Datum: 24 november 2014

Betreft: Overstappen ErBo per 1 januari 2015

Aan de ErBo deelnemers,
Op 19 november 2014 is het Bosschap met Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk
(SKBNL) overeengekomen dat per 1 januari 2015 SKBNL de ErBo regeling zal beheren. In SKBNL
participeren de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) en de Algemene Vereniging
Inlands Hout (AVIH). De reden dat het beheer van de ErBo per 1 januari 2015 overgaat naar SKBNL is
dat het kabinet besloten heeft dat alle product- en bedrijfschappen, en dus ook het Bosschap, per 1
januari 2015 worden opgeheven.
Wat verandert er per 1 januari 2015? En wat verandert niet?
Voor u als ErBo deelnemer betekent de overdacht het volgende:
1. Het beheer van de ErBo gaat over naar SKBNL. Om op 1 januari 2015 ErBo erkend te zijn moet u
voor 31 december 2014 bijgevoegd formulier invullen en opsturen naar info@skbnl.nl. Doet u
dit niet, dan bent u vanaf 1 januari 2015 niet meer ErBo erkend.
2. De controlesystematiek verandert: de ErBo deelnemer kiest zelf de controlerende instelling. Op
de website van SKBNL komt te staan uit welke instellingen kan worden gekozen.
3. De naam ‘ErBo’ en het ErBo logo blijven hetzelfde.
4. De inhoud van de ErBo regeling verandert nu nog niet.
Wat wordt de ErBo bijdrage vanaf 1 januari 2015?
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

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 de bijlage vindt u een tabel waarin kunt u zien wat uw totale bijdrage was in 2014.

Wat moet ik doen om per 1 januari 2015 mijn ErBo keurmerk te houden?
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 te 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 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).

Met vriendelijke groet,

Het Bosschap

SKBNL

G.J.P. Jansen - secretaris Bosschap

L.P. Klaassen – voorzitter SKBNL

