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Overgangsperiode Maatregellijst  
 
De Maatregellijst van de CO2-Prestatieladder krijgt jaarlijks een update. Op 1 januari wordt de 
Maatregellijst van dat betreffende jaar geactiveerd. Deze notitie bevat een korte uitleg van de 
overgangsperiode.  
 
Tot en met 31 december kan de Maatregellijst van het betreffende jaar ingevuld worden, daarna is 
het niet meer mogelijk om deze lijst te bewerken. De rapportage van deze Maatregellijst blijft wel 
beschikbaar. Vanaf 1 januari kan alleen de Maatregellijst van het nieuwe jaar worden ingevuld. 
Gegevens die in de Maatregellijst van het voorgaande jaar zijn ingevuld, worden automatisch 
overgezet naar de nieuwe Maatregellijst.  
 
Om te zorgen dat er geen verwarring en ongemak ontstaat voor bedrijven die hun audit in januari 
hebben, is een overgangsperiode van 1 maand vastgesteld. Als de audit in januari plaatsvindt, mag 
de rapportage van de Maatregellijst van het voorgaande jaar hiervoor gebruikt worden.  
 
Voorbeeld audit januari: Bedrijf X heeft de audit in januari 2017. Het bedrijf zorgt ervoor dat de 
maatregelen in december 2016 zijn ingevuld en de Maatregellijst compleet is. Immers, de 
Maatregellijst 2016 is vanaf 1 januari 2017 niet meer beschikbaar voor bewerking. Tijdens de audit in 
januari gebruikt het bedrijf de rapportage van Maatregellijst 2016.  
 
Voorbeeld audit februari: Bedrijf Y heeft de audit in februari 2017. Het bedrijf heeft in 2016 de 
Maatregellijst gedeeltelijk ingevuld. Deze gegevens zijn automatisch overgezet naar Maatregellijst 
2017. Het bedrijf vult Maatregellijst 2017 verder aan en gebruikt de rapportage van Maatregellijst 
2017 voor haar audit in februari.  
 
Zie onderstaand figuur ter verduidelijking van de overgangsperiode van de Maatregellijst, waarbij de 
overgang van 2016 naar 2017 geïllustreerd is.  
 

 December 2016 Januari 2017 Februari 2017 

Maatregellijst 2016 Invullen + Audit Audit  

Maatregellijst 2017  Invullen + Audit Invullen + Audit 
 
Figuur 1. Overgangsperiode Maatregellijst 


