Datum: 9 december 2015

Betreft: ErBo controle 2015

Aan de ErBo deelnemers
Geachte ErBo deelnemers
Begin december heeft de eerste Harmonisatiebijeenkomst plaats gevonden. Dit is een overleg
waarbij de verschillende Controlerende Instellingen (CI’s) met het College van Deskundigen de
praktische uitvoering van de ErBo controles bespreken. Uiteraard is het bestuur van SKBNL hier ook
bij aanwezig. In januari volgt een verslag van deze bijeenkomst. Voor nu wijzen wij u op het
volgende.
U heeft de ErBo controle toch wel gepland?
De CI’s lieten weten dat nog niet alle deelnemers de jaarlijkse ErBo controle hebben gepland.
Daarnaast zijn er enkele deelnemers die nog geen contract hebben afgesloten met een van de CI’s.
Wij wijzen deze deelnemers er met klem op de verplichting om dit jaar een controle te laten
uitvoeren. Regel dit vandaag nog! Voor iedereen is december een drukke maand, ook voor de CI’s.
Controlerapporten moeten vóór 1 januari 2016 bij SKBNL zijn.
In april liet het bestuur van SKBNL weten, dat wanneer SKBNL de resultaten van de controle niet vóór
1 januari 2016 heeft ontvangen, uw certificaat vervalt.
Uiteraard heeft u uw zaken als ErBo deelnemer op orde, maar wanneer u de hersteltermijn moet
gebruiken en een (digitale) her-controle krijgt, moet ook die uitslag vóór 1 januari 2016 bekend zijn
bij SKBNL om te voorkomen dat uw certificaat vervalt.
Houdt er rekening mee dat de CI na de controle nog vijf werkdagen heeft voor het verwerken van de
resultaten voordat de uitslag aan SKBNL wordt doorgegeven.
Voorkom extra kosten
Wanneer uw certificaat vervalt en u toch ErBo deelnemer wilt blijven, zult u zich opnieuw moeten
aanmelden, en moet u opnieuw inschrijfkosten á € 250,-- (excl. BTW) betalen.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan horen wij dat graag.
Namens het bestuur,
Ir. L.P. Klaassen
Voorzitter SKBNL

