Datum: 12 januari 2015

Betreft: ErBo regeling 2015

Aan de ErBo deelnemers
Hartelijk dank voor uw overschrijving naar Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk!
Alle ErBo deelnemers die zich hebben overgeschreven hebben hier per mail een bevestiging van
ontvangen. Heeft u geen bevestiging gekregen, neem dan contact met ons op.
Ook staan alle ErBo-deelnemers vermeld op de website van SKBNL (www.skbnl.nl). Controleert u
even of uw gegevens volledig en correct zijn weergegeven?
Na een voorbereiding van enkele maanden is het dan nu zover: SKBNL beheert de ErBo regeling. Het
streven is de overgang voor u als deelnemer zo soepel mogelijk te laten verlopen. Toch verandert er
het een en ander.
Hoe moet ik mijn SKBNL- ErBo bijdrage 2015 betalen?
In het eerste kwartaal van 2015 ontvangt u een factuur van SKBNL voor uw SKBNL-ErBo bijdrage.
SKBNL hanteert drie omzetklassen en tarieven. Voor een indicatie van uw omzetklasse in boswerk
gaan we dit jaar uit van de gegevens die het Bosschap in 2014 hanteerde. Mocht uw omzet in
boswerk inmiddels afwijken van deze gegevens, neem dan z.s.m. contact op met SKBNL.
Hoe werkt de ErBo controle nu?
SKBNL heeft ervoor gekozen om met meerdere controlerende instellingen te werken, zodat u als
ondernemer vrij bent om een passende controlerende instelling (CI) te kiezen. SKBNL heeft een
aantal CI’s hiervoor toestemming gegeven. De lijst van goedgekeurde CI’s kunt u vinden op de
website van SKBNL (www.skbnl.nl). Nog niet alle aangeschreven CI’s hebben alle documentatie naar
SKBNL gestuurd. Er kunnen dus nog meer CI’s goedgekeurd worden. Daarnaast kunnen CI’s zichzelf
aanmelden bij SKBNL.
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
bedrijf de ErBo controle kunt combineren met andere certificaat-controles en zodoende kun
besparen op controle kosten. U dient dit echter zelf te onderhandelen met uw controleur.
Start controles
Bij het overnemen van de ErBo regeling komt veel kijken. Het werken met nieuwe CI’s vergt ook
voorbereiding. Om gedegen van start te kunnen gaan, heeft SKBNL besloten dat CI’s pas in april
mogen beginnen met de controles.
U kunt natuurlijk al wel een contract met een van de CI’s afsluiten en ook de controle alvast
inplannen vanaf april.
Zijn de ErBo eisen veranderd?
Inhoudelijk is de ErBo onveranderd. Het ErBo Handboek dat u op de website kunt vinden, is
inhoudelijk niet veranderd. Hierin staan de eisen die aan uw bedrijf worden gesteld. De

Beoordelingsmatrix waarmee Stichting Erkend Groen in opdracht van het Bosschap werkte is komen
te vervallen. Hierin stond niets anders beschreven dan in het ErBo Handboek. Ook de Vragenlijst
komt te vervallen. Bij deze lijst werd aangegeven welke eisen niet voor ZZP-ers gelden. Deze
uitzonderingen zijn logisch en daarom niet apart beschreven.
Wat wel verandert is, is de controlesystematiek. De keuze in controlerende instellingen brengt met
zich mee dat ook de facturatie verandert. Voorheen betaalde u één bedrag aan het Bosschap voor
het beheer van de regeling èn de controle. Nu zijn die bedragen gesplitst: voor het beheer van de
regeling betaalt u aan SKBNL, voor de controle aan de controlerende instelling van uw keuze.
Wat houdt het beheren van de ErBo regeling in?
SKBNL wil de ErBo regeling actualiseren en professionaliseren. In de eerste helft van 2015 gaat een
College van Deskundigen hieraan werken. Deze deskundigen komen allen uit de praktijk van het
boswerk. Najaar 2015 presenteert SKBNL het nieuwe handboek voor 2016, zodat u voldoende tijd
heeft om aanpassingen door te voeren.
Daarnaast verzorgt SKBNL de administratie rond de certificering, zijn we er om uw vragen te
beantwoorden, houden we u op de hoogte van ontwikkelingen en werken we aan de promotie van
SKBNL.
Welke voorwaarden kan ik nu gebruiken?
U was gewend om te werken met de ‘Algemene voorwaarden voor de aanneming van werken’ en de
‘Algemene voorwaarden voor verkoop van rondhout’ van het Bosschap. Deze voorwaarden zijn
overgenomen door SKBNL. U kunt bij uw offerte deze verkoopwaarden aanhalen als: “Algemene
voorwaarden van Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk voor de aanneming van
werken” of “Algemene voorwaarden van Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk voor
verkoop van rondhout”, gedeponeerd door Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk d.d.
1 januari 2015 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.
Deze tekst is op de website te vinden en te downloaden.
Heeft u vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de ErBo dan kunt u zich tot SKBNL richten (info@skbnl.nl).

