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Mogelijkheden zijn er op het gebied van recycling van mate-
rialen. Ook de politiek stuurt, in het kader van Nederland als 
‘grondstoffenrotonde’, aan op meer materiaalhergebruik. 
STIBA blijft dan ook in nauw contact met de potentiële her-
gebruikers van materialen uit auto’s. Voorscheiding van 
deze materialen blijft belangrijk voor optimale hergebruik-
mogelijkheden en dus opbrengsten. Ook hergebruik van de 
technische delen gaat steeds grotere vormen aannemen. 
Hier valt nog veel te winnen, mede door het wekken van 
vertrouwen in de geleverde kwaliteit, de toegankelijkheid en 
beschikbaarheid van de inmiddels al imposante voorraden 
van kwalitatief hoogwaardige gebruikte merkonderdelen.

De PST-fabriek van ARN blijft de gemoederen bezig houden. 
Dit jaar heeft STIBA meerdere keren met ARN constructieve 
gesprekken gevoerd over onder andere de vergoeding van 
glas en ‘grote’ kunststofdelen. Wij hebben bereikt dat de 

materialen die op dit moment vergoed worden, voorlopig 
vergoed blijven totdat de PST-fabriek zichzelf heeft bewezen 
en Handhaving akkoord is met het eventueel stoppen van 
demonteren van deze materialen. Onze gesprekken met 
ARN hebben er ook in geresulteerd dat de premie voor 2013 
gelijk is gebleven en niet is verlaagd. STIBA blijft de voort-
gang nauwlettend voor haar leden volgen. 

In 2012 lag de focus van STIBA ook op de aanpak van ille-
gale handel en lekstromen. De strijd tegen malafide handel 
gaat langzaam de goede kant uit. De leeftijd voor ‘Slopen in 
Eigen Beheer’ gaat komend jaar flink omhoog. Ook de aan-
pak van fake-export krijgt via EGARA bij steeds meer in-
stanties, in binnen- en buitenland, de aandacht die het ver-
diend. Steeds meer Europese landen zien de problemen in 
en willen actie ondernemen. Ook het komend jaar blijft dit 
voor ons een groot aandachtspunt. 

Voorwoord
Het eerste volle jaar voor onze voorzitter Robert van Notten. Een jaar waarin 
hij kennis heeft kunnen maken met de demontagebranche en de gedreven 
ondernemers die lid zijn van STIBA. Ondernemers die ook mee gaan met de tijd 
en ontwikkelingen in de branche. Er wordt ingespeeld op de mogelijkheden 
die de markt biedt. Die mogelijkheden zijn er vol op, zeker als je de verande-
ringen goed bij houdt. 
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Tevens zijn we met diverse markt-
partijen een nieuw project gestart om 

de malafide onderdelenhandel, onder 
andere via internet aan te pakken. Het 

doel is het onderzoeken welke mogelijkhe-
den er zijn om gezamenlijk de handel op inter-

net van gestolen of illegaal gesloopte auto-on-
derdelen terug te dringen. De eerste resultaten van 

het onderzoek zijn al binnen en gaan onderzocht wor-
den door het LIV, Landelijk Informatiecentrum Voertuigcri-

minaliteit. 

STIBA ontwikkelt als brancheorganisatie ook de nodige ex-
clusieve voorwaarden voor haar leden. Zo zijn er eenduidige 
afspraken gemaakt met de Belastingdienst over de voor-
raadwaardering en de margeregeling. Bijna alle STIBA-be-
drijven die deelnemen aan het samenwerkingsconvenant 
hebben een financieel voordeel behaald. Deelname bete-
kent ook minder administratieve lasten, minder vragen en 
discussies en een effectiever toezicht. Indien het convenant 
wordt opgevolgd, ontstaan er over beide regelingen tussen 
de ondernemer en de Belastingdienst geen discussies meer, 
dus duidelijkheid vooraf! 

Een ander initiatief dat eind 2012 van start is gegaan is de 
‘STIBA InkoopCombinatie’. De ‘STIBA InkoopCombinatie’ is 
het inkoopplatform voor alle aangesloten STIBA-bedrijven. 
STIBA wil met dit initiatief haar leden gunstige inkoopdeals 
aanbieden zodat zij ook hiermee financiële voordelen kun-
nen behalen. Er zijn inkoopcontracten afgesloten voor een 
breed producten- en dienstenpakket. De eerste resultaten 
zijn zeer positief. Er zijn leden die door de gerealiseerde 
besparingen hun STIBA-lidmaatschap ruim hebben terug-
verdiend. Het komend jaar zal het producten- en diensten-
pakket verder worden uitgebreid. 

Ook hebben we ons in de voorhoede bij een nieuwe ontwik-
keling vanuit de overheid aangesloten, het ‘Ondernemings-
dossier’. Een nieuwe manier van samenwerken tussen toe-
zichthouders en bedrijven met als doel vermindering van de 
regeldruk. We beogen hiermee meer toezicht bij bedrijven 
die het niet zo nauw nemen met de regels en minder toe-
zicht bij STIBA-leden. In 2013 vindt de introductie in de 
branche plaats. 

Een ander item dat zowel dit jaar als de komende jaren voor 
STIBA steeds belangrijker wordt, is het promoten van de 
duurzaamheid van de branche. De demontagebranche is het 

toonbeeld van duurzaamheid. De manier waarop wij om-
gaan met demontageauto’s mag een voorbeeld zijn voor de 
gehele automobielbranche. Alle materialen worden duur-
zaam verwerkt. Hergebruik van onderdelen is de hoogste 
vorm van duurzaamheid. Hier ligt dan ook een grote uitda-
ging voor STIBA. Meer laten weten wie we zijn en hoe duur-
zaam we zijn. De inspanningen zijn inmiddels verricht en 
tijdens de Algemene ledenvergadering van 2013 wordt ‘STI-
BA duurzaam’ gepresenteerd. 

Zo volgen nog meer initiatieven. We doen veel voor onze 
leden en in dit jaarverslag wordt wederom duidelijk wat we 
allemaal hebben bereikt. We zetten alle beschikbare mid-
delen efficiënt in om voor onze leden en de branche een 
maximaal resultaat te bereiken. STIBA straalt tevens uit een 
betrouwbare en innovatieve partner in de automotive keten 
te zijn, waarin wij als volwaardige partner optrekken met 
onze collega brancheorganisaties RAI, BOVAG en FOCWA. 

STIBA is er voor de leden en het blijft belangrijk voor ons 
dat we van u horen wat er leeft en speelt. Wij hebben uw 
input nodig om te weten of we op de juiste wijze bezig zijn. 
Tevens zoekt STIBA nieuwe bestuursleden. Een aantal be-
stuursleden neemt volgend jaar afscheid omdat hun termijn 
voorbij is. Ondernemers die graag mee willen denken en 
beslissen over de toekomst van de branche zijn van harte 
welkom.

Ik wens u een ‘groen’ 2013.

Stefan Cabri
Algemeen secretaris
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Standpunt STIBA vergoeden materialen door ARN
Ook dit jaar heeft STIBA diverse keren overleg gehad met 
ARN. De belangrijkste punten waren de PST-fabriek en het 
voorgenomen besluit van ARN om te stoppen met het ver-
goeden van demontage van ‘grote’ kunststofdelen en glas. 

Bij de laatste vergadering in oktober 2012 kwam het pre-
mievoorstel 2013 aan bod. Dit ARN-voorstel hield een ge-
faseerde stopzetting van de premiering in 2013 in. Van-
wege een aantal redenen kon STIBA hier niet mee akkoord 
gaan. STIBA heeft in de vervolggesprekken met ARN afge-
sproken dat de premie blijft zoals deze nu is en de huidige 
materialen gedemonteerd blijven worden totdat ARN toe-
stemming heeft van Handhaving. Zonder deze toestem-
ming is het voor onze leden onmogelijk om zonder proble-
men te stoppen met het demonteren van de ‘grote’ 
kunststofdelen en glas.

Tevens is STIBA nog niet overtuigd van de juiste verwerking 
van deze materialen in de PST-fabriek. STIBA wil graag dat 
deze materialen daadwerkelijk gerecycled (dus glas wordt 
weer glas) worden en niet verwerkt worden als nuttige toe-
passing. STIBA is van mening dat voorscheiding van glas en 
kunststofdelen de beste mogelijkheden biedt om hoogwaar-
dig materiaalhergebruik te kunnen realiseren. Daarnaast is 

STIBA op dit moment niet overtuigd van het feit dat al het 
auto shredder afval bij de PST-fabriek wordt ingezameld. 

STIBA blijft het komend jaar met ARN in gesprek om tot een 
oplossing te komen voor de optimale recycling van materia-
len. Tevens heeft STIBA met ARN afgesproken dat, mocht 
ARN gaan stoppen met het betalen van premies voor kunst-
stoffen en eventueel glas, er een overgangstermijn van een 
half jaar wordt gehanteerd.

Nieuwe voorzitter STIBA
Robert van Notten is door de Algemene Ledenvergadering 
op 8 mei 2012 gekozen tot voorzitter van STIBA. STIBA  
wil met de komst van Van 
Notten haar slagkracht en 
onderhandelingsposit ie 
nog verder vergroten. De 
inzet van het bestuur blijft 
met de komst van Van Not-
ten gericht op het creëren 
van een gunstig onder-
nemersklimaat voor de le-
den en een eenduidig 
handhavingsbeleid voor de 
branche. 

Verenigingszaken
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Van Notten: ‘Sinds oktober 2011 
draai ik mee binnen STIBA. Ik heb dus 

al kennis kunnen maken met enkele le-
den en met de onderwerpen die er in de 

branche en op bestuurlijk niveau spelen. 
Van belang is het opbouwen en in stand hou-

den van een goede relatie met de andere bran-
cheorganisaties binnen de automotive branche. Ik 

heb inmiddels met deze organisaties kennis gemaakt en 
kijk er naar uit gezamenlijke doelstellingen te realiseren. 

Hergebruik van onderdelen zal nog beter toegankelijk ge-
maakt worden. STIBA streeft ook naar blijvende optimalisa-
tie van daadwerkelijke recycling van alle materialen die in 
voertuigen worden gebruikt, zowel met hulp van bestaande 
trajecten en partners als met nieuwe technieken. De voer-
tuigdemontagebranche is zonder meer een belangrijke spe-
ler in het streven naar een meer milieuvriendelijke omgeving 
en meer verantwoord omgaan met materialen en grondstof-
fen. Het geeft een goed gevoel daar een bijdrage aan te 
kunnen leveren.’

Door zijn jarenlange bestuurlijke ervaring en opgebouwde 
kennis is het STIBA-bestuur van mening in Van Notten een 
deskundige gesprekspartner voor bedrijven en overheid te 
hebben gevonden, die de belangen van STIBA optimaal kan 
behartigen, nu en in de toekomst.

Geslaagde informatiebijeenkomst
Op 8 mei vond na afloop van de Algemene Ledenvergade-
ring de door STIBA georganiseerde Informatie- en netwerk-
bijeenkomst plaats. De aanwezige leden en relaties werden 
getrakteerd op een avondvullend programma, dat in het 
teken stond van: 
• Lastenverlichting en financiële voordelen voor leden;
• Aanpak van voertuigcriminaliteit;
• Optimale inzet van online activiteiten.

De heer Boons van SGGV gaf een toelichting op het ‘Onder-
nemingsdossier’, een instrument dat gebruikt kan worden 
ter vermindering van de regeldruk voor STIBA-bedrijven 
door digitaal informatie uit te wisselen met overheden. De 
heer Eman van IC-Platform richtte zich in zijn presentatie op 
de financiële voordelen die voor leden te behalen zijn, door 
het aanbieden van gunstige inkoopdeals, middels de ‘STIBA 
InkoopCombinatie’. 

Ook zet STIBA zich sinds jaar en dag in voor de aanpak van 
malafide handel. STIBA richt zich op een multidisciplinaire 

aanpak waarbij verschillende diensten met elkaar samen-
werken. De heer Wesselink van Stichting Aanpak Voertuig-
criminaliteit gaf de zaal inzicht in het totale proces van infor-
matie-uitwisseling tussen diverse instanties naar aanpak 
van illegale bedrijvigheid. Alle mogelijke middelen die wor-
den ingezet om malafide bedrijven op te sporen kwamen 
aan bod. 

De avond stond ook in het teken van internet ondernemen, 
online marketing en social media. De heer Van den Bosch 
van Channel Media Company gaf zeer uiteenlopende voor-
beelden en oplossingen om beter te kunnen inspelen op het 
koopgedrag van de klant door gebruik van internet en mo-
biele telefonie. De zaal leerde hoe online activiteiten opti-
maal benut kunnen worden om bereik en klantenbinding te 
vergroten.

Niet alleen leden maar ook veel relaties uit de automotive 
branche wisten de informatiebijeenkomst te vinden. Ook het 
jaarlijkse leveranciersplatform heeft wederom een bijdrage 
geleverd aan de goede opkomst en geslaagde avond. 
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EGARA bezoekt EC en ACEA
EGARA, de overkoepelende organisatie van 
(auto)demontageverenigingen in Europa, heeft on-
der haar leden een enquête gehouden over de illegaliteit in 
hun land. De uitkomst daarvan is gebundeld, samengevat 
en opgestuurd aan de Europese Commissie (EC). Deze heeft 
gereageerd met een uitnodiging om verder toe te lichten 
wat er speelt en wat gemeenschappelijke knelpunten zijn. 
Er raken in de Europese Unie jaarlijks 6 miljoen kentekens 
zoek. De EC kan hier niet omheen en moet hiermee aan de 
gang. Ook hier is de praktijk leidend wat een hele belang-
rijke rol voor EGARA betekent. Een dergelijke positie en Eu-
ropese aandacht voor illegaliteit betekent dat we het ijzer 
moeten smeden als het heet is. In 2013 worden vervolg-
stappen genomen. 

Ook ACEA (Europese Vereniging Autoproducenten) is be-
zocht. Vaak zijn er tegenstrijdige belangen tussen ACEA en 
EGARA, maar we hebben besloten om ons vooral te focus-
sen op de overeenkomsten. ACEA begint zich steeds meer te 
realiseren dat haar innamenetwerken te lijden hebben on-
der oneerlijke concurrentie. We treden nu samen op in de 
Europa brede strijd tegen illegaliteit. Los van de aandacht 
die we nu van de EC hebben, is een bondgenoot in een der-
gelijke strijd altijd zeer welkom.

Meer informatie over EGARA is te vinden op: 
www.egaranet.org.

Zweedse delegatie bracht in september bezoek aan 
PST-fabriek en STIBA-lid 
De Zweedse SBR (Zweedse STIBA) heeft EGARA verzocht 
een 2-daags programma te organiseren. Het doel was een 

Sectie OSVN
De handel in schadeauto’s stond in 2012 onder druk. Door 

minder gereden schades en meer reparaties door schade-

herstellers nam het aanbod af. Toch zijn de OSVN-leden 

erin geslaagd hun marktaandeel te behouden. Ook hebben 

de leden hun eigen koers kunnen bepalen en succesvol 

kunnen vasthouden, ondanks dat de handel door nieuwe 

opkopers en veilinghuizen wordt bemoeilijkt. 

OSVN (Opkopers Schade Voertuigen Nederland) heeft zich 

dit jaar ingespannen om ‘bewust gereden schades’ meer 

onder de aandacht te brengen bij expertiseburo’s en verze-

keraars. We hebben een enquête onder de leden gehouden. 

Dit heeft de nodige problemen aan het licht gebracht en 

ertoe geleid dat het VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcri-

minaliteit) een werkgroep heeft opgericht, waar naast an-

dere marktpartijen ook OSVN zitting in heeft. De werkgroep 

zal de problemen verder onderzoeken om te komen tot een 

oplossing voor ‘bewust gereden schades’. 

Verder blijven we uitdagingen en ontwikkelingen volgen. 

Denk daarbij aan hoe om te gaan met elektrische auto’s en 

accu’s die, zoals bij Renault, in geval van total-loss terug-

gaan naar de fabrikant. Wat heeft dit voor gevolgen voor 

andere merken en voor de branche? Ook de teruggave van 

BPM is iets om in de gaten te houden. De Belastingdienst 

gaat meer controleren op type schades aan voertuigen 

waar BPM op teruggevraagd wordt. OSVN raadt leden aan 

hier serieus mee om te gaan. 

OSVN signaleert de knelpunten en streeft naar een pas-

sende dienstverlening voor haar leden. We zijn derhalve 

vertegenwoordigd in diverse overlegorganen. Onze input 

en mening worden zeer gewaardeerd en leveren een waar-

devolle bijdrage aan structurele oplossingen.
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bezoek aan de PST-fabriek (Post Shredder Techniek) in Tiel 
en een demontagebedrijf, met als standaard een hoge graad 
van onderdelenregistratie en -opslag. 

De delegatie bestond niet alleen uit SBR-leden, ook Bilretur 
(het netwerk van demontagebedrijven waar een laatste ei-
genaar zijn auto gratis kan inleveren), STENA (afvalinzame-
laar en verwerker) en Chalmers (een vooruitstrevende uni-
versiteit die recyclingmogelijkheden onderzoekt) namen 
deel, zodat bijna de complete Zweedse demontageketen 
aanwezig was. 

Het programma startte in Tiel met een rondleiding door en 
presentatie in de PST-fabriek. De volgende dag werd een 
bezoek gebracht aan STIBA-lid Bart Ebben Specialist Citroën 
Peugeot te Malden. Zowel de historie van het bedrijf als ook 
de keuzes die zijn gemaakt inzake onderdelenregistratie en 
-opslag kwamen aan bod, gevolgd door een rondleiding door 
het bedrijf.

De delegatie is van mening dat het een inspirerend bezoek 
was en dat deze wijze van informatie-uitwisseling het EGA-
RA-lidmaatschap zeker de moeite waard maakt. 
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A

BALANS 
OVERZICHT ACTIVA EN PASSIVA PER 31 DECEMBER 2012

 
(na winstbestemming)

31-12-2012
VASTE ACTIVA
Inventaris 5.609
Vervoermiddelen 2.530
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 82.128

90.267

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen 152.177
Liquide middelen 163.313

315.490

TOTAAL DER ACTIVA € 405.757

EIGEN VERMOGEN
Ledenreserve 275.347

LANGLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden 11.705

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren 36.112
Overige belastingen / loonheffingen 0
Overige schulden en overlopende passiva 82.593

118.705

TOTAAL DER PASSIVA  € 405.757

De redactie alsmede de drukker kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele onjuiste berichtgeving. De complete, 

door BLM accountants & adviseurs, gecontroleerde en goedgekeurde jaarrekening 2012 is voor alle leden ter inzage beschikbaar op het secreta-

riaat van STIBA, Warmonderweg 1, 2171 AH te Sassenheim (0252-265290).

Financieel jaarverslag 2012
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B

EXPLOITATIEOVERZICHT 2012

Realisatie 2012 Begroting 2012
in € in €

NETTO OMZET

Deelnemersbijdragen

Contributies 274.996 250.000
Inschrijfgelden 0 750
Contributie www.auto-onderdelen.nl 0 0

274.996 250.750

Diverse verkopen

Advertenties 0 0
Opbrengsten servicegids 0 0
Overige verkopen 4.856 11.500

4.856 11.500

Doorberekende kosten

SBS B.V. 7.500 12.500
EGARA 9.265 12.000
OSVN 15.000 15.000

31.765 39.500

Overige opbrengsten

Provisie SDC 0 0
Opbrengst OSVN 6.880 0

6.880 0

TOTAAL NETTO OMZET 318.497 301.750
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EXPLOITATIEOVERZICHT 2012

Realisatie 2012 Begroting 2012
in € in €

Lonen en salarissen

Bruto lonen 128.603 127.000
Uitzendkrachten 0 0
Sociale lasten 21.084 15.000
Werkgeverslasten pensioen 6.972 2.500
Ontvangen uitkeringen ziekengeld 0 0
Premie ziekengeldverzekering 281 0

156.940 144.500
Afschrijvingen

Vervoermiddelen 2.983 0
Resultaat verkochte activa 0 0
Inventaris 1.656 3.500
Ontwikkeling www.auto-onderdelen.nl 0 0

4.639 3.500

Overige bedrijfskosten
Overige personeelskosten

Reis- en verblijfkosten 717 1.000
Kilometervergoeding 1.797 3.000
Kantinekosten 800 500
Opleidingskosten 0 0
Lease-auto's 23.885 20.000
Overige personeelskosten 3.232 1.000

30.431 25.500
Huisvestingskosten

Huur kantoorpand 12.840 25.000
Gas, water en electra 0 0
Vaste lasten 0 0
Schoonmaakkosten 0 0
Verzekeringen 4.857 2.000
Overige huisvestingskosten 0 1.000

17.697 28.000
Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 875 500
Drukwerk 1.367 1.000
Onderhoud inventaris 0 0
Automatiseringskosten 5.652 6.000
Telefoon 1.936 3.000
Porti 1.060 1.500
Internet 539 0
Secretariaat 9.144 5.500
Kopieerkosten 51 0
Vakliteratuur 94 2.500

20.718 20.000

C
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D

EXPLOITATIEOVERZICHT 2012

Realisatie 2012 Begroting 2012
in € in €

Verenigingskosten

Reiskostenvergoeding bestuur 4.420 3.000
Vergoeding bestuurswerkzaamheden 4.600 3.600
Overige bestuurskosten 0 500
Algemene vergaderkosten 2.548 500
Kosten EGARA 0 0
ALV en jaarverslag 3.420 6.000
Kosten schilden aan leden 0 0
Ledenbijeenkomsten 600 2.500
Jaarverslagen 0 1.000
Interne kwaliteitszorg 0 1.000
Contributies en abonnementen 7.405 7.500

22.993 25.600
Publiciteit en promotie

Reclame- en advertentiekosten 984 500
Representatiekosten 3.957 1.000
Promotiemateriaal 0 500
Internetsite en domeinnamen 299 2.000
Merknamen bewaking 884 1.000
STIBA huisstijl 445 500
Congressen en symposia 5.939 4.000
Beurskosten 0 1.500
Oninbare debiteuren 0 500

12.508 11.500
Onderzoek en advies

Advieskosten 25.770 3.000
Pilot fase horizontaal toezicht 0 0
Materialen hergebruik 0 0
Duurzaam gebruik 0 0
Automatisering en ICT 15.000 0

40.770 3.000
Algemene kosten

Accountantskosten 6.357 15.000
Juridische kosten 571 3.000
Incassokosten 251 0
Kamer van Koophandel 42 100
Overige algemene kosten 1.808 1.000

9.029 19.100

TOTAAL OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 154.146 132.700

Financiële baten en lasten

Rentebaten en -lasten 3.558 900
Resultaat deelneming SBS B.V. 9.528 0

13.086 900

 RESULTAAT UIT BEDRIJFSVOERING 15.858 21.950
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STIBA ondersteunt bedrijven bij sancties RDW 
STIBA heeft verschillende bedrijven bijgestaan bij hun be-
zwaar en beroep tegen RDW-sancties. STIBA is geen te-
genstander van sancties als er slordig of onzorgvuldig 
wordt omgegaan met het RDW-kentekenregister. Ons Ne-
derlandse systeem van registratie is uniek en het beste 
systeem in de wereld, daar hoort niet mee geknoeid te 
worden en om serieus genomen te worden is het nodig dat 
op overtreding van de regels sancties staan. 

Waar STIBA wel moeite mee heeft, is dat de RDW straft op 
een manier die voor demontagebedrijven bijna de dood-
steek is. De RDW stelt dat zij geen onderscheid maakt in 
straffen en soort bedrijf. Ook stelt het RDW dat de sancties 
de bedrijfsvoering kunnen bemoeilijken, maar dat deze nog 
gewoon doorgang kan vinden. STIBA heeft al meermalen 
aangegeven dat bij demontagebedrijven dit niet het geval 
is. Het verliezen van de bevoegdheid Online Registratie 
Auto Demontage (ORAD) betekent wel degelijk dat de be-
drijfsvoering stopt. 

Demontagebedrijven verwerken auto’s en moeten zorgvul-
dig met hun ruimte omgaan. Ze blijven altijd als laatste 
eigenaar geregistreerd staan. Ze kunnen geen auto’s in 
consignatie (laten) nemen, niet schorsen of op privénaam 

tenaamstellen, want de auto moet ook dan getoond kunnen 
worden. En laat een demontagebedrijf nou net auto’s ver-
werken die vervolgens afgevoerd moeten worden. Als het 
bedrijf een ARN-contractant is, kan er ook geen demonta-
gepremie meer opgeboekt worden als extra nadelig gevolg 
op de inkomsten. Wat nog vervelender is, is dat als er fou-
ten begaan zijn, dat bijna altijd met ORB (Online Registratie 

Ledenzaken
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Bedrijfsvoorraad) gebeurt. Echter, 
als dit ingetrokken wordt, is het be-

drijf automatisch ook zijn ORAD-be-
voegdheid kwijt. 

Van gelijke behandeling is geen sprake. Uit-
leg heeft tot nu toe nog niet het gewenste resul-

taat opgeleverd. De RDW blijft volharden in haar 
aanpak, ondanks dat het vaak gaat om een relatief 

kleine overtreding, zonder enig nadelig gevolg en zelf al 
door het demontagebedrijf hersteld. De RDW heeft 3 jaar 
geleden zonder overleg de proeftijd die na een waarschu-
wing geldt van 2 jaar naar 2,5 jaar verlengd, waardoor een 
bedrijf na een fout een half jaar extra op scherp blijft 
staan.

STIBA heeft alle begrip voor het voorkomen van misbruik, 
nalatigheid en slordigheid. Echter voor sanctioneren om-
dat het kan en ook nog dermate zware sancties die een 
bedrijfsvoering volledig stil leggen heeft STIBA totaal 
geen begrip en zal derhalve voor haar bedrijven op de 
bres blijven springen. Vaak met succes, daar de RDW zelf 
ook zodanig veel fouten maakt, dat bij een rechtszaak de 
RDW door de rechter op grond van de eigen RDW-proce-
dures in het ongelijk gesteld wordt. Dat een fout van de 
RDW het bedrijf minimaal € 8000,- aan juridische kosten 
kost, maakt een overwinning nog steeds per definitie een 
bittere.

Beperken SIEB
STIBA heeft overeenstemming met de RDW om het ‘Slo-
pen In Eigen Beheer’ (SIEB) flink te beperken. Reden is dat 
het een overbodige optie is voor uitschrijving van een auto 
uit het kentekenregister en de toenemende mate van mis-
bruik waarbij oud ijzerhandelaren wrakken opkopen met 
de mededeling aan de laatste eigenaar dat ze dan hun auto 
zelf moeten afmelden.

Dit is ongewenst omdat de wrakken buiten het toezicht van 
bevoegd gezag verwerkt worden onder milieubedreigende 
omstandigheden. De wrakken verdwijnen en blijven buiten 
de rapportage. Het is simpelweg oneerlijke concurrentie 
voor legale bedrijven. De RDW zal het Ministerie van Infra-
structuur en Milieu voorstellen om de leeftijd van SIEB te 
verhogen naar de leeftijd waarvoor de belastingvrijstelling 
(25 jaar) geldt. Dat is een hele verbetering ten opzichte 
van de huidige 15 jaar, een leeftijd die de gemiddelde de-
montageauto van 17,5 jaar ruim overschrijdt.

Vernieuwingen RDW-systeem
STIBA neemt deel aan het RDW-project ‘Modernisering 
Tenaamstelling Voertuigen’. De RDW is haar processen 
aan het vernieuwen en updaten en ook de techniek achter 
deze processen. Een dergelijke vernieuwing heeft bedoel-
de wijzigingen in het verschiet. Echter zijn er ook altijd 
onbedoelde effecten, die optreden vanaf het moment dat 
de wijzigingen actueel zijn en die zo snel mogelijk moeten 
worden doorgegeven aan de RDW om ook een nieuw sys-
teem goed te laten functioneren en de gebruikers niet te 
hinderen. STIBA neemt deel aan het project om onbe-
doelde effecten te signaleren en tijdig kenbaar te maken 
zodat we de gevolgen voor de branche kunnen monitoren. 
Op 1 januari zijn de eerste wijzigingen doorgevoerd. Het 
project loopt nog steeds en STIBA blijft betrokken en mo-
nitoren. 

Aanpak misstanden door KvK
STIBA heeft samen met ARN de Kamer van Koophandel 

(KvK) bezocht met als doel informatie-uitwisseling over de 

aanpak van misstanden. De KvK heeft namelijk haar beleid 

gewijzigd. De organisatie is veranderd van een orgaan dat 

enkel registreert, naar een orgaan dat misstanden consta-

teert en deze doorspeelt aan Justitie en de Belastingdienst. 

Ook pakt zij zelf fraude aan wanneer er gerommeld wordt 

met (valse) KvK-inschrijvingen door illegalen. Hoewel de 

KvK niet over zeer veel sanctiemiddelen beschikt, kunnen 

zij wel een bestuurlijke boete opleggen bij misbruik. Op 

deze wijze wordt meer ketenonderzoek toegepast en wordt 

breder gekeken naar fraude dan alleen binnen de eigen or-

ganisatie. Een ontwikkeling die door STIBA wordt toege-

juicht en ondersteunt. 



Jaarverslag 201212

Aanpak malafide handel en internet
In september luidden STIBA en ARN de noodklok over het 
illegaal slopen van voertuigen en de handel in illegaal ge-
sloopte en gesloten onderdelen. Erkende demontagebe-
drijven lopen inkomsten mis en lijden schade door oneer-
lijke concurrentie en verminderde omzet. Het illegaal 
slopen zorgt ook voor ongecontroleerde milieubelasting. 
Het internet speelt een cruciale rol bij het verhandelen van 
onderdelen. Marktplaats alleen is goed voor circa 400.000 
advertenties per dag. Gericht surveilleren op internet op 
voertuigcriminaliteit staat nog in de kinderschoenen. 

Er blijkt dat in ruime mate kennis en informatie bij de di-
verse handhavers aanwezig is, die efficiënter benut kan 
worden. STIBA gaat samen met het LIV (Landelijk Infor-
matiecentrum Voertuigcriminaliteit), AVc (Stichting Aanpak 
Voertuigcriminaliteit), BOVAG, ARN, VbV en het Verbond 
van Verzekeraars onderzoeken welke mogelijkheden er zijn 
om gezamenlijk de handel van gestolen of illegaal gesloop-
te auto-onderdelen terug te dringen.

Lancering STIBA InkoopCombinatie
STIBA heeft op 8 november de ‘STIBA InkoopCombinatie’ 
gelanceerd. De ‘STIBA InkoopCombinatie’ is het inkoop-

platform voor alle aangesloten STIBA-bedrijven. STIBA wil 
met dit initiatief haar leden gunstige inkoopdeals aanbie-
den zodat zij hiermee financiële voordelen kunnen behalen. 
Er zijn inkoopcontracten afgesloten voor een breed produc-
ten- en dienstenpakket. 

2012 stond voor STIBA mede in het teken van belangenbe-
hartiging op grootte schaal en op velerlei gebieden. STIBA 
wilde haar dienstverlening verder uitbreiden en heeft col-
lectieve inkoopcontracten kunnen afsluiten voor haar le-
den. Doel van de InkoopCombinatie is het verstevigen van 
de positie van alle STIBA-bedrijven door volumebundeling 
op de inkoop door het coöperatief afsluiten van raamcon-
tracten en het daarmee realiseren van een beter rende-
ment voor alle leden. De leveranciers waarmee wordt sa-
mengewerkt zijn zorgvuldig gekozen en bieden producten 
en/of diensten aan die aansluiten bij alle aspecten van de 
demontagebranche. 

De ‘STIBA InkoopCombinatie’ is alleen toegankelijk voor 
STIBA-bedrijven. De bedrijven kunnen zich gratis aanmel-
den bij het inkoopplatform en snel en eenvoudig bepalen 
welke deals voor hen interessant zijn en profiteren van col-
lectieve inkoop tegen scherpe prijzen. 
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Inmiddels maken veel STI-
BA-bedrijven gebruik van het  in-

koopplatform en worden besparingen 
gerealiseerd. 

Goede opkomst STIBA-FOCWA ledenavond over 
‘groene onderdelen’
Door de actualiteit van het thema duurzaamheid organi-
seerde STIBA in samenwerking met FOCWA dit jaar een 
aantal ledenbijeenkomsten met als thema ‘De toegevoeg-
de waarde van ‘groene’ onderdelen’. De avond was bedoeld 
voor zowel STIBA- als FOCWA-leden. STIBA richtte zich 
met de bijeenkomsten op het verder promoten en positio-
neren van het ‘groene’ imago van haar leden in de schade-
herstelbranche.

Aan de orde kwam onder andere duurzaamheid en profes-
sionaliteit STIBA-bedrijven en de beschikbaarheid, kwali-
teit, levering en garantie van ‘groene’ onderdelen. Dit ac-
tuele thema trok volle zalen. 

De opzet van de avond bood de ondernemers daarnaast de 
gelegenheid om met elkaar kennis te maken en gegevens uit 
te wisselen voor een mogelijke samenwerking. Aan het ein-
de van de avond nodigde de demontagebranche de schade-
herstelbranche uit voor bedrijfsbezoeken bij haar leden om 
gezamenlijk te praten over levering en leveringscondities.

Ondernemingsdossier
Eén van de pijlers waar STIBA zich op richt is lastenverlich-
ting voor haar leden. In 2012 hebben we voorbereidende 
werkzaamheden verricht ter introductie van het ‘Onderne-

mingsdossier’ in 2013. Met het dossier kunnen STI-
BA-leden slim voldoen aan wetten en regels. Daar-

mee besparen de leden tijd, geld en onnodige irritatie.

Voertuigdemontagebedrijven hebben te maken met een 
groot aantal regels, toezichthouders en bijbehorende in-
spectiemomenten. Steeds dezelfde informatie aanleveren 
aan verschillende overheden en moeilijk te begrijpen re-
gels leiden tot irritaties. Het Ondernemingsdossier stelt de 
leden in staat om bepaalde informatie uit de eigen bedrijfs-
voering eenmalig vast te leggen en meerdere keren be-
schikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders 
en vergunningverleners. 

Bedrijven krijgen meer tijd om te ondernemen, er ontstaat 
een betere dienstverlening, regels worden beter nageleefd, 
en het toezicht wordt vereenvoudigd. Allemaal voordelen in 
het belang van onze leden. 

Regeldruk
Naast deelname aan het project ‘Ondernemingsdossier’ 

neemt STIBA ook deel aan het project ‘Regeldruk en ICT’ 

van EL&I (Ministerie van Economische Zaken). Ook hier 

wordt gestreefd naar een afname van administratieve 

lasten voor het bedrijfsleven. De focus ligt op betere 

(digitale) dienstverlening en slimmer toezicht door 

samenwerking toezichthouders en inspecties. STIBA 

onderschrijft het streven naar het voorkomen van dubbel 

werk en schrappen van overbodige regels. STIBA pleit 

ervoor dat maatregelen, die uit dit soort projecten 

voortkomen, ook daadwerkelijk ingebed worden bij 

degenen die er later verantwoordelijk voor zijn, zodat het 

niet alleen blijft bij goede plannen.
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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. 
U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0252-265290 of 
email info@stiba.nl.

Secretariaat
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Voorzitter
Robert van Notten

Vice-Voorzitter / Penning-
meester
Martijn Traas 

Secretaris
Albert de Boer

Bestuurslid
Johan Snuverink

Bestuurslid
Eric Huybers

Het STIBA-bestuur is altijd op zoek naar daadkrachtige, be-
trokken leden die interesse hebben om plaats te nemen in 
het bestuur, een werkgroep of commissie. Geïnteresseerden 
kunnen zich melden bij het STIBA-secretariaat, telefoon-
nummer 0252-265290 of email info@stiba.nl.

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

Autobedrijf M. De Putter NEDERHEMERT

Autobedrijf W.H. Baris B.V. ROTTERDAM

Autodemontage & Revisiebedrijf Elferink ENTER

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

Autodemontage van Spanje & Zn. INGEN

Autodemontagebedrijf & Autorecycling Spijkcity B.V. SPIJKENISSE

Autodemontagebedrijf A. van Lies DEVENTER

Autodemontagebedrijf Ad Stouten B.V. OOSTERLAND

Autodemontagebedrijf Akkie Stomphorst B.V. DE BILT

Autodemontagebedrijf ARA V.O.F. ASSEN

Autodemontagebedrijf Benelux Zwijndrecht BV ZWIJNDRECHT

Autodemontagebedrijf Bert Bek HOEDEKENSKERKE

Autodemontagebedrijf Binckhorst B.V. DEN HAAG

Autodemontagebedrijf Brooks GEESTEREN

Autodemontagebedrijf Carmix BV 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 B.V. EDE

Autodemontagebedrijf Eindewege S-HEER ARENDSKERKE

Autodemontagebedrijf Erris Kooy B.V. AUSTERLITZ

Autodemontagebedrijf Franken RUCPHEN

Autodemontagebedrijf G.A.O.S. Flevoland EMMELOORD

Autodemontagebedrijf Henk van Olst NUNSPEET

Autodemontagebedrijf Holtrop & Zn. BV OUDEHASKE

Autodemontagebedrijf Hoogland NIJMEGEN

Autodemontagebedrijf J. Pater Ede B.V. EDE

Bedrijf Plaats

Autodemontagebedrijf Joko V.O.F. ZUNDERT

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 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 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 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

Autoparts Almere ALMERE

Autoparts Rotterdam ROTTERDAM

Autorecycling- & demontagebedrijf A. Visser & Zn. ROTTERDAM

Autorecycling De Timp V.o.f. SPANKEREN

Autorecycling Gebr. Prins Erica B.V. ERICA

Autorecycling Gebr. Prins Steenwijk B.V. STEENWIJK

Autosloperij Boekema B.V. URETERP

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

Bongers Auto-onderdelen ZEELAND

Boonstra Parts URETERP

Brabebo Europese Auto-onderdelen B.V. MIJDRECHT

Ledenlijst STIBA
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Bedrijf Plaats

CAMA-Motorparts MAASSLUIS

Claassen Autorecycling V.O.F. RIJKEVOORT-DE WALSERT

De Graaf autodemontage B.V. LEIDEN

De Populier vof Autodemontage en Handelsonderneming ROTTERDAM

D-parts BMW Onderdelen Specialist WINNEWEER

Eddie Dücker Trucks & Parts Vof OIRSCHOT

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

Firma Van Zutphen VEGHEL

Frans van den Mosselaar, Autorecycling en Autodemontage b.v. DONGEN

G. van Kessel V.O.F. SCHINNEN

GAM Cuijk Franse Onderdelen CUIJK

Gebr. Klein Gunnewiek Handelsonderneming B.V. GROENLO

Gebr. Opdam B.V. VALKENBURG

Gebr. Opdam B.V. ZWAANSHOEK

Gebr. Van Lankvelt UDEN

Gerrits en Lijbers Autodemontage BEUNINGEN

Harry Vloet B.V. Trucks & Parts MOOK

Het Midden ZWOLLE

Het Viaduct B.V. ZUTPHEN

Hoogerwerf Autodemontage BRUINISSE

International Motor B.V. GRONINGEN

Japoto Parts WIRDUM

JOCA parts B.V. KERKRADE

Kleine Staarman Asia Parts BORNERBROEK

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

MPR Truck-Parts BV MAASBREE

Opbroek Recycling B.V. HAELEN

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 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 Gils Automotive DEN HAAG

Van Haarlem Autodemontage DOETINCHEM

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

Vandenbrand Automotive BV UDEN

Bedrijf Plaats

Verboom Autorecycling Heerlen B.V. HEERLEN

VOF Autorecycling A. Kossen CALLANTSOOG

Vos Truckparts HEDEL

Wilco Autoparts B.V. MONTFOORT

Zelissen Autodemontage V.O.F. SITTARD

Wilco Autoparts B.V. MONTFOORT

Zelissen Autodemontage V.O.F. SITTARD

Ledenlijst 
Per 1 januari 2013.
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Bedrijf Plaats

Auto Allround SEVENUM

Autobedrijf Johann Willems DALFSEN

Autobedrijf M. De Putter NEDERHEMERT

Autobedrijf Succes B.V. OUD GASTEL

Autobedrijf W. Willems & Zn. ZWOLLE

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

Autoparts Almere ALMERE

Autoparts Rotterdam ROTTERDAM

Bloemert Schadeauto's B.V. STAPHORST

Gebroeders Uittenbogaard B.V. ROZENBURG 

Henri Uittenbogaard Schadeauto's B.V. WADDINXVEEN

International Motor B.V. GRONINGEN

Poel Auto's HOOGEVEEN

R. Meyboom GRONINGEN

Rhenoy Auto B.V. WAARDENBURG

Santing Car Sales BV WENUM WIESEL

W. Grit V.O.F. NIEUWLEUSEN

Ledenlijst 
Per 1 januari 2013.

Ledenlijst OSVN



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




