Naam document: Procedure Harmonisatiebesluiten
Datum: 8-3-2016
Versie: 2.0
Status: Definitief

Procedure Harmonisatiebesluiten CO2-Prestatieladder
Inleiding
Het Centraal College van Deskundigen overlegt een aantal keer per jaar met de ladder Certificerende
Instellingen in de Technische Commissie. Doel van de Technische Commissie is het tijdig signaleren
van interpretatieverschillen en het harmoniseren van ladderbeoordelingen. Wanneer nodig, vinden
aanvullend hierop zogenaamde harmonisatiebijeenkomsten plaats, waarbij wordt gezocht naar een
uniforme interpretatie en wijze van beoordelen, en deze worden vastgesteld.
Deze procedure beschrijft de wijze hoe harmonisatieonderwerpen geagendeerd kunnen worden, de
wijze waarop harmonisatie besluiten worden genomen en de manier waarop de
harmonisatiebesluiten worden gepubliceerd.
1. Agenderen harmonisatieonderwerpen
1.1. Agenderen harmonisatieonderwerp voor de Technische Commissie
Het agendapunt harmonisatie is een vast agendapunt tijdens de vergaderingen van de Technische
Commissie.
 Leden van het Centraal College van Deskundigen kunnen harmonisatieonderwerpen
agenderen voor het volgende overleg van de Technische Commissie.
 Alle LadderCI’s kunnen tot uiterlijk 5 werkdagen voor de volgende vergadering van de
Technische Commissie nieuwe harmonisatieonderwerpen voorstellen voor het volgende
overleg van de Technische Commissie.
1.2. Agenderen harmonisatieonderwerp voor de Harmonisatiebijeenkomst
Wanneer een bepaald harmonisatieonderwerp uitgebreid besproken dient te worden of wanneer
het onderwerp te complex en te omvangrijk voor een regulier TC overleg, zal het onderwerp voor
een harmonisatiebijeenkomst geagendeerd worden.
De SKAO organiseert twee maal per jaar harmonisatiebijeenkomsten. Het doel van de
harmonisatiebijeenkomsten is - door bespreking van praktijksituaties ervaringen uit te wisselen- de
CO2-Prestatieladder beoordelingen te harmoniseren. Alle auditoren van alle LadderCI’s worden voor
de harmonisatiebijeenkomsten uitgenodigd.
Leden van het CCvD en de TC kunnen onderwerpen voor de harmonisatiebijeenkomst op dezelfde
manier als voor de TC harmonisatieonderwerpen agenderen.
2. Het nemen van harmonisatiebesluiten
Harmonisatieonderwerpen worden in de Technische Commissie (TC) of tijdens Harmonisatiebijeenkomsten besproken. De harmonisatiebesluiten worden genummerd en dikgedrukt in de
Technische Commissie/ harmonisatiebijeenkomst- notulen weergegeven.
Het harmonisatiebesluit is een product van de TC. De TC stelt de concept tekst van het
harmonisatiebesluit vast voordat het ter vaststelling wordt voorgelegd aan het Centraal College van
Deskundigen.
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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.
3. Publicatie harmonisatiebesluiten
Harmonisatiebesluiten worden uiterlijk 10 werkdagen na vaststelling door het Centraal College van
Deskundigen, op de website van SKAO gepubliceerd. Harmonisatiebesluiten zijn na publicatie op de
SKAO website bindend (normatief) met in acht neming van de bij het harmonisatiebesluit vermelde
publicatiedatum (www.skao.nl/harmonisatiebesluiten).
Alle leden van de Technische Commissie worden via een email 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 zullen van de
SKAO website gehaald worden.
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