
Koninklijke Vereniging van
Hoveniers en Groenvoorzieners

Per e-mail

Aan: ETT-gecertificeerden
Cc: Certificerende instellingen, opleidingsinstituten en bedrijven

Datum
Kenmerk
Onderwerp
Behandeld door

8 december 2022
1014-22
ETT-hercertificering
Ingrid Sangers, tel. 085-330 77 00, i.sangers(5)vhci.orc)

Beste European Tree Technician (ETT), Beste Boomspecialist,

EAC - European Arboricultural Council, de Europese koepelorganisatie voor
boomspecialisten, heeft besloten dat alle ETT-gecertificeerden met ingang van 1 Januari
2022 zich zullen moeten hercertificeren. Dit houdt in dat alle ETT-gecertificeerden vanaf
januari 2022 de op boomspecialisme gebaseerde, relevante cursussen, trainingen,
opleidingen en kennisbijeenkomsten dienen bij te houden en daarvoor bewijsmateriaal
moeten kunnen aantonen. De huidige (in 2022) ETT-certificaathouders zijn geldig tot en met
31 december 2025 op elke nationale lijst van gecertificeerde European Tree Technicians.

Volgens het Europese besluit wordt er geen onderscheid gemaakt tussen ETW- en ETT-
punten. ETW-punten tellen ook mee voor de ETT-hercertificering. Alleen moet voor de ETT-
hercertificering 45 uren in plaats van 30 uren worden behaald. Let wel: voor zover het gaat
om lessen/onderwerpen die ook onder de ETW-domeinen vallen, tellen deze uren van ETT
mee voor de ETW-hercertificering.

Een ETT-hercertificering is geldig als in een periode van 3 jaar, 45 kennisuren zijn behaald.
Deze kennisuren dienen voorafgaand aan de kennisbijeenkomst te worden geaccordeerd
door de Vaststellingscommissie Hercertificering ETW-ETT. Dit zal in de toekomst, wat betreft
het kennisaanbod voor de ETT-ers, kritischer worden beoordeeld dan tot nu toe het geval is.
Daarover is de Begeleidingsgroep VHG Platform Boomspecialisten in gesprek.

Dit betekent dat alle huidige ETT-gecertificeerden tot en met 31 december 2025 de
mogelijkheid krijgen om deze 45 uren te verzamelen/behalen. Dit dient u per definitie zelf bij
te houden en de informatie over de inhoud te verzamelen. Op dit moment is de
Begeleidingsgroep VHG Platform Boomspecialisten drukdoende om voor alle
gecertificeerden, een registratiesysteem op te zetten waarin de benodigde informatie en
overzicht(en) van bijgewoonde kennismomenten verzameld en bijgehouden worden om
zodoende de ETT-ers in Nederland hierin tegemoet kunnen komen. Hierover worden

gesprekken met een instantie gevoerd.
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Zodra meer bekend is, zullen wij u hierover uiteraard informeren, naar verwachting in de loop
van het eerste kwartaal van 2023.

Ondertussen is het van belang om registraties van de in 2022 gevolgde kennismomenten te
bewaren om aan te kunnen tonen dat de 45 kennisuren voor 31 december 2025 behaald zijn
om gehercertificeerd te worden.

Wie doet wat?
EAC

VHG

Certificerende instellingen
in Nederland

Opleiders en werkveld

Websites

Eigenaar/uitgever van de certificaten in Europa en
beheerder van het Europese ETT-register.
Nationaal Agentschap -> coördinatoren promotor van de
ETT-certificering in Nederland en vertegenwoordiger
namens Nederland in de EAC.
IPC Groene Ruimte en PC Bomen: uitvoerende/

organiserende partijen met betrekking tot de certificering
en hercertificering.

Onder andere PC Bomen, IPC Groene Ruimte, Yuverta,
Cursuscentrum Bomen en bedrijven -> verzorgen van
vooropleidingen, trainingen en kennisbijeenkomsten ter
voorbereiding op de ETT-certificering en -hercertificering.

Cursuscentrum Bomen:
https://www.cursuscentrumaroen.nl/
EAC: https://www.eac-arboricujture.com/eac-intro.aspx
IPC: httDs://www.iDcaroen.nl/euroDean-tree-technician
PC Bomen: https://pcbomen.nl/ett-hercertificeren/
VHG:
httDS://www.vha.orq/ondernemer/Dlatformen/info/default.as
px?over=platform-boomspecialisten
Yuverta: https://www.vuverta.nl/

Met vriendelijke groet,
Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners
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