
NIBEX.GREEN - Kennisinstelling
Sustainable and healthy built environment. Gaan we samen winst creëren voor natuur en milieu, zoveel mogelijk circulair, biobased en 

met maximale biodiversiteit? Op basis van harde getallen laten we zien in hoeverre je ideeën daadwerkelijk leiden tot een verbetering 

van het milieu en natuur waarden.

Paris Proof Commitment

www.parisproof.nl

1 - Ambitie
Eigen kantoren - Om een voorbeeldrol te vervullen zijn al onze kantoorpanden (gehuurd en in eigendom) Paris Proof 

in 2025.  Alle grote renovaties en nieuwbouw voor onze eigen kantoren zijn gebouwd en gerenoveerd binnen het 

materiaalgebonden carbon budget, en doorgerekend met het Paris Proof materiaalgebonden emissies rekenprotocol.

Vanuit onze rol - Vanuit onze rol zorgen wij ervoor dat al onze klanten Paris Proof gebouwen hebben.

2 - Transparant
Eigen kantoren - Wij zijn transparant over het energiegebruik en de materiaalgebonden emissies van onze eigen (kantoor)

panden. Deze zijn voor iedereen terug te lezen op onze website.

Vanuit onze rol - Vanuit onze dienstverlening verschaffen wij inzicht voor onze opdrachtgevers en/of klanten in het 

energiegebruik van hun gebouwen en het (verwachte) energiegebruik van gebouwen waaraan wij werken.  Daarnaast 

verschaffen wij inzicht voor onze opdrachtgevers en/of klanten in materiaalgebonden emissies van gebouwen waaraan wij 

werken.  

3 - Realiseer
Eigen kantoren - Voor onze eigen huisvesting stellen wij in 2023 een Paris Proof routekaart op. 

Vanuit onze rol - Vanuit onze dienstverlening dragen we bij aan Paris Proof gebouwen van onze klanten. Dit doen we door 

al onze opdrachtgevers te stimuleren en ondersteunen in het opstellen van een visie en ambitie op Paris Proof operationele 

en materiaalgebonden emissies. Daarnaast zullen wij al onze opdrachtgevers stimuleren en ondersteunen in het realiseren 

van Paris Proof operationele en materiaalgebonden gebouwen. In 2023 nemen wij alleen nog maar projecten aan waar de 

minimale ambitie Paris Proof is. 

4 - Monitor 

Eigen kantoren - We rapporteren jaarlijks over het energiegebruik en behaalde CO2-reductie van onze eigen kantoorpanden.

Vanuit onze rol - Over de Paris Proof dienstverlening rapporteren wij jaarlijks het aantal gebouwen dat door ons advies 

/ ontwerp naar Paris Proof is gebracht. Daarnaast rapporteren we over de materiaalgebonden CO2 emissies van de 

nieuwbouw en renovatieprojecten van onze adviezen.

5 - Promoot
Wij tonen leiderschap richting klanten, vastgoedeigenarenen, vastgehoedbeheerders en ons eigen personeel. Dit doen we 

door het publiceren van artikelen of rapporten en het ontwikkelen van tools.
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