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ven verkopen nu en in de toekomst is
(
fabrieks)data onmisbaar en zijn geauto
matiseerde systemen noodzakelijk om dit te
bewerkstelligen. Immers, de vrije beschikbaarheid
en betere data dragen bij aan een hoger recyclingpercentage doordat onder
delen beter hergebruikt
kunnen worden.

zoek naar nieuwe bestuursleden. Wilt u de komende
j aren meedenken en meebeslissen over de toekomst van
de branche? Laat het ons weten.
Mocht u vragen hebben over de meest uiteenlopende
z aken, neem vooral contact met ons op.
Woerden, april 2022

Voorwoord
En weer een jaar voorbij. Covid-19 is er nog steeds maar de vooruitzichten zijn een stuk
beter geworden. De branche heeft een behoorlijk goed jaar achter de rug. We mochten
openblijven en hadden verder weinig beperkingen voor onze handel. Ook het ledental
is gelukkig op peil gebleven.
We hebben niet stil gezeten. Met ARN hebben we goede collectieve afspraken weten te
maken over de overdracht van de droogleginstallaties. Ook zijn we samen met een extern
bureau bezig met een kostenonderbouwing voor de premieonderhandelingen. De admini
stratieve vergoeding, die we nog ontvangen, is al jaren onder de maat en willen we graag
markt conform aangepast hebben.

Menig lid is in 2021 geconfronteerd geweest met het
verzoek van RecyBEM om een afvalbeheersbijdrage af te
dragen bij de verkoop van hergebruikte banden. Stiba is
principieel tegen het heffen van een verwijderingsbijdrage in welke vorm dan ook voor herbruikbare onderdelen, derhalve ook voor banden. Inmiddels is Stiba, na het
uitgebreid inwinnen van juridisch advies, in overleg met
het ministerie. Dit wordt in het nieuwe jaar vervolgd.
Er zijn genoeg uitdagingen voor de branche en die vragen dan ook alle aandacht. Stiba is druk bezig geweest
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2. P
 ermanente scholing, opleidingen (regulier onderwijs) en ‘een leven lang leren’
De ontwikkelingen gaan hard, elektrische voertuigen,
waterstof voertuigen, lichtere materialen zoals carbon en nieuwe type kunststoffen zorgen ervoor dat
we de komende decennia ander type voertuigen
gaan recyclen voor materialen, maar dat er ook ander
type onderdelen verkocht gaan worden. Deze ontwikkelingen maken dat er grote noodzaak is tot het
continue trainen en opleiden van (nieuwe) medewerkers. Tevens is het noodzakelijk de branche interessant te houden voor het aantrekken van nieuwe medewerkers.

1. Beschikbaar maken voertuigdata ten behoeve van de

3. S
 tructurele campagne hergebruik en positionering
gebruikte onderdelen
Het gebruik van gebruikte onderdelen ligt al jaren
rond 24% en daar is meer te bereiken. Hergebruik
van onder
delen verhoogt het recyclingpercentage
doordat er minder materiaal gerecycled hoeft te worden. Daarnaast draag het bij aan minder grondstof
gebruik en CO2-uitstoot. Allemaal argumenten die
aansluiten op de plannen van de overheid voor een
circulaire economie. Daarnaast werkt Stiba in Europees verband aan een overzicht dat in kaart brengt
hoeveel hergebruik kan betekenen voor de reductie
van emissies.

autodemontagebranche/ICT toepassingen
Voertuigen worden steeds complexer (elektrificatie),
krijgen steeds complexere componenten en daarmee
wordt de data van een voertuig ook steeds complexer.
Data is nu gefragmenteerd en niet of onvoldoende
beschikbaar. Om het juiste onderdeel te kunnen blij-

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. Door het uittreden van een paar bestuursleden zijn wij dringend op

met het in kaart brengen van de grootste uitdagingen
voor de komende jaren en is daarover ook in gesprek met
diverse stakeholders. Denk hierbij aan:

Stefan Cabri
Algemeen secretaris
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wikkeling van de demontagebranche en van Stiba in het bijzonder.
We hebben hem leren kennen als een
zeer gedreven en betrokken man.
We zijn hem dankbaar voor alles wat hij
voor Stiba heeft betekend. Er is een bijzonder mens van ons heengegaan.

Verenigingszaken
ALV wederom digitaal
Ook dit jaar zag Stiba zich genoodzaakt de Algemene
ledenvergadering (ALV) digitaal te organiseren. We vonden de risico’s van een fysieke vergadering met u allen,
gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de
maatregelen die er nog golden, te groot. Vandaar de keuze voor wederom een digitale vergadering op donderdag
10 juni. Dit jaar via Microsoft Teams. Met deze keuze
hoopten wij tijdens de vergadering de interactie met de
leden te kunnen vergroten. Zoals u van ons gewend bent,
kwamen eerst alle relevante verenigings- en ledenzaken
aan bod.
Onderzoeken studenten
Vervolgens hebben we studenten van de Hanzehogeschool uitgenodigd een presentatie te verzorgen over
hun onderzoek ‘Positionering van gebruikte auto onderdelen’. Dit onderzoek is in opdracht van Stiba door 5 studenten Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool uitgevoerd. De resultaten hebben onder andere inzichtelijk
gemaakt dat een structurele aanpak van het promoten
van het gebruikte onderdeel noodzakelijk is en in 2022
verder zal worden uitgewerkt.
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Stiba heeft dit jaar ook 2 studenten aan de Avans Hogeschool de opdracht gegeven een kostprijscalculatiemodel te ontwikkelen. Doel van de kostprijscalculatie is dat
de leden zelf kunnen berekenen wat het kost om een
voertuig voor recycling te demonteren. De formats zijn
door Stefan Cabri aan de hand van een voorbeeld uitgelegd.
Als laatste gaven Stefan Cabri en Henk-Jan Nix nog een
toelichting op een aantal voor u belangrijke ontwikkel
ingen waarover u een en ander leest in dit jaarverslag.
Ledenservice
Ook is alles na te lezen in de concept-notulen van de ALV
2021 en de Stiba-presentatie Branchezaken. Op het ledengedeelte van de Stiba-site vindt u onder de knop
ledenservice namelijk alle notulen en presentaties van
ledenvergaderingen van dit jaar en voorgaande jaren.
In memoriam Goitzen Meindertsma
Woensdag 13 oktober ontvingen wij het droevige bericht dat onze oud-voorzitter Goitzen Meindertsma is
overleden. Goitzen was een zeer gewaardeerd lid, oudvoorzitter van Stiba en heeft veel betekend voor de ont-

Studenten aan de slag voor Stiba
In september zijn vier groepen studenten gestart met
hun onderzoek. Drie groepen van de Hanzehogeschool
in Groningen en een groep van Avans te Breda. Stiba wil
vier onderzoeksvragen beantwoord hebben en heeft
voor elke groep een opdracht geformuleerd:
• Ledentevredenheid
• Peilen draagvlak onderdelenbestelsysteem
• Implementatieplan voor positionering van gebruikte
onderdelen
• Ontwikkelen benchmark
De studenten hebben middels enquêtes informatie vergaard en de mening en behoeften van de leden gepeild.
Wij danken alle leden die hun medewerking hebben verleend.
In 2022 gaan we met de resultaten en aanbevelingen
aan de slag om de dienstverlening aan de leden te verbeteren.
Sectie OSVN (Opkopers Schade Voertuigen Nederland)
Convenant Afwikkeling Opzetschades
Leden worden regelmatig geconfronteerd met ‘opzetschades’ en dit komt vaak pas aan het licht aan het einde
van het handelsproces. Gevolg hiervan is dat forse financiële schade ontstaat die niet alleen veelal terecht komt
bij de opkopers, maar ook voor verzekeraars substan
tiële nadelen oplevert, door vastgestelde (te) hoge dagwaardes en onterecht uitgekeerde schadepenningen.
Verzekeraars worden dus geconfronteerd met een vorm
van verzekeringsfraude die schadelijk is voor de sector.
Het convenant waar we binnen het VbV (Verzekerings
bureau Voertuigcriminaliteit) mee bezig zijn voorziet in
een meldpunt bij het VbV. Na ontvangst van de melding
wordt deze per omgaande door het VbV doorgeleid naar

de verzekeraar die (en/of het Total-loss Bureau dat) het
voertuig aan de opkoper heeft verkocht. De verzekeraar
dan wel het namens hem optredende Total-loss Bureau
(TLB) treedt in overleg met de opkoper, waarbij partijen
over en weer de verplichting hebben de bij hen beschikbare relevante informatie over de schadeafwikkeling te
delen. Partijen zullen zich inspannen om een oplossing
te vinden voor de gedane melding en de daaruit ontstane schade.
We hebben er vertrouwen in dat medio 2022
het con
venant in werking treedt.
Nawokken
Met grote regelmaat worden, na het expertise/handelsproces, rijverboden geplaatst. Het gaat dan onder andere
om Politie-WOK’s en WOK2 (Wacht Op Keuren signaal)
door RDW-keuringstations en door de RDW op basis van
eigen waarnemingen.
Bij het na-plaatsen van rijverboden wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met de BR16-regeling en/
of de fiscale gevolgen. Zo is bij de RDW bekend welk effect bijvoorbeeld de WOK2 heeft, maar toepassing hiervan gebeurt nog steeds. Nawokken heeft de aandacht in
het RDW-project Schade en hopelijk is er (deels) een oplossing voor in 2022.
Schade
Het RDW-project Schade lijkt in de eindfase aan te komen. Aanleiding waren de veelbesproken slecht herstelde voertuigen uit Swalmen. Hierbij moet wel opgemerkt
worden dat dit vooral opgelapte buitenlandse geïmporteerde schadevoertuigen betrof. Het normenkader is geactualiseerd, wat wil zeggen dat de definitie schadevoertuig en de criteria voor een rijverbod onder de loep zijn
genomen.
Er is naar aanleiding van het project een erkenning voor
schadeherstellers opgezet, nevenschade door rijverboden (WOK’s, vaak een blijvend litteken en aanzienlijke
economische schade bij handel) is zoveel mogelijk beperkt en de grootste hobbel die genomen moest worden,
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het in beeld krijgen van schade’s om veilig herstel te garanderen, is gerealiseerd. Deze instroom (het in beeld
krijgen van voertuigen met schade) heeft zelfs geleid tot
een erkenning voor het melden van schade die aantrekkelijk is voor lease en grote fleetowners. Het was geen
gemakkelijk traject, maar project Schade heeft naast
bovengenoemde resultaten ook geleid tot inzicht en

structuur waardoor enkele nog aan te pakken gebieden
voor de toekomst benoemd kunnen worden.
Tellerstanden
Vanuit de branche is er aan de RDW gevraagd om (historie van) kilometerstanden beschikbaar te stellen aan de
branche. Indien we de beschikking hebben over tellerstand-informatie kunnen er mogelijke fouten met financiële consequenties worden voorkomen zoals bijvoorbeeld een onjuiste waardevaststelling van total-loss
voertuigen met als gevolg een mogelijk hogere schadelast voor de betrokken verzekeraar/opdrachtgever en
opkoper. De bestrijding van deze vorm van fraude is van
groot belang voor opkopers, opdrachtgevers en verzekeraars.
We zoeken een nieuw bestuurslid
In 2022 stopt Eric Huybers als OSVN-bestuurslid.
Wie komt ons team versterken? Wilt u zich inzetten voor
het algemeen belang van de vereniging? Laat het ons
weten via info@osvn.nl. We gaan graag met u in gesprek.
Meer informatie over OSVN is te vinden op www.osvn.nl.
EGARA
Calculation model
Eén van de belangrijkste zaken waar EGARA (de overkoepelende organisatie van (auto)demontageverenigingen
in Europa) zich in 2021 mee bezig heeft gehouden, is een
onderzoek onder haar leden naar demontagekosten.
De Europese Commissie (EC) heeft aan EGARA gevraagd
wat de kosten van demontage zijn. Hiermee worden de
kosten bedoeld van materiaaldemontage voor depol
lutie en recycling voordat het voertuig naar de shredder
gaat. De uitkomst is dat hoewel kosten per land flink kunnen verschillen, het altijd 2 tot 3 uur aan arbeid kost.
Deze bedrijfskosten zullen oplopen als het verplicht
wordt meer materialen handmatig te moeten demonteren. De EC focust op meer materiaal hergebruik en ook
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op recycling op hoger niveau dat enkel met schone monostromen bereikbaar is. Als er een ondergrens aan kwaliteit en aanvoer gegarandeerd moet worden, zullen
deze kosten gecompenseerd moeten worden. Zolang de
waarde van deze materialen zo laag is, is het niet winstgevend om ze van het voertuig te scheiden.
Consultatie review Autowrakkenrichtlijn
De Autowrakkenrichtlijn (End of Live Vehicles Directive
2000/53/EC) is alweer 20 jaar oud en wordt herzien.
EGARA heeft in de openbare consultatie haar zienswijze
ingediend. Ons belangrijkste commentaar was dat het
een Directive is die niet rechtstreeks werkt, maar in nationale wetten geïmplementeerd moet worden, dat de
producentennetwerken vrijwillig zijn en dus niet alle
voertuigdemontage afdekken en dat de rapportage afhankelijk is van een andere richtlijn (registratie richtlijn,
waar een ander EU-ministerie over gaat) die niet als doel
heeft om alle voertuigen in beeld te krijgen, maar slechts
beschrijft wat er op het kentekenbewijs moet staan.
Dat de EC en met name DG Environment (het EU-milieuministerie) heeft opgelet blijkt uit hun plannen om een
nieuwe verordening te maken die met enkele andere
richtlijnen geïmplementeerd moet worden. Ook wordt
werk gemaakt van samenwerking met DG Move (vervoersministerie). Inmiddels is de eerste stakeholder
workshop geweest waarin gepolst werd hoe er over

nkele oplossingsrichtingen gedacht wordt door de
e
buitenwereld. Het lijkt erop dat er een direct werkende
Autoverordening aan komt.
Website
Na ruim 20 jaar was het hoog tijd om de EGARA-website
een keer te vervangen voor een modernere versie. Dat is
gedaan en deze is ook gekoppeld aan sociale media.
Zie www.egaranet.org.
IARC juni
Nadat de IARC (International Automotive Recycling Congress) een jaar is uitgesteld, vond deze doorgang in juni.
Op de IARC wordt altijd wel wat nieuws verteld, maar het
is vooral de gelegenheid om de mensen te zien waar we
als EGARA relaties mee hebben en om met hun diverse
zaken af te stemmen. Soms houden we als EGARA ook
een presentatie, maar niet in 2021.
De review van de Autowrakkenrichtlijn had uiteraard
veel aandacht, maar dat gold ook voor elektrische voertuigen (EV) en (li-ion) batterijen. Recycling van diverse
soms nieuwe materialen, maar vooral van kunststoffen
(plastics) zijn topics waarbij het verwijderen van vlamvertragers de aandacht heeft. We hebben met de directeur van IDIS gesproken en gevraagd om uniformere en

makkelijker vindbare demontage informatie over met
name batterijen. Niet alleen tractie batterijen hebben
onze aandacht, maar ook de verstopte back-up batterijen
voor bijvoorbeeld bandenspanning, E-call of de start
onderbreking kunnen voor veel problemen zorgen bij de
shredder indien niet gedemonteerd.
One item only meetings
Met haar leden heeft EGARA online enkele uitgebreide
inhoudelijke sessies gehouden. Omdat het voor- en najaarsoverleg niet live gehouden konden worden vanwege strenge coronamaatregelen, en omdat er tussentijds
ook behoefte is aan contact en uitwisseling van informatie, bleek dit een redelijk adequaat instrument te zijn.
Tijdens deze teams meetings is gesproken en zijn zaken
afgestemd over de consultatie van de autowrakkenrichtlijn, maar ook over hoe in verschillende landen de producentenverantwoordelijkheid is georganiseerd. EGARAleden brengen soms zelf een onderwerp in waar de ene
keer een one item only meeting voor wordt georganiseerd en de andere keer soms een kleine schriftelijke
consultatie. Deze manier van contact via de vereniging
wordt zeer op prijs gesteld door de deelnemers.
Meer informatie over EGARA is te vinden op
www.egaranet.org.
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hobbel die nog genomen moet worden is die bij het ministerie van I&W.
Hopelijk is september 2022 een reële
optie.
Niet af te melden kentekens
Steeds vaker melden Stiba-leden dat ze voertuigen ingenomen hebben die niet af te melden zijn.
Demontagebedrijven beschikken over de mogelijkheid
om bij de RDW een demontagecode op te vragen indien
papieren of platen missen, maar desondanks zijn sommige auto’s niet te vrijwaren. Het blijkt dat soms kentekens geblokkeerd zijn of ongeldig verklaard en steeds
vaker zit er een eigendomsvoorbehoud op een auto. Dit
kan het geval zijn bij leasevoertuigen, maar ook bij gefinancierde voertuigen. Het blijft dus niet eens beperkt
tot jonge voertuigen, maar het komt zelfs bij relatief
oude voertuigen voor.

Ledenzaken
Melden LMA
Het melden van ophalen van demontagevoertuigen
wordt door enkele omgevingsdiensten gehandhaafd.
Stiba is nog steeds van mening dat dit dubbel werk is en
nooit op deze wijze aan demontagebedrijven opgelegd
had mogen worden. Nederlandse voertuigen zijn al geregistreerd en in beeld nog voordat ze afvalstof worden en
de ORAD-melding bij de RDW betreft overduidelijk de
bestemming van de materialen. Er is overleg geweest
tussen Stiba en LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen),
echter het LMA is uitvoerend. Rijkswaterstaat heeft bij
het aanpassen van de regels Stiba niet betrokken, er is
slechts met de afvalbranche overlegd. Stiba hoopt dat er
spoedig een evaluatie van deze verscherping van de regels plaatsvindt en dat er een betere invulling gegeven
gaat worden. Er zou gewoon gegevensuitwisseling tussen RDW en LMA moeten plaatsvinden. Voertuigen die
geen Nederlands kenteken hebben zouden wel bij het
LMA gemeld moeten worden, dat is logisch.
Klachten
Er waren enkele klachten van ontevreden klanten over
geleverde onderdelen. In de regel lossen Stiba-bedrijven
hun problemen goed op. Waar het wel eens mis gaat, is
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als een klant een onderdeel heeft gekocht waar veel arbeid noodzakelijk is voor inbouw (bijvoorbeeld motoren). Enerzijds wordt de klant aanzienlijk op kosten
gejaagd als na inbouw blijkt dat een motor niet in orde is
en is er discussie over deze kosten. Anderzijds blijkt
regelmatig dat een ingebouwde motor problemen geeft
omdat of de inbouw niet deugdelijk is geschied of dat de
auto waar de motor in is ingebouwd behoorlijke mankementen vertoont. Dat kan variëren van kapotte Ecu’s of
kapotte overgebouwde injectoren, modificatie van motormanagement of een verstopte katalysator. Voor het
demontagebedrijf is het belang om zo snel mogelijk de
oorzaak van het kapotlopen van een motor te achter
halen om helder te krijgen voor wie de extra kosten zijn
en om de klant zo snel mogelijk weer aan een rijdende
auto te helpen. Stiba helpt graag een zaak op te lossen of
adviseert het demontagebedrijf waar nodig.
MERK
Het nieuwe erkenningenstelsel is klaar voor gebruik,
maar ligt op de plank. RDW en branches hebben volledige overeenstemming over hoe de nieuwe opzet eruit
moet zien en moet gaan werken. Voor de bedrijven zullen de regels logischer en doelmatiger zijn. De enige

De RDW heeft er belang bij dat haar kentekenregister in
overeenstemming is met de werkelijkheid. In sommige
gevallen kan Stiba bemiddelen om een kenteken voor
1 dag afmeldbaar te maken voor het demontagebedrijf,
zodat het voertuig alsnog voor demontage afgemeld kan
worden. Soms lukt het ook om het voorbehoud eraf te
halen en in een enkel geval kan de RDW helpen om de
tenaamstelling te laten vervallen. Het is in het belang
van het demontagebedrijf om zulke kentekens bij Stiba
te melden en ze niet voor eeuwig te blijven bewaren.
Het voertuig moet gedemonteerd kunnen worden en de
klant moet geholpen worden het voertuig zijn naam af te
krijgen.
Young Automotive Managementprogramma (YAM)
Stiba, OSVN, VACO en FOCWA hebben in 2019 gezamenlijk een programma voor jonge ondernemers opgetuigd.
Jonge ondernemers moeten zich goed kunnen oriënteren op de sterke veranderingen in de automotive sector.
Ze moeten zorgvuldig onderbouwde keuzes kunnen maken. Samen willen we er voor zorgen dat onze jonge leden – die de toekomst zijn van de sectoren – de beste
ondernemers (kunnen) zijn. Ook in 2021 hebben we
daarom voor deze doelgroep netwerk- en trainings
bijeenkomsten georganiseerd.

Ondernemen in Coronatijd
Op donderdag 24 juni vond de online YAM-bijeenkomst
‘Ondernemen in Coronatijd’ plaats. 2021 stond voor een
ieder wellicht volledig in het teken van corona.
De impact van de crisis op bedrijven is enorm. Jonge ondernemers hebben moeilijke keuzes moeten maken.
Tijdens een inspirerende en activerende workshop zijn
de ondernemers hierover met elkaar in gesprek gegaan
onder leiding van Ilse Niesink (Orange8 – Training & Coaching). Thema’s als falen, succes, angst, motivatie & kansen zien zijn behandeld.
Groeien als leider
Op donderdag 4 november konden we gelukkig weer een
fysieke bijeenkomst organiseren. In Driebergen aan de
IVA Business School vond de netwerksessie ‘Groeien als
Leider’ plaats. Ruim 35 deelnemers gingen aan de slag
met leiderschapsvaardigheden. De deelnemers leerden
ook van elkaars ervaringen en visies.
Aanmelden
Ben je een jonge ondernemer (onder de 40 jaar) en benieuwd hoe jij je bedrijf beter kan laten groeien door te
leren van en met anderen? Wil je je vaardigheden verder
aanscherpen? Krijg je energie en inspiratie door het delen van ervaringen met ondernemers en bedrijfsleiders
uit de automotive sector? Meld je aan voor YAM.
Ook in 2022 staan bijeenkomsten ingepland. We houden
je dan op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Wilt u meer wilt weten over de verschillende initiatieven? Mail dan naar info@stiba.nl of info@osvn.nl.
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Secretariaat

Bestuur

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

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, Martijn Traas
Secretaris / Penningmeester, Albert de Boer
Bestuurslid, Johan Snuverink
Bestuurslid, Eric Huybers
Bestuurslid, Patrick van Gils

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-sec
retariaat, bereikbaar via telefoonnummer 088-5011090
of per e-mail info@stiba.nl.

Bestuurslid, Patrick van Gils ontbreekt op de foto

Beleidsmedewerker
Sabrina Kantelberg
Werkgebied:
Communicatie
Dienstverlening
VbV-zaken
Opleiding en Training
Secretariële ondersteuning
Ledenadministratie
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Ledenlijst Stiba
Bedrijf

Plaats

Bedrijf

Plaats

Bedrijf

Plaats

Anema Trucks & Spare Parts

ALKMAAR

Autodemontagebedrijf Van Boxtel B.V.

GORINCHEM

Maresia Parts

KAATSHEUVEL

A-Team Automotive

ROTTERDAM

Autodemontagebedrijf Van Den Braak

ALMERE

Meindertsma Agri-Parts

KAPEL AVEZAATH

Auto Demontagebedrijf Otte

‘S-HEER ARENDSKERKE

Autodemontagebedrijf Van der Mark

DE LIER

Metaal- En Demontagebedrijf H. De Kok

TILBURG

Auto- en Scheepssloperij Treffers BV

HAARLEM

Autodemontagebedrijf Van Lies V.O.F.

DEVENTER

Metaalhandel & Sloperij B. Rijsdijk

ROTTERDAM

Auto Rima B.V.

DRUTEN

Autodemontagebedrijf Van Veen

MIDDELBURG

MPR Truck-Parts BV

MAASBREE

Autobedrijf Baris B.V.

ROTTERDAM

Autodemontagebedrijf Westerhof V.O.F.

LOSSER

Opbroek Recycling B.V.

HAELEN

Autobedrijf Broekhuis B.V.

ALBERGEN

Autoham Auto-Onderdelen

HOEVELAKEN

Peter Van De Laar

GEMERT

Autobedrijf De Toekomst BV

VIJFHUIZEN

Autohandel- En Demontagebedrijf Pijffers B.V.

BROEKLAND-RAALTE

Reclycar De Boer B.V.

STADSKANAAL

Autobedrijf Eijsink Vof

HAAKSBERGEN

Automaterialen Ronald Morien BV

WIEUWERD

Relder Parts

OSPEL

Autobedrijf Fa. Hoogerwerf

BRUINISSE

VENRAY

DE LUTTE

ROTTERDAM

Renkens Auto-Onderdelen BV

Autobedrijf G.H. Wessel B.V.

Autorecycling- & Demontagebedrijf A. Visser
& Zn.

VIJFHUIZEN

ERICA

WAARDENBURG

Autocommerce

Autorecycling Gebr. Prins Erica B.V.

Rhenoy Onderdelen BV

ENTER

STEENWIJK

JOURE

Autodemontage & Revisiebedrijf Elferink

Autorecycling Gebr. Prins Steenwijk B.V.

Schaap Bron BV

Autodemontage Ad Stouten B.V.

OOSTERLAND

Autorecycling Kuijpers

BERINGE

Autodemontage De Kneus

NOOTDORP

Autorecycling N. Kossen

CALLANTSOOG

Autodemontage Deumens B.V.

BRUNSSUM

Autorecycling Spijkenisse B.V.

SPIJKENISSE

Autodemontage Firma Van Zutphen

VEGHEL

Autosloperij Kralingen B.V.

ROTTERDAM

Autosloperij Pieper B.V.

PUTTEN

Autodemontage Handelsonderneming Het
Eiland

HEERHUGOWAARD

Autosloperij Stegeman V.O.F.

LAREN

Autodemontage Rutte

VELSERBROEK

Bart Ebben Specialist Citroën Peugeot

MALDEN

Autodemontage Samsen B.V.

HENGELO

Boels Autodemontage B.V.

ALTEVEER

Autodemontage Van Spanje B.V.

INGEN

Bongers V.D. Laar BV

ZEELAND

Autodemontagebedrijf Akkie Stomphorst B.V.

DE BILT

Boonstra Autoparts

URETERP

Autodemontagebedrijf Benelux Zwijndrecht BV ZWIJNDRECHT

Boonstra Motoren

URETERP

Autodemontagebedrijf Bert Bek

HOEDEKENSKERKE

BOR Motorparts B.V.

DE LUTTE

Autodemontagebedrijf Binckhorst B.V.

RIJSWIJK

Brabebo Europese Auto-Onderdelen B.V.

MIJDRECHT

Autodemontagebedrijf Brooks

GEESTEREN

BRP Autodemontage

DE KRIM

Autodemontagebedrijf Carmix BV

WOERDEN

BZJ BV

WEURT

Autodemontagebedrijf D.B. Baris

SCHIEDAM

Cama Motorparts

MAASSLUIS

Autodemontagebedrijf De Heer

DORDRECHT

Claassen Autorecycling V.O.F.

RIJKEVOORT-DE WALSERT

Autodemontagebedrijf De Mars B.V.

ZWOLLE

De Graaf Autodemontage B.V.

LEIDEN

Autodemontagebedrijf De Ooyevaar

BLOKKER

Autodemontagebedrijf De Vos Vof

BOVEN-LEEUWEN

De Populier vof Autodemontage en
Handelsonderneming

ROTTERDAM

Autodemontagebedrijf E. Kooy B.V.

AUSTERLITZ

Frans Van Den Mosselaar, Autorecycling En
Autodemontage B.V.

DONGEN

Autodemontagebedrijf Eindewege

‘S-HEER ARENDSKERKE

Autodemontagebedrijf Franken

RUCPHEN

Gebr. Klein Gunnewiek Handelsonderneming
B.V.

GROENLO

Autodemontagebedrijf G.A.O.S. Flevoland

EMMELOORD

Gebr. Opdam B.V.

VALKENBURG

Autodemontagebedrijf Henk Van Olst

NUNSPEET

Gebr. Opdam B.V.

ZWAANSHOEK

Autodemontagebedrijf Joko V.O.F.

WERNHOUT

H. Klijnstra & Zoon

NAGELE

Autodemontagebedrijf Kempenaar B.V.

DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Haayer V.O.F.

COEVORDEN

Autodemontagebedrijf Klaas Boer

UITHUIZEN

Hemmo Romp

PURMEREND

Autodemontagebedrijf Klerx

WAALWIJK

International Motor B.V.

GRONINGEN

Autodemontagebedrijf Lettinga

DRACHTEN

Jacaranda Trading B.V.

NIEUWERKERK A/D IJSSEL

Autodemontagebedrijf Niks B.V.

WESTERHAAR

Japoto Parts

WIRDUM

MADE

Jawie Autoparts

BEUNINGEN

Autodemontagebedrijf Reuvers

HETEREN

JOCA Parts B.V.

KERKRADE

Autodemontagebedrijf Rooie Ben BV

AMSTERDAM

Kleine Staarman Asia Parts

BORNERBROEK

Autodemontagebedrijf Slootstra V.O.F.

GORREDIJK

Koop Van Der Wal B.V.

BANT

Autodemontagebedrijf Snuverink B.V.

BORCULO

Maresia Auto Recycling B.V.

KAATSHEUVEL

Autodemontagebedrijf P. Caron & Zn. B.V.
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Schmidt Trucks B.V.

GROESBEEK

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 Feer B.V.

LELYSTAD

Van Der Ven Autorecycling B.V.

ROOSENDAAL

Van Gils Automotive

NOOTDORP

Van Rijn & Co. B.V.

ANKEVEEN

Vandenbrand Automotive BV

UDEN

Verboom Autorecycling Heerlen B.V.

HEERLEN

Verhoef Cars & Parts

BEUSICHEM

Vos Truckparts

HEDEL

Zelissen Autodemontage V.O.F.

SITTARD

Ledenlijst
2022

Jaarverslag 2021

15

Ledenlijst OSVN
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 Willems V.O.F.

ZWOLLE

Autodemontagebedrijf P. Caron & Zn. B.V.

MADE

Autodemontagebedrijf Slootstra V.O.F.

GORREDIJK

Autodemontagebedrijf Snuverink B.V.

BORCULO

Bloemert Schadeauto’s B.V.

STAPHORST

Garagebedrijf Van Mourik Tiel B.V.

TIEL

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.

ANKEVEEN

Van Uitert Auto’s

HEDEL

W. Grit V.O.F.

NIEUWLEUSEN

Ledenlijst
2022
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