Aan de ErBo deelnemers
De Erbo regeling blijft bestaan. Het Bosschap heeft besloten deze regeling per 1 januari 2015 over te
dragen aan de Stichting Kwaliteitsregeling Bos-, Natuur- en Landschapswerk (SKBNL).
De Vereniging Bos- en Natuur Eigenaren (VBNE) en de Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH)
hebben de SKBNL opgericht om dit mogelijk te maken en onderstrepen daarmee het belang van een
kwaliteitsregeling. In de SKBNL zijn dus zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers van boswerk
vertegenwoordigd, net zoals dat bij het Bosschap het geval is.
Deze overdracht heeft gevolgen voor u als deelnemer. Hieronder volgen enkele belangrijke punten
ten aanzien van de ErBo regeling zelf, de naamgeving, de ErBo bijdrage, de controlesystematiek en
de planning.
Inhoud van de ErBo regeling
De SKBNL zal de ErBo regeling handhaven zoals u deze kent. Dit betekent dat er per 1 januari niets
aan de inhoud van de regeling verandert. Wel heeft het Bosschap de afgelopen tijd de ErBo
geëvalueerd. SKBNL zal de resultaten van deze evaluaties meenemen en hier de komende tijd mee
aan de slag gaan om de ErBo regeling verder te professionaliseren.
Naamgeving
Een van de grootste zorgen van de huidige deelnemers is of het huidige ErBo naam en logo straks
nog geldig zijn. Het antwoord op deze vraag is: ja! De naam ErBo blijft hetzelfde en ook het ErBo logo
zal niet veranderen bij overname van de regeling door SKBNL. Zolang u deelnemer blijft van de ErBo
(en overstapt naar SKBNL) kunt u het ErBo logo blijven gebruiken op briefpapier, website, machines
of andere plaatsen.
ErBo-bijdrage
De overdracht van het Bosschap naar SKBNL heeft gevolgen voor uw ErBo bijdrage. U betaalde
jaarlijks een ErBo bijdrage. Het grootste deel van deze bijdrage was voor de kosten voor de ErBo
controleur. Daarnaast waren er ook kosten voor het beheren van het systeem. Echter de ErBo
bijdrage aan het Bosschap was niet toereikend en werd aangevuld met geld uit uw Bosschapsheffing.
Vanaf januari vervalt deze Bosschapsheffing en moet de ErBo bijdrage de volledige kosten kunnen
dekken.
De nieuwe SKBNL-ErBo bijdrage zal vergelijkbaar zijn met uw huidige ErBo bijdrage. De kosten voor
de controle vallen echter niet meer onder de SKBNL-ErBo bijdrage. Voortaan zult u dus twee facturen
moeten betalen: (1) de SKBNL- ErBo bijdrage aan SKBNL en (2) de controlekosten aan de
controlerende instelling van uw keuze.
Door het vervallen van de Bosschapsheffing blijven uw totale kosten ongeveer gelijk.
Controlesystematiek
Het Bosschap had een overeenkomst met één controlerende instelling (Stichting Erkend Groen). Er
was één vast gezicht voor de ErBo controle. SKBNL kiest ervoor om vanaf 2015 met meerdere
controlerende instellingen (CI) te werken, waardoor de ondernemer vrij is om een passende
controlerende instelling te kiezen. Voorwaarde is dat SKBNL toestemming heeft gegeven aan de CI
om de ErBo te controleren. De lijst van geschikte CI’s kunt u in de toekomst vinden op de website van
SKBNL (www.skbnl.nl). Op dit moment zijn de CI’s waarmee zaken zal worden gedaan vanuit SKBNL
nog niet bekend. De komende weken zullen we u concrete informatie bieden.
Het voordeel van dit nieuwe systeem ligt enerzijds in de kwaliteit van de controles: door meerdere
controleurs kan de kwaliteit van de ErBo controle vergroten. Anderzijds verwacht SKBNL dat u, als uw
bedrijf meerdere certificaten heeft, de ErBo controle kunt combineren met andere certificaatcontroles en zodoende kun besparen op controle kosten. U dient dit zelf met uw controleur te
onderhandelen.

Planning
SKBNL streeft er naar om elke ErBo deelnemer voor eind november een aanbod te doen om per 1
januari 2015 over te stappen naar SKBNL. In dit aanbod kunt u de inhoud van de ErBo regeling lezen
(inclusief de controlesystematiek), de ErBo bijdrage, en de voorwaarden om per 1 januari 2015 direct
over te kunnen, zoals het ontbreken van minors en majors. Het Bosschap en SKBNL zullen u de
komende tijd blijven informeren over alle voor u relevante zaken omtrent de ErBo.
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).

