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Na een rustige start zien we dat 
steeds meer leden de weg naar de 

Stiba-inkoopcombinatie weten te 
vinden. De besparingen die men op on-

der andere telefonie, energie maar ook 
zaken als bedrijfskleding weet te realiseren, 

kan honderden euro’s per jaar opleveren. Ook 
in 2016 hebben we voor onze leden weer een 

aantal interessante samenwerkingen kunnen sluiten. 

In 2016 zijn voorbereidingen getroffen om aan de wens, 
die al langer leeft bij zowel KZD (KwaliteitsZorg Demon-
tage) als de leden, gehoor te geven; een revisie van KZD. 
Het kwaliteitssysteem moet efficiënter ingezet worden 
en meer passen in deze tijd. Stiba wil minder ballast en 
regels voor de demontagebedrijven. In 2017 gaat de re-
visie daadwerkelijk plaatsvinden.

Het project ‘Malafide Handel’ heeft dit jaar tientallen 
meldingen opgeleverd. De eerste resultaten zijn behaald 
en er volgen er meer. Een aantal illegale bedrijven zijn 
reeds bezocht en voor komend jaar staan meerdere be-
zoeken aan illegale bedrijven ingepland. Alle partijen 
werken intensief samen en zien steeds meer de nood-
zaak in van actieve opsporing en handhaving. 

Naast de ledenvergaderingen hebben we in het najaar 
voor onze leden en ook stakeholders een Congres geor-
ganiseerd. Het thema was ‘Toekomst en Techniek’ waar-
bij we een aantal interessante sprekers hebben uitgeno-
digd. De presentaties hadden een ding gemeen; er komt 
de komende jaren qua techniek genoeg op ons af waar 
we ons als branche mee bezig moeten houden. Mede op 
basis van de vele positieve reacties die we hebben ont-
vangen, kunnen we terugkijken op een inspirerend en 
geslaagd congres.

Stiba en OSVN zijn er voor de leden. Het blijft voor ons 
belangrijk dat we van u horen wat er leeft en speelt. Op 
deze wijze kunnen Stiba en OSVN snel en adequaat rea-
geren op voorstellen die niet alleen van invloed zijn op 
uw bedrijfsvoering, maar tevens het algemene belang 
van de branche dienen. Wij hebben uw input nodig en 
staan voor u klaar. 

Tot slot zoeken we nieuwe bestuursleden. Wilt u graag 
meedenken en beslissen over de toekomst van de bran-
che? U bent van harte welkom. Mocht u interesse hebben 
of heeft u vragen, neem vooral contact met ons op. 

Wij hopen u ook dit jaar te mogen ontmoeten en wensen 
u een succesvol 2017!

In de loop van het jaar zijn Stiba en OSVN samen met 
FOCWA verhuisd naar een modern kantoorpand in Woer-
den. Besparingen in de kosten en een betere bereikbaar-
heid waren redenen om te gaan verhuizen. Ook was de 
locatie in Sassenheim verouderd. Het nieuwe pand in 
Woerden is licht, ruim en modern. Het is voorzien van 
alle gemakken en komt qua faciliteiten volledig tege-
moet aan de eisen die de huidige tijd aan een modern 
bedrijf stelt. U kunt er dus vanuit gaan dat we vanaf onze 
nieuwe locatie de dienstverlening weer verder optimali-
seren. De nieuwe locatie biedt tevens meer mogelijkhe-
den tot samenwerking met FOCWA.

Dit jaar heeft Stiba zich ook gericht op een upgrade in de 
garantietermijn naar 1 jaar. Wettelijk zijn we dit al ge-

ruime tijd verplicht. Bedrijven die aan Stiba Kwaliteits 
Onderdelen (SKO) deelnemen, worden op www.groe-
neonderdelen.nl genoemd. In het kort bieden demonta-
gebedrijven die aan SKO deelnemen 1 jaar garantie aan 
autobedrijven op gebruikte onderdelen. Als er onver-
hoopt een probleem is bij de levering van ‘groene’ on-
derdelen, lossen zij het op. SKO betekent naast garantie 
op het onderdeel ook garantie op extra werkzaamheden 
zoals in- en uitbouwkosten. Ook biedt het SKO-bedrijf de 
mogelijkheid een reparatie voor haar rekening te nemen. 
Inmiddels hebben we meerdere bedrijven bereid gevon-
den om mee te doen. Het doel is om zo veel mogelijk 
bedrijven aan te sluiten en deze expliciet onder de aan-
dacht te brengen bij onder andere verzekeraars, garages 
en dealers.

Voorwoord
2016 begon behoorlijk turbulent met de aankondiging van ARN dat ze met ingang van  
1 januari 2017 de demontagepremie wilde verlagen naar € 0. Na een aantal 
regiovergaderingen van ARN, waarbij de contractanten en Stiba zich hebben laten horen, 
heeft vervolgens op initiatief van Stiba gedurende het jaar intensief overleg 
plaatsgevonden tussen alle betrokken partijen. Vlak voor het begin van het nieuwe jaar is 
er toch een resultaat gekomen waar alle partijen mee akkoord zijn gegaan. Het vormt een 
goede basis voor toekomstige samenwerking.

Stefan Cabri
Algemeen secretaris
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Bijeenkomsten
Dit jaar organiseerde Stiba voor haar leden een tweetal 
bijeenkomsten. Ook stond een Congres op de planning 
voor zowel leden als relaties. De opkomst was bijzonder 
groot. We kunnen terugkijken op 3 geslaagde en con-
structieve dagen. 

Voornemen verlaging Premie ARN - BALV
Op 28 januari 2016 vond de BALV (Buitengewone Alge-
mene Ledenvergadering) plaats. Aanleiding voor het or-
ganiseren van de BALV was het voornemen van ARN om 
de demontagepremie per 1 januari 2017 te verlagen 
naar € 0,-. De aanwezige leden spraken zich tijdens de 

vergadering unaniem uit voor goede samenwerking met 
ARN maar tegen de verlaging. 

Vervolgens is er op initiatief van Stiba in 2016 intensief 
en langdurig overleg geweest binnen het bestuur van 
Stichting Auto & Recycling, bestaande uit vertegenwoor-
digers van Stiba, BOVAG, RAI en FOCWA. Resultaat is dat 
er overeenstemming is bereikt over de vergoeding per 
wrak. Per 1 februari 2017 wordt een bedrag van € 20,- 
vergoed. Vanaf 1 januari 2018 geldt een vergoeding van 
€ 15,- en vanaf 1 januari 2019 van € 10,-. Al deze partijen 
staan achter de uitkomst.

Stiba is van mening dat dit een stapsgewijze afbouw is 
waar ondernemers beter naar de toekomst toe op kun-
nen anticiperen. Dankzij onze inspanning hebben de be-
drijven de komende jaren een demontagepremie. Zon-
der branchevereniging Stiba, zou de premie per 1 januari 
2017 naar € 0,- zijn gegaan.

Besloten ALV
Omdat in oktober 2016 door Stiba en OSVN een groot-
schalig Congres is georganiseerd bestond de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van juni 2016 uit alleen een be-

Verenigingszaken

sloten gedeelte uitsluitend toe-
gankelijk voor Stiba- en OSVN-le-

den. Alle verenigings- en ledenzaken 
kwamen aanbod. De ALV gaf haar goed-

keuring aan de herbenoeming van Mauri-
ce Klesman voor de periode van 3 jaar. 

Ook werd een aantal gastsprekers uitgenodigd. 
Andre Bouwman, AVc (Stichting Aanpak Voertuigcri-

minaliteit), wees op het belang van betere informatie-
uitwisseling om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. 
In de provincie Gelderland is onder de Stiba-bedrijven 
een pilot ‘Aanpak Malafide Handel’ gestart. In deze pilot 
worden bedrijven gevraagd melding te doen van oneer-
lijke concurrentie. De meldingen worden gebruikt om 
tot maatregelen te komen die illegale handel tegengaan. 
De uitkomsten van de pilot vormen de basis voor een 
landelijke aanpak.

Wouter Verkerk, VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcri-
minaliteit), gaf aan wat het VbV voor Stiba en OSVN-le-
den kan betekenen. Het VbV doet veel aan analyse en 
werkt nauw samen met diverse toezichthoudende orga-
nisaties. Het VbV stelt het College van Deskundigen sa-
men waar Stiba en OSVN zitting in hebben. Hierin wor-
den experts vanuit het verzekeringswezen, overheid en 
brancheorganisaties met elkaar in verbinding gebracht. 
Samen met hen stelt het VbV kwaliteitseisen op voor 
preventie van criminaliteit. Door de intensieve aanpak is 
er een daling van de diefstal van auto’s en definitieve 

vermissingen. Het VbV is ook bezig met het opbouwen 
van een vermist onderdelen register. Het Vermist Onder-
delen Register (VOR) is een eerste stap in de registratie 
van gestolen onderdelen.

Wim Donkervoort, ATC (Vereniging van Automobieltech-
nici), en Geert van den Bosch, Vakmedianet (uitgever van 
ATM), zetten de voordelen voor leden van de samenwer-
king met Stiba en OSVN op een rij. ATC doet veel aan ken-
nisuitwisseling en educatie, verzorgt presentaties en ex-
cursies en heeft een APK-platform. In het vakblad AMT 
staan iedere maand veel technische innovaties, reporta-
ges en autotests, en trends op het gebied van onderhoud 
en onderdelen. ATC-leden ontvangen een heel jaar lang 
het vakblad en kunnen deelnemen aan alles wat ATC en 
AMT organiseert. 

Congres Techniek en Toekomst 
Op dinsdag 29 november 2016 verzorgde Stiba samen 
met OSVN een Congres met het thema ‘Techniek en Toe-
komst’. Ruim 100 gasten kwamen naar Fort Wiericker-
schans in Bodegraven. De aftrap werd gegeven door Dag-
voorzitter Ric van Vugt en Algemeen Secretaris Stefan 
Cabri.

Stefan Cabri gaf een korte toelichting op de projecten 
waar Stiba mee bezig is en benadrukte dat dit slechts 
een klein deel is van alle projecten die lopen. Stiba zit in 
de begeleidingsgroep en stuurgroep van het project 
MERK (Modernisering Erkenningen). De komende tijd 
gaan de RDW en de voertuigbranche aan de slag om een 
vernieuwd stelsel van erkenningen, bevoegdheden en 
toezicht te smeden. Als branche geven we input voor 
veranderingen die we willen realiseren.

Ook kwamen de plannen voor intensievere samenwer-
king met de schadebranchevereniging voorbij. Stiba is 
bijvoorbeeld in gesprek met FOCWA over deelname aan 
het onderdelenbestelplatform dat FOCWA aan het optui-
gen is. De drempel om gebruikte delen te monteren in 
plaats van nieuw zou hierdoor voor schadeherstellers 
lager moeten worden.

Stiba Kwaliteits Onderdelen (SKO) is het logische ver-
volg van de campagne ‘Groene originele onderdelen 
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voor een duurzame toekomst’, die bekendheid geeft aan 
reparaties en onderhoud met gebruikte onderdelen. Sti-
ba-leden die onder deze service willen leveren, worden 
op www.groeneonderdelen.nl genoemd. In het kort 
houdt SKO in dat aan autobedrijven een jaar garantie 
wordt gegeven op bijna alle delen en dat in- en uitbouw-
kosten vergoed worden indien een onderdeel verkeerd 
geleverd wordt.

Ook heeft Stiba zich dit jaar gericht op het sluiten van 
‘ledendeals’ met diverse partijen, zoals Trengo, ATC en 
Webwinkelkeur. Doel is het behalen van allerlei voorde-
len voor leden. 

Dagvoorzitter Ric van Vugt zorgde vervolgens voor een 
vakkundige introductie van alle sprekers. Johan van Pe-
perzeel, eigenaar Van Peperzeel, vertelde alles over de-
montage, opslag, en transport van beschadigde lithium-
ion accu’s. Igo Trampe, partner & sales manager bij 
Trengo, bood een totaaloplossing via één applicatie voor 
die bedrijven, die één WhatsApp nummer willen gebrui-
ken voor meerdere medewerkers. Bert Pennock, eigenaar 
& partner van Tech|X, sloot dit deel af en verschafte de 
aanwezigen inzichten in garantieclaims aan de hand van 
een technische schadecasus. 

Na de pauze maakte Jasper Verweij, directeur bij DAT Ne-
derland, duidelijk dat de complexiteit van het Nederland-
se wagenpark van verschillende kanten benaderd kan én 
moet worden. De laatste spreker was Anton Cornelissen, 
werkzaam bij Mercedes-Benz Nederland. Hij gaf een fas-
cinerende presentatie over de ontwikkelingen die gaan-
de zijn op het gebied van rij assistentie systemen.

De reacties waren 
louter positief. Het was 
een geslaagd Congres, 
mede mogelijk gemaakt door 
alle sponsoren en bedrijven die heb-
ben deelgenomen aan de bedrijvenmarkt: 
Trengo, Meeùs, Rolin Automotive Support, Initial, 
ARN, Lyreco, de Onderdelenlijn en Panas.

EGARA 
Op Europees niveau behartigt 
EGARA (de overkoepelende or-
ganisatie van (auto)demonta-
geverenigingen in Europa) de 
belangen van de demontage-
branche. De focus ligt vooral 
op het krijgen van producen-
teninformatie en betere nationale kentekenregistratie-
systemen. Auto’s zitten steeds complexer in elkaar en 
onderdelen moeten steeds vaker digitaal ingeleerd wor-
den. Sommige onderdelen kunnen zelfs maar 1x gepro-
grammeerd worden. Verder raken er in Europa nog steeds 
jaarlijks ruim 4 miljoen voertuigen zoek, die buiten toe-
zicht gedemonteerd worden. In Nederland hebben we 
het goed voor elkaar, maar dat kan van het buitenland, op 
een enkele uitzondering na, niet gezegd worden.

ACEA
EGARA heeft goede contacten met ACEA (personenauto- 
en truckfabrikanten in Europa). Gepoogd wordt om te 
zien in hoeverre we dezelfde belangen hebben om sa-
men op te treden, maar ook om te zien of we aan onder-
deleninformatie kunnen komen om hergebruik te bevor-
deren. ACEA is voorstander van goede kentekenregistratie. 
Producenten willen ook graag duurzaam zijn. Demonta-

gebedrijven zijn duurzaam door hun bedrijfsactiviteiten 
waarin onderdelenhergebruik zowel hoog op de recy-
clingladder staat als ook de hoofdinkomsten zijn van een 
demontagebedrijf die alle recyclingkosten afdekken.

Cars
EGARA was spreker op de CARS-bijeenkomst op Doning-
ton Park circuit in juli 2016. Dit was een goede gelegen-
heid om zowel de Engelse MVDA-leden (Engelse Stiba) 
zelf te informeren over de EGARA-standpunten en acties, 
als ook de verschillende stakeholders.

Stakeholder consultation
De Europese Commissie ziet het kwijtraken van ruim 4 
miljoen voertuigen per jaar als een groot probleem en 
wil dat graag aanpakken. Daarvoor heeft zij een open-
bare raadpleging afgekondigd waar ook Stiba en EGARA 
hun mening hebben gegeven. Later heeft er nog een bij-
eenkomst voor alle deelnemers plaatsgevonden. Daar 
werd duidelijk dat er verschillende manieren zijn om au-
towrakken bij de juiste bedrijven te krijgen, maar dat de 
basis een goed registratie systeem moet zijn.

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

Sectie OSVN
De leden van OSVN hebben dit jaar te maken met een 
grote verandering ten aanzien van het bieden. De bied-
termijn is bij de meeste partijen van 3 naar 2 dagen ge-
gaan. Dit heeft zeker in het begin tot de nodige aanpas-
sing in het bieden geleid. OSVN weet al een aantal jaren 
licht te groeien en ook het komend jaar zetten we in op 
groei van het aantal leden. 

Dit jaar was het eerste volledige jaar van de samenwer-
king met AUTOonline. AUTOonline is een online bied-
platform met binnen Nederland voornamelijk lease au-
to’s (schade). AUTOonline is actief in 28 landen en de 
grootste restwaardebeurs van Europa. Dankzij deze sa-
menwerking kunnen OSVN-leden bieden op diverse 
schadevoertuigen in binnen- en buitenland. We zien zo-
wel het aantal leden dat zich aanmeldt als ook het aantal 
schadeauto’s die aangeboden worden toenemen. 

Het komend jaar zetten we weer in op een aantal speer-
punten; dit zijn onder andere toegang tot kilometerhis-
torie, onterechte WOK en bewust gereden schades.

Meer informatie over OSVN is te vinden op www.osvn.nl.

In memoriam Ronald Morien
Vol ongeloof ontving Stiba het bericht dat onze 
zeer gewaardeerde Stiba-collega, Ronald Morien, 
op 16 mei 2016 is overleden. Ronald heeft jaren-
lang deel uitgemaakt van het Stiba-bestuur en 
veel voor de branche en Stiba betekend. Wij ken-
nen Ronald als een gedreven en gepassioneerd 
man. Stiba is Ronald dankbaar voor zijn inzet, visie 
en daadkracht. 
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RDW zaken
MERK
In 2016 kreeg de RDW veel aandacht. Met name project 
MERK (Modernisering Erkenningen) heeft de aandacht 
van Stiba en OSVN. In dit project staat de herziening van 
het erkenningenstelsel en het menselijker maken van 
de sanctieregelingen van de RDW centraal. Door koppe-
ling van erkenning en bevoegdheden en het streng 
straffen van kleine vergissingen, kunnen kleine foutjes 
tot ernstige gevolgen leiden, als een demontagebedrijf 
haar ORAD-bevoegdheid verliest. Daar is nu eindelijk 
aandacht voor. Dit project vraagt wel een langere adem, 
dus zal zeker in 2017 en mogelijk langer doorlopen. 
Evengoed heeft Stiba goede hoop dat de aanpassingen 
die voortkomen uit dit project zeer gunstig zijn voor de 
bedrijven die dagelijks mutaties doen in het kenteken-
register.

Bewaar- en registratieplicht
In 2016 is het sanctioneren op het niet opvolgen van de 
bewaarplicht voor kentekenplaten en registratieplicht 
voor lamineercodes, uitgesteld. De RDW had dit de be-
drijven opgelegd, echter de doelmatigheid van deze 
verplichtingen is uitermate twijfelachtig. Stiba is vóór 

een zuiver kentekenregister en handhaving ervan, maar 
tegen maatregelen die: 
1)  enkel een zware administratieve last zijn, 
2)  een groot risico op sancties wegens foutjes vormen
3)  verder niet bijdragen aan het voorkomen van onge-

wenste situaties. 
Ook dit item is nog niet afgelopen, maar in 2016 heeft 
Stiba haar leden en die van OSVN kunnen vrijwaren 
van de negatieve gevolgen van deze onnodige ver-
plichtingen.

SIEB
Stiba is blij met de beslissing van de RDW om een einde 
aan SIEB (Sloop In Eigen Beheer) te maken. Het aantal 

SIEB-meldingen was opgelopen tot 
bijna 10.000 per jaar en het sterke 

vermoeden was dat SIEB vooral de il-
legale demontage faciliteerde. Om toch 

te kunnen voorzien in het beëindigen van 
kentekenregistratie voor particulieren die 

daadwerkelijk incidenteel en hobbymatig een 
auto uit elkaar hadden gehaald, is met de branche 

afgesproken dat zij in geval er nog een stuk koets met 
VIN aanwezig is, deze bij een Stiba-demontagebedrijf 
afgemeld kan worden. Incidenteel wordt een dergelijk 
voertuig aangeboden. Dat betekent dat het nut heeft 
gehad SIEB af te schaffen. Het betekent ook dat nu in-
zichtelijk wordt, hoeveel particulieren daadwerkelijk 
hun eigen auto gedemonteerd hebben. Dat zijn er en-
kele tientallen en de verwachting is dat dat aantal al-
leen maar minder wordt, naarmate meer bekend wordt 
dat SIEB niet meer bestaat. Hoewel het er geen duizen-
den meer zijn, moeten sommige demontagebedrijven 
er ook in 2016 nog wel een beetje aan wennen. Tot dus-
ver is echter gebleken dat er nergens auto’s worden 
aangeboden op een zodanige schaal, dat het vermoe-
den zou kunnen bestaan dat het om illegale bedrijfsma-
tige demontage gaat. Ook zijn het bijna altijd echt oude 
auto’s die eerder een klassieker- of liefhebber status 
hebben, dan dat het om oude ‘gebakjes’ gaat.

Bezwaar en Beroep
Minder leuk, maar soms wel noodzakelijk heeft Stiba 
enkele bedrijven succesvol bijgestaan in beroepsproce-
dures tegen de RDW. Het betreft in deze gevallen RDW-
sancties waarbij eigenlijk nauwelijks sprake was van 
overtredingen of ernstige gevolgen voor RDW of auto-
bezitters. Laat het heel duidelijk zijn dat Stiba er niet op 
uit is om frauderende bedrijven de hand boven het 
hoofd te houden. Echter waar de RDW bij een procedu-
refoutje halsstarrig vasthoudt aan straffen die blijvende 
economische schade hebben, dan helpt Stiba, omdat de 
verhouding tussen overtreding en schade aan het be-
drijf zoek is. Los daarvan is alleen de juridische proce-
dure al een straf, want de kosten daarvan kunnen zo-
maar oplopen tot enkele duizenden euro’s. En dan gaat 
het enkel om gelijk krijgen. 

Stiba hoopt dat het project MERK ertoe gaat leiden dat 
alleen in geval van fraude er strenge straffen worden 
uitgedeeld, maar dat voor afwijken van procedures en 
kleine vergissingen passende maatregelen en verja-
ringstermijnen gevonden gaan worden. Vergeet niet dat 
ook onze branche baat heeft bij een goed gehandhaafd 
kentekenregister. En het Nederlandse systeem is het 
beste ter wereld. Het middel moet echter niet erger zijn 
dan de kwaal.

Ledenzaken
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Stiba lanceert Stiba Kwaliteits Onderdelen
SKO (Stiba Kwaliteits Onderdelen) is het logische ver-
volg op de campagne ‘Groene originele onderdelen 
voor een duurzame toekomst’, die Stiba 2 jaar geleden 
startte. SKO hoort bij een moderne manier van zaken 
doen. Stiba-leden die willen, kunnen op vrijwillige basis 
meedoen als ze:
• een jaar garantie op alle onderdelen willen geven;
• extra gemaakte uren als gevolg van verkeerde  

leveringen willen vergoeden of deze zelf maken;
• verkeerd geleverde of verkeerd bestelde delen  

gewoon terugnemen;
• KZD2 zijn;
• reparaties kunnen overnemen.

De markt vraagt om SKO. Milieubewust en economisch 
verantwoord repareren moeten geen extra risico’s  
betekenen. Klanten willen verantwoord en onbezorgd 
van hun auto gebruik kunnen maken. Met SKO wordt 
het nog aantrekkelijker om voor gebruikte onderdelen 
te kiezen. Veel Stiba-leden verlenen zelf al een jaar  
garantie of nemen zelf een auto in reparatie die na  
inbouw van gebruikte delen problemen geeft. Bedrij-
ven die dit doen, worden als zij dat willen op  
www.groeneonderdelen.nl vermeld met een link naar 
hun website en binnenkort met een directe link naar 
hun online voorraad. Stiba wil SKO actief promoten bij 
stakeholders. Verwacht wordt dat potentiele klanten 
door middel van SKO overgehaald worden om repara-

ties met gebruikte 
delen uit te voeren.  
De service leidt naar ver-
wachting ook tot meer samen-
werking op de lange termijn, omdat 
een goed opgeloste fout juist het vertrou-
wen geeft in de toekomst, veel vaker voor  
gebruikte onderdelen te kiezen.

SKO benadert de wet (denk aan conformiteit en koop op 
afstand) veel beter dan de huidige garantie-eisen. Een 
bedrijf dat SKO levert zal naar verwachting geen onte-
vreden klant veroorzaken. De KZD2-eis borgt boven-
dien dat de herkomst van de verkochte onderdelen al-
tijd inzichtelijk is, dus dat er geen onderdelen van 
gestolen partijen verkocht zullen worden.

Wilt u meedoen aan SKO of meer informatie? Mail  
info@stiba.nl of bel 088-5011090.

Milieu
BAL
Stiba heeft haar zienswijze bij het ministerie van Infra-
structuur en Milieu (I&M) ingediend over het concept 
BAL (Besluit Activiteiten Leefomgeving). Dit is als het 
ware een nieuwe doos met regels en voorschriften over 
milieumaatregelen voor bedrijven en zal het huidige 
BARIM/RARIM op termijn vervangen. Eén van de details 
gaat over vloeren bij autodemontagebedrijven. De 
voorschriften lijken gelijk gesteld te gaan worden met 
die van autobedrijven. Dat zou betekenen dat we van de 
verplichte (dure) vloerenkeuringen en reparaties af zijn. 
De vloeistofdichte voorziening voor opslag onbewerkte 
wrakken blijft wel bestaan.

LAP3
Rijkswaterstaat is naar mening van Stiba en enkele colle-
ga-brancheorganisaties in het concept LAP3 iets te 
voortvarend te werk gegaan ten aanzien van verplichtin-
gen voor de verwerking van shredderafval. Dit zou moge-
lijk tot concurrentievervalsing kunnen leiden met veel te 
hoge verwerkingskosten tot gevolg, die op hun beurt 
weer op onder meer onze branche afgewenteld zouden 
kunnen worden. Omdat daar in de bedrijfswereld nie-

mand op zit te wachten is er door meerdere organisaties, 
denk ook aan de Metaal Recycling Federatie (MRF) en Fe-
deratie Herwinning Grondstoffen (FHG), gereageerd op 
het concept. Wat er met het commentaar gedaan is, wordt 
naar verwachting duidelijk in 2017.

Handhaving
Stiba heeft in enkele gevallen demontagebedrijven bij-
gestaan inzake uitbreidingsplannen, bestemmingsplan-
nen, onteigening en (onterechte en terechte) handha-
vingsgevallen. De rol van Stiba was enerzijds vooral het 
op een rij zetten van feiten en oplossingsmogelijkhe-
den, anderzijds slechts adviserend op afstand of aanzit-
ten bij bevoegd gezag. Enkele zaken lopen nog, maar in 
alle andere gevallen liep het goed af en waren zowel de 
bedrijven als bevoegd gezag tevreden.

Consumentenzaken
De consument wordt steeds mondiger, soms verwender 
en heeft steeds meer rechten. Ook professionele klan-
ten zijn niet altijd zomaar tevreden. Dat maakt het zaken 
doen niet altijd makkelijker of leuker. Zaak is om in de 
eerste plaats vast te stellen of iemand in zijn recht staat, 
in de tweede plaats of het redelijk is, wat hij eist.  
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In sommige gevallen kunnen Stiba-leden zich beter iets 
flexibeler opstellen en wat makkelijker een koop terug-
draaien. In andere gevallen stelden klanten zich ronduit 
onredelijk op en stapten ze naar de rechter. 

Vaak kon Stiba haar leden bijstaan en een negatieve uit-
spraak voorkomen. Echter, bedenk dat dit soort zaken 
enorm veel energie en buikpijn kunnen kosten en dat 
een rechter ook een voor een demontagebedrijf nega-
tieve uitspraak kan doen. Verliezen in een rechtszaak 
kost vaak vele malen meer dan een klant vlot afkopen of 
zelfs tegemoetkomen. En het kost ontzettend veel tijd. 
In geval er een advocaat bij komt, zijn deze kosten altijd 
voor het demontagebedrijf. Soms hebben die een 
rechtsbijstand die wat vergoedt, soms lopen deze kos-
ten flink op. Als een rechtszaak voorkomen kan worden, 

is ons advies: voorkómen! Alleen als u werkelijk het vel 
over de oren gehaald wordt en er een kleine kans is dat 
de zaak gewonnen kan worden, kan het nuttig zijn een 
rechtszaak niet uit de weg te gaan, maar schade zal er 
dan hoe dan ook zijn.

Code 95
Ook onze branche ontkomt niet aan Code 95. Sinds okto-
ber 2016 geldt de verplichte nascholingscursus voor alle 
chauffeurs. Stiba is niet gelukkig met deze regels die wei-
nig doelmatig zijn en verder alleen tijd en geld vragen. 
Alleen voor chauffeurs, die zelf wrakken ophalen die ze 
zelf demonteren en die minder dan 12 uur per week op 
de vrachtwagen zitten, is Code 95 niet verplicht. Voor het 
wegbrengen naar de shredder is het wel verplicht.

Verlenging VbV-erkenning
Het VbV (Verzekeringsbureau Voer-

tuigcriminaliteit) bepaalt de normen 
waaronder voertuighandel mag plaats-

vinden en houdt toezicht op de naleving 
daarvan. De voorwaarden waaronder totaal-

verliesvoertuigen 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 erkenningen van de 
opkopers eenmaal in de drie jaar herkeurd dienen te 
worden. Hiertoe dienen de erkende demontage- en/of 
handelsbedrijven alle geëiste documenten voor de her-
keuring opnieuw aan te leveren.

Om deze controlerende taak uit te voeren heeft het VbV 
Stiba verzocht de herkeuring en verlenging van de er-
kenningen van Stiba- en OSVN-leden in goede banen te 
leiden. Inmiddels hebben alle betrokken leden de ge-
eiste documenten opnieuw aangeleverd, zijn door het 
VbV erkend en derhalve wederom in het bezit het VbV-
certificaat erkend demontage en/of handelsbedrijf.

Veel voordelen voor leden door ledendeals 
Leden kunnen WhatsApp zakelijk gebruiken 
Stiba heeft voor zowel Stiba als  
OSVN-leden, die één WhatsApp num-
mer willen gebruiken voor meerdere 
medewerkers, een makkelijke oplos-
sing gevonden. Stiba en OSVN-bedrij-
ven kunnen via Trengo eenvoudig hun 
bestaande, of een nieuw WhatsApp-nummer koppelen 
en met meerdere gebruikers beantwoorden. Berichten 
worden onderling toegewezen en kunnen ook automa-
tisch buiten kantooruren beantwoord worden. 

Naast WhatsApp ondersteunt Trengo ook berichten van 
Facebook Messenger, Live-chat/webchat en binnenkort 
telefoongesprekken en SMS, allemaal in een online-
dashboard en zonder extra software. Alle Stiba- en 
OSVN-leden kunnen Trengo gratis testen. Leden beta-
len geen opstart- of opzegkosten en kunnen maande-
lijks opzeggen.

Overeenkomst voor leden met ATC
In 2016 heeft Stiba voor zowel Stiba- als OSVN-leden 
een overeenkomst gesloten met ATC (Vereniging van 
Automobieltechnici) in combinatie met het vaktijd-
schrift AMT. ATC en AMT brengen leden op de hoogte 
van nieuwe ontwikkelingen in en rondom techniek.  
Ondernemers die lid worden van ATC ontvangen bij het 
lidmaatschap gratis het blad AMT. Tevens kan de onder-
nemer gratis regionale lezingen bijwonen, gebruik ma-
ken van de technische vraagbaak en deelnemen aan be-
drijfsbezoeken en excursies en op deze manier in aanra-
king komen met verschillende disciplines. 

Stichting WebwinkelKeur en Stiba gaan samenwerken
Stiba-leden kunnen tegen een gereduceerd tarief lid 
worden van Stichting WebwinkelKeur. WebwinkelKeur 
is een groot webwinkel keurmerk in Nederland. 

WebwinkelKeur verzamelt informatie rondom klant-
tevredenheid bij Stiba-leden met een webwinkel.  
De tevredenheid van klanten gaat online steeds zwaar-
der meewegen in de beoordeling van betrouwbaar-
heid van een bedrijf. Veel klanten zoeken dan ook, 
voor ze een aankoop doen, naar klantbeoordelingen en 
andere indicatoren van betrouwbaarheid. Webwinkel-
Keur verzamelt de klantbeoordelingen en mystery-
shopper verslagen van Stiba-leden en probeert op 
deze moderne en innovatieve manier de betrouwbaar-
heid te beoordelen. 

Stiba wil tevens met deze samenwerking zich voorbe-
reiden op strengere Europese regels voor garantie. Zo 
heeft Europa het voornemen om standaard 2 jaar garan-
tie op verkopen te geven waarbij de bewijslast geheel 
bij de verkoper ligt. Momenteel is het zo dat in Neder-
land de eerste 6 maanden de bewijslast bij de verkoper 
ligt en hierna bij de consument.

Groot voordeel van lidmaatschap van een bekend keur-
merk als WebwinkelKeur is dat de conversie van de 
webwinkel merkbaar stijgt.

Indien u meer wilt weten over de verschillende leden-
deals, mail dan naar 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

Werkgebied:
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 088-5011090 
of per e-mail info@stiba.nl.

Vice-Voorzitter / Penning-
meester
Martijn Traas 

Secretaris
Albert de Boer

Bestuurslid
Johan Snuverink

Bestuurslid
Eric Huybers

Bestuurslid
Maurice Klesman

BestuurSecretariaat

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 088-5011090 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 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 Joko V.O.F. ZUNDERT

Autodemontagebedrijf Kempenaar B.V. DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Autodemontagebedrijf Klaas Boer UITHUIZEN

Autodemontagebedrijf Klerx WAALWIJK

Autodemontagebedrijf Lettinga DRACHTEN

Autodemontagebedrijf Niks B.V. WESTERHAAR

Bedrijf Plaats

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 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

Autorecycling- & demontagebedrijf A. Visser & Zn. ROTTERDAM

Autorecycling Gebr. Prins Erica B.V. ERICA

Autorecycling Gebr. Prins Steenwijk B.V. STEENWIJK

Autorecycling N. Kossen CALLANTSOOG

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

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

GAM Cuijk Franse Onderdelen CUIJK

Gebr. Klein Gunnewiek Handelsonderneming B.V. GROENLO

Gebr. Opdam B.V. ZWAANSHOEK

Gebr. Opdam B.V. VALKENBURG

Bedrijf Plaats

Gerrits en Lijbers Autodemontage BEUNINGEN

Het Midden ZWOLLE

Het Viaduct 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 Parts B.V. NIEUWERKERK A/D IJSSEL

Vandenbrand Automotive BV UDEN

Verboom Autorecycling Heerlen V.O.F. HEERLEN

Vos Truckparts HEDEL

Zelissen Autodemontage V.O.F. SITTARD

Ledenlijst 
1-1-2017

Ledenlijst Stiba
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Bedrijf Plaats

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

Bloemert Schadeauto's B.V. STAPHORST

Gebroeders Uittenbogaard B.V. ROZENBURG 

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 
1-1-2017

Ledenlijst OSVN




