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Van de Algemeen secretaris
Vooruitkijken is beter dan achteromkijken. In 2011 werd het 

nieuws gedomineerd door ‘de kredietcrisis’. Iedere dag stond er 

wel een stuk in de krant of was het op het nieuws. Het gegeven 

dat de crisis in 2012 ook nog aanwezig zal zijn, is een kans voor  

de demontagebranche. De toekomst is nu. De consument gaat 

zuiniger aan doen. De verwachting is dat het komend jaar  

minder nieuwe auto’s verkocht worden. De consument blijft 

langer doorrijden in dezelfde auto en om kosten te besparen  

zal gevraagd worden naar onderhoud met gebruikte onderdelen.  

Dit is voor ons een goed uitgangspunt. 

STIBA heeft in 2011 niet stilgezeten. We hebben voor onze leden 

weer allerlei initiatieven ontplooid om het ondernemen in de 

toekomst effectiever en makkelijker te maken. 

Eén van deze initiatieven is het samenwerkingsconvenant dat 

STIBA afgelopen januari met de Belastingdienst heeft gesloten 

over de margeregeling en de voorraadwaardering van gebruikte 

auto-onderdelen. Deelname aan het convenant betekent voor onze 

leden minder administratieve lasten en een effectiever toezicht. 

Deelname kan tevens een financieel voordeel opleveren. Om hier 

inzicht in te krijgen adviseren wij onze leden zowel het convenant 

als de gemaakte afspraken aan hun accountant te laten lezen.

Ook blijft STIBA strijden tegen illegale handel. STIBA-leden 

hebben de afgelopen jaren veel tijd en geld in hun bedrijf 

geïnvesteerd om aan alle wet- en regelgeving te voldoen.  

Wij vinden dat de handel bij onze leden thuishoort.  

Diverse marktpartijen, zowel op nationaal als Europees niveau, 

hebben dit jaar uitleg gekregen over de problematiek en gaan  

zo langzamerhand de noodzaak zien van de aanpak, die wij voor 

ogen hebben. Ook in 2012 gaan wij hiermee door en verwachten 

wij op dit terrein resultaat te boeken. Doordat STIBA het secretari-

aat voert voor EGARA, de overkoepelende organisatie van (auto)

demontageverenigingen in Europa, staat dit onderwerp tevens 

hoog op de agenda in Brussel.

2011 was ook het jaar dat de PST-fabriek van start is gegaan. 

STIBA heeft deze ontwikkeling uiterst zorgvuldig gevolgd.  

We hebben voor onze leden bereikt dat het glas en de ‘grote’ 

kunststofdelen voorlopig nog vergoed worden, totdat alles 

wettelijk is geregeld en is afgestemd met Handhaving. Ook ARN 

heeft zich in deze gesprekken altijd constructief opgesteld. Tevens 

is STIBA aan het onderzoeken of het zelf vermarkten van diverse 

materialen voldoende opbrengst genereert, nu maar zeker in de 

toekomst. Dit sluit aan bij het internationaal onderzoek dat wij 

samen met TNO en FOCWA zijn gestart over onder andere 

recycling, hergebruik van materialen en verkoopbaarheid van 

onderdelen over 5 jaar en verder. Middels dit onderzoek willen  

we concrete tools en hulpmiddelen voor onze leden ontwikkelen. 

Het jaar 2011 stond ook in het teken van Duurzaamheid en 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Om ons als 

STIBA de komende jaren nog beter te kunnen onderscheiden 

gaan we een ‘duurzaam label’ opzetten voor alle leden. Zij zijn 

sinds jaar en dag al duurzaam bezig. Naar onze mening is 

hergebruik van onderdelen de hoogste vorm van duurzaamheid. 

STIBA wil dit ‘groene imago’ van haar leden grootschalig 

promoten en positioneren in de automotive branche. 

Naast alle beleidsmatige werkzaamheden die STIBA voor haar 

leden verricht, heeft het STIBA-lidmaatschap ook andere voor-

delen. In 2012 kunnen de leden gebruik maken van de ‘STIBA 

Inkoop Combinatie’. Een initiatief dat de leden financieel voordeel 

oplevert door gunstige inkoopdeals aan te bieden. Ook gaan  

we weer een nieuwe editie van ‘STIBA Service Gids’ uitgeven.  

De gids heeft zichzelf bewezen in de automotive branche en  

wordt door veel bedrijven en instellingen vaak gebruikt en als 

zeer wenselijk ervaren. Om de markt wederom in deze behoefte  

te voorzien en als brancheorganisatie de juiste informatie  

te verstrekken, is het tijd geworden voor een nieuwe editie.  

Deze editie zal wederom actuele branche-informatie bevatten en 

overzichtelijke registers met specifieke gegevens over alle leden. 

Hiermee willen we ons als branche onderscheiden en onze leden 

nog meer onder de aandacht brengen bij ander marktpartijen in 

de automotive branche.

Tot slot wil ik u meegeven dat STIBA er voor haar leden is.  

Zonder branchevereniging is er bij heel veel instellingen geen 

gehoor voor de demontagebranche en bent u als individueel  

lid aan de grillen van de markt overgeleverd. Mocht u vragen 

hebben over de meest uiteenlopende zaken neem vooral contact 

met ons op. 

Ik wens u allen een succesvol en duurzaam 2012.

Stefan Cabri

Algemeen secretaris

Voorwoord



4

EGARA-meetings: gelijk speelveld in Europa
In mei en december vonden de halfjaarlijkse meetings van 

EGARA, de overkoepelende organisatie van (auto)demontage-

verenigingen in Europa, plaats. 

De belangrijkste onderwerpen waren:

•	  Een donatie van EGARA en haar leden aan de slachtoffers van 

de Tsunami in Japan;

•	  De behoefte aan onderdelen data en 

naleving van de Euro 5 regels;

•	  Deelname aan het IARC (International 

Automobile Recycling Congres) in 

maart 2012 te Boedapest;

•	 Finland als nieuw lid;

•	  Problemen in Polen met de slechte implementatie en uitvoe-

ring van de EU richtlijn. Tevens was de EC-afgevaardigde voor 

autowrakkenproblematiek aanwezig die zo een signaal afgaf 

aan de Poolse overheid en autoproducenten;

•	  Oneerlijke concurrentie, nu ook op de EGARA-actielijst en op de 

agenda bij ACEA (Europese organisatie van autoproducenten).

Beide meetings waren succesvol en laten zien dat EGARA op de 

kaart staat bij haar stakeholders en zich bezighoudt met zaken die 

een gelijk speelveld moeten opleveren. De voorjaarsmeeting van 

2012 is op 11 mei in Zwitserland gepland. Meer informatie over 

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

Standpunt STIBA: stoppen vergoeden materialen door ARN
De wijzigingen in de vergoeding van demontagepremies door 

ARN heeft ertoe geleid dat Provinciale handhavers, I&M, ARN en 

STIBA verschillende malen bijeen zijn gekomen om afspraken te 

maken over de wijze waarop het stopzetten van ARN premies 

aangepakt dient te worden. Demontagebedrijven zouden ener-

zijds niet langer een vergoeding ontvangen voor enkele materia-

len, maar Handhaving zou anderzijds de demontagebedrijven  

wel aan hun wettelijke verplichtingen tot scheiden houden. 

Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak waarbij wettelijke 

mogelijkheden, techniek en informatieoverdracht aan alle spelers 

voorop stonden en staan. De gefaseerde aanpak geeft demon-

tagebedrijven ook meer tijd de veranderingen door te voeren  

in hun bedrijfsvoering.

ARN gaat stoppen met de vergoeding van materialen die wettelijk 

niet noodzakelijk meer gescheiden hoeven te worden. Vanwege 

verschillende inzichten tussen de betrokken partijen en de 

recyclingmogelijkheden die daaraan verbonden zijn, is met name 

glas een heet hangijzer. Onze inzet in de diverse constructieve 

overleggen heeft ertoe geleid dat ARN voorlopig nog glasdemon-

tage blijft vergoeden. Ook wordt het demonteren van de ‘grote’ 

kunststofdelen door ARN vergoed totdat de PST-fabriek optimaal 

draait en er volledige overeenstemming is met de handhavers. 

STIBA is van mening dat wanneer het scheiden van glas via PST 

(Post Shredder Techniek) mogelijk is, maar er geen afzet is die 

daadwerkelijk hergebruik betekent, glas gewoon gedemonteerd 

dient te worden tegen een demontagevergoeding. STIBA zal dit 

standpunt blijven uitdragen. 

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van dit jaar stond in het 

teken van ‘Toekomstige ontwikkelingen in de demontagebranche’. 

Verenigingszaken
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In het besloten gedeelte van de vergadering kwamen alle 

relevante verenigings- en ledenzaken aan bod. In het openbare 

gedeelte werden door STIBA en gastsprekers boeiende presen-

taties gehouden over ‘EGARA en de ontwikkelingen in Europa’, 

‘Benchmark Autodemontage’, de ‘Visie van autoproducenten op 

autorecycling’ en over de ‘STIBA-voorwaarden in vergelijking tot 

de wettelijke eisen’. Dit laatste heeft ertoe geleid dat STIBA haar 

voorwaarden tegen het licht heeft gehouden en heeft laten 

aanpassen aan de huidige wetgeving. Op de ALV van 2012 

worden de resultaten gepresenteerd. 

ALV ook voor OSVN-leden 
Op de ALV van 2011 waren voor het eerst ook OSVN-leden voor 

het besloten gedeelte van de vergadering uitgenodigd. Op de 

Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van 2010 werd 

namelijk de statutenwijziging van STIBA aanvaard, waarin is 

vastgelegd dat OSVN (Opkopers Schade Voertuigen Nederland) 

formeel een sectie is van STIBA. 

De samenwerking tussen beide 

verenigingen is in 2007 begonnen. 

Vanaf dat moment is STIBA de 

secretariaatswerkzaamheden van 

OSVN gaan verrichten. In 2009  

werd door beide verenigingen de intentie uitgesproken de 

samenwerking verder te verdiepen om een sterkere onderhande-

lingspositie binnen de automotive branche te creëren. In 2010 

resulteerde dit tijdens de BALV in een officiële stemming en 

aanvaarding van de statutenwijziging. 

Doordat OSVN een sectie is van STIBA, bevat dit jaarverslag naast 

een actuele lijst met alle STIBA-leden ook een actuele lijst met alle 

OSVN-leden. 

1e jaar OSVN als sectie van STIBA
2011 was een turbulent jaar voor de OSVN-leden. De handel werd 

bemoeilijkt doordat het aantal schadeauto’s afnam en de prijzen 

toenamen. De afname van het aanbod werd onder andere 

veroorzaakt door de economische tegenwind. Er werd minder 

gereden, dus ook minder kans op schade. Ook zien we dat het 

gebruik van elektronica in auto’s toeneemt, waardoor auto’s 

veiliger worden en er minder schade wordt gereden. 

De handel werd ook bemoeilijkt doordat er wederom een aantal 

nieuwkomers in de markt als opkoper en als autoveiling opereren. 

Enerzijds zorgde dit voor druk op de prijs, anderzijds zorgden 

deze marktpartijen ervoor dat tweedelijns opkopers makkelijker 

aan schadeauto’s konden komen. OSVN heeft geen problemen 

met eerlijke concurrentie, wel wanneer er met twee maten 

gemeten wordt. OSVN-leden zijn eerstelijns opkopers die aan  

alle eisen en regels voldoen van het VbV (Verzekeringsbureau 

Voertuigcriminaliteit). We zien nu dat schadeauto opkopers en 

veilingsites de tweedelijns opkopers toelaten die geen VbV-erken-

ning hebben. Wij zijn van mening dat dit geen goede zaak is en 

dat dit de stabiliteit en betrouwbaarheid van de branche uiteinde-

lijk niet ten goede komt. Dit zijn redenen voor OSVN om voorlopig 

geen zaken te doen met deze marktpartijen, maar uit te gaan van 

onze eigen kracht als OSVN. OSVN-leden zijn betrouwbare en 

financieel krachtige partijen die staan voor hun biedingen en  

hun afspraken nakomen.

OSVN is goed vertegenwoordigd bij diverse marktpartijen zoals 

College van Deskundigen van het VbV, RDW, Platformoverleg Total 

Loss Bureaus en diverse verzekeringsmaatschappijen. Onze input 

en mening wordt zeer gewaardeerd. OSVN blijft ook het komend 

jaar met alle betrokken partijen in gesprek om voor haar leden tot 

een eerlijk speelveld te komen. 

Overlijden Chris Engelbert 
In 2011 ontvingen wij het droevige bericht dat ere-voorzitter van 

STIBA, Chris Engelbert, is overleden. Chris Engelbert heeft aan de 

wieg gestaan van de oprichting van STIBA in 1985 en was tevens 

de eerste voorzitter. Hij heeft deze functie vele jaren bekleed. 

Daarnaast was hij ook geruime tijd Commissaris van ARN.  

Chris Engelbert heeft altijd een enorme betrokkenheid getoond  

bij STIBA, ook toen hij geen voorzitter meer was van het dagelijks 

bestuur. STIBA is Chris Engelbert dankbaar voor zijn grote inzet, 

zijn visie en daadkracht. 

Jubilaris: Henk Jan Nix 
Op vrijdag 1 april 2011 was Henk Jan Nix 12,5 jaar in dienst bij 

STIBA. In zijn functie als senior beleidsmedewerker is Henk Jan 

uitgegroeid tot een expert op het gebied van milieuzaken en 

wet- en regelgeving in de demontagebranche.  

Henk Jan wordt niet alleen door het STIBA-bestuur en zijn 

collega’s enorm gewaardeerd, ook uit de branche vernemen wij 

zeer positieve geluiden en wordt zijn kennis en vakkundigheid 

zeer op prijs gesteld. 

We willen Henk Jan nogmaals 

bedanken voor zijn inzet en 

betrokkenheid in de afgelopen 

12,5 jaar.

Henk Jan Nix

Beleidsmedewerker
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Ledenzaken
Activiteitenbesluit of BARIM 
Het BBA (Besluit Beheer Autowrakken) is per 1 januari 2011 

aangepast en per die datum is ook het Activiteitenbesluit (Besluit 

Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer) van kracht geworden. 

Dit betekent voor autodemontagebedrijven dat hun voorschriften 

tegenwoordig in het ‘Activiteitenbesluit’ staan. Ook is er geen 

vergunning meer nodig. Een bedrijf dat eenmaal een melding 

heeft gedaan, of al bekend is doordat het voor 1 januari 2011 in 

het bezit van een provinciale milieuvergunning was, kan zijn 

activiteit blijven voortzetten. Het bedrijf dient zich aan de regels  

te houden en wordt door de provincie gehandhaafd.

Hoewel de overzetting van voorschriften zogenaamd ‘beleidsneu-

traal’ zou plaatsvinden, veranderen er toch enkele zaken.  

Reden is dat alle regels voor alle bedrijfstakken gelijk getrokken 

worden, waardoor de branche soms met strengere regels te 

maken krijgt of met regels over zaken waar vroeger geen regels 

voor waren. STIBA heeft zich ingezet om deze effecten zo veel 

mogelijk te beperken.

In het BBA zijn de inrichtingseisen komen te vervallen, maar tal 

van zaken (o.a. verplichtingen overheid en producenten) worden 

nog steeds geregeld en toegelicht. Het BBA blijft bestaan, het is 

alleen geen blauwdruk meer voor demontagevergunningen.  

Voor vergunningen is zoals gezegd het ‘Activiteitenbesluit’  

van toepassing.

Bezoeken STIBA aan RDW: vernieuwingen
Om veranderingen tijdig kenbaar te kunnen maken en de 

gevolgen voor de branche te kunnen monitoren heeft STIBA  

een aantal brainstormsessies van de RDW bijgewoond. 

De belangrijkste op handen zijnde vernieuwingen zijn het centraal 

aanmaken van documenten, de controleletter op het document 

(tegengaan klonen), het 1-delig kentekenbewijs (creditcardformaat 

en niet langer verplicht opsturen van oude documenten naar de 

RDW) en de wettelijke verplichte invoer van de kilometerstand. 

STIBA heeft aangegeven problemen te voorzien bij met name  

de controleletter en de verplichte invoer van de kilometerstand. 

STIBA heeft de RDW uitgebreid over de voorziene problemen 

geïnformeerd en tevens over de wijze van aanpak geadviseerd 

zodat ongewenste neveneffecten voor de branche zullen uitblij-

ven. STIBA blijft de ontwikkelingen volgen om te zorgen dat 

gemaakte afspraken ook worden doorgevoerd.
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Aanpak oneerlijke concurrentie
Op initiatief van STIBA en ARN en onder leiding van Guus Wesse-

link van AVc (Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit) is een eerste 

bijeenkomst geweest met diverse partijen binnen de automotive 

branche om te praten over de aanpak van ‘malafide autohandel’. 

Het doel van dit overleg was om alle partijen wederom bewust te 

maken van de problemen die er in de voertuigdemontagebranche 

spelen. Naast STIBA en ARN waren De Belastingdienst, RDW, 

Handhaving, LIV (Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminali-

teit), Landelijk Politie Team, Openbaar Ministerie, KvK en mensen 

van het AVc vertegenwoordigd.

De besproken onderwerpen waren: inkoop door schroothandela-

ren en diverse ophaaldiensten, verkoop van onderdelen via 

internet door niet vergunde bedrijven / particulieren en onterecht 

‘slopen in eigen beheer’ en ‘export’ melden. Deze onderwerpen 

staan nu op de agenda en worden verder uitgewerkt om aan-

gepakt te kunnen worden.

‘Ster’ AVc-café: Henk Jan Nix
Tijdens het AVc-café van 6 oktober is de award ‘Ster van AVc’ 

toegekend aan Henk Jan Nix, beleidsmedewerker wet- en 

regelgeving van STIBA. In AVc hebben organisaties vanuit de 

publieke en private sector de krachten gebundeld om voertuig-

criminaliteit te bestrijden. Henk Jan nam de award in ontvangst 

vanwege zijn grote inzet voor het behoud van de integriteit in zijn 

sector en voor zijn deelname in het AVc-netwerk. De wisselbeker 

werd hem overhandigd door Fred Blaauw, analist bij het LIV en  

de ‘Ster van 2010’.

Samenwerkingsconvenant met de Belastingdienst 
Op 17 januari 2011 heeft STIBA een persbericht verstuurd over het 

samenwerkingsconvenant dat STIBA en de Belastingdienst per die 

datum hebben gesloten. In dit convenant is de samenwerking 

gericht op het bevorderen van een correcte uitvoering van de 

fiscale wetgeving in de autodemontagebranche. De margeregeling 

en de voorraadwaardering van gebruikte auto-onderdelen zijn 

onder de loep genomen. Over beide regelingen is overeenstem-

ming bereikt en zijn eenduidige afspraken gemaakt. Ieder STIBA-

lid kan deelnemen aan het convenant. Deelname betekent minder 

administratieve lasten, minder vragen en discussies en een 

effectiever toezicht. Deelname kan ook een financieel voordeel 

opleveren. Wij benadrukken aan onze leden dan ook ten zeerste 

hun accountant hierbij te betrekken. De accountant kan duidelijk-

heid verschaffen in de mogelijke voordelen.

Het samenwerkingsconvenant zal jaarlijks geëvalueerd worden in 

het ‘Platformoverleg autodemontage’. Signalen die kunnen leiden 

tot verbetering van de gemaakte afspraken zullen in dit overleg 

door STIBA aan de Belastingdienst worden voorgelegd.

Meer informatie over het convenant is te vinden op: www.stiba.nl.

Herkeuring VbV-erkenning
De Stichting Verzekeringsbureau 

Voertuigcriminaliteit (VbV) 

bepaalt de normen waaronder 

voertuighandel mag plaats- 

vinden en houdt toezicht op  

de naleving daarvan.  

De voorwaarden waaronder totaalverliesvoertuigen verhandeld 

mogen worden, zijn vastgelegd in een bedrijfsregeling, genaamd 

BR16. Alleen gekwalificeerde erkende opkopers mogen aan het 

handelsproces deelnemen. 

Het toezicht van het VbV houdt onder andere in dat de erkennin-

gen van de opkopers eenmaal in de drie jaar herkeurd dienen  

te worden. Hiertoe dienen de erkende demontage- en/of handels-

bedrijven alle geëiste documenten voor de herkeuring opnieuw 

aan te leveren. 

Om deze controlerende taak uit te voeren heeft het VbV STIBA 

verzocht de herkeuring en verlenging van de erkenningen van 

STIBA en OSVN-leden in goede banen te leiden. Inmiddels 

hebben bijna alle leden de geëiste documenten opnieuw aangele-

verd, zijn door het VbV erkend en derhalve wederom in het bezit 

het VbV-certificaat erkend demontage en/of handelsbedrijf. 
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Secretariaat
Tot uw dienst: medewerkers van STIBA

Algemeen secretaris

Stefan Cabri

Werkgebied:

Leiding secretariaat

Representatie STIBA en OSVN

Commissies en werkgroepen

Convenant Belastingdienst

Beleidsmedewerker

Henk Jan Nix

Werkgebied:

Wet- en regelgeving

Oneerlijke concurrentie

Milieuzaken

EGARA

RDW

Handhaving

Beleidsmedewerker

Sabrina Kantelberg

Werkzaamheden:

Communicatie

Dienstverlening

VbV-zaken

Opleiding en Training

Secretariële ondersteuning

Ledenadministratie

Heeft u een vraag of probleem? 
STIBA is er voor haar leden. Elke vraag of elk probleem kunt  

u bij ons neerleggen. Wij zorgen voor een antwoord. 
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Bestuur

Vice-Voorzitter / Penningmeester,

Martijn Traas

Bestuurslid,

Johan Snuverink

Bestuurslid, 

Henri Uittenbogaard

Secretaris,

Albert de Boer

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.
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Ledenlijst STIBA
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 Eijsink Vof HAAKSBERGEN

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

Autobedrijf Firma Hoogerwerf BRUINISSE

Autobedrijf G.H. Wessel B.V. DE LUTTE

Autobedrijf M. De Putter 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 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 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

Autodemontagebedrijf Kempenaar B.V. DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Bedrijf Plaats

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

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

Boonstra Motoren URETERP

Brabebo Europese Auto-onderdelen B.V. MIJDRECHT
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CAMA-Motorparts MAASSLUIS

Claassen Autorecycling V.O.F. RIJKEVOORT

De Graaf autodemontage B.V. LEIDEN

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

M.P.R. Truckparts BV MAASBREE

Maresia Auto Recycling B.V. KAATSHEUVEL

Maresia Parts KAATSHEUVEL

MD Truckparts B.V. BREDA

Meindertsma Agri Parts KAPEL AVEZAATH

Metaal-en Demontagebedrijf H. de Kok TILBURG

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

Wilco Autoparts B.V. MONTFOORT

Zelissen Autodemontage V.O.F. SITTARD

Ledenlijst 
Per 1 januari 2012.
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Auto Allround SEVENUM

Autobedrijf Bloemert STAPHORST

Autobedrijf Broekhuis B.V. ALBERGEN

Autobedrijf Johann Willems DALFSEN

Autobedrijf M. De Putter NEDERHEMERT

Autobedrijf W.H. Baris B.V. ROTTERDAM

Autodemontagebedrijf Ad Stouten B.V. OOSTERLAND

Autodemontagebedrijf de Ooyevaar BLOKKER

Autodemontagebedrijf Henk van Olst NUNSPEET

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

Autodemontagebedrijf Slootstra V.O.F. GORREDIJK

Autodemontagebedrijf Snuverink B.V. BORCULO

Autodemontagebedrijf Van den Braak ALMERE

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

Autohandel Baars LOPIK

Automobielbedrijf Succes B.V. OUD GASTEL

Henri Uittenbogaard Schadeauto's B.V. WADDINXVEEN

International Motors RODEN

Poel Auto's HOOGEVEEN

R. Meyboom GRONINGEN

Rhenoy Auto B.V. WAARDENBURG

Santing Car Sales BV WENUM WIESEL

Uittenbogaard B.V. ROZENBURG

W. Grit NIEUWLEUSEN

Willems & Zn. ZWOLLE

Ledenlijst 
Per 1 januari 2012.

Ledenlijst OSVN
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STIBA is de Nederlandse brancheorganisatie  
van gecertificeerde auto-, motorfiets-, truck-  
en aanverwante voertuigdemontagebedrijven.


