Datum: 22 december 2015

Betreft: doelstellingen 2015 en 2016

Aan de ErBo deelnemers
Het eerste jaar van SKBNL zit er bijna op. Achter de schermen is er veel gebeurd. In vogelvlucht laten
we u in deze mailing zien wat SKBNL dit jaar heeft bereikt en waar wij in 2016 aan gaan werken.
Behoud en verbetering van de ErBo regeling
Met het opheffen van het Bosschap per 2015 dreigde de ErBo regeling te verdwijnen; het Bosschap
beheerde de ErBo immers. In de sector was het belang van het behoud van de ErBo duidelijk. De
AVIH en VBNE hebben SKBNL opgericht om de ErBo van het Bosschap over te nemen en
verbeteringsslagen door te voeren.
Keuze in Certificerende Instellingen
Er zijn meerdere Certificerende Instellingen (CI’s) die de ErBo controle uitvoeren. Voor bedrijven die
naast de ErBo ook volgens andere certificeringen werken, kan het aantrekkelijk zijn om één CI
meerdere controles te laten uitvoeren.
Twee keer per jaar organiseert SKBNL Harmonisatiebijeenkomsten. Hier bespreken de CI’s, het
College van Deskundigen en het bestuur van SKBNL vraagstukken waar de CI’s in de praktijk tegenaan
lopen. Op deze wijze wordt gezorgd dat de CI’s op één lijn blijven, en kunnen we de controles en de
inhoud van de regeling constant verbeteren.
De ErBo regeling is verbeterd
Het College van Deskundigen heeft de ErBo regeling volledig gecontroleerd en waar nodig herzien.
Doelstelling was dat de ErBo praktischer en beter controleerbaar werd en waar mogelijk zou
aansluiten bij andere certificaten. Dit heeft geresulteerd in het ErBo Handboek 2016 dat op de
website staat. Per 2016 moeten alle ErBo deelnemers aan de eisen van deze nieuwe regeling
voldoen. In januari volgt een overzicht met de wijzigingen.
De Algemene voorwaarden van SKBNL worden aangepast
Het College van Deskundigen heeft ook de ‘Algemene voorwaarden van SKBNL voor de aanneming
van werken’ en de ‘Algemene voorwaarden van SKBNL voor de verkoop van rondhout en
houtproducten’ onder handen genomen. In deze voorwaarden is een belangrijk deel van de kwaliteit
van het werk vastgelegd. Ook hier was de insteek praktisch en controleerbaar. Op dit moment wordt
de laatste hand gelegd aan deze voorwaarden. We houden u op de hoogte van de wijzigingen en
vorderingen.
Deelnemersavond 13 oktober
Op deze eerste Deelnemersavond waren bijna 50 ErBo deelnemers aanwezig, 7 grote boseigenaren,
CI’s, het College van Deskundigen en het bestuur van SKBNL. Aan de hand van stellingen over diverse
onderwerpen is met elkaar van gedachten gewisseld. Daar kwam bijzonder waardevolle informatie
uit. Uw inbreng bepaalt onze visie op 2016.
In 2016 gaan we zeker weer een Deelnemersavond organiseren waar u allen voor wordt uitgenodigd.
We laten u dan ook weten hoe ver we zijn met de uitvoering van de doelstellingen.

Promotie van de ErBo
Het is SKBNL heel duidelijk geworden dat de meerwaarde van de ErBo beter verkondigd moet
worden. Wat is de meerwaarde voor een boseigenaar? Wat is de meerwaarde voor een aannemer?
Promotie van de ErBo regeling zien wij daarom als speerpunt van 2016.
Eén stap is gezet: de website van SKBNL is sterk verbeterd. Neem direct een kijkje op www.skbnl.nl.
ErBo ten opzichte van andere certificaten
Bij aanbestedingen wordt vaak VCA ‘of gelijkwaardig’ geëist. Het is goed als er vanuit SKBNL een
document komt waarmee u opdrachtgevers kunt laten zien hoe de ErBo zich verhoudt tot VCA. Zo
wordt zichtbaar wat de meerwaarde van de ErBo is. SKBNL gaat daar in 2016 mee aan de slag.
ErBo erkenning in Duitsland
De erkenning van de ErBo in Duitsland is voor een flink aantal ErBo deelnemers van belang.
Onlangs hoorden wij dat Duitse Forstämter in Nordrhein Westfalen de ErBo nog wél accepteren als
voldoende bewijs van kwaliteit. Bij die Forstämter kunnen ErBo bedrijven nog tot 1 januari 2016
blijven werken in PEFC gecertificeerde bossen.
Het bestuur van SKBNL werkt aan erkenning van de ErBo door PEFC Duitsland, zodat de ErBo ook als
rechtstreeks erkend certificaat in Duitsland geldt. Wanneer dat lukt, heeft u voor PEFC bossen in
Duitsland géén ander Duits certificaat nodig. Dat proces loopt en wij houden u op de hoogte.
Tevredenheidsverklaring
In de ErBo regeling (t/m 31-12-2015) wordt bij eis 4.1 om een tevredenheidsverklaring gevraagd.
Mocht u al een format hebben dat voldoet, dan hoeft u dit niet aan te passen. Anders kunt u het
bijgaande formulier gebruiken.
Nieuwe Certificerende Instelling
SKBNL heeft een vierde CI erkend om de ErBo controles uit te voeren. U kunt deze CI vinden op de
website www.skbnl.nl.
ErBo tarieven 2016
Tot slot goed nieuws: de ErBo tarieven blijven in 2016 hetzelfde!
SKBNL - ERBO BIJDRAGE 2016
Omzetklasse boswerk
tot € 100.000
€ 100.000 tot € 500.000
€ 500.000 en meer

ErBo bijdrage excl. 21% BTW
€ 200
€ 325
€ 650

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan horen wij dat graag.
Namens het bestuur van SKBNL

Ir. L.P. Klaassen, voorzitter SKBNL

