Datum: 23 december 2014

Betreft: Beëindiging wederzijdse erkenning ErBo en RAL

Aan de ErBo deelnemers
Eind 2014 eindigt de wederzijdse erkenning tussen de ErBo regeling en de RAL. Deze wederzijdse
erkenning was van belang voor ErBo deelnemers die in Duitsland werkten. Omgekeerd werd er geen
gebruik van gemaakt door RAL deelnemers in Nederland. De RAL heeft deze wederzijdse erkenning
opgezegd omdat de verantwoordelijken voor de RAL van mening zijn dat er te grote verschillen zijn
tussen de RAL en de ERBO. Daarnaast speelt mee dat een wederzijdse erkenning die maar voor een
partij voordeel biedt, op den duur zijn bestaansrecht verliest.
Wordt RAL altijd geëist bij werkzaamheden in Duitse bossen?
Nee. Naast de RAL zijn er nog drie erkenningssystemen voor de bosbranche in Duitsland. Alle vier de
erkenningssystemen zijn geaccepteerd in PEFC gecertificeerde Duitse bossen. Veel staatsbossen zijn
PEFC gecertificeerd. Ook als de staat bos van derden beheert, of de verkoop van hout daarvan
organiseert, wordt meestal geëist dat de aannemer gecertificeerd is. De staat eist niet uitsluitend
RAL; dit verschilt per Bundesland.
Daarnaast zijn er in Duitsland ook bossen die niet gecertificeerd zijn. Bossen van privé eigenaren
bijvoorbeeld. Voor werkzaamheden in deze bossen is het hebben van een Duits erkenningssysteem
geen harde eis.
Hoe zorg ik dat ik in 2015 in Duitsland kan blijven werken?
U moet aan een van de Duitse erkenningssystemen voldoen, óf u beperkt zich tot bossen waar
certificering geen eis is.
Wanneer u zich voor 31 december 2014 aanmeld bij de RAL, krijgt u een ontvangstbewijs waarmee u
in Duitsland mag werken gedurende de tijd dat de RAL over uw aanvraag beslist. Deze periode wordt
geschat op twee maanden. Blijkt u uiteindelijk niet aan de RAL eisen te voldoen, dan vervalt dit recht.
Tot slot: heeft u uw ErBo certificering al geregeld voor 2015?
Wanneer u uw ErBo erkende onderneming voor 31 december 2014 aanmeldt bij SKBNL, kan uw ErBo
deelname per 1 januari 2015 zondermeer doorlopen. Dit kunt u eenvoudig regelen door met
bijgevoegd formulier te laten weten dat u de ErBo erkenning in 2015 wilt voortzetten. Tegelijkertijd
geeft u daarmee het Bosschap toestemming uw gegevens aan SKBNL door te geven.
Indien u het formulier niet voor 1 januari 2015 opstuurt, kunt u pas per 1 april 2015 overstappen. U
volgt dan de normale procedure van toetreding, inclusief inschrijfgeld en een nulcontrole waar extra
kosten aan verbonden zijn, en bent dan tussentijds niet ErBo erkend.
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).

