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opgepakt door uw bestuurders. 
Naast een goede relatie met ARN 

zoeken we ook steeds meer de sa-
menwerking met andere brancheorga-

nisaties in de automotive sector, om zo 
mogelijk (gelegenheids)coalities aan te 

gaan en ervaringen te delen. We komen elkaar 
met grote regelmaat tegen op identieke dossiers 

en is het dus zinvol om gezamenlijk op te trekken. 

Sinds april dit jaar is Stiba verantwoordelijk voor het 
KZD-secretariaat. In goed overleg is met ARN besloten 
om het secretariaat over te dragen aan Stiba. Het secre-
tariaat past beter bij onze rol als brancheorganisatie.  
In het verlengde hiervan aandacht voor OKcomply. Stiba 
heeft de hele KZD-norm (KwaliteitsZorg Demontage)  
laten digitaliseren. OKcomply is een platform om maat-
regelen voortkomend uit bedrijfsvoering en wet- en  
regelgeving te borgen. De regelhulp KZD is in dit plat-
form geïntegreerd. Op deze manier kunt u overal en  
altijd bij uw KZD en kunt u indien u dat wenst andere 
partijen toegang geven tot uw gegevens. Met OKcomply 
bespaart u tijd en zorgt u ervoor dat u alles voor KZD bij 
elkaar heeft in een overzichtelijk digitaal dossier.

Voor onze leden van OSVN zijn we dit jaar in gesprek  
geweest met een aantal Total Loss Bureaus over de toe-
komst en werkwijze van de schadeautohandel. Input en 
ervaringen uit de branche blijven noodzakelijk voor dit 
soort gesprekken. In de schadevoertuighandel gaat ook 
ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) een steeds 
grotere rol spelen. De schadeauto’s en de handel daarin 
worden steeds complexer en eisen dan ook steeds meer 
vakmanschap en specialisme van de ondernemers. 
OSVN blijft haar leden op de hoogte houden van de ont-
wikkelingen. 

Ook komend jaar zullen we proberen zoveel mogelijk  
leden te bezoeken. De input die we hierbij krijgen, is  
altijd waardevol. We horen wat er leeft en speelt en of 
we als Stiba en OSVN goed bezig zijn. Wij stellen vast dat 
steeds meer leden contact met ons opnemen over  
onderwerpen die wij als brancheorganisatie kunnen  

oppakken of ondersteunen. We zijn er echter van over-
tuigd dat er veel meer zaken zijn waar wij voor de leden 
het verschil kunnen maken. Stiba en OSVN zijn van en 
voor de leden. Wij horen het graag indien u vragen of 
opmerkingen heeft, daar komen we verder mee. 

Ik wens u een succesvol 2019!

2018 Stond voor ons in het teken van duurzaamheid en 
de bijdrage van Stiba aan de circulaire economie.  
De kranten staan er bol van. Circulaire economie vormt 
het DNA van de demontagebranche, dus is het vanzelf-
sprekend dat we daarin voorop dienen te lopen.  
Stiba heeft de politiek gevonden in haar wens om meer 
te doen met originele gebruikte onderdelen en vraagt de 
politiek om extra inspanning van haar kant om herge-
bruik van onderdelen en het bewustzijn van de consu-
ment te stimuleren. Daarnaast heeft Stiba samen met 
Erkend Duurzaam een module voor de demontage- 
branche ontwikkeld. Via een vragenlijst kan het demon-
tagebedrijf zelfstandig het certificaat halen. Stiba heeft 
deze module speciaal voor haar leden laten maken voor 

die bedrijven, die zich willen onderscheiden en een stap 
verder willen gaan.

Stiba heeft de relatie met haar partners geïntensiveerd, 
ARN in het bijzonder, en we zijn in goed overleg met el-
kaar over de toekomst. Zo hebben de partners naast hun 
eigen individuele rollen, RAI Vereniging namens produ-
centen de druk van de regelgeving, Stiba de praktische 
uitvoering en ARN als ketenregisseur, ook hun gezamen-
lijke verantwoordelijkheden. Daar hoort ook een redelij-
ke demontagevergoeding (administratievergoeding) bij. 
Op welke wijze deze zich verder zal ontwikkelen is nu 
nog onvoldoende duidelijk? Hoe zal de samenwerking 
verder vorm krijgen? Vragen die voortvarend worden  

Voorwoord
Dit jaar heeft Stiba weer een voorzitter. Ruud Spuijbroek, onder andere 20 jaar secretaris 
van Vereniging VACO geweest, de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en 
wielenbranche, werd tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) unaniem gekozen tot 
nieuwe voorzitter van Stiba. Na een aantal jaren zonder voorzitter, was het tijd geworden 
om de vereniging weer op niveau te brengen met nieuw bloed en ervaring van buitenaf.  
Na een intensieve kennismakingsronde langs een aantal leden en stakeholders is in nauwe 
samenwerking met het bestuur een aantal prioriteiten vastgesteld, waaronder de rol van 
Stiba in de circulaire economie. 

Stefan Cabri
Algemeen secretaris
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Ruud Spuijbroek nieuwe voorzitter 
Ruud Spuijbroek is door de ALV (Algemene ledenverga-
dering) op 12 juni 2018 gekozen tot voorzitter van Stiba.

 
Ruud Spuijbroek heeft recent 
zijn uitgebreide loopbaan  
afgerond in de banden- en 
wielenbranche. Hij bekleedde 
gedurende bijna 20 jaar di-
verse nationale en internatio-
nale managementfuncties in 
de bandenindustrie, alvorens 
in 1995 de functie van Alge-
meen Secretaris van Vereni-
ging VACO op zich te nemen.

Gedurende de afgelopen 20 jaar heeft Spuijbroek zich 
ingezet voor de professionalisering van de banden- 
branche. Zowel de erkenningsstructuur, intensieve oplei-
dingsprogramma’s, als de doorontwikkeling van het  
bandenbewustzijn (waaronder de introductie van de 
winterband in Nederland) hebben daarbij zijn nadrukke-
lijke stempel gekregen. Daarenboven heeft Spuijbroek 
bijna 20 jaar het (Co-)voorzitterschap van het Bedrijfs-

takpensioenfonds en Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 
definitief vormgegeven. Sinds 2005 was Spuijbroek  
belast met de dagelijkse leiding van Bipaver, de Europe-
se koepelorganisatie voor de onafhankelijke, veelal MKB 
georiënteerde bandenvernieuwingsindustrie.

Stiba kiest met de komst en ervaring van Ruud voor con-
tinuïteit van de sector.

‘Samen benadrukt de kracht van het collectief, een on-
verslaanbaar collectief, omdat uw rol misschien wel de 
belangrijkste is in het End-of-Life traject. Gedurende de 
afgelopen weken ben ik in de gelegenheid geweest om 
met enkele ondernemers uit uw midden te spreken en ik 
ben onder de indruk geraakt van de creativiteit, het in-
noverend vermogen en het ondernemerschap van be-
trokkenen. Individueel, maar ook collectief, als branche 
en branchegenoten? Juist hier kijk ik uit naar de samen-
werking. Ik roep u op om kritisch te zijn op ons werk en 
onze prestaties. Ik ben ervan overtuigd, dat we samen 
het verschil kunnen maken’, aldus Ruud Spuijbroek tij-
dens de ALV.

Verenigingszaken

Geslaagde ledenvergadering en 
netwerkbijeenkomst

Op dinsdag 12 juni 2018 vond in Fort 
bij Vechten te Bunnik de ALV met aan-

sluitend de jaarlijkse informatie- en net-
werkbijeenkomst plaats. 

In het besloten gedeelte van de vergadering kwa-
men alle relevante verenigings- en ledenzaken aan 

bod. Zo werden, naast de benoeming van Ruud Spuij-
broek tot voorzitter, ook de 4 zittende bestuursleden, 
Martijn Traas, Albert de Boer, Johan Snuverink en Eric 
Huijbers herkozen. Stefan Cabri en Henk Jan Nix gaven 
een toelichting op een aantal lopende projecten, waar-
onder de Stiba-voordeelwinkel, AVG, Digitaal Opkopers 
Register, Revisie KZD, MERK, EGARA en Stiba Kwaliteits 
Onderdelen.

Na het besloten deel konden de leden en relaties op de 
bedrijvenmarkt de standhouders spreken die diverse  
interessante ontwikkelingen, producten en/of diensten 
in en voor de branche lieten zien. Ook had men uit- 
gebreid de tijd te netwerken en andere branchepartijen 
te ontmoeten. Na het buffet nam iedereen plaats in de 
zaal voor het openbare programma met 4 gastsprekers.

Dolf Teuwen, Manager Erkend Duurzaam, legde uit waar-
om in samenwerking met Stiba en een aantal onder- 

nemers is gestart met de ontwikkeling van Erkend Duur-
zaam voor voertuigdemontagenbedrijven. Frank 
Bouman, Directie Jifeline, vertelde over hun diagnose 
concept van complexe storingen en de ondersteuning 
van werkplaatsen. Met apparatuur en ondersteuning van 
Jifeline kunnen moeilijk verkoopbare onderdelen wel 
verkocht worden. Jeroen Mol, Accountmanager OKcom-
ply, heeft de zaal bijgepraat over de integratie van de 
KZD-regelhulp in hun platform. OKcomply is een cloud 
platform dat maatregelen, voortkomend uit wet- en  
regelgeving, eigen bedrijfsvoering en keurmerk eisen, 
borgt. Johan van der Hoeven, Algemeen Directeur Fource 
Nederland, schetste hoe de afgelopen jaren de onderde-
lendistributie is veranderd en wat de ontwikkelingen 
zijn in deze vooral dynamische Europese markt.  

Sponsoren
We kunnen terugkijken op een geslaagde dag. De locatie 
was wederom uniek. Onze dank aan iedereen die aan-
wezig heeft kunnen zijn. Zo ook aan de sponsoren en de 
bedrijven die hebben deelgenomen aan de bedrijven-
markt en door wie we de bijeenkomst mogelijk hebben 
kunnen maken: ARN, Aon, Autonet, Jifeline, OKcomply, 
Panas en Trengo.
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Sectie OSVN
Sinds het einde van het jaar is het mogelijk om via OSVN 
bij het LIV (Landelijk Informatiecentrum Voertuigcrimi-
naliteit) een verzoek in te dienen voor het beëindigen 
van een onterechte WOK. Als uit de beoordeling blijkt 
dat de WOK ten onrechte geplaatst is, wordt de WOK 
door de RDW beëindigd. Mocht uit de beoordeling blij-
ken dat de WOK terecht is geplaatst, blijft het signaal ge-
handhaafd. 

Het VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit) 
heeft een meldpunt voor “bewust gereden schades”. Het 
aantal meldingen is erg laag, wat maakt dat er geen goed 
beeld is van het probleem. Een oproep aan de OSVN-le-
den om toch vooral een melding te doen. Dit kan natuur-
lijk ook door contact op te nemen met het OSVN-secreta-
riaat via mail info@osvn.nl.

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

EGARA 
EGARA, de overkoepelende  
organisatie van (auto)demon-
tageverenigingen in Europa, 
voerde gesprekken met Euro-
pese parlementsleden over 
duurzaamheid en met CLEPA, 
de Europese koepelorgani- 
satie voor de automotive toe-
leveringsindustrie, over toegang tot producenteninfor-
matie. Ook sprak Stiba in bij diverse consultaties: batte-
rijen, rapportage, zwakke punten Richtlijn, missende 
voertuigen en zwakke registratiesystemen. Deze onder-
werpen staan gelukkig nu op de kaart. 

De Springmeeting vond plaats in Tallinn, Estland. Kandi-
daat-leden ABAKE (Hongarije) en AAD (Spanje) meldden 
zich. Zo dekt EGARA een groter deel van Europa af en 
worden Oost- en Zuid-Europa beter vertegenwoordigd. 
Tijdens de herfstvergadering (Fall meeting) in Brussel 
spraken we ook met Batteriretur uit Noorwegen.

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

IARC 
Op de IARC, ’s werelds grootste autorecyclingcongres, 
waren veel stakeholders en collega’s aanwezig zodat er 
volop bijgepraat en gelobbyd  kon worden. Verder waren 
topics: 

Gevaarlijke stoffen wetgeving is contra-productief voor 
recycling. Dat komt neer op “Gij zult recyclen, maar hier 
zijn regels waardoor dat niet mogelijk is.’ Daar moet de 
EC dus verandering in brengen. Verwacht wordt een 
enorme toename lithium Ion batterijen, 70% van de pro-
ductie is nu al voor batterijen en de vraag zal nog enorm 
groeien. Sommigen twijfelen of er wel genoeg kobalt is 
om alle voertuigen elektrisch te maken. Verder blijken 
Li-ion batterijen erg ontvlambaar en niet zo milieuvrien-
delijk, zowel in de productie- als in de gebruiksfase om-
dat ze geladen worden met kolenstroom. We blijven 
scherp op regels voor demontage en houden u op de 
hoogte van alle veranderingen. 
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RDW zaken
Dankzij de inspanningen van Stiba en OSVN zijn tastba-
re resultaten van het RDW-project MERK (Modernise-
ring Erkenningen) behaald.

Werd er al enige tijd niet meer op de bewaarplicht voor 
kentekenplaten bij ORAD gesanctioneerd, het riep bij 
controlebezoeken nog wel discussie op of bewaren nu 
verplicht was of niet. Daar zijn we nu helemaal vanaf. 
Per 1 oktober 2018 hoeven er geen 10 laatste kenteken-
platen meer bewaard te worden. 

De bewaarplicht en registratieplicht voor lamineerco-
des worden niet gesanctioneerd bij export. We blijven 
met name hameren op het laten vervallen van de regis-
tratieplicht, daar gaat dan mogelijk wel een bewaar-
plicht gelden. 

De scheiding bevoegdheden en erkenningen is over-
eengekomen en zit nu in het wetgevingstraject. De RDW 
zegt toe om in geval van overtredingen meer rekening 
te houden met de omstandigheden.

Stiba Kwaliteits Onderdelen
10 Stiba-bedrijven doen mee met het 

geven van een jaar garantie op gebruikte 
onderdelen. Gesprekken worden gevoerd 

met Bosch Car Service en BOVAG om meer 
structureel met groene onderdelen te gaan wer-

ken.

De demontagebedrijven die 
deelnemen aan Stiba Kwali-
teits Onderdelen vindt u op 
www.groeneonderdelen.nl. 
Allen zijn lid van Stiba en vol-

doen minimaal aan de KZD**-certificering. Dat bete-
kent dat zij aan alle geldende wettelijke eisen voldoen 
en bijhouden wat de herkomst is van hun groene onder-
delen. Op deze manier borgt Stiba Kwaliteits Onderde-
len dat de groene onderdelen daadwerkelijk groen, juist 
en eerlijk zijn en zorgeloos besteld, geleverd en gemon-
teerd kunnen worden.

Wilt u meedoen aan Stiba Kwaliteits Onderdelen of 
meer informatie? Mail naar info@stiba.nl. 

Autodemontagebedrijven kiezen voor Erkend Duurzaam 
In 2018 is een pilot gestart met ondernemers in de 
voertuigdemontagebranche die willen kiezen voor Er-
kend Duurzaam. 

Stiba en Erkend Duurzaam (ED) heb-
ben samen met een aantal autode-
montagebedrijven een MVO-modu-
le (Maatschappelijk Verantwoord  
Ondernemen voor de voertuigde-
montagebranche) ontwikkeld. In de 
gehele automotive sector is name-
lijk steeds meer vraag naar echt 
aantoonbaar MVO-beleid. Daarom is 
er een MVO-module ontwikkeld op 
basis van het reeds succesvolle ED- 
programma. De module is door een 
aantal bedrijven stap voor stap 
doorgenomen en volledig afge-

stemd op de demontagebranche. Tevens is ervoor ge-
zorgd dat de aanpak van ED naadloos aansluit op de 
KZD-norm. Een bijkomend voordeel is dat er geen extra 
schouwing nodig is. De schouwing van ED kan tegelijk 
plaatsvinden met de KZD-schouwing. Het platform OK-
comply is ook bij ED een handig hulpmiddel om alles 
digitaal overzichtelijk te ordenen. 

Wat levert het op?
Met het ED-certificaat toont het voertuigdemontagebe-
drijf aan dat de bedrijfsvoering aan de hoogste stan-
daarden voldoet. Er wordt gekeken naar diverse duur-
zame aspecten zoals personeelsbeleid, veiligheid, 
milieubescherming en de inzet van duurzame produc-
tiemiddelen. Door het aanbrengen van enkele verande-
ringen zorgt dit naast een betere leefomgeving ook 
voor diverse kostenbesparingen. Naast de aansluiting 
op de KZD-norm voldoet het programma ook volledig 
aan de internationale norm voor Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen ISO 26000. 

Deelnemen aan programma
Alle Stiba-bedrijven kunnen zich aanmelden om deel  
te nemen aan het programma. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met het Stiba-secretariaat via  
info@stiba.nl. 

Ledenzaken
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Milieuzaken
Milieuregels gaan in het BAL (Besluit activiteiten leef-
omgeving) geregeld worden. Het maximum aantal op-
geslagen airbags komt te vervallen. Verkoop koudemid-
delen aan aircospecialisten staat ter discussie omdat 
handhavers ze als afvalstoffen zien. Stiba ziet het als 
direct hergebruik en wil dit gelegaliseerd zien. 

Samenwerking met Stichting AVG
Alle Stiba- en OSVN-leden kunnen hulp krijgen om te 
voldoen aan de eisen van de nieuwe privacywet AVG 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming). Stiba 
en OSVN hebben daarvoor 
een overeenkomst geslo-
ten met de Stichting AVG 
voor verenigingen om alle 
leden daarbij te onder-
steunen. Stichting AVG 
heeft een 15-stappenplan ontwikkeld. Het AVG- 
programma met de 15 stappen is een online-program-
ma. Aan de hand van duidelijke instructies en uitleg pas-
sen de leden de ICT, de organisatie, de communicatie en 
alle juridische zaken aan de nieuwe eisen aan. Met het 
programma worden geen onderdelen van de wettelijke 
verplichting over het hoofd gezien. Wie alle stappen 
goed doorloopt en de instructies opvolgt, voldoet aan 
de eisen van de wet.

Aanmelden
Aanmelden voor het 
programma kan door con-
tact op te nemen met het Stiba/
OSVN-secretariaat. Als dienstverle-
ning aan de leden bieden Stiba en OSVN 
de leden korting op het AVG-programma. 

Ledenzaken
Ook dit jaar stond Stiba enkele leden bij in conflicten. 
Soms hebben we te maken met zeer onredelijke consu-
menten, soms gaat een handhaver iets verder dan de 
wet voorschrijft. Een enkele keer is een RDW-sanctie 
niet in verhouding tot een overtreding waarbij de prak-
tijk weerbarstiger blijkt dan in regels vastgelegd kan 
worden. Los hiervan heeft Stiba het naleven van de  
regels hoog in het vaandel staan. Een lid dat gewoon  
regels overtreedt, wordt daar ook door ons op gewezen.

Managementprogramma voor jonge ondernemers 
In 2018 zijn Stiba, OSVN, FOCWA en VACO gestart met 
de voorbereidingen om samen hét netwerk voor jonge 
ondernemers in de automotive sector te organiseren. 
Het doel van het Young Automotive Management pro-
gramma is om jonge professionele ondernemers klaar 
te stomen voor de toekomst. De hele automotive sector 
is aan sterke veranderingen onderhevig. Jonge onder-
nemers en managers moeten zich hierbij goed oriënte-
ren zodat goed onderbouwde keuzes gemaakt kunnen 
worden. 

Kick-off-meeting
Als start van het Young Automotive Management pro-
gramma staat op 19 juni 2019 een kick-off-meeting ge-
pland op het circuit van Zandvoort. Het is de bedoeling 
dat er meerdere keren per jaar bijeenkomsten en net-
werksessies georganiseerd worden om kennis, ervaring, 
innovaties, ideeën en ontwikkelingen te delen. Ook ko-
men er masterclasses om de ondernemersvaardigen 
door te ontwikkelen.

Geïnteresseerd?
Ondernemers die jonger zijn dan 40 jaar en eigenaar/
directeur, bedrijfsopvolger of leidinggevende van een 
lid van Stiba of OSVN zijn, kunnen zich aanmelden als 
geïnteresseerde voor het Young Automotive Manage-
ment programma. 

Wilt u meer wilt weten over de verschillende  
initiatieven of wilt u zich aanmelden? Mail dan naar 
info@stiba.nl of info@osvn.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.

• Voorzitter, Ruud Spuijbroek
• Vice-Voorzitter / Penningmeester, Martijn Traas
• Secretaris, Albert de Boer
• Bestuurslid, Johan Snuverink
• Bestuurslid, Eric Huybers

Het Stiba-bestuur is altijd op zoek naar daadkrachtige, betrokken leden die interesse hebben om plaats 
te nemen in het bestuur, een werkgroep of commissie. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het 
Stiba-secretariaat, bereikbaar via telefoonnummer 088-5011090 of per e-mail info@stiba.nl.

BestuurSecretariaat
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Bedrijf Plaats

Anema Trucks & Spare Parts ALKMAAR

Argos japanse Auto onderdelen BV HEEZE

Auto Demontagebedrijf Otte 'S-HEER ARENDSKERKE

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 De Kneus NOOTDORP

Autodemontage Deumens B.V. BRUNSSUM

Autodemontage- en bergingsbedrijf Mettler B.V. SCHIJNDEL

Autodemontage Firma Van Zutphen VEGHEL

Autodemontage Rutte VELSERBROEK

Autodemontage Samsen B.V. HENGELO

Autodemontage Van Kessel B.V. SCHINNEN

Autodemontage van Spanje B.V. INGEN

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 Vof BOVEN-LEEUWEN

Autodemontagebedrijf E. Kooy B.V. AUSTERLITZ

Autodemontagebedrijf Eindewege 'S-HEER ARENDSKERKE

Autodemontagebedrijf Franken RUCPHEN

Autodemontagebedrijf G.A.O.S. Flevoland EMMELOORD

Autodemontagebedrijf Goedkoop NOOTDORP

Autodemontagebedrijf Henk van Olst NUNSPEET

Autodemontagebedrijf Holtrop & Zn. BV OUDEHASKE

Autodemontagebedrijf Joko V.O.F. WERNHOUT

Autodemontagebedrijf Kempenaar B.V. DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Autodemontagebedrijf Klaas Boer UITHUIZEN

Autodemontagebedrijf Klerx WAALWIJK

Autodemontagebedrijf Lettinga DRACHTEN

Autodemontagebedrijf M. Pronk B.V. ZUTPHEN

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 Lies V.O.F. DEVENTER

Autodemontagebedrijf Van Veen MIDDELBURG

Autodemontagebedrijf Westerhof V.O.F. LOSSER

AutoHam auto-onderdelen HOEVELAKEN

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 Kuijpers BERINGE

Autorecycling N. Kossen CALLANTSOOG

Autorecycling Spijkenisse B.V. SPIJKENISSE

Autosloperij Kralingen B.V. ROTTERDAM

Autosloperij Pieper B.V. PUTTEN

Autosloperij Stegeman V.O.F. LAREN

Bart Ebben Specialist Citroën Peugeot MALDEN

Boels Autodemontage B.V. ALTEVEER

Bongers v.d. Laar BV ZEELAND

Boonstra Autoparts URETERP

Boonstra Parts URETERP

BOR Motorparts B.V. DE LUTTE

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

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

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

Gebr. Van Engelen B.V. BORNE

Het Midden ZWOLLE

Hoogerwerf Autodemontage BRUINISSE

Bedrijf Plaats

International Motor B.V. GRONINGEN

Jacaranda Trading B.V. NIEUWERKERK A/D IJSSEL

Japoto Parts WIRDUM

Jawie Autoparts BEUNINGEN

JOCA parts B.V. KERKRADE

Kleine Staarman Asia Parts BORNERBROEK

Koop van der Wal B.V. BANT

Maresia Auto Recycling B.V. KAATSHEUVEL

Maresia Parts KAATSHEUVEL

Meindertsma Agri-Parts KAPEL AVEZAATH

Metaal-en Demontagebedrijf H. de Kok TILBURG

Metaalhandel & Sloperij B. Rijsdijk ROTTERDAM

MPR Truck-Parts BV MAASBREE

Opbroek Recycling B.V. HAELEN

Peter van de Laar GEMERT

Reclycar De Boer B.V. STADSKANAAL

Relder Parts OSPEL

Renkens Auto-Onderdelen BV OVERLOON

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 Den Heuvel B.V. NIJKERKERVEEN

Van der Ven Autorecycling B.V. ROOSENDAAL

Van Gils Automotive NOOTDORP

Van Haarlem Autodemontage DOETINCHEM

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

Vandenbrand Automotive BV UDEN

Verboom Autorecycling Heerlen V.O.F. HEERLEN

Verhoef Cars & Parts BEUSICHEM

Vos Truckparts HEDEL

Zelissen Autodemontage V.O.F. SITTARD

Ledenlijst 
1-1-2019

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 NH

International Motor B.V. GRONINGEN

Poel Auto's HOOGEVEEN

R. Meyboom GRONINGEN

Rhenoy Auto B.V. WAARDENBURG

Van Uitert Auto's VELDDRIEL

W. Grit V.O.F. NIEUWLEUSEN

Ledenlijst 
1-1-2019

Ledenlijst OSVN


