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Eerst aandacht voor Robert. Op de ledenvergadering 
werd Robert zonder tegenstem wederom voor 3 jaar her-
kozen als voorzitter van Stiba, wat hem heel veel plezier 
gaf. Robert had er zin in en was zeer actief in zijn rol, al-
tijd gedreven en vol enthousiasme over de branche en 
de leden. Helaas sloeg in oktober 2015 het noodlot toe 
en overleed hij op 63-jarige leeftijd. We zullen hem mis-
sen en met diep respect blijven herdenken.

Terug naar onze Algemene Ledenvergadering (ALV) en 
tevens 30-jarig jubileum van Stiba op 11 juni 2015 in het 
Aviodrome te Lelystad. Het was Stiba, met dank aan Ro-
bert, gelukt om de heer Ed Nijpels te strikken om een 
mooi verhaal te vertellen over de branche en het verle-
den. Dit omdat Ed Nijpels er 30 jaar geleden ook bij was 
toen het eerste Stiba-schild werd uitgereikt aan Erris 
Kooy te Austerlitz. De opkomst bij de ALV was groot. Er 
waren boeiende sprekers met interessante onderwer-
pen, met als afsluiter cabaretier Pieter de Rijk als Prof. Dr. 
Hans-Peter Müller, CEO van Siemens Mobility. De locatie 

was bijzonder en de aanwezigen konden ook een tour 
door het museum doen. Op naar het volgende jubileum!

Zoals ieder jaar ook in 2015 weer veel overleg met ARN. 
ARN is voornemens te stoppen met het betalen van een 
demontagepremie aan de demontagebedrijven. Stiba is 
het hier niet mee eens. Deze arbeidstijdvergoeding is 
naar onze mening nodig om een gedeelte van de nood-
zakelijke handelingen te kunnen verrichten. 

Een mooi resultaat dat we dit jaar hebben behaald, is het 
afschaffen van ‘Sloop in Eigen Beheer’ (SIEB). Na vele ja-
ren van lobby is het ons uiteindelijk gelukt. Deze afschaf-
fing moet er voor zorgen dat weer een stuk illegaliteit 
wordt gestopt en er meer auto’s bij de gecertificeerde 
bedrijven terechtkomen. 

Diverse Stiba-leden zijn in 2015 van start gegaan met 
KwaliteitsZorg Demontage (KZD) in het Ondernemings-
dossier (OD). Ze hebben de eerste ervaringen opgedaan 

Voorwoord
2015 was een bijzonder jaar vol tegenstrijdigheden voor Stiba. Een mooi geslaagd 
30-jarig feest en het overlijden van onze voorzitter Robert van Notten.
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en de reacties zijn positief. Vooral 
de digitale werkwijze spreekt veel 

bedrijven aan. Ondernemers hebben 
hierdoor meer grip op de zaak en alle 

documenten digitaal op één plek.

We hebben dit jaar de nieuwe OSVN-website 
osvn.nl gelanceerd. We geven via deze site meer 

herkenbaarheid aan onze OSVN-leden, door onder 
andere gebruik te maken van social media en een uitge-
breide zoekfunctie voor de klant. De zoekfunctie maakt 
het gemakkelijk om onze leden door heel Nederland te 
vinden. Daarnaast verstrekken we branche specifieke in-
formatie aan onze leden.

Net zoals in 2015 willen we ook in 2016 zoveel mogelijk 
leden bezoeken. We horen graag van u wat Stiba en 
OSVN voor u kunnen betekenen en of we goed bezig zijn. 
We willen nog meer inspelen op uw behoeftes en indien 
nodig onze dienstverlening verbeteren en aanpassen. 
Veel leden weten ons te bereiken. Dit geeft ons, als uw 
brancheorganisatie, een waardevol gevoel. Zonder bran-
chevereniging is er bij heel veel instellingen geen ge-
hoor en bent u als individueel lid aan de grillen van de 
markt overgeleverd. Stiba en OSVN zijn van en voor de 
leden. Wij horen het graag indien u vragen of opmerkin-
gen heeft. Het uitgebreide netwerk van Stiba en de veel-
heid aan reeds opgedane kennis en ervaring vormt een 
goede uitgangspositie om een kwestie, vraag of pro-
bleem op te lossen. Daar komen we samen verder mee. 

Tot slot blijven we op zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Ondernemers die graag mee willen denken en beslissen 
over de toekomst van de branche zijn van harte welkom. 
Bent u geïnteresseerd? Laat het ons weten. 

Rest mij nog u te bedanken voor uw vertrouwen. Ik wens 
iedereen een succesvol 2016.

Stefan Cabri
Algemeen secretaris
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Jubileum ‘Stiba 30 jaar’ in Aviodrome groot succes!
Op 11 juni vond in Aviodrome te Lelystad het jubileum 
‘Stiba 30 jaar’ plaats. We vierden het 30-jarig bestaan van 
Stiba, opgericht op 30 december 1985 aan de keukenta-
fel bij Chris Engelbert. De opkomst was groot. Niet alleen 
Stiba- en OSVN-leden waren in groten getale naar het 
congres gekomen, maar ook vele relaties uit de branche. 

Spreker Ed Nijpels, die het eerste Stiba-schild uitreikte 
bij Erris Kooy te Austerlitz, complimenteerde Stiba met 
de enorme sprongen voorwaarts die zijn gemaakt en be-

nadrukte de rol van onze sector in de circulaire econo-
mie. ‘U staat er goed voor’, aldus Nijpels. Ook benadrukte 
hij dat we als branche een hoger recyclingpercentage 
behalen dan de glas- en de papierbranche.

Gabriël van Seumeren, voorzitter Metaal Recycling Fede-
ratie (MRF), wees op de nauwe banden die beide organi-
saties met elkaar hebben. Ook hij complimenteerde Sti-
ba en attendeerde er op hoe belangrijk het voor 
organisaties is een effectieve lobby te hebben. 

Leo Oude Essink van Oude Essink Business Advies gunde 
allen vervolgens een interessant en verrassend kijkje in 
de toekomst van mobiliteit en die van auto’s in het bij-
zonder. Het officiële gedeelte werd afgesloten met een 
komische act door Pieter de Rijk. Hij had een voluit la-
chende zaal volledig op zijn hand. 

Het weer zat mee, de locatie was top en de aanwezigen 
zorgden voor een onvergetelijke dag. We kunnen terug-
kijken op een geslaagd en gezellig jubileum. Onze dank 
aan iedereen die aanwezig heeft kunnen zijn. Zo ook aan 
de sponsoren en bedrijven die hebben deelgenomen 
aan de bedrijvenmarkt. 

Verenigingszaken
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Algemene Ledenvergadering
Voorafgaand aan de viering van het 

jubileum vond in het Aviodrome de ALV 
plaats. In dit besloten gedeelte van de 

vergadering kwamen alle relevante vereni-
gings- en ledenzaken aan bod. Van bijna alle 

bestuursleden op één na, liep de bestuurstermijn 
af. De ALV heeft haar goedkeuring gegeven aan de 

herbenoeming van deze bestuursleden voor de periode 
van 3 jaar. 

EGARA 
Meetings Ierland en Brussel
EGARA, de overkoepelende organisatie van (auto)de-
montageverenigingen in Europa, hield haar ALV in Ier-
land. De Ieren hebben vooral problemen om een goed 
(de)registratiesysteem op te zetten en er worden teveel 
auto’s buiten het toezicht gedemonteerd door illegalen. 
Verder heeft Ierland samen met Frankrijk een probleem 
met de status van ge-
bruikte onderdelen. De 
overheid ziet deze als 
afval en legt de bedrij-
ven dus op om onderde-
len als afval te behan-
delen. Pas als ze als 
onderdeel in een auto 
gemonteerd zijn, is het 
geen afval meer. 

Ook op de herfstmeeting in Brussel was dit één van de 
speerpunten. Artemis Hatzi-Hull van de Europese Com-
missie is echter duidelijk: gebruikte delen zijn eenmaal 
verwijderd van een wrak, geen afval. Landen mogen zelf 
implementeren, maar laten soms de verkeerde regels 
prevaleren. Een ander speerpunt is producenten infor-
matie. Johannes Chatzis van IDIS liet weten deze infor-
matie niet te kunnen leveren, maar dit wel op de agenda 
met producenten te willen zetten.

Tackling vehicle crime
Stichting Aanpak Voertuigvoertuigcriminaliteit (AVc) 
heeft samen met Carpol (het EU-brede netwerk van poli-
tie experts ter bestrijding van autodiefstal en –fraude) 

Overlijden Robert van Notten
Stiba kreeg op woensdag 18 november 2015 het 
droevige bericht dat onze zeer gewaardeerde 
voorzitter Robert van Notten is overleden. We zijn 
hem dankbaar voor alles wat hij voor Stiba heeft 
betekend. Er is een bijzonder mens van ons heen-
gegaan.

Robert werd in 2012 door de Algemene Ledenver-
gadering benoemd tot voorzitter van Stiba. Hij 
heeft zich met grote passie en daadkracht ingezet 
om de belangen van Stiba optimaal te behartigen. 
Erg belangrijk voor hem was het opbouwen en in 
stand houden van een goede relatie met de an-
dere brancheorganisaties binnen de automotive 
branche. 

Voor Robert was de voertuigdemontagebranche 
zonder meer een belangrijke speler in het streven 
naar een meer milieuvriendelijke omgeving en 
meer verantwoord omgaan met materialen en 
grondstoffen. Hij heeft daaraan binnen Stiba een 
belangrijke bijdrage geleverd. 
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een platform opgezet om met andere stakeholders te 
proberen slimme maatregelen te bedenken en elkaar te 
informeren over alle vormen van autofraude. EGARA is 
gesprekspartner, samen met onder andere ACEA (produ-
centen), CECRA (dealers en garages), verzekeraars, Ereg 
(Europees platform registratiesystemen) en FIA (automo-
bilisten organisatie). Een speerpunt is de aanpak van tel-
lerfraude. 

Funded systems
Producentenfondsen hebben ook de aandacht van EGA-
RA. Niet in alle landen is er een fonds. Vaak worden deze 
fondsen als gratis geld gezien, maar dat zijn ze zeker 
niet. Zowel de bijdrage als de premies verschillen enorm. 
Ook de wijze van innen, beheer en uitkeren verschilt 
enorm. Ze zijn bijna niet te vergelijken. Een fonds is bijna 
altijd reden dat voertuigen bij de legale bedrijven te-
recht komen en demontagebedrijven een klein voordeel 
ten opzichte van illegale bedrijven hebben. Producenten 
propageren het ‘zero-costs’ model omdat een autowrak 
vaak nog veel kan opbrengen. EGARA stelt dat ‘zero 
costs’ alleen een optie is als er geen beperkingen zijn in 
deze opbrengsten, wat betekent dat alle onderdelen her-
gebruikt moeten mogen worden en alle informatie be-
schikbaar moet zijn. Dat laatste hoeft niet gratis, maar de 
kosten moeten wel redelijk zijn.

Parts information
Producenten informatie 
voor onderdelen is eigenlijk het 
grootste speerpunt bij EGARA. Auto’s 
zijn dermate gecompliceerd dat deze in-
formatie een voorwaarde aan het worden is om 
te kunnen demonteren en hergebruiken. Er is regelge-
ving die zegt dat deze informatie beschikbaar moet zijn 
voor zowel hergebruik als voor iedereen die erom vraagt. 
Hier wordt echter (te) weinig gehoor aan gegeven. Infor-
matie is moeilijk bereikbaar, incompleet of duur. EGARA 
is van mening dat informatie deel zou moeten uitmaken 
van afspraken voor producentennetwerken.

Meer informatie over EGARA is te vinden op egaranet.org.
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Sectie OSVN
In het najaar van 2015 heeft OSVN voor haar leden een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met AUTOon-
line. AUTOonline is een online biedplatform met binnen 
Nederland voornamelijk lease auto’s (schade). AUTOon-
line is actief in 28 landen en de grootste restwaarde-
beurs van Europa. Dankzij deze samenwerking kunnen 
OSVN-leden bieden op diverse schadevoertuigen in bin-
nen- en buitenland.

De OSVN-website osvn.nl was aan vernieuwing toe en in 
2015 hebben we dit gerealiseerd. De website bevat al-
gemene informatie over OSVN en het OSVN-lidmaat-
schap. Op de pagina OSVN-leden hebben wij een zoek-
functie toegevoegd. De NAW-gegevens over het 
betreffende OSVN-bedrijf zijn snel voorhanden inclusief 
een link naar de eigen website. Regelmatig gaan we 
nieuwsberichten over en voor de branche plaatsen. 
 
OSVN heeft in 2015 ook drie nieuwe leden mogen ver-
welkomen. Ook het komend jaar zetten we in op groei 
van het aantal leden. We werken hard aan een beter on-
dernemingsklimaat voor u en betere omstandigheden in 
de branche, zowel op het gebied van wet- en regelgeving 
als in de dagelijkse praktijk. 
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Voertuigdemontagebranche enthousiast over Onder-
nemingsdossier
Diverse Stiba-leden hebben dit jaar de eerste ervarin-
gen opgedaan met het Ondernemingsdossier (OD). Het 
OD is een instrument dat gebruikt kan worden ter ver-
mindering van de regeldruk voor Stiba-bedrijven. On-
dernemers reageren positief. Vooral de digitale werk-
wijze spreekt veel bedrijven aan. ‘Eindelijk af van het 
zoeken in alle ordners naar de juiste documenten’, is 
een veelgehoorde reactie. 

Het gemak van het digitale dossier waarmee snel inzicht 
in de regels, te nemen maatregelen en acties verkregen 
wordt, ervaren ondernemers als zeer prettig. Ook het 
toewijzen van taken aan collega’s kan eenvoudig met het 
OD. Als vervolgens die taak is uitgevoerd, afgevinkt door 
een medewerker en het bewijs daarvoor in het dossier is 
gezet, dan is dat eenvoudig te zien. Ondernemers hebben 
hierdoor meer grip op de zaak en alle documenten, met 
betrekking tot wet- en regelgeving, digitaal op één plek.

Voor Stiba-leden is de regelhulp KZD ontwikkeld waarin 
de eisen voor demontage, arbowetgeving, materiaalrecy-

cling en kwaliteit zijn vastgelegd. Als de regelhulp wordt 
doorlopen en de resultaten en bewijzen zijn vastgelegd 
in het OD, dan weet het Stiba-lid precies in hoeverre aan 
de wet- en regelgeving voor onze branche is voldaan.

Samen met de gemeente Rotterdam en de Milieudienst 
Rijnmond (DCMR) hebben we afspraken gemaakt voor 
een nieuwe manier van toezicht via het OD. Veel gebeurt 
vanaf nu digitaal waardoor onze ondernemers minder 
tijd kwijt zijn aan een toezichthouder op het bedrijf. 
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) en gemeente 
Tilburg hebben inmiddels ook interesse getoond en 
gaan binnenkort ook via het OD met onze leden werken. 

Wilt u deelnemen aan het OD? Laat het ons weten via 
info@stiba.nl.

Ledenzaken
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RDW-zaken
SIEB

Per 1 april 2015 is ‘Sloop In Eigen Be-
heer’ (SIEB) eindelijk verleden tijd voor 

personenauto’s. Kon de consument tot dat 
moment gewoon zijn papieren naar Veendam 

opsturen om ze af te melden, nu moet hij naar een 
demontagebedrijf als er nog een restant van het 

voertuig aanwezig is. Sommige bedrijven moesten hier 
even aan wennen, maar in de praktijk blijkt het enkel te 
gaan over hobbyvoertuigen van particulieren. Hiermee 
is een gemakkelijke escape, die veel door malafide han-
delaren en knippers gebruikt werd, opgeruimd.

Registratie/bewaarplicht
Stiba heeft echter ook kritiek op de RDW. We hebben 
vanaf het eerste moment aangegeven dat de registra-
tie- en bewaarplicht ondoelmatig is. De RDW blijft deze 
echter steeds maar noemen in haar Toezichtbeleids-
brief (TBB). Ook de TBB hoort eerst door de branche in-
gezien te kunnen worden om commentaar te leveren.

Sanctiebeleid
Stiba heeft veel commentaar op het sanctiebeleid zoals 
de RDW dat invult. Het RDW-systeem is goed en dat kan 
alleen als ook de handhaving goed in orde is. Voor wie 
zich niet aan de regels houdt of slordig werkt, geldt: wie 
zijn billen brandt moet op de blaren zitten. De RDW 
schiet echter door in het willen bestraffen van bedrij-
ven. Straffen leiden in veel gevallen niet tot beter ge-
drag, simpelweg omdat zelfs het beste bedrijf soms een 
steekje laat vallen, net als de RDW zelf. Omdat vaak fou-
ten in de bedrijfsvoorraad gemaakt worden, raakt het 
bedrijf daarmee de demontagebevoegdheid automa-
tisch ook kwijt, wat een demontagebedrijf praktisch 
lam legt. In gevallen waar de RDW in de ogen van Stiba 
onredelijk is, helpt Stiba haar leden, vaak met succes, 
maar het kost altijd geld.

Ontkoppeling bevoegdheid
Een belangrijk aandachtspunt van Stiba is het loskop-
pelen van de erkenning cq. bevoegdheid. In geval van 
sancties wordt dan alleen daar bestraft waar de fout be-

gaan is. Stiba meent dat ORAD-bedrijven (Online Regis-
tratie Auto Demontage) onevenredig bij sancties hard 
getroffen worden. Laat het duidelijk zijn dat als een be-
drijf structureel slordig werkt of uit winstoogmerk pro-
cedures fout toepast of ontloopt, een flinke sanctie of 
zelfs intrekking van de bevoegdheid geheel op zijn plek 
is. Echter voor kleine foutjes is de meest gebruikte sanc-
tie (6 weken intrekking) veel te zwaar omdat het tot stil-
leggen van de bedrijfsvoering leidt. De RDW stelt dat 
haar sancties slechts de bedrijfsvoering iets bemoeilij-
ken, echter bij een ORAD-bedrijf worden demontage-
werkzaamheden geheel onmogelijk gemaakt.

ORB
Verkoop criterium Bedrijfsvoorraad is een ander punt 
van kritiek. De RDW scherpte haar beleid van het ene op 
het andere moment aan. Dit leidde ertoe dat veel voer-
tuigen die volgens Stiba volkomen terecht in ORB (Online 
Registratie Bedrijfsvoorraad) stonden, reden waren voor 
sancties en ineens geschorst moesten worden. Dit is een 
ondoelmatig onderscheid dat geen enkel probleem op-
lost en alleen maar voor veel overlast en risico zorgt.
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Tellerstanden
Sinds de RDW de tellerstandenregistratie van de stich-
ting Nationale Autopas (NAP) heeft overgenomen is het 
terugdraaien van tellers veel lastiger geworden, een 
goede zaak. Echter, RDW heeft bedrijven meer verplich-
tingen opgelegd dan met de stichting NAP het geval 
was. Nu moet aan het eind van een autoleven ook ver-
plicht een tellerstand genoteerd worden. Niemand 
heeft tot dusver kunnen uitleggen wat het exacte nut 
van deze extra administratieve last is. Stiba heeft al een 
eerste reactie kunnen geven in de aanloop op de evalu-
atie van de tellerstanden en hoopt op een reëler beleid.

Klachten
Stiba heeft enkele malen de klachtencommissie inge-
schakeld om binnengekomen klachten over de levering 
van onderdelen te behandelen. Enkele malen heeft Sti-
ba haar leden bijgestaan in zaken waarbij klanten onre-
delijke eisen stelden of onterecht meenden motorscha-
des op Stiba-leden te kunnen verhalen. 

Stiba Kwaliteits Onderdelen
Zowel veranderend consumentenrecht, klachten die bij 
Stiba binnenkomen als visies van verschillende leden 
hebben bij Stiba geleid tot het ontwikkelen van een mo-
del dat op vrijwillige basis meer garantie geeft (1 jaar) 
op gebruikte onderdelen dan de standaard Stiba-garan-
tievoorwaarden. Stiba wil hiermee in 2016 live gaan.

 
Aanpak onderdelenfraude
Stiba heeft verklaringen afge-
legd in gerechtelijke onderzoeken 
naar gestolen voertuigen en daarvan ge-
stripte onderdelen. Stiba vervult deze rol graag 
daar het oneerlijke concurrentie bestrijdt.

Ledenzaken milieu
Minder vaak dan vroeger, maar nog steeds staat Stiba 
haar leden bij als er problemen zijn met bevoegd gezag. 
Dat varieert van (vermeende) overtredingen van het ac-
tiviteitenbesluit tot ruimtelijke plannen en bedrijfsuit-
breiding. In bijna alle gevallen worden zaken opgelost. In 
de minst gunstige gevallen was er in elk geval duidelijk-
heid over mogelijkheden en de ruimte die regels bieden.

Nieuwe leden
Stiba heeft in 2015 drie nieuwe leden mogen verwelko-
men. Door onze goede contacten in de branche en ken-
nis van wet- en regelgeving helpen wij de leden graag 
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met alle uitdagingen als ondernemer. Kortom, Stiba is 
uw belangenbehartiger en kan deuren openen die voor 
u anders gesloten blijven! Stiba kan u dus effectief hel-
pen bij het ondernemen. 

Wij wensen de nieuwe leden, zowel Stiba als OSVN,  
veel succes en goede zaken toe.

Banners Stiba-duurzaam
Stiba heeft dit jaar voor alle leden geanimeerde ban-
ners laten ontwikkelen ter promotie van de campagne 
‘Groene originele onderdelen voor een duurzame toe-
komst’. Met verschillende middelen heeft Stiba de 
boodschap onder de aandacht gebracht. Zo hebben wij 
naast het Stiba-promotiepakket en het vernieuwde Sti-
ba-logo ook deze banners laten ontwikkelen om in te 
zetten op strategische plaatsen. 

De banners vertellen een duidelijke boodschap en verwij-
zen naar de consumentenwebsite groeneonderdelen.nl.  
Autorijders slaan twee vliegen in één klap als zij repara-
ties en onderhoud aan de auto laten uitvoeren met 
groene gebruikte originele onderdelen van Stiba-be-
drijven. Ten eerste besparen ze geld en ten tweede be-
wijzen ze het milieu een dienst. Met de campagne wil 
Stiba bereiken dat groene gebruikte originele onderde-
len van Stiba-bedrijven eerste keus worden, zowel bij 
autorijders als bij bedrijven in de schade- en herstel-
markt. Op groeneonderdelen.nl vindt de consument 
alle informatie die hij nodig heeft. 

De banners zijn gemaakt in meerdere gangbare forma-
ten zodat elk Stiba-lid zelf kan bepalen welke het meest 
geschikt zijn. Heeft u nog geen banner geplaatst? Doe 
dit dan als nog. U kunt deze opvragen via info@stiba.nl.
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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 per e-mail info@stiba.nl.

Secretariaat
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Voorzitter
Robert van Notten

† 18 november 2015

Vice-Voorzitter / Penning-
meester
Martijn Traas 

Secretaris
Albert de Boer

Bestuurslid
Johan Snuverink

Bestuurslid
Eric Huybers

Bestuurslid
Maurice Klesman

Bestuur

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, bereikbaar via telefoonnummer 0252-265290 of per e-mail info@stiba.nl.
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Bedrijf Plaats

Alma Autodemontage NIJEHOLTPADE

Anema Trucks & Spare Parts ALKMAAR

Argos japanse Auto onderdelen BV HEEZE

Auto Rima B.V. DRUTEN

Autobedrijf Broekhuis B.V. ALBERGEN

Autobedrijf Eijsink Vof HAAKSBERGEN

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

Autobedrijf W.H. Baris B.V. ROTTERDAM

Autocommerce VIJFHUIZEN

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 P. Poelstra FRANEKER

Autodemontage Samsen B.V. HENGELO

Autodemontage Van Kessel B.V. SCHINNEN

Autodemontage van Spanje B.V. 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. RIJSWIJK

Autodemontagebedrijf Brooks GEESTEREN

Autodemontagebedrijf Carmix BV WOERDEN

Autodemontagebedrijf D.B. Baris SCHIEDAM

Autodemontagebedrijf de Heer DORDRECHT

Autodemontagebedrijf de Ooyevaar BLOKKER

Autodemontagebedrijf De Vos B.V. BOVEN-LEEUWEN

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 J. Pater Ede B.V. EDE

Autodemontagebedrijf Joko V.O.F. WERNHOUT

Autodemontagebedrijf Kempenaar B.V. DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Autodemontagebedrijf Klaas Boer UITHUIZEN

Autodemontagebedrijf Klerx WAALWIJK

Bedrijf Plaats

Autodemontagebedrijf Lettinga DRACHTEN

Autodemontagebedrijf Niks B.V. WESTERHAAR

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

Autodemontagebedrijf Reuvers HETEREN

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 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 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 Boels 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 v.d. Laar BV ZEELAND

Boonstra Autoparts URETERP

Boonstra Parts URETERP

Brabebo Europese Auto-onderdelen B.V. MIJDRECHT

CAMA-Motorparts MAASSLUIS

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

De Graaf autodemontage B.V. LEIDEN

De Populier vof Autodemontage en Handelsonderneming ROTTERDAM

De Wit auto's & onderdelen B.V. ALMERE

D-parts BMW Onderdelen Specialist WINNEWEER

Eddie Dücker Trucks & Parts Vof OIRSCHOT

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

Ledenlijst Stiba
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Firma Van Zutphen VEGHEL

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

GAM Cuijk Franse Onderdelen CUIJK

Gebr. Klein Gunnewiek Handelsonderneming B.V. GROENLO

Gebr. Opdam B.V. VALKENBURG

Gebr. Opdam B.V. ZWAANSHOEK

Gerrits en Lijbers Autodemontage BEUNINGEN

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

Marans V.O.F. VELDHOVEN

Maresia Auto Recycling B.V. KAATSHEUVEL

Maresia Parts KAATSHEUVEL

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

Schaap Bron BV JOURE

Schmidt Trucks B.V. GROESBEEK

Truckdemontagebedrijf Mestebeld Trucks B.V. LEMELERVELD

V.O.F. Autodemontagebedrijf D. Bastiaan WEZEP

Van Deijne Japanse auto onderdelen B.V. VOLKEL

Van Deijne Onderdelen Uden BV UDEN

Van der Ven Autorecycling B.V. ROOSENDAAL

Van Gils Automotive NOOTDORP

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

VOF Autorecycling A. Kossen CALLANTSOOG

Vos Truckparts HEDEL

Zelissen Autodemontage V.O.F. SITTARD

Ledenlijst 
2016
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A&R Schadeauto's SOMEREN

Auto Allround SEVENUM

Autobedrijf Andre Looman WAMEL

Autobedrijf Johann Willems DALFSEN

Autobedrijf M. De Putter NEDERHEMERT

Autobedrijf Succes B.V. OUD GASTEL

Autobedrijf W. Willems & Zn. ZWOLLE

Autodemontagebedrijf Ad Stouten B.V. OOSTERLAND

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 Rijn & Co. B.V. 'S-GRAVELAND

Autoparts Rotterdam ROTTERDAM

Bloemert Schadeauto's B.V. STAPHORST

Gebroeders Uittenbogaard B.V. ROZENBURG NH

International Motor B.V. GRONINGEN

Poel Auto's HOOGEVEEN

R. Meyboom GRONINGEN

Rhenoy Auto B.V. WAARDENBURG

Santing Car Sales BV WENUM WIESEL

Van Uitert Auto's VELDDRIEL

W. Grit V.O.F. NIEUWLEUSEN

Ledenlijst 
2016

Ledenlijst OSVN



Stiba is de Nederlandse brancheorganisatie  
van gecertificeerde auto-, motorfiets-, truck-  
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