetten. DGBC heeft de mogelijkheden op een 
rij gezet in een whitepaper.  
Deze whitepaper behandelt een aantal subsidiemogelijkheden. Samen met experts van Hezelburcht 
Subsidieadvies en van Van Draeckeburgh Subsidies en Financieringen zijn de regelingen toegelicht 
en mogelijke scenario’s uitgewerkt.  
 

KENNISOVERDRACHT 
De klimaatdoelstellingen van Parijs zijn uitdagend: in 2050 gebruiken we alleen nog duurzame, 
hernieuwbare energie. DGBC heeft berekend dat daarvoor twee derde energie bespaard moet 
worden: op de meter. Maar wat betekent dit voor de diverse partijen in de keten? In 2020 
organiseerde DGBC diverse webinars over het onderwerp.   
 
Webinar over regelgeving 
Aan welke regels of normen moet je nu al voldoen richting ‘Parijs’ en welke extra ambitieuze stappen 
kun je zetten om sneller te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs? En dus Paris Proof te 
worden! Met alle verschillende regels, normen, uitzonderingen en vrijstellingen is het lastig om door de 
bomen het bos nog te zien.  
Op 14 mei gingen RVO en DGBC in op geldende regelgeving met de EPC, Energielabel C, EED en de 
Wet Milieubeheer, de introductie van BENG per 2021 en tenslotte de planning van de regelgeving 
vanuit het Klimaatakkoord en hoe dit zich verhoudt tot Paris Proof. 
 
Webinar WENG en Paris Proof 
In 2050 gebruiken we alleen nog duurzame, hernieuwbare energie. Dutch Green Building Council 
heeft berekend dat daarvoor twee derde energie bespaard moet worden: op de meter. Een gebouw is 
dan Paris Proof. Ook TVVL stelt in de WENG methode het werkelijk energiegebruik centraal. In het 
webinar werd er onder andere ingegaan op verbruikscijfers, verschillende criteria en de uitdagingen in 
uiteenlopende sectoren.  
Op 4 juni organiseerden TVVL en DGBC een webinar over de principes achter de ambities Paris Proof 
en WENG. Er werd ingegaan op hoe je het werkelijk energieverbruik van je gebouw kunt bepalen. 
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Online sessie Paris Proof tijdens verbindingsfestival 
“Paris Proof is concreet, dat is fijn en ook wat we nu nodig hebben”, dat zegt Thomas Leenders van 
Signify tijdens het rondetafelgesprek tijdens het online Verbindingsfestival. “Hoe overtuig je 
bijvoorbeeld gemeenten? Een concreet getal per vierkante meter helpt daar gewoon bij”, deelt 
Leenders met zijn gesprekspartners Jorieke Ammerlaan (Vattenfall), Eke Schins Derksen (Arcadis), 
Bernardo Korenberg (Bouwinvest), Ronald Spoelstra (INNAX), Hein Wegdam (ING REF) en 
gespreksleider Annemarie van Doorn (DGBC). 
Dat concrete getal is volgens de panelleden één van de sterke punten van Paris Proof, het 
verduurzamingsprogramma van DGBC. De deelnemers van het gesprek tijdens het online 
Verbindingsfestival, met de insteek hoe klanten in de goede richting te krijgen, zijn allemaal koplopers 
in die verduurzamingsopdracht. Dat betekent dat ze ook allemaal zelf al stappen zetten in het 
verregaand energiezuinig worden. 

DGBW Expert Session: ‘Wat niet wordt verbruikt, hoeven we ook niet op te wekken’ 
Minder energie gebruiken en wat we nog aan energie gebruiken duurzaam opwekken. Dat is en blijft 
de centrale boodschap van de Paris Proof-partners. Alle negen partners schoven dinsdag aan tijdens 
de DGBW Expert Sessie Paris Proof. Daarin gingen zij in groepjes van drie in gesprek met 
gespreksleider Bram Adema.  
 

 
 
 
Webinar: doelstellingen voor CO₂-impact vastgoedsector (CREMM en Paris Proof) 
De vastgoedmarkt is een belangrijke factor in de strijd tegen klimaatopwarming, omdat in de 
vastgoedmarkt ruim 30% van de huidige CO₂-uitstoot wordt geproduceerd. Met de vooruitzichten van 
een steeds strenger duurzaamheidsbeleid, groeit bij vastgoedbezitters, beleggers en financiers de 
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behoefte om inzicht te krijgen in hoe lang hun vastgoed nog courant blijft. Op uitnodiging van DGBC 
deelden Andy van den Dobbelsteen, Professor of Climate Design & Sustainability (TU Delft) en 
Mathieu Elshout, Senior Director Private Real Estate (PGGM) hun visie op het terugdringen van CO₂-
uitstoot in de vastgoedmarkt. En er werd gekeken naar GRESB/CREMM en Paris Proof. 
 

Paris Proof Commitment 
In 2020 hebben bijna 30 organisaties een zogenaamd Paris Proof Commitment getekend en 
gepresenteerd aan Frans Timmermans (EU). In het commitment laten zij zien zelf al verregaande 
maatregelen te nemen om op energiegebruik te besparen. DGBC presenteerde het Paris Proof 
Commitment tijdens de Dutch Green Building Week.  
 
Het Paris Proof Commitment werd door Timmermans vol enthousiasme omarmd. Zeker omdat het 
volgens hem aansluit bij zijn aanstaande Renovation Wave. Een plan om in heel Europa gebouwen te 
renoveren en te verduurzamen. “Als jullie ons kunnen helpen, om ook op Europese schaal de kwaliteit 
van plannen te verbeteren, en ook andere landen te helpen in dezelfde richting te denken, dan kan die 
Renovation Wave een heel groot succes worden”, reageerde de vicevoorzitter van de Europese 
Commissie. 

 
 
Het Paris Proof Commitment is bijzonder, omdat het geen loze belofte is. De ondertekenaars van het 
Commitment doen namelijk niet alleen een oproep aan de overheid, maar nemen ook 
zelf verantwoordelijkheid. Of sterker: ze hebben de eerste stappen richting Paris Proof al gezet. Ze 
zeggen dan ook dat ze zich zullen inspannen om hun eigen vastgoed naar het niveau van Paris Proof 
te brengen, maar ook de partijen om hen heen in beweging te brengen. En dat is hard nodig, want de 
gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40% van het energiegebruik in Nederland. In het 
Commitment vragen DGBC en de ondertekenaars aan de overheid om ‘launching customer’ te worden 
en Paris Proof te omarmen, ook voor het eigen vastgoed. De overheid zou vanaf nu moeten gaan 
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meten op werkelijk energieverbruik, met als voordeel dat het makkelijker te monitoren en te 
handhaven is. 
 
Ontwikkeld met koplopers 
Het Paris Proof Commitment is ontwikkeld samen met Paris Proof Partners Arcadis, Bouwinvest, 
Croonwolter&dros, EDGE, ING REF, INNAX, Signify, TNO en Vattenfall. 

Routekaart Paris Proof Kantoren gelanceerd 
De werkgroep Kantoren van het Deltaplan Duurzame Renovatie heeft in de Dutch Green Building 
Week de routekaart Kantoren gelanceerd en toegelicht. Werkgroepvoorzitter Yvette Watson (PHI 
Factory) en werkgroeplid Frank Verwoerd (Colliers) presenteerden de routekaart tijdens een digitale 
DGBW-sessie. Ook Jelger Arnoldussen van het Economische Intituut voor de Bouw (EIB) schoof aan, 
om de mogelijke scenario’s tot 2050 door te nemen voor tientallen kijkers. 
 

 

 
Onderbouwing Paris Proof  
DGBC heeft in 2020 samen met TVVL, Royal HaskoningDHV en NIBE de onderbouwing van de 
berekeningen achter Paris Proof verdiept. De betrokken partijen hebben allen een specifiek onderdeel 
van de rekenmethodiek achter Paris Proof nader onderzocht. Royal HaskoningDHV en NIBE 
presenteerden hun (voorlopige) onderzoeksresultaten op 8 december tijdens het webinar - Wat is het 
CO₂-budget voor Paris Proof Vastgoed?   
 
Potentieel duurzame energie 2050   
Royal HaskoningDHV is in de wereld van duurzame energie gedoken. De getallen achter Paris Proof 
zijn namelijk tot stand gekomen op basis van bronnen uit 2013 over de beschikbare hoeveelheid 
duurzame energie in 2050. De technologie en gedachten hebben sindsdien een snelle ontwikkeling 
doorgemaakt. Wat zullen de verliezen zijn tijdens transitie, transport en opslag van die energie? En 
wat staat er nog aan ontwikkelingen te wachten? Wat hebben die voor invloed op het aanbod aan 
duurzame energie in 2050, en hoeveel is daarvoor beschikbaar voor de gebouwde omgeving? Daarbij 
komt het enorme potentieel van de Noordzee ter sprake maar ook de dillema’s die groene 
energieopwekking met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld vaste biomassa. Namens Royal 
HaskoningDHV presenteerden Rinus Vader en Geert Filippini hun bevindingen.  
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CO2-footprint materialen   
Naast dat in 2050 minder energie beschikbaar is voor de gebouwde omgeving, geldt dit ook voor de 
andere sectoren, zoals de industrie en daarmee de productie van bouwmaterialen. Er is daarnaast 
steeds meer aandacht voor de milieubelasting van bouwmaterialen. Gebouweigenaren willen deze 
impact in hun zogenoemde footprint opnemen. In het tweede gedeelte van het webinar ging Mantijn 
van Leeuwen (NIBE) in op CO2-footprint van materialen en de energietransitie. Het bureau 
onderzoekt of hier een methode voor kan worden ontwikkeld, die aansluit bij de Paris Proof 
benadering voor operationele energie om vervolgens te komen tot een zogenaamde Whole Carbon 
aanpak. Met andere woorden: wat is de impact van bouwmaterialen op de CO2-uitstoot van de 
gebouwde omgeving? En hoe kan dit in de Paris Proof methodiek opgenomen worden?   
 

CIRCULARITEIT 
  
Eurpese samenwerking voor gezonde gebouwen 
In januari kondigde we aan dat we de komende drie jaar met 
zeven Europese Green Building Councils aan het project Life 
for LCA LCC Level (LIFE Level’s). Het doel van de 
samenwerking is om op Europees vlak toe te werken naar 
gezonde gebouwen die economisch levensvatbaar zijn en een 
lage ecologische voetafdruk hebben. Het project is gericht op 
het verhogen van de erkenning van indicatoren voor Life cycle 
assessment (LCA), Life cycle costing (LCC) en Indoor air quality (IAQ). De Europese Unie financiert 
het project dat drie jaar in beslag neemt, van 2019 tot 2022. 
Het consortium bestaat naast DGBC uit: Green Building Council España (GBCe), Croatia GBC, 
Alliance HQE-GBC, GBC Finland (FiGBC), GBC Italia, German Sustainable Building Council (DGNB) 
en Irish GBC (IGBC). 

Publicatie: Kennissessies Biobased Bouwen 
De bouwwereld heeft nogal wat uitdagingen, zoals stikstof en klimaatverandering. Biobased bouwen 
zou daar weleens een oplossing voor kunnen bieden. Maar welke kennis is er nodig om dit verder te 
brengen? Wat moet er gebeuren? 
Op 9 en 10 november 2020 organiseerde Dutch Green Building Council (DGBC) een aantal 
kennissessies rond het thema. Tijdens deze sessies spraken diverse experts onder leiding van DGBC 
over de processen, belangen en kansen voor deze vorm van bouwen.  

Ronde tafelgesprek tijdens Week van de Circulaire Economie 
DGBC organiseerde op 6 februari een rondetafelgesprek waarin de concrete belemmeringen voor een 
overstap naar circulaire businessmodellen in de bouw- en vastgoedwereld centraal staan. 
Het doel van dit rondetafelgesprek was om vanuit verschillende rollen en perspectieven te bespreken 
wat partijen er in de praktijk van weerhoudt om met circulaire proposities aan de slag te gaan.  
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Publicatie Verkenning schone en smet(te)loze materiaalstromen  
Toxische, vervuilde en gesmette materialen horen niet thuis in een circulaire bouweconomie. Maar 
toxiciteit uitbannen in de bouw is nog niet zo eenvoudig, blijkt uit een verkenning van Dutch Green 
Building Council in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland / Transitieagenda 
Circulaire Bouweconomie. Het rapport Circular buildings - Verkenning schone en smet(te)loze  
materiaalstromen belicht onder andere drie knoppen waaraan gedraaid kan worden om naar een  
schonere praktijk te bewegen.  
 

 
 

DGBC in Europees samenwerkingsverband voor ‘Whole Carbon Aanpak’  
DGBC werkt de komende twee jaar met de World Green Building Council (WGBC) en diverse andere 
Europese Green Building Councils aan het project Building Life. Het doel van de samenwerking is om 
op Europees vlak toe te werken naar een zogenaamde Whole Carbon Aanpak, waarbij wordt gekeken 
naar de CO₂-uitstoot gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Het doel is om deze 
benadering op te nemen in nationale regelgeving en het beleid in de diverse landen. In Nederland is 
dit deels al verankerd in wetgeving. 
Het project is gericht op het inventariseren en delen van kennis en het creëren van bewustwording 
rond een bredere benadering van de CO₂-aanpak. De deelnemende Green Building Councils werken 
toe naar het concretiseren van een doelstelling per land. DGBC zal voor Nederland 
daarom een National Net Zero Whole Life Carbon Roadmap opstellen om toe te werken naar een CO₂-
arme gebouwde omgeving.    
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Manifest: Een eerlijk speelveld voor een duurzamer Nederland 
De rekenmethodieken die worden gebruikt voor het berekenen van de milieubelasting van 
bouwmaterialen voldoet niet aan haar belangrijkste doel: het beperken van de CO2 emissie tijdens de 
productie van bouwmaterialen. Op initiatief van VORM doen meer dan 125 partijen uit de bouw- en 
vastgoedsector waaronder DGBC, daarom een oproep aan politiek en beleidsmakers om, voorbij de 
belangen van de bouwindustrie, te zorgen voor rekenmethodieken die het gebruik van zeer emissie-
vriendelijke materialen sterk bevorderen.   
 
Webinar - Circulariteit door behoud van waarde 
‘Kijk naar het mogelijk toekomstig gebruik van het gebouw en de bouwmaterialen.’ Het is een veel 
gehoorde boodschap tijdens het webinar Circulariteit door behoud van waarde: een overzicht van 
deeloplossingen en toepassingen in de praktijk. Tijdens het webinar gingen de sprekers in op de 
mogelijkheden om te ontwerpen en te bouwen op een manier zodat materiaal na gebruik opnieuw kan 
worden toegepast. Het denken in toekomstscenario’s wordt daarbij door de sprekers even 
noodzakelijk als uitdagend gezien. En daarbij moet men verder kijken dan het gebouw an sich. 
 

GEZONDHEID 
Serie webinars COVID-19 Maatregelen in gebouwen 
In de gezamenlijke zoektocht naar het vormgeven aan de anderhalvemetersamenleving organiseerde 
DGBC een serie van webinars over COVID-19 en gebouwen. De serie startte met wetenschappelijke 
inzichten over verspreidingsroutes van het corona virus binnen een gebouw en de rol die 
gebouwinstallaties daarbij kunnen spelen. In de volgende webinars werd ingegaan op 
inrichtingsoplossingen en praktische oplossingen voor afspraken behandeld, het binnenklimaat in  
scholen en de sociaal-psychologische aspecten. 

 

KLIMAATADAPTATIE  
 
‘Behoefte aan eenduidig framework voor klimaatadaptieve gebouwen’ 
Een stijgende zeespiegel, langere droge periodes van hitte en droogte en juist intensere regenbuien. 
De opwarming van de aarde vertaalt zich in steeds meer merkbare gevolgen. En dat betekent risico’s 
voor mens, natuur en omgeving. Nieuwe risico’s waar beleggers in vastgoed mee moeten leren 
omgaan als onderdeel van hun totale risk management. Een eenduidige aanpak daarvoor ontbreekt 
vooralsnog. Daarom is er behoefte 
aan een framework voor 
klimaatadaptieve gebouwen, 
concludeerden de gasten van het 
webinar dat DGBC organiseerde 
tijdens de Road to CAS 
‘Er is behoefte aan standaardisatie 
van data over klimaatrisico’s’, ‘Wat 
is een klimaatadaptief gebouw?’ en 
‘Wat is de rendement-
risicoverhouding bij beleggingen 
nu?’ Het zijn zomaar drie 
opmerkingen van de panelgasten 
tijdens het webinar.  
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BREEAM.NL 
Webinars BREEAM-NL 
DGBC krijgt veel vragen over de basisprincipes van BREEAM-NL. Om aan deze vragen tegemoet te 
komen, introduceerde DGBC diverse gratis webinars in april en mei met een inleiding op het 
BREEAM-NL instrument. Tijdens het webinar werd onder andere ingegaan op vragen als “Voor welke 
projecten is BREEAM-NL geschikt?” en “Hoe wordt met BREEAM-NL de duurzaamheid van 
gebouwen gemeten en beoordeeld?”. 
 

BREEAM-NL Nieuwbouw 2020: nieuwe maatstaf voor duurzame nieuwbouw 
BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 heeft het levenslicht gezien. De 
nieuwe beoordelingsrichtlijn werd op 30 juni gelanceerd tijdens 
vastgoedbeurs Real Estate Futureproof door DGBC-directeur 
Annemarie van Doorn. Het is de opvolger van de beoordelingsrichtlijn 
uit 2014 en kent een aantal opvallende nieuwe ontwikkelingen. Naast 
de beoordeling van het gebouw zoals het in gebruik wordt genomen, 
is het vanaf nu onder meer ook mogelijk om alleen het casco van een 
gebouw, of het casco en de centrale installaties te certificeren. Door 
de holistische benadering van duurzaamheid in BREEAM-NL is er 
veel oog voor actuele thema’s als circulariteit, energiereductie, 
klimaatadaptatie en gezondheid. 

 

 

 

Nieuwe BREEAM website  
De website breeam.nl is in een nieuw jasje gestoken. En 
dat nieuwe jasje herbergt naast een frisse uitstraling ook 
een aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen voor de 
gebruikers van de site. 
Wellicht een van de meest belangrijke nieuwe features is 
dat alle BREEAM-NL richtlijnen - waartegen je een project 
op dit moment kunt registeren - nu volledig digitaal 
beschikbaar zijn. Dat houdt in dat alles op een plek 
gecentraliseerd en doorzoekbaar is. Naast de 
creditteksten vind je hier ook alle interpretaties en hulp bij de credits. Voorheen waren de 
beoordelingsrichtlijnen enkel als PDF te downloaden, iets dat nu overigens nog steeds mogelijk is. 
 



DGBC-Jaaroverzicht - een greep uit 2020 15 

 
 
DGBC-Academy 
Nieuwe E-learning voor BREEAM-NL-Experts en Assessoren 
Speciaal voor BREEAM-NL-Experts en Assessoren heeft DGBC een nieuwe E-learning omgeving 
ontwikkeld.  
Om als BREEAM-NL Expert werkzaam te blijven dien je jaarlijks aan de permanente 
educatieverplichting (PE-punten) te voldoen. Door de coronacrisis zijn een aantal evenementen 
komen te vervallen, waarbij het mogelijk was om aan die permanente educatieverplichting te voldoen. 
DGBC heeft daarom in 2020 hard gewerkt aan een nieuwe online omgeving waardoor er toch aan 
deze verplichting kan worden voldaan. Met deze E-learning kan je vanaf je eigen werkplek én op het 
moment dat het jou uitkomt voldoen aan de jaarlijkse educatieverplichting. 

 
 

 
 
 


