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Procedure Harmonisatiebesluiten CO2-Prestatieladder 

Inleiding 
Harmonisatiebesluiten zijn normatieve besluiten ten aanzien van de interpretatie en wijze van 
beoordelen van het handboek van de CO2-Prestatieladder, welke zijn vastgesteld door het Centraal 
College van Deskundigen (CCvD). Harmonisatiebesluiten worden voorbereid in de Technische 
Commissie (of bij auditorenbijeenkomsten), waarin de auditoren van de Certificerende Instellingen 
(LadderCI’s) met elkaar overleggen over interpretatieverschillen en harmonisatie van 
ladderbeoordelingen.  

Deze procedure beschrijft de wijze hoe harmonisatieonderwerpen geagendeerd kunnen worden, de 
wijze waarop harmonisatiebesluiten door het CCvD worden genomen en de manier waarop de 
harmonisatiebesluiten worden gepubliceerd. 

1. Agenderen harmonisatieonderwerpen  
Het onderwerp harmonisatie is een vast agendapunt tijdens de vergaderingen van de Technische 
Commissie (TC). 
- Harmonisatieonderwerpen kunnen geagendeerd worden door leden van het CCvD, LadderCI’s en 

het secretariaat van SKAO. 
- Harmonisatieonderwerpen kunnen tot uiterlijk 5 werkdagen voor de volgende vergadering van 

de TC geagendeerd worden. 
- Wanneer een  harmonisatieonderwerp te complex of te omvangrijk is voor een regulier TC, zal 

het onderwerp voor een auditorenbijeenkomst geagendeerd worden waar alle auditoren van alle 
LadderCI’s voor worden uitgenodigd. 

2. Het nemen van harmonisatiebesluiten 
Harmonisatieonderwerpen worden in de TC of tijdens auditorenbijeenkomsten besproken. De 
harmonisatiebesluiten worden genummerd en dikgedrukt weergegeven in de notulen van de TC of 
auditorenbijeenkomst. 

Het harmonisatiebesluit is een product van de TC. De TC stelt de concepttekst van het 
harmonisatiebesluit vast voordat het ter vaststelling wordt voorgelegd aan het CCvD. 

De voor publicatie bedoelde tekst van een harmonisatiebesluit bestaat uit:  
- het onderwerp,  
- het Harmonisatiebesluit, 
- datum publicatie Harmonisatiebesluit, 
en voor zover van toepassing: 
- een overgangstermijn,   
- de werkwijze bij de beoordeling, 
- de nadere interpretatie van criteria,  
- de gevolgen voor de puntentelling, 
- de motivatie waarom dit harmonisatiebesluit is genomen, 
- de potentiële aanpassing in het handboek bij een volgende handboekherziening, inclusief 

concepttekst en paragraafnummer in het handboek waar deze aanpassing wenselijk is. 

3. Publicatie harmonisatiebesluiten 
Harmonisatiebesluiten worden uiterlijk 10 werkdagen na vaststelling door het CCvD, op de website 
van SKAO gepubliceerd.  
Harmonisatiebesluiten zijn bindend (normatief) en van kracht na publicatie op de SKAO-website 
(www.skao.nl/harmonisatiebesluiten) of op een latere in het harmonisatiebesluit genoemde datum. 

http://www.skao.nl/harmonisatiebesluiten
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Alle leden van de TC worden via een e-mail geïnformeerd over nieuw gepubliceerde 
harmonisatiebesluiten. Daarnaast zullen de harmonisatiebesluiten middels een nieuwsbericht op 
SKAO website bekend gemaakt worden.  

4. Verwerking harmonisatiebesluiten in CO2-Prestatieladder Handboek  
Harmonisatiebesluiten die na de publicatie van de huidige versie van het CO2-Prestatieladder 
Handboek zijn vastgesteld en gepubliceerd, zullen zoveel mogelijk worden verwerkt in de volgende 
versie van het Handboek. Reeds verwerkte of achterhaalde harmonisatiebesluiten blijven nog 
minimaal gedurende de overgangstermijn van een nieuw handboek plus één jaar beschikbaar op de 
SKAO website.  
 


