Green Rating Alliance gaat samenwerking aan met Deutsches
Privates Institut für Nachhaltige Immobilienwirtschaft
Toegevoegde waarde creëren door samenwerking en transparantie - Gezamenlijke
duurzaamheidsprojecten staan voor de komende jaren gepland
December 2015 – De Green Rating Alliance (GRA) en het Deutsches Privates Institut
für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (DIFNI) hebben een partnerovereenkomst
getekend om de komende jaren gezamenlijk de discussie te voeren over
duurzaamheidskwesties (ESG, milieu, sociaal beleid en goed bestuur) binnen de
vastgoedsector.
Paul Lensing, CBRE Global Investors en CEO van de Green Rating Alliance: "We zijn
verheugd in DIFNI een gelijkgestemde partner te hebben gevonden die zich net als
GRA wil inzetten voor ESG-management en tot innovatieve en toekomstgerichte
oplossingen voor de vastgoedsector wil komen. Vooral de verdiensten van DIFNI op
het gebied van 'Green Leases' en optimalisatie van het certificeringsproces zijn
terreinen waarop GRA en DIFNI elkaar vinden. Deze kunnen we verder ontwikkelen
en uitbreiden."
Simone

Lakenbrink,

CEO

van

DIFNI:

"Met

de

ondertekening

van

de

samenwerkingsovereenkomst op 23 oktober 2015, kijkt DIFNI uit naar het
partnerschap en de toekomstige samenwerking met de Green Rating Alliance, de
internationale non-profit organisatie die zich richt op het gebruik en de verbetering van
auditinstrumenten op het gebied van duurzaamheid en het Europees benchmarking
platform.
De samenwerking maakt een efficiëntere uitwisseling van informatie mogelijk
waardoor verschillende aspecten van duurzaamheid verder ontwikkeld kunnen worden
en er duurzaamheidsindicatoren kunnen worden opgesteld die transparanter en beter
vergelijkbaar zijn. Daarnaast zullen beide organisaties profiteren van elkaars expertise
op het gebied van systeemontwikkeling, met als doel hun werkterrein en gezamenlijke
kennis te vergroten."

Over de Green Rating Alliance
De Green Rating Alliance, een non-profit organisatie, is een toonaangevende referentiegroep
in de vastgoedsector die wereldwijd voor ruim € 350 miljard en in Europa voor ruim € 100
miljard aan Asset Management vertegenwoordigt. De Alliance ontwikkelt oplossingen om de
gemeenschappelijke ESG-uitdagingen van haar leden aan te pakken. De Alliance wil met
oplossingen als concrete prestatiemeting en toetsing door derden de kloof tussen Investment
& Asset Management en ESG-rapportage overbruggen.
De Green Rating Alliance heeft de afgelopen jaren een grensoverschrijdende meet- en
besluitvormingsmethodologie ontwikkeld voor duurzaamheidsprestaties van bestaande
gebouwen. Gecertificeerde auditors van de GRA hebben in meer dan 14 landen meer dan 10
miljoen vierkante meter aan kantoorruimte, logistieke gebouwen en winkelobjecten
beoordeeld.
De organisatie, die in maart 2011 is opgericht, telt onder haar leden: AEW Europe, Allianz Real
Estate, AXA Real Estate, CBRE Global Investors, CeGeReal, Gecina, Invesco, KanAm Grund,
LaSalle Investment Management en Valad. Gecertificeerde auditing bedrijven zijn: Arcadis,
Bureau Veritas, Drees & Sommer, Elan en Valteq.
www.green-rating.com
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