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Van de Algemeen secretaris
Weer een jaar voorbij in autodemontageland. Voor mij een jaar 

dat voorbij is gevlogen en waarin een hoop is gebeurd. Begonnen 

in februari kreeg ik gelijk te maken met de verhuizing van het 

kantoor van STIBA in het mooie Empel naar een nieuw onder-

komen in Sassenheim. Het toenmalige STIBA-bestuur had in 2009 

besloten om aansluiting te zoeken bij FOCWA en VACO en daarom 

het secretariaat te verhuizen naar Sassenheim. Vanaf april 2010 

werken we dan ook vanuit de nieuwe locatie en kunnen we indien 

nodig, gebruik maken van de kennis en expertise van de mede-

werkers van FOCWA, wat ons zeer goed bevalt.

We hebben als branche duidelijk laten zien waar we goed in zijn. 

Eind april 2010 liep de nationale sloopregeling af en daarmee zijn 

er meer dan 83.000 auto’s ingeleverd en gedemonteerd voor 

recycling. Meer dan 90% van de ingeleverde auto’s was 15 jaar  

of ouder. Het merendeel van deze auto’s zijn door STIBA-leden  

op een milieuverantwoorde manier gerecycled. Daar mogen we 

trots op zijn. 

2010 stond tevens in het teken van het convenant dat STIBA, na 

twee jaar intensief samenwerken met de Belastingdienst, heeft 

afgesloten. Het convenant gaf STIBA mede aanleiding tot het 

organiseren van een grootschalig congres genaamd ‘Handhaving 

en Fiscale wetgeving’. Diverse sprekers hebben interessante 

presentaties gegeven over wet- en regelgeving, handhaving en 

oneerlijke concurrentie. Daarnaast heeft STIBA laten zien wat er 

achter de schermen allemaal voor haar leden gedaan wordt en dat 

een aantal zaken langdurige lobby vereisen. Door zitting te nemen 

in diverse overlegorganen en commissies probeert STIBA continu 

de belangen van haar leden te behartigen. Het was aangenaam te 

zien dat er zoveel leden en relaties de moeite hadden genomen 

naar het congres te komen. 

Ook de samenwerking met OSVN (Opkopers Schade Voertuigen 

Nederland) is dit jaar officieel bekrachtigd. STIBA en OSVN 

werken al enkele jaren samen. Op verzoek van OSVN is er nu een 

aparte sectie binnen STIBA voor OSVN-leden. Als secretaris zet ik 

mij nu volop in voor zowel demontage als de schadeautohandel.

Tot slot hebben we ons in 2010 actief opgesteld richting ARN.  

Op D-day werd gemeld dat ARN ging stoppen met het vergoeden 

van demontage van diverse materialen in verband met de komst 

van de PST-fabriek in Tiel. Deze mededeling stond echter haaks op 

de mening van de provinciale handhavers. Dit was voor STIBA 

reden om een brandbrief richting ARN te sturen met het verzoek 

om uitstel totdat de regels voor haar leden duidelijk zijn. STIBA 

heeft in deze zaak voor elkaar gekregen dat ARN nog een aantal 

maanden demontagevergoedingen blijft betalen totdat zaken 

wettelijk zijn geregeld. Met dank aan ARN en de handhaving heeft 

dit in 2010 een goede afloop gekregen. Op dit moment zijn STIBA 

en ARN nog steeds in gesprek met de handhavende instanties om 

de overgang voor alle STIBA-leden zo makkelijk mogelijk te 

maken.

Dit brengt mij bij de toekomst van het demontagebedrijf. Het feit 

dat ARN stopt met het vergoeden van demontagepremies maakt 

dat u goed moet nadenken over de toekomst van uw bedrijf. 

In het rapport ‘Kiezen of Verliezen’, dat op de Algemene Leden-

vergadering in mei 2008 aan u is gepresenteerd, is hier al over 

gesproken. Er moeten keuzes gemaakt worden. Op dit moment 

zien wij al dat een aantal bedrijven zich nog meer op onderdelen-

verkoop gaat richten waarbij internet steeds belangrijker wordt. 

De toekomst voor het demontagebedrijf is goed. We zien dat 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en het milieu in zijn 

algemeenheid steeds meer aandacht krijgen. Daarin past her-

gebruik van onderdelen perfect. 

De overheid geeft het goede voorbeeld door vanaf eind 2011  

haar auto’s te laten repareren met, in eerste instantie, gebruikte 

onderdelen. Een belangrijk punt van aandacht hierbij is dat we 

met z’n allen moeten nadenken over garantie op en classificatie 

van technische delen, willen we volop onze kansen benutten.  

De markt vraagt hierom.

Ik hoor graag wat STIBA voor u kan betekenen nu en in de 

toekomst. Eén van mijn hoofdtaken is het bezoeken van leden  

om te horen wat er bij u leeft. Hierdoor kan STIBA inspelen op  

uw behoeftes en indien nodig haar dienstverlening verbeteren. 

Het is stimulerend om te zien dat ik tijdens deze bezoeken 

allemaal gedreven ondernemers tegenkom die met grote passie 

bezig zijn. Rest mij nog te zeggen dat STIBA ook het komend jaar 

weer volop met u in gesprek zal gaan en met alle belanghebben-

de partijen in de branche om te komen tot een eerlijk speelveld 

voor ondernemers. 

Ik wens iedereen een succesvol 2011.

Stefan Cabri

Algemeen secretaris

Voorwoord
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EGARA herfstmeeting te Sassenheim
EGARA (de overkoepelende organisatie van (auto)demontage-

verenigingen in Europa) hield haar halfjaarlijkse meeting dit jaar 

in Sassenheim. 

De belangrijkste onderwerpen waren: de status van afval, POP’s 

(Persistent Organic Pollutants ofwel: slecht afbreekbare organi-

sche vervuilende stoffen) en Multirex, een onderdelen in- en 

verkoopsysteem voor revisie en export. EGARA deed ook verslag 

van haar bezoek aan ACEA (Europese organisatie van autoprodu-

centen) in Brussel. Tijdens dit bezoek werd een nieuw airbag 

plofapparaat gedemonstreerd dat via de OBD (On Board Diagnos-

tics) aansluiting ingeplugd kan worden. 

Op deze herfstmeeting werden ook de laatste formaliteiten 

geregeld zoals het tekenen van een machtiging voor een statuten-

wijziging. Meer informatie over EGARA, de statuten en haar 

activiteiten is te vinden op: www.egaranet.org.

Statutenwijziging STIBA: samenwerking met OSVN
In 2010 is formeel de overdracht gerealiseerd van het besturen en 

vertegenwoordigen van de vereniging OSVN (Opkopers Schade 

Voertuigen Nederland) aan STIBA. 

Het voorstel tot samenwerking is tijdens de Algemene Leden-

vergadering (ALV) in juni van dit jaar in stemming gebracht en 

aanvaard met een meerderheid van stemmen. De samenwerking 

is verder uitgewerkt in de statutenwijziging van STIBA.  

Een definitieve stemming over de statutenwijziging heeft plaats-

gevonden in oktober tijdens een Buitengewone Algemene 

Ledenvergadering (BALV). Ook dit voorstel is met een meerder-

heid van stemmen aanvaard.

Doel van de samenwerking is belangenbehartiging van alle 

aangesloten leden, het creëren van een gunstig ondernemers-

klimaat en van een sterkere onderhandelingspositie binnen de 

automobielbranche.

Standpunt STIBA inzake mededeling ARN stoppen vergoeden 
diverse materialen
Naar aanleiding van de mededeling van ARN op D-day 2010 om te 

stoppen met het vergoeden van demontage van diverse materia-

len, heeft STIBA per brief ARN geïnformeerd over haar standpunt 

ten aanzien van dit voornemen.

Met name het feit dat er een spanningsveld bleek tussen het ARN 

voornemen en wettelijke bepalingen was reden om in te grijpen. 

Het voornemen was naar mening van STIBA te vroeg en leidde 

daardoor tot mogelijk illegale situaties, maar ook tot veel 

onduidelijkheid bij zowel haar leden als bij de handhaving.  

Op zowel hoog niveau als op uitvoeringsniveau van de hand-

having moest dringend overleg gevoerd worden, wat STIBA met 

de brief heeft willen initiëren. STIBA is erin geslaagd de partijen 

om tafel te krijgen. Dit resulteerde in een voor alle partijen 

aanvaardbare oplossing. 

Verenigingszaken
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Laatste dag Nationale Sloopregeling
Op woensdag 21 april 2010 stopte om 17.00 uur de nationale 

sloopregeling. In totaal zijn 83.444 auto’s onder de sloopregeling 

bij KZD demontagebedrijven gedemonteerd. In de sloopregeling 

werd een premie gegeven aan de laatste eigenaar voor het 

voortijdig uit het verkeer halen van auto’s en lichte bestelwagens, 

mits daarvoor in de plaats een milieuvriendelijker voertuig werd 

teruggekocht. Met de sloopregeling is een reductie gerealiseerd 

op de uitstoot van stikstofoxiden, CO, CO2 en koolwaterstoffen. 

VROM-Inspectie opent Meldpunt Illegaliteit
De VROM-Inspectie heeft een meldpunt opgezet waar aangifte 

gedaan kan worden van illegale activiteiten. Hiervoor zijn een 

telefoonnummer (070 – 3393747) en emailadres  

(postbus.vimeldpunt@minvrom.nl) geopend. 

Verschillende branches hebben veel last van illegale bedrijven. 

Legale en vergunde bedrijven hebben vaak veel geïnvesteerd om 

aan alle regelgeving te kunnen voldoen. Zij kunnen niet concur-

reren met illegale bedrijven die dergelijke kosten niet in hun 

producten hoeven door te berekenen. 

De VROM-Inspectie heeft de geluiden uit verschillende branches 

serieus genomen en ziet dat een gelijk speelveld alleen gereali-

seerd kan worden, als illegale bedrijven worden aangepakt.  

De VROM-Inspectie spoort waar mogelijk illegaliteit zelf op, maar 

kan ook hulp van buitenaf gebruiken. Zij gebruikt meldingen om 

situaties te onderzoeken op illegaliteit en pakt deze aan.  

De melder krijgt indien gewenst te horen wat er met zijn melding 

gedaan en bereikt is. Wil men anoniem blijven, dan wordt het 

resultaat niet teruggekoppeld. Meer informatie is te vinden op: 

www.vrominspectie.nl. 
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Ledenzaken

Activiteitenbesluit AIM
In december heeft STIBA bij agentschap.nl meegedaan de 

‘Activiteitenbesluit Internet Module’ (AIM) te testen. Deze module 

is voor het doen van meldingen door bedrijven die niet eerder 

een demontagevergunning bezaten. 

Het ‘Activiteitenbesluit’ regelt de voorschriften waaronder een 

bedrijf mag demonteren. Tot nu toe was er voor demontage een 

milieuvergunning nodig van de provincie. Met de komst van het 

‘Activiteitenbesluit’ komt dit te vervallen. Een melding is dan 

voldoende. Bevoegd gezag geeft een instemmende beschikking af 

aan het bedrijf dat gemeld heeft. 

De AIM is naar mening van STIBA nogal scherp afgesteld. 

Normaal valt een demontagebedrijf in klasse B. In deze klasse is 

een melding van de voorgenomen activiteiten voldoende.  

Echter in veel gevallen wordt een demontagebedrijf als klasse C 

aangemerkt, waarvoor een vergunning alsnog nodig is. Dit kan 

als een voordeel gezien worden omdat nieuwe bedrijven zo 

sneller in beeld komen. Als blijkt dat ze in feite geen klasse C zijn, 

worden ze alsnog bij de juiste klasse ingedeeld. 

 

Massabalans door provincies ingevoerd  
als handhavingsinstrument 
Uit het landelijke project ‘Vernieuwing Toezicht’, waar STIBA vanaf 

het begin aan deelneemt, samen met o.a. provincies, VROM-

Inspectie, RDW, LIV, Belastingdienst en ARN, is het eerste 

daarbinnen ontwikkelde instrument in gebruik genomen: de 

zogenaamde ‘massabalans autodemontage’. 

ARN-bedrijven kennen dit instrument al. Zij gebruiken de 

‘massabalans’ om de voorraden en ingezamelde hoeveelheden 

materialen bij te kunnen houden. Ook de provincies zijn de 

voordelen van een dergelijke methodiek gaan inzien en gebruiken 

het instrument om toezicht te kunnen houden. Gevolg is dat er nu 

werkelijk sprake begint te zijn van een gelijke behandeling van 

ARN-deelnemers en niet-ARN-bedrijven. 

Het instrument vergelijkt afmeldingen in het RDW systeem met de 

kentallen van ARN. Indien er te grote afwijkingen ten opzichte van 

de verwachtingen worden aangetroffen, heeft het betreffende 

bedrijf wat uit te leggen. De provincies hebben afgesproken om in 

2010 minimaal 50% van hun bedrijven met een massabalans te 

gaan controleren. Bedrijven die hun zaken in orde hebben, 

worden vervolgens minder vaak bezocht dan bedrijven die grote 

afwijkingen vertonen. Zo wordt de handhavingslast beter 

verdeeld en zal meer sprake zijn van een zogenaamd level 

playingfield, ofwel een gelijk speelveld.
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Vrijstelling Tachograafplicht Lichte Bedrijfswagens  
met Aanhanger
De verscherpte controle op het gebruik van tachografen zorgde 

voor onrust en onterechte bekeuringen in de autodemontage-

branche. Dit was een gevolg van de invoering van digitale 

tachografen. In veel gevallen was een ondernemer niet tacho-

graafplichtig. STIBA heeft de voorwaarden op een rij gezet en een 

format gemaakt voor een persoonlijke urenstaat voor de bestuur-

der. De bestuurder kan met de persoonlijke urenstaat aantonen 

niet onder de voorwaarden voor verplicht gebruik van een 

tachograaf te vallen.

Bedrijven die bestuurders in dienst hebben die wel onder deze 

verplichting vallen, zijn gewaarschuwd zodat zij hun zaken in orde 

kunnen maken.

Geslaagd congres ‘Handhaving en fiscale wetgeving’
Op 7 oktober 2010 vond het door STIBA georganiseerde congres 

‘Handhaving en fiscale wetgeving’ plaats. De aanzet tot het 

congres was het af te sluiten samenwerkingsconvenant tussen 

STIBA en de Belastingdienst. 

Het convenant was het eindresultaat van het door STIBA geïniti-

eerde project ‘Fiscale wetgeving in de autodemontagebranche’.  

In dit project werd door STIBA en de Belastingdienst de afgelopen 

twee jaren intensief samengewerkt met als doel het bevorderen 

van een correcte uitvoering van de fiscale wetgeving in de 

branche. De resultaten van het project zijn door de heer Campag-

ne, een gerenommeerd fiscalist met de nodige ervaring in de 

demontagebranche, op het congres gepresenteerd.

In het tweede deel van het congres lag de focus op wet- en 

regelgeving, handhaving en oneerlijke concurrentie. STIBA zet 

zich in voor een multidisciplinaire aanpak, waarbij verschillende 

diensten met elkaar samenwerken, elkaar versterken en van 

elkaar leren. Diverse instanties als provincies, VROM-Inspectie, 

ARN, RDW en LIV hebben op het congres laten zien wat de 

huidige ontwikkelingen ten aanzien van handhaving en wetgeving 

in de praktijk voor de branche betekenen. 

Duidelijk werd dat de handhaving het accent meer en meer is 

gaan leggen op daar handhaven waar het nodig is. Door samen te 

werken is men beter geïnformeerd en kan men gerichter te werk 

gaan. Oneerlijke concurrentie wordt harder aangepakt en 

goedwillende bedrijven worden beloond door bij hen de hand-

havingslast te verminderen. 

Het congres werd mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor 

VWE. VWE presenteerde in samenwerking met Marktplaats 

interessante informatie over het efficiënt adverteren van auto-

onderdelen op internet.

De opkomst was hoog: Niet alleen STIBA- en OSVN-leden waren 

in groten getale naar het congres gekomen, maar ook vele 

relaties uit de branche. Goed bezocht was ook het leveranciers-

platform waar verscheidene producten en diensten onder de 

aandacht werden gebracht. 
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Samenwerkingsconvenant met de Belastingdienst 
Vooraf fiscale aandachtspunten afstemmen, minder administra-

tieve lasten en een effectiever toezicht. Dit zijn enkele doelen van 

het samenwerkingsconvenant dat STIBA en de Belastingdienst 

hebben afgesloten. 

Zowel de margeregeling als de voorraadwaardering van auto 

onderdelen zijn onder de loep genomen. Over beide regelingen is 

in 2010 overeenstemming bereikt en zijn eenduidige afspraken 

gemaakt. De afspraken gelden vanaf 1 januari 2011 voor alle 

autodemontagebedrijven in de branche. 

Praktische oplossing voorraadwaardering gebruikte onderdelen
In de praktijk bleek het moeilijk om de fiscale balanswaarde van 

gedemonteerde auto-onderdelen te bepalen. Omdat deze 

gedemonteerde onderdelen geen eigen inkoopprijs hebben, 

ontstonden er vaak langdurige discussies tussen de autodemon-

tagebedrijven en de Belastingdienst.

 

Om een eind te maken aan deze discussies is afgesproken dat de 

waarde van de voorraad gebruikte onderdelen wordt vastgesteld 

tegen een vast percentage van de inkoopprijs van demontage-

auto’s. Dit naar aanleiding van onderzoek dat STIBA heeft 

uitgevoerd in samenwerking met een aantal leden. 

Praktische oplossing margeregeling omzetbelasting,  
onderdeel autodemontagebedrijven
De Staatssecretaris van Financiën heeft in 2007 goedgekeurd dat 

autodemontagebedrijven vanwege het bijzondere bedrijfsproces 

de globalisatierekening mogen toepassen met gebruikmaking van 

een forfaitaire berekeningsmethode. Echter in de praktijk is 

gebleken dat deze forfaitaire berekeningsmethode vaak verkeerd 

wordt toegepast. 

STIBA en de Belastingdienst hebben daarom een gezamenlijke 

uitleg van deze regeling geschreven. Ook hebben zij een dyna-

misch Vraag&Antwoord-document ontwikkeld. Tenslotte stelt de 

Belastingdienst in 2011 een rekenprogramma voor de branche 

beschikbaar, met behulp waarvan de forfaitaire berekenings- 

methode kan worden uitgevoerd. 
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Secretariaat
Tot uw dienst: De medewerkers van STIBA

Algemeen secretaris

Stefan Cabri

Werkgebied:

Leiding secretariaat

Representatie STIBA en OSVN

Commissies en werkgroepen

Beleidsmedewerker

Henk Jan Nix

Werkgebied:

Wet- en regelgeving

Oneerlijke concurrentie

Milieuzaken

EGARA

RDW

Handhaving

Beleidsmedewerker

Sabrina Kantelberg

Werkzaamheden

Dienstverlening

Communicatie

VbV-zaken

Opleiding en Training

Secretariële ondersteuning

Ledenadministratie

Heeft u een vraag of probleem? 
Het STIBA-secretariaat staat klaar voor elke individuele vraag of 

elk probleem van onze leden. U kunt ons bereiken op werkdagen 

van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0252-265290.

U kunt natuurlijk ook te allen tijde een e-mail sturen naar  

info@stiba.nl. 
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Bestuur

Vice-Voorzitter / Penningmeester,

Martijn Traas

Secretaris,

Albert de Boer

Bestuurslid,

Johan Snuverink

Bestuurslid,

Eric Huybers

Het STIBA-bestuur is altijd op zoek naar daadkrachtige, betrokken 

leden die interesse hebben om plaats te nemen in het bestuur, 

een werkgroep of commissie. Geïnteresseerden kunnen zich 

melden bij het STIBA-secretariaat.



11

Ledenlijst
Bedrijf Plaats

Alma Autodemontage NIJEHOLTPADE

Anema Trucks & Spare Parts HEILOO 

Argos japanse Auto onderdelen BV HEEZE

Auto & Metaalrecycling Roermond B.V. SWALMEN-ROERMOND

Auto Rima B.V. DRUTEN

Autobedrijf Broekhuis B.V. ALBERGEN

Autobedrijf en autodemontage C. de Haas B.V. ZEVENBERGSCHENHOEK

Autobedrijf Firma Hoogerwerf BRUINISSE

Autobedrijf J. Eysink V.O.F. HAAKSBERGEN

Autobedrijf M. De Putter V.O.F. NEDERHEMERT

Autobedrijf W.H. Baris B.V. ROTTERDAM

Autodemontage & Revisiebedrijf Elferink ENTER

Autodemontage Almelo ALMELO

Autodemontage A-Team ROTTERDAM

Autodemontage Bastiaansen B.V. BREDA

Autodemontage Deumens B.V. BRUNSSUM

Autodemontage- en bergingsbedrijf Mettler B.V. SCHIJNDEL

Autodemontage Klesman ECHT

Autodemontage M.J. Rutte & Zn. VELSERBROEK

Autodemontage Rotterdam B.V. ROTTERDAM

Autodemontage Samsen B.V. HENGELO

Autodemontagebedrijf & Autorecycling Spijkcity SPIJKENISSE

Autodemontagebedrijf A. van Lies DEVENTER

Autodemontagebedrijf Ad Stouten B.V. OOSTERLAND

Autodemontagebedrijf Akkie Stomphorst B.V. DE BILT

Autodemontagebedrijf ARA B.V. ASSEN

Autodemontagebedrijf Benelux Zwijndrecht BV ZWIJNDRECHT

Autodemontagebedrijf Bert Bek HOEDEKENSKERKE

Autodemontagebedrijf Binckhorst B.V. DEN HAAG

Autodemontagebedrijf Brooks GEESTEREN

Autodemontagebedrijf Carmix V.O.F. WOERDEN

Autodemontagebedrijf D.B. Baris SCHIEDAM

Autodemontagebedrijf De Amstel AMSTELVEEN

Autodemontagebedrijf de Heer DORDRECHT

Autodemontagebedrijf De Nieuwe Haven B.V. HILVERSUM

Autodemontagebedrijf de Ooyevaar BLOKKER

Autodemontagebedrijf De Polder ROTTERDAM

Autodemontagebedrijf De Vos B.V. BOVEN-LEEUWEN

Autodemontagebedrijf De Witte Boerderij EDE 

Autodemontagebedrijf Eindewege S-HEER ARENDSKERKE

Autodemontagebedrijf Erris Kooy B.V. AUSTERLITZ

Autodemontagebedrijf F. v.d. Mosselaar DONGEN

Autodemontagebedrijf Franken RUCPHEN

Autodemontagebedrijf G.A.O.S. Flevoland EMMELOORD

Autodemontagebedrijf Henk van Olst NUNSPEET

Autodemontagebedrijf Holtrop & Zn. OUDEHASKE

Autodemontagebedrijf Hoogland NIJMEGEN

Autodemontagebedrijf J. Pater Ede B.V. EDE

Autodemontagebedrijf Joko V.O.F. ZUNDERT

Bedrijf Plaats

Autodemontagebedrijf Kempenaar B.V. DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Autodemontagebedrijf Klaas Boer UITHUIZEN

Autodemontagebedrijf Klerx WAALWIJK

Autodemontagebedrijf Lettinga DRACHTEN

Autodemontagebedrijf Marans B.V. VELDHOVEN

Autodemontagebedrijf Niks B.V. WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK

Autodemontagebedrijf Oosterhof BROEKSTERWOUDE

Autodemontagebedrijf P. Caron & Zn. B.V. MADE

Autodemontagebedrijf Reuvers HETEREN

Autodemontagebedrijf Reuvers TIEL

Autodemontagebedrijf Rooie Ben BV AMSTERDAM

Autodemontagebedrijf Slootstra V.O.F. GORREDIJK

Autodemontagebedrijf Snuverink B.V. BORCULO

Autodemontagebedrijf 't Midden ZWOLLE

Autodemontagebedrijf TH. van Gils DEN HAAG

Autodemontagebedrijf Treffers B.V. HAARLEM

Autodemontagebedrijf Van Boxtel B.V. GORINCHEM

Autodemontagebedrijf Van den Braak ALMERE

Autodemontagebedrijf Van der Mark DE LIER

Autodemontagebedrijf Van Engelen BORNE

Autodemontagebedrijf Van Rijn & Co. B.V. S-GRAVELAND

Autodemontagebedrijf Van Spanje INGEN

Autodemontagebedrijf Van Veen MIDDELBURG

Autodemontagebedrijf Verwijst UDEN

Autodemontagebedrijf W. Lubbers B.V. ROTTERDAM

Autodemontagebedrijf Waal Beusichem B.V. BEUSICHEM

Autodemontagebedrijf Westergeest OUDWOUDE

Autodemontagebedrijf Westerhof V.O.F. LOSSER

Auto-en demontagebedrijf Otte S-HEER ARENDSKERKE

Autohandel- en demontagebedrijf Pijffers B.V. BROEKLAND-RAALTE

Automaterialen Ronald Morien BV WIEUWERD

Autorecycling- & demontagebedrijf A. Visser & Zn. ROTTERDAM

Autorecycling A. Kossen CALLANTSOOG

Autorecycling De Timp V.o.f. SPANKEREN

Autorecycling Echt V.O.F. ECHT

Autorecycling Gebr. Prins Erica B.V. ERICA

Autorecycling Gebr. Prins Steenwijk B.V. STEENWIJK

Autorecycling Joure B.V. JOURE

Autoschade sloopbedrijf Boekema URETERP

Autosloopbedrijf H.C. Stouten B.V. SEROOSKERKE WALCHEREN

Autosloperij Boels B.V. ALTEVEER 

Autosloperij Kralingen B.V. ROTTERDAM

Autosloperij Pieper B.V. PUTTEN

Autosloperij Smulders TILBURG

Autosloperij Stegeman B.V. LAREN 

B.O.R. Demontage B.V. DE LUTTE

Bart Ebben Specialist Citroën Peugeot MALDEN

BMW Onderdelen Specialist Van Essen D-parts WINNEWEER

Bongers Auto-onderdelen ZEELAND
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Bedrijf Plaats

Boonstra Motoren URETERP

Brabebo Europese Auto-onderdelen B.V. MIJDRECHT

CAMA-Motorparts MAASSLUIS

Claassen Autorecycling V.O.F. RIJKEVOORT

De Graaf autodemontage B.V. LEIDEN

De Wit Schadeauto's en Onderdelen ALMERE

Eddie Dücker Trucks & Parts Vof OIRSCHOT

Fa. H. Klijnstra & Zn. v.o.f. NAGELE

Firma Van Zutphen VEGHEL

G. van Kessel V.O.F. SCHINNEN

GAM Cuijk Franse Onderdelen CUIJK

Gebr. Klein Gunnewiek Handelsonderneming B.V. GROENLO

Gebr. Opdam B.V. ZWAANSHOEK

Gebr. Opdam B.V. VALKENBURG

Gebr. Van Lankvelt UDEN

Gerrits en Lijbers Autodemontage BEUNINGEN

Het Viaduct B.V. ZUTPHEN

International Motor B.V. GRONINGEN

Japoto Parts WIRDUM

JOCA parts B.V. KERKRADE

Kleine Staarman B.V. BORNERBROEK

Kolvenbach Jaguar Parts B.V. BOVEN LEEUWEN

M. Vos v.o.f. HEDEL

Maresia Auto Recycling B.V. KAATSHEUVEL

Maresia Parts KAATSHEUVEL

Meindertsma Agri Parts KAPEL AVEZAATH

Metaal-en Demontagebedrijf H. de Kok TILBURG

M.P.R. Truckparts BV MAASBREE

Opbroek Recycling B.V. HAELEN

Populier vof Autodemontage en Handelsonderneming ROTTERDAM

R.A.S. Peter van de Laar GEMERT

Reclycar De Boer B.V. STADSKANAAL

Relder Parts OSPEL

Rhenoy Onderdelen BV WAARDENBURG

Rip's Autodemontagebedrijf ZEVENHUIZEN

Schaap Bron BV JOURE

Truckdemontagebedrijf H. Vloet B.V. MOOK

Truckdemontagebedrijf Mestebeld Trucks B.V. ZWOLLE

V.O.F. Autodemontagebedrijf  D. Bastiaan WEZEP

Van Deijne Japanse auto onderdelen B.V. VOLKEL

Van der Ven Autorecycling B.V. ROOSENDAAL

Van Haarlem Autodemontage DOETINCHEM

Van Vliet Truck Recycling B.V. NIEUWERKERK A/D IJSSEL

Vandenbrand Automotive BV UDEN

Verboom Autorecycling Heerlen V.O.F. HEERLEN

Wessel AutoOnderdelen B.V. DE LUTTE

Wilco Autoparts B.V. MONTFOORT

Zelissen Autodemontage V.O.F. SITTARD

Ledenlijst 
Per 1 januari 2011.
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STIBA is de Nederlandse brancheorganisatie  
van gecertificeerde auto-, motorfiets-, truck-  
en aanverwante voertuigdemontagebedrijven.




