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waar we ook weer veel enthou- 
siaste deelnemers hebben mogen 

ontvangen. Het programma krijgt  
zeker een vervolg in 2020.

Als we het over duurzaamheid hebben dan 
mag Erkend Duurzaam zeker niet ontbreken.  

In 2019 is de module voor de demontagebranche 
live gegaan en de eerste demontagebedrijven  

hebben het certificaat behaald. Dit soort initiatieven zijn 
belangrijk voor de branche. Het laat zien hoe duurzaam 
we met z’n allen zijn.

Dit jaar heeft Stiba de relatie met ARN geïntensiveerd en 
zijn we in goed overleg met elkaar over de toekomst.  
Er moeten nieuwe afspraken gemaakt worden over de 
demontagepremie (administratievergoeding) voor de 
komende jaren en over hoe de samenwerking verder 
vorm zal krijgen. Zaken die voortvarend worden opge-
pakt door uw bestuurders. Naast een goede relatie met 
ARN, met de nadrukkelijke wens om terug te gaan naar 
haar regierol, zoeken we ook steeds meer de samen-
werking met andere brancheorganisaties in de auto- 
motive-branche, zo mogelijk om (gelegenheids)coalities 
aan te gaan en ervaringen te delen. We komen elkaar 
met grote regelmaat tegen op identieke dossiers en is 
het derhalve zinvol om gezamenlijk op te trekken.

Tot slot wil ik u meegeven dat Stiba en OSVN er voor haar 
leden zijn. Zonder branchevereniging is er bij heel veel 
instellingen geen gehoor en bent u als individueel lid 
aan de grillen van de markt overgeleverd. Tevens zoeken 
wij nieuwe bestuursleden. Wilt u de komende jaren 
meedenken en meebeslissen over de toekomst van de 
branche? Laat het ons weten. Mocht u vragen hebben 
over de meest uiteenlopende zaken, neem vooral  
contact met ons op.

In de politiek en de maatschappij gaat het veel over 
duurzaamheid, CO2, circulair, ofwel het is het juiste  
moment om voor meer hergebruik van onderdelen te 
pleiten. Het is een efficiënte manier om recycling doel-
stellingen te behalen en het hoort thuis in de huidige 
maatschappelijke ontwikkelingen. Het onder de aan-
dacht brengen van gebruikte onderdelen hebben we ook 
gedaan bij de Rematec, de belangrijkste revisie beurs in 
de wereld waar alle grote spelers aanwezig zijn.  
Publiciteit pakken wanneer het kan. Minister van Econo-
mische Zaken, Mona Keijzer, was op bezoek bij Stiba-lid 
Brabebo te Mijdrecht en ook daar hebben we, met dank 
aan Gerry Bras van Brabebo, ons verhaal over duurzaam-
heid toe kunnen lichten. We merken als Stiba dat er 
steeds meer draagvlak is en we zijn dan nu ook bezig om 

maatschappelijke gelden te verkrijgen voor een lande-
lijke campagne. Voor de toekomst van de branche is 
meer hergebruik van onderdelen van wezenlijk belang 
en de politiek kan de branche daarbij helpen. 

De jeugd is ook de toekomst. Dit jaar zijn we samen met 
FOCWA en VACO gestart met het unieke YAM – Young  
Automotive Management – programma. De bedoeling is 
jonge managers in onze branches bij elkaar te brengen 
om van en met elkaar te leren en relaties op te doen.  
De aftrap op 19 juni was op Circuit Zandvoort en een 
groot succes. We hebben kennis met elkaar gemaakt, uit-
gelegd wat de ideeën zijn en om input van de deelnemers 
gevraagd. In het najaar hebben we de eerste trainings- en 
netwerkbijeenkomst met het thema ‘leiderschap’ gehad 

Voorwoord
Politiek en de toekomst
Bovenstaande titel lijkt alleen op de politiek te slaan maar is breder. 2019 stond in het 
teken van lobby voor duurzaam hergebruik van onderdelen. We hebben Kamerleden 
bezocht, een petitie aangeboden en diverse ministeries bezocht. Alles met als onderwerp 
‘meer hergebruik van originele gebruikte onderdelen’. Het aanbieden van een petitie is een 
mooie manier om alle aandacht te krijgen van de verantwoordelijke Kamerleden van de 
Vaste Kamercommissie voor Duurzaamheid en van de minister.

Stefan Cabri
Algemeen secretaris
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Stiba biedt Tweede Kamerleden petitie aan
Op dinsdag 9 april heeft Stiba de Vaste Kamercommissie 
voor Infrastructuur en Waterstaat een petitie aangebo-
den.

Stiba vraagt hiermee namens haar leden aandacht voor 
meer hergebruik van originele gebruikte onderdelen ter 
stimulering van de circulaire economie in Nederland. In 
de petitie geeft Stiba haar vi-
sie aan en de praktische uit-
werking van de standpunten, 
maar ook de obstakels en be-
lemmeringen over herge-
bruik van gebruikte onder-
delen. Stiba is van mening 
dat in deze tijd van grote 
aandacht voor circulaire eco-
nomie het noodzakelijk is 
dat er meer aandacht komt 
voor hergebruik van origine-
le gebruikte onderdelen. Sti-
ba vraagt steun van de poli-
tiek bij dan wel de 
ontwikkeling van flankeren-

de regelgeving of wel steun bij een landelijke campagne 
voor de ontwikkeling van meer bewustzijn voor het her-
gebruik van originele onderdelen.

Vooraf aan de petitie heeft Stiba diverse bezoeken aan 
Kamerleden afgelegd. Tijdens deze bezoeken hebben we 
onze standpunten uitgelegd en toegelicht.

Verenigingszaken

ALV en Themabijeenkomst in Arnhem
Dit jaar organiseerden Stiba en OSVN de 

Algemene ledenvergadering (ALV) en The-
mabijeenkomst ‘E-mobility versus Demonta-

ge’ op wederom een bijzondere locatie. Op 27 
juni 2019 vond in het Nederlands Openluchtmu-

seum in Arnhem een geslaagde middag en avond 
plaats. De aanwezige leden en relaties werden getrak-
teerd op diverse sprekers, die hun visie op onze toekomst 
lieten zien, specifiek hun visie op e-mobiliteit en ontman-
teling, en op een grootschalig leveranciersplatform waar 
maar liefst 13 standhouders/sponsoren de laatste ont-
wikkelingen in en voor de branche toonden; Recycling 
Partners, RKR Recycling, SEDA Environmental Benelux, 
Jifeline, Lintire, NL logistics & services, Autonet, Kemp 
Groep (Kobelco), Aon verzekeringen, ARN Auto Recy-
cling, VOC, Panas Hosted en OKcomply.

In het besloten gedeelte van de vergadering kwamen 
alle relevante verenigings- en ledenzaken aan bod. Onze 
voorzitter, Ruud Spuijbroek, gaf aan dat we een boeiend 

en dynamisch jaar hebben afgesloten. “Het is goed voor 
u te weten dat we in de gezamenlijkheid van het bestuur, 
uw vertegenwoordigers, tijdens de vele gesprekken, de 
aandachtspunten hebben vastgesteld voor dit jaar en 
voor de toekomst”, aldus Ruud tijdens de ALV. Stefan Ca-
bri en Henk-Jan Nix gaven een verdere toelichting op 
een aantal belangrijke branche-zaken.

In het openbare gedeelte van de bijeenkomst stond Ger-
ben Batstra, Director Customer Service, Volvo Cars Ne-
derland stil bij de visie van Volvo op Sustainability en de 
vertaling naar de praktijk. Joachim Vogt, directeur van 
Iris Mec, een Italiaanse producent van demontageappa-
ratuur gaf behalve uitleg over de leverbare apparatuur 
ook aan dat hij verwacht dat demontage steeds meer 
verschuift naar dienstverlening aan de producent. Als 
laatste deelde Olivier Gaudeau, Engineering Department 
Manager and Health, Safety and Environment Manager 
for INDRA met de zaal zijn ideeën en strategieën om de 
workflow en efficiency binnen de recycling industrie te 
vergroten.

We kunnen terugkijken op een nuttige en gezellige bij-
eenkomst welke wij mede dankzij onze sponsoren moge-
lijk hebben kunnen maken. 



Jaarverslag 20198 9 Jaarverslag 2019

Sectie OSVN (Opkopers Schade Voertuigen Nederland)
In 2019 zijn we met een aantal partijen in gesprek  
gegaan over de toekomst van de schadevoertuighandel. 
Besproken is hoe die er in de toekomst uitziet en hoe 
duurzaam de handel is. Daar wordt mee bedoeld dat men 
meer grip wil op de schadevoertuighandel. Er is te veel 
onduidelijk over waar de schadevoertuigen blijven en 
wat ermee gebeurt. Te vaak ziet men voertuigen naar het 
buitenland verdwijnen en als gerepareerd voertuig  
terugkomen, zonder te weten of de reparatie goed is uit-
gevoerd. Tevens worden er schadevoertuigen gerepa-
reerd met gestolen onderdelen. De input van OSVN 
wordt gewaardeerd.

Het aanbod was redelijk constant maar de prijzen blijven 
aan de hoge kant. Toch weten de OSVN-leden ook dit jaar 
aan de juiste handel te komen. Partijen blijven zaken 
doen met OSVN-leden omdat het betrouwbare en goed 
georganiseerde bedrijven zijn. Verder blijft de markt  
relatief rustig. Het aantal nieuwkomers is beperkt.  
Wat we wel weten, is dat de huidige bedrijven het goed 
voor elkaar hebben. Dit maakt het voor toetreders lasti-
ger. OSVN blijft de ontwikkelingen voor de leden volgen. 

OSVN is goed vertegenwoordigd bij diverse marktpartij-
en zoals de RDW, het College van Deskundigen Schade-
voertuigen van het VbV, het Platformoverleg Total Loss 
Bureaus en diverse verzekeringsmaatschappijen.  
In 2019 hebben we menig maal input geleverd en onze 
stem laten horen bij de diverse overleggen om tot een 
optimaal speelveld voor onze leden te komen. Dit blijven 
we ook in de toekomst doen. 

OSVN zoekt nog bestuursleden die zich in willen zetten 
voor het algemeen belang van de vereniging. Laat het 
ons weten, indien u interesse heeft via info@osvn.nl. 

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

EGARA 
Nieuwe leden
Het Hongaarse ABAKE trad toe tot EGARA 
(de overkoepelende organisatie van (auto)demon-
tageverenigingen in Europa). ADA uit Italië en AAD uit 
Andalusië (Spanje) zijn kandi-
daat-leden. EGARA is blij met 
deze uitbreiding van een Oost-
Europees land en 2 auto-pro-
ducerende landen. Zo zijn we 
nog beter in staat om namens 
de Europese branche onze 
stem te laten horen.

Consultatie
2019 was het jaar van de open internetconsultatie over 
de Europese Autowrakkenrichtlijn. Die bestaat al sinds 
2000. De aandacht is verschoven van verlaten voertui-
gen en het halen van de recyclingdoelstellingen naar 
missende voertuigen (registratie) en bestrijding illega-
len. Ter discussie staan Post-Shredder Techniek (PST)  
tegenover scheiding aan de bron (laagwaardige en hoog-
waardige recycling) en design voor recycling. In 2020 
zullen de eerste workshops plaatsvinden (wat moet er 
veranderen en hoe?) en uiteindelijk zal er een voorstel 
voor wijziging moeten worden neergezet. 

Single use parts
Onverminderd blijft EGARA tegen restricties in herge-
bruik ageren en lobbyen. Onderdelen die slechts een-
maal te programmeren zijn na inbouw zijn niet duur-
zaam. Vaak wordt veiligheid aangevoerd als excuus, maar 

alles is te controleren. Bovendien: waar zit het veilig-
heidsaspect in bijvoorbeeld de converter van een hybri-
de auto? Ook Stiba doet mee met het verzamelen van 
informatie over onderdelen die niet of enkel met zeer 
veel moeite en kosten aan het functioneren te krijgen 
zijn als gebruikt onderdeel.

Ledenondersteuning
EGARA heeft haar leden bijgestaan door aanwezig te zijn 
op jaarvergaderingen en bijeenkomsten. Zo zijn de ALV’s 
van ADA (Italië) en SAL (Finland) bezocht en is onderde-
lenhergebruik als onderdeel in presentaties aan bod ge-
komen. In Finland kwamen we zelfs tijdens prime time 
op de nationale zender. In het najaar is er een workshop 
in Finland bezocht om de overheid ervan te overtuigen 
dat onderdelenhergebruik alleen kan plaatsvinden als 
wrakken als eerste bij een demontagebedrijf komen in 
plaats van direct bij de shredder.

EV-batterijen
EGARA participeerde in diverse activiteiten over batte-
rijen.  De belangrijkste zijn de stakeholder consultation 
en de meeting in Düsseldorf. Belangrijkste zaken voor 
demontage zijn het kunnen omgaan met hoogspanning 

en het herkennen van mogelijk instabiele batterijen. We 
moeten de opslag verantwoord kunnen uitvoeren, maar 
willen onnodige en ondoelmatige maatregelen vermij-
den. Verder hebben we op verzoek van Toyota Motors 
Europe commentaar geleverd op hun instructiefilm voor 
batterijdemontage en is deze aangepast op de Europese 
demonteur.

Overige zaken
We hebben met ACEA (het Europese verbond voor auto-
fabrikanten) over de toegang tot producentendata ge-
sproken. Voor het eerst werd er letterlijk gemeld:  
“We don’t discriminate”. Dat is heel goed nieuws en een 
eerste stap naar bruikbare, bereikbare en betaalbare  
informatie. Verder zijn we als spreker naar de IARC, ’s  
werelds grootste autorecyclingcongres, in Wenen  
geweest. Onderwerp van de speech was het gemak  
waarmee gebruikte onderdelen besteld kunnen worden. 
Verder is de IARC een hele goede gelegenheid voor  
lobbywerk omdat iedereen die met autodemontage te 
maken heeft, aanwezig is.

Meer informatie over EGARA is te vinden op  
www.egaranet.org.
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MERK
Het RDW project MERK (Modernisering Erkenningen) 
liep gelukkig het jaar 2019 ook door en er zijn flinke 
stappen genomen. De nieuwe erkenningen zijn vast-
gesteld, het wettelijk kader bij I&M is aangepast en 
kleine details beginnen merkbaar te worden. Wat het 
duidelijkst merkbaar is voor de bedrijven is dat er een 
heel stuk minder snel gesanctioneerd wordt. Dat was 
de belangrijkste aanleiding voor MERK. Waar tot een 
jaar geleden de RDW strafte omdat het kon, wordt nu 
veel meer gekeken hoe een vergissing voortaan  
voorkomen kan worden. Stiba en OSVN juichen deze 
menselijke maat van harte toe. Wel moeten onzorg-
vuldigheid en fraude gestraft worden om een gezonde 
branche te behouden. Om dat te borgen is het opstel-
len van sanctiebeleid een belangrijk punt binnen 
MERK. Het project is nog niet afgerond, maar de RDW is 
op de goede weg!

Handreiking batterijen
Omdat er geen regels bestaan voor de opslag van li-ion 
batterijen heeft Stiba meegedaan met een initiatief 
van Brandweer en veiligheidsregio om enkele aanwij-
zingen en aandachtspunten te formuleren voor de  

opslag van li-ion batterijen. Voor Stiba gold vooral dat 
er vooraf bepaald moet worden of een batterij stabiel 
is of niet en of deze zo snel mogelijk afgevoerd moet 
worden. Hoe moet de batterij behandeld worden tot 
hij opgehaald wordt? Als hij stabiel lijkt, wat is dan de 
veiligste manier om hem op te slaan en waar moet op 
gelet blijven worden? Ook moeten middelen prag- 
matisch, uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Hoe dan ook, 
deze batterijen zullen steeds vaker bij onze bedrijven 
terechtkomen, niet alleen als gevolg van technologi-
sche ontwikkeling, maar ook door stimulering elek-
trisch rijden door de overheid.

Herleven BR16 voertuigen
Opnieuw is er aandacht gegeven aan het aanmelden van 
verkoop van grote samenstellende delen voor schade-
herstel. Het blijkt dat niet altijd bekend is bij demonta-
gebedrijven dat deze delen best verkocht en toegepast 
mogen worden, maar dat daar wel een speciale proce-
dure bij komt kijken. Hoewel er geen sprake is van frau-
de, loopt het demontagebedrijf wel het risico op een 
boete van € 50.000,-. Of een klant die veel werk heeft 
gestoken in het herstel van een auto, kan deze niet meer 
bij de RDW gekeurd krijgen. Om te voorkomen dat er 

door iemand financiële schade  
geleden wordt, heeft Stiba het weer 

onder de aandacht gebracht bij haar  
leden. De BR16 is er met name om te 

voorkomen dat er gefraudeerd kan worden 
met total loss auto’s. Stiba-leden garanderen 

de demontage van ernstig beschadigde auto’s.

Verkoop koudemiddel
R134a wordt nog veel uit aircosystemen teruggewon-
nen. Er zit waarde aan dit koudemiddel. Bestaande auto 
aircosystemen kunnen hiermee worden onderhouden. 
Samen met het brancheteam en ARN hebben we afspra-
ken gemaakt onder welke omstandigheden demontage-
bedrijven dit direct aan airco servicestations mogen 
verkopen. Stiba vindt dit een mooi voorbeeld van circu-
lair economisch pragmatisch denken in het voordeel 
van milieu en ondernemers.

Eerste Stiba-bedrijven Erkend Duurzaam gecertificeerd
Autodemontage Van Boxtel in Gorinchem en Reclycar de 
Boer in Stadskanaal zijn de eerste autodemontagebe-
drijven in Nederland die het Erkend Duurzaam (ED)-cer-
tificaat hebben behaald. De beide koplopers geven hier-
mee invulling aan de samenwerking van Stiba met ED. 

Het is niet toevallig dat juist deze twee bedrijven als 
eerste zijn gecertificeerd. Reclycar besteedt veel  
aandacht aan haar duurzame bedrijfsvoering onder  
andere met een aantal energiebesparende maatrege-
len. Daarnaast investeert ze in lange termijn relaties 
met medewerkers en klanten. “De aanpak van Erkend 
Duurzaam sluit naadloos aan op de bestaande kwali-
teitsnorm KwaliteitsZorg Demontage (KZD) en voldoet 
volledig aan de internationale norm voor Maatschappe-
lijk Verantwoord Ondernemen ISO 26000. Hiermee  
dragen we aantoonbaar bij aan een leefbare wereld”, 
zegt Albert de Boer van Reclycar.

Autodemontage van Boxtel heeft het plan om naar een 
volledig nieuw en duurzaam bedrijfsgebouw te verhui-
zen. En ook zij hebben oog voor mens en welzijn. Zo  
ondersteunt het bedrijf met de voetbalschool ‘Back to 
Basic’ kansarme kinderen in de regio.

Wat levert het op?
Met het ED-certificaat toont het voertuigdemontage-
bedrijf aan dat de bedrijfsvoering aan de hoogste  
standaarden voldoet. Er wordt gekeken naar diverse 
duurzame 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. Het programma sluit 
aan op de KZD-norm en voldoet volledig aan de inter-
nationale norm voor Maatschappelijk Verantwoord  
Ondernemen ISO 26000.

Het certificaat Erkend Duurzaam maakt deel uit van  
het branche brede duurzaamheidsprogramma van  
Stiba, Vereniging FOCWA, BOVAG en RAI Vereniging  
dat wordt uitgevoerd door IvDM (Instituut voor Duur-
zame Mobiliteit). Meer informatie is te vinden op  
www.erkendduurzaam.nl.

Deelnemen aan programma
Inmiddels zijn meerdere Stiba-bedrijven ED-gecertifi-
ceerd. Stiba-bedrijven die willen deelnemen aan het 
programma, kunnen zich aanmelden. Deelname is  
praktisch en voordelig door de aansluiting van het  
programma op de KZD-norm. Voor meer informatie kunt  
u contact opnemen met het Stiba-secretariaat via  
info@stiba.nl of 088-5011090.

Digitaal Opkopers Register (DOR)
Volgend jaar gaat het DOR echt van start. Kort gezegd 
betekent het dat elk gebruikt onderdeel dat het demon-
tagebedrijf wil gaan verkopen in het DOR geregistreerd 
moet worden. We zijn er als Stiba en OSVN al een paar 
jaar mee bezig. We hebben met DOR af kunnen spreken 
dat het om een beperkte groep onderdelen gaat. Onder-
delen die uniek te identificeren zijn  zoals bijvoorbeeld 
een motorblok, versnellingsbak, airbags en nog een 
aantal categorieën, en niet alle gebruikte onderdelen 
die we verkopen.

Stiba en OSVN hebben er ook voor kunnen zorgen  
dat Nederlands gekentekende voertuigen niet in DOR 
geregistreerd hoeven te worden omdat we een goed 

Ledenzaken
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werkend registratiesysteem van het RDW hebben. Voor 
buitenlandse en on-gekentekende voertuigen is DOR-
registratie wel van kracht. 

Iedere branche die in gebruikte goederen handelt, heeft 
hier mee te maken. Het is een wettelijke maatregel die 
voor iedereen geldt. Aangezien dit middels Automate 
en Promasy geautomatiseerd mogelijk is, levert DOR 
ons op deze manier gelukkig nauwelijks extra adminis-
tratieve lasten op.

Succesvolle aftrap Young Automotive Managementpro-
gramma Stiba, OSVN, FOCWA en VACO
Stiba en OSVN hebben samen met VACO en FOCWA op 
19 juni de kick-off georganiseerd van het gezamenlijke 
Young Automotive Management (YAM)-programma. 
Ruim 40 jonge ondernemers en leidinggevenden gin-
gen op het circuit van Zandvoort met elkaar in gesprek 
over de invulling van het programma en de meerwaarde 
van dit netwerk.

De beste ondernemers
De hele automotivesector is aan sterke veranderingen 
onderhevig. Jonge ondernemers en managers moeten 
zich hierbij goed oriënteren, zodat ze goed onderbouw-
de keuzes kunnen maken. Dat is de reden dat we geza-
menlijk  de handen ineen hebben geslagen om kennis te 
bundelen en een YAM-programma op te tuigen. Samen 
willen we  ervoor zorgen dat onze jonge leden – die de 
toekomst zijn van de sectoren – de beste ondernemers 
(kunnen) zijn.

Inspirerende kick-off
De meer dan 40 deelnemers werden geïnspireerd door 
stand-up filosoof Martijn Aslander, die een boeiend be-
toog hield over de steeds sneller verlopende technische 
ontwikkelingen en de impact hiervan op hun bedrijven. 
Stiba en OSVN presenteerden ook samen met FOCWA 
en VACO de toekomstplannen. Denk aan thematische 

netwerkbijeenkomsten en 
een verdiepende leergang. 
De leergang moet de jonge 
ondernemers helpen om met 
een brede blik naar de toe-
komst te kijken en samen de 

verdieping op te zoeken.  
Netwerken op het circuit van Zandvoort 
kon ook en vond voornamelijk plaats tijdens de 
activiteiten, zoals een bustour over het Formule 1-cir-
cuit en een heuse pitbox-challenge.

Inspirerend leidinggeven
Op 25 september vond een tweede YAM-bijeenkomst 
plaats. In het ‘Mobility Experience Center’ van ALD Au-
tomotive stonden 30 jonge ondernemers en managers 
stil bij hun toekomst als leidinggevende in de automo-
tive branche. De jonge leden staan voor bijzonder boei-
ende uitdagingen. Dat komt niet alleen door de toene-
mende complexiteit van voertuigen, maar vooral ook 
door een veranderende samenleving en gedragspatro-
nen en aandachtspunten van medewerkers en klanten.
Tijdens een praktijkgerichte workshop gingen de deel-
nemers aan de slag met het thema ‘leiderschap’. Onder 
de kundige begeleiding van BITraining werden door 
middel van rollenspelen en interactieve gesprekken 
thema’s als timemanagement en situationeel leidingge-
ven behandeld. De deelnemers leerden ook van elkaars 
ervaringen en visies.

Aanmelden
Ook in 2020 staan meerdere netwerk- en trainingsbij-
eenkomsten ingepland met uiteenlopende thema’s. Ge-
interesseerden tot 40 jaar die eigenaar/directeur, be-
drijfsopvolger of leidinggevende zijn van een lid van 
Stiba of OSVN kunnen zich aanmelden.

Samenwerking Stiba en OOM
Stiba en OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewer-
king) werken sinds 2019 intensief samen; met een spe-
ciaal cursusaanbod voor werknemers en werkgevers 
stimuleren zij het vakmanschap in de voertuigdemonta-
gebranche.

Autodemontagebedrijven moeten voortdurend antici-
peren op nieuwe technologische toepassingen in auto’s. 
Om ook de nieuwste componenten van auto’s te kunnen 
recyclen, is het belangrijk dat medewerkers zich regel-
matig bijscholen. Algemeen Secretaris van Stiba, Stefan 
Cabri: “Wij zagen echter dat nog niet al onze bedrijven 
even actief zijn als het gaat om vakinhoudelijke bijscho-
ling van het personeel. Bovendien maken ze nog te wei-
nig gebruik van de regelingen van OOM. Om die rede-
nen hebben we de samenwerking gezocht.”

Relevant en divers cursusaanbod
Stiba en OOM hebben nu gezamenlijk een aanbod opge-
steld van relevante cursussen voor werkgevers en werk-
nemers in de voertuigdemontagebranche. Deze worden 
aangeboden door onder andere VOC, het opleidingsin-
stituut voor de carrosseriebranche, en zijn heel divers. 

Zo behoren bijvoorbeeld cursussen Communicatie en 
klantrelatie, Diagnose stellen aan elektrische en hybride 
voertuigen en Werken met advanced drivers assistance 
systems tot het aanbod.

Groeiend aantal deelnemers
Stefan Cabri verwacht dat door de samenwerking met 
OOM een groeiend aantal Stiba-leden een cursus zullen 
volgen. “Ik denk dat ze daar veel aan hebben. Branche 
specifieke opleidingen voor werknemers en werkgevers 
zorgen voor meer ruimte en mogelijkheden binnen een 
bedrijf.”

Het cursusaanbod voor de voertuigdemontagebranche 
is terug te vinden in de cursuscatalogus van OOM op 
www.oom.nl.

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, 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, 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 Baris B.V. ROTTERDAM

Autobedrijf Broekhuis B.V. ALBERGEN

Autobedrijf Eijsink Vof HAAKSBERGEN

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

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 Mars B.V. ZWOLLE

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 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

BZJ BV WEURT

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

Gebr. Klein Gunnewiek Handelsonderneming B.V. GROENLO

Gebr. Opdam B.V. VALKENBURG

Gebr. Opdam B.V. ZWAANSHOEK

Hemmo Romp PURMEREND

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 VENRAY

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

Vandenbrand Automotive BV UDEN

Verboom Autorecycling Heerlen B.V. HEERLEN

Verhoef Cars & Parts BEUSICHEM

Vos Truckparts HEDEL

Zelissen Autodemontage V.O.F. SITTARD

Ledenlijst 
2020

Ledenlijst Stiba
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Bedrijf Plaats

A&R Schadeauto's SOMEREN

Auto Allround TVK 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

Bloemert Schadeauto's B.V. STAPHORST

Gebroeders Uittenbogaard B.V. ROZENBURG NH

International Motor B.V. GRONINGEN

Poel Auto's HOOGEVEEN

Rhenoy Auto B.V. WAARDENBURG

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

Van Uitert Auto's VELDDRIEL

W. Grit V.O.F. NIEUWLEUSEN

Ledenlijst 
2020

Ledenlijst OSVN




