Bijlage bij Bericht ErBo bijdrage 2015

Wat betaalde ik in 2014 aan ErBo en Bosschap?
Bij het bepalen van de hoogte van de ErBo bijdrage vanaf 1 januari streeft SKBNL er naar de ErBo
bijdrage gelijk te houden aan de huidige gecombineerde Bosschap en ErBo bijdrage. De kosten van
het beheer en de uitvoering van de ErBo regeling bij het Bosschap werden opgebracht uit een deel
van de inkomsten van uw heffing aan het Bosschap en uit uw ErBo bijdrage als ErBo deelnemer.
Vanaf 1 januari 2015 vervalt uw heffing van het Bosschap. Deze Bosschap heffing was inclusief de
controle.
In onderstaande tabel kunt u zien wat uw totale bijdrage was in 2014.
ERBO BIJDRAGE 2014
Omzetklasse boswerk
ErBo
bijdrage
€ 0 tot € 45.380
€ 45.380 tot € 113.445
€ 113.445 tot € 226.890
€ 226.890 tot € 453.780
€ 453.780 tot € 1.361.340
€ 1.361.340 en meer

€ 350
€ 430
€ 565
€ 675
€ 750
€ 900

BOSSCHAP 2014
Omzetklasse boswerk
€ 0 tot € 11.345
€ 11.345 tot € 45.380
€ 45.380 tot € 113.445
€ 113.445 tot € 226.890
€ 226.890 tot € 453.780
€ 453.780 en meer

TOTAAL 2014
Bosschap
heffing
€0
€ 143,73
€ 281,19
€ 481,88
€ 556,35
€ 692,94
€ 692,94

€0
€ 493,73
€ 711,19
€ 1.046,88
€ 1.231,35
€ 1.442,94
€ 1.642,94

Welke kosten heb ik in 2015 aan SKBNL - ErBo en een controlerende instelling?
In onderstaande tabel ziet u wat de ErBo bijdrage wordt in 2015 voor uw omzetklasse. Het Bosschap
hanteerde Bosschap zes omzetklassen. SKBNL heeft besloten te werken met drie omzetklassen.
In de laatste kolom ziet u het bedrag staan dat ‘vrijvalt’ en dat u kunt gebruiken als richtlijn voor de
kosten voor de controle. Die controle moet u zelf inkopen bij een controlerende instelling.
SKBNL - ERBO BIJDRAGE 2015
Omzetklasse boswerk
tot € 100.000
€ 100.000 tot € 500.000
€ 500.000 en meer

ErBo bijdrage
€ 200
€ 325
€ 650

VERGELIJK 2014
Totaal kosten 2014
€ 493,73 tot € 711,19
€ 711,19 tot € 1.442,94
€ 1.442,94 tot € 1.642,94

OPENSTAAND BEDRAG
TBV CONTROLE
€ 293,73 tot € 511,19
€ 386,19 tot € 1.117,94
€ 792,94 tot € 992,94

Heeft u vragen?
Bij vragen over de huidige ErBo kunt u zich wenden tot Jos Jansen van het Bosschap
(algemeen@bosschap.nl).
Heeft u vragen over de ErBo na 1 januari 2015, dan kunt u zich tot SKBNL richten (info@skbnl.nl).

