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Onderwerp: Voortgangsrapportage 
Vraag: Moet bij een initiële beoordeling bij eis 4B2 de voortgangsrapportage al twee keer zijn 
opgesteld met tussenpozen van een half jaar? Oftewel, kan er pas in oktober 2015 een niveau 4 
certificaat worden afgegeven op het moment dat er in maart 2015 en september 2015 een 
rapportage is, of kan dit al tussen maart en september 2015 nadat er in maart 2015 is gepubliceerd 
met het voornemen om dit in september 2015 te gaan doen.  
Harmonisatiebesluit: 

 Op bedrijfsniveau: 
Bij de initiële ladderbeoordeling op niveau 4 kan één voortgangsrapportage voldoende zijn, mits het 
bedrijf aantoonbaar de volgende voortgangsrapportage heeft geborgd binnen de vereiste periode. 
 Er moet minstens drie maanden tussen het vaststellen van de doelstellingen en de eerste 
voortgangsrapportage zitten. 
 
Omdat er niet volledig aan de eis wordt voldaan is een kleine puntenaftrek (2) op zijn plaats. Is het 
energie management actieplan op dit punt onvolledig, dan is sprake van een jaarlijkse 
voortgangsrapportage en wordt bij 4B2 5 punten afgetrokken.  
 
Tijdens de daarop volgende jaarlijkse ladderbeoordeling checkt de auditor expliciet of deze geplande 
voortgangsrapportage conform planning is verschenen, en of daarmee over het inmiddels verstreken 
jaar volledig aan de eis is voldaan (of er dus ook feitelijk halfjaarlijks gerapporteerd is). Indien dit niet 
het geval is, is niet alleen 5 punten aftrek nodig  voor 4B2 maar ook aftrek bij 3B2, zie criterium 1 
over opvolging bij de jaarlijkse ladderbeoordeling bij 3B2.  
 

 Op projectniveau: 
Een steekproef binnen de projecten met gunningsvoordeel dient aan te tonen dat vanaf de start van 
het project de prestatie geleverd is volgens de eisen van de ladder.[1] 
Stel dat een bedrijf in januari een project gegund krijgt, en in november een initiële ladder 
beoordeling heeft, dan moeten er aantoonbaar 2 voortgangsrapportages over het gegunde project 
liggen, vanwege (via het certificaat) voldoen aan het EMVI criterium. Op bedrijfsniveau is op dat 
moment één voortgangsrapportage acceptabel. 
Vanaf gunning project moet er halfjaarlijks gerapporteerd worden. Indien project wel gegund is, 
maar nog niet gestart kan voortgangsrapportage bestaan uit mededeling ‘project is nog niet gestart’. 
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[1] Het kan dus zijn dat er al wel een halfjaarlijkse voortgangsrapportage op een project met gunningvoordeel moet liggen, 
omdat het bedrijf na gunning lang gewacht heeft met het opstarten van de certificering voor de ladderbeoordeling. Ook in 
dit geval dient sprake te zijn van een ingeplande tweede halfjaarlijkse voortgangsrapportage. 


