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Dave Bebelaar  “Kennis uitwisseling 
zal de komende jaren voor 
arn een nog belangrijkere 
rol gaan spelen.”

voorwoord
2008 is een uitzonderlijk jaar geworden, zowel in 
positieve als in negatieve zin. Het was het jaar waarin 
de kredietcrisis zich in volle omvang openbaarde, het 
jaar waarin de automobielindustrie in hevige
turbulentie belandde en het jaar waarin het milieu,
duurzaamheid en recycling hoger dan ooit tevoren op 
de agenda kwamen te staan. 

Voor arn is dit allemaal niet zonder gevolgen
gebleven. Als we de balans opmaken, is 2008 voor arn

een jaar geworden waarin de positieve ontwikkelingen 
overheersen. Onze ambitie om als expertisecentrum 
voor recycling verder te groeien en onze voortrekkersrol
te behouden en uit te bouwen, kreeg onder meer
nieuwe impulsen met:
– de start van de bouw op 1 juli 2008 van de pst-

fabriek in Tiel, die begin 2010 operationeel zal zijn,
– intensieve discussies met het ministerie van vrom

en de autobranche over een nationale sloopregeling 
voor oude en vervuilende auto’s, die in het voorjaar 
van 2009 tot positieve besluit vorming hebben
geleid,

– het afsluiten van onze studie naar wat er in de
toekomst gevraagd wordt van arn en het op basis
daarvan ontwikkelen en bepalen van een strategie 
voor de komende jaren.
Deze ontwikkelingen speelden zich af tegen de 

achtergrond van een wereldeconomie die in rap tempo 
verslechterde en waarin de automobiel industrie tal 
van traditionele zekerheden verloor. 
Wie naar de actualiteit in de autobranche kijkt, kan er 
niet omheen: duurzaamheid is in korte tijd uitgegroeid 
tot een centraal thema. Fabrikanten brengen in snel
tempo technische innovaties op de markt om daar mee
hun marktpositie te versterken.

In de huidige economische malaise ondersteunen
overheden deze koerswijziging in de automobiel sector
met belastingmaatregelen en subsidies. 
De Nederlandse sloopregeling is hiervan een goed
voorbeeld. De uitvoering van het akkoord, dat
uiteindelijk in april 2009 werd bereikt, komt 
grotendeels in handen van arn. Namens de auto-
mobiel branche zal arn ook financiële steun leveren 
aan de regeling.

In het afgelopen jaar hebben we onze studie
afgerond naar wat er in de komende jaren van arn

gevraagd zal worden. Op basis van de kennis en
ervaring die arn sinds de oprichting in 1995 heeft 
opgedaan, is arn uitgegroeid tot een expertise centrum 
voor recycling. Nationaal, en in toenemende mate 
internationaal. Kennisuitwisseling zal de komende
jaren voor arn een nog belangrijkere rol gaan spelen.
Onze strategie hebben we daarop ingericht, onder meer 
door onze recyclingkennis zowel binnen als buiten de
automobielindustrie breder in te zetten en tevens 
consultancyactiviteiten te gaan ontplooien. 

Vooruitlopend op de komende veranderingen en de
nieuwe strategie hebben we in 2008 reeds een 
aanpassing van de organisatiestructuur doorgevoerd. 
De nieuwe structuur is per 1 oktober 2008 
geïmplementeerd. Per 20 mei 2008 is de Raad van 
Commissarissen voor de Auto & Recycling Holding 
benoemd en is de Raad van Commissarissen van arn

bv afgetreden. Voor de operationele aansturing is naast 
de algemeen directeur een operationeel directeur 
aangetrokken in de persoon van Arie de Jong, die per 
1 januari 2009 in dienst is getreden.
De nieuwe strategie hebben we tevens aangegrepen 
voor het vernieuwen van de huisstijl, die onder meer 
gestalte krijgt in nieuwe benamingen van de business 
units die onder de Holding opereren.

Over al deze onderwerpen, en nog veel meer, kunt u 
in detail verder lezen in dit duurzaamheidverslag. 
Ook zult u dan lezen dat 2008 een slecht jaar is geweest 
voor onze beleggingen, in weerwil van een conserva-
tief beleggingsbeleid waarin al vroeg is aangestuurd 
op een verschuiving richting liquide middelen. 

Graag bedank ik iedereen die in het afgelopen jaar
direct of indirect met ons heeft meegedacht en mee-
gewerkt, voor zijn of haar bijdrage.

ir. Dave Bebelaar
Algemeen directeur arn
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De expertise van ARN draait om drie 
sleutel begrippen: recycling, regie en 
kennisuitwisseling.
Recycling – arn is opgericht voor de efficiënte en 
milieuverantwoorde recycling van autowrakken. 
De inzichten die hierin zijn opgedaan bieden
mogelijkheden op meerdere terreinen. arn richt zich
nu al – in aanvulling op End of Life – op de gehele
gebruiks duur van de auto, waarbij identieke en
vergelijkbare materialen vrijkomen aan het eind van
de levens cyclus. Daarnaast zal de expertise van arn

worden ingezet voor andere mobiliteitsproducten.
Daarbij staat de bijdrage aan het milieu voorop. 
Regie – arn voert in Nederland met succes regie over 
het behalen van de recyclingdoelstelling. arn

adviseert inzake de uitvoering en voert daar waar
wenselijk en noodzakelijk de regie over de uitvoering, 
vooral door het bij elkaar brengen van marktpartijen
en het coördineren van activiteiten. arn zorgt 
ervoor dat alle partijen in de keten in onderlinge
afstemming hun specialiteit inzetten voor een 
optimaal milieuresultaat.
Kennisuitwisseling – Om de kernactiviteiten goed 
te kunnen blijven uitvoeren is arn in toenemende
mate actief met het delen van kennis en het in de

ARN uit gegroeid 
tot expertise-
centrum

“Het Kenniscentrum heeft de 
opdracht om kennis over duur-
zaamheid in de mobiliteitsbranche 
te ontwikkelen en te ver spreiden.”

markt uitzetten van kennis, evenals het continu 
blijven vergaren van kennis. Naast onderzoek in
eigen beheer, zullen ook allianties worden
aangegaan met kennis instituten en het
bedrijfsleven, waarbij het uitwisselen van kennis 
centraal staat.

Duurzaamheid
Bij de oprichting van arn in 1995 stond de milieu-
verantwoorde en efficiënte recycling van auto’s nog
in de kinderschoenen. Nu, zo’n drieënhalf miljoen 
verwerkte autowrakken verder, is de industrie 
gegroeid naar volwassenheid. De bij arn aangesloten
auto demontagebedrijven, shredders en recycling-
bedrijven verwerken op professionele en efficiënte
wijze auto wrakken, waarmee een solide basis is 
gelegd om de wettelijke doelstellingen te realiseren. 
Europese en nationale wetgeving schrijven onder
meer voor om tenminste 85 procent van het gewicht 

van de in Nederland afgegeven autowrakken als 
product te hergebruiken of nuttig toe te passen. Die 
doelstelling is ook in 2008 gehaald. De systematiek
van arn blijkt effectief en succesvol. In die aanpak
zijn nauwelijks nog door middel van efficiency 
verbeteringen te realiseren. De enige manier om in
dit deel van de keten te komen tot een verbetering 
van prestaties is het aanpakken van bedrijven buiten
het arn-systeem: bedrijven die niet of onvoldoende 
zorg  vuldig werken. Op die manier kan het markt-
aandeel van correct werkende auto demontage-
bedrijven vergroot worden. Hieraan werkt arn actief 
mee, maar omdat het een relatief beperkt aantal 
bedrijven betreft, is de te behalen potentiële impact
op het recyclingpercentage eveneens relatief beperkt. 
Om te komen tot een hoger recyclingpercentage dan
85 procent, wat economisch mogelijk is middels
handmatig demonteren, zette arn in 2005 de eerste
stappen in de ontwikkeling van een fabriek die
post-shredder technologie (pst) gebruikt om ook een
belangrijk deel van de laatste 15 procent van een
autowrak zoveel mogelijk om te zetten in
herbruikbare materialen. Afgelopen jaar is de eerste
paal voor die fabriek de grond ingegaan. Met de
ingebruikname van de pst-fabriek komt een 

recycling  percentage van 90 procent al in 2010
binnen hand bereik. arn beschouwt dit als een 
belangrijke stap voorwaarts, aangezien hiermee
maar liefst een derde van het shredderafval in
Nederland zal kunnen worden bewerkt. Daarnaast
heeft arn geconstateerd dat het in staat is nog meer
aan duur zaamheid te kunnen bijdragen door het 
werkterrein te verbreden.

Doordat arn als geen ander inzicht heeft in de 
volledige keten van autowrakken en in de bedrijven 
die daarbij betrokken zijn, kan de expertise die in 
huis is, op verschillende andere manieren worden 
ingezet. arn zal dit op een steeds actievere manier 
gaan doen. Dat betekent dat arn zich de komende
jaren steeds meer zal profileren als expert op het 
gebied van recycling en duurzaamheid, en dat in
steeds bredere zin.
De strategie van arn om nog meer bij te dragen aan 
duurzaamheid bestaat uit twee sporen:
– verbreding van de markten en thema’s
– een verdere verdieping en benutting van de

kennis over recycling
De verbreding van de thema’s heeft te maken met
zowel de toenemende complexiteit van auto’s als met 
een veranderende vraag uit de samenleving. Zo
bevatten auto’s tegenwoordig aanzienlijk meer
elektronica en pyrotechnische onderdelen dan 
voor heen. Hiervoor ontwikkelt arn geschikte
demontagetechnieken.
De verbreding uit zich ook in de samenwerking met 
andere partijen; om aan de verplichting van het
Besluit beheer batterijen te voldoen is arn bijvoor-
beeld een samen werkings verband aangegaan met 
Stibat. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat onder-
werpen als emissies, fijnstof en de verwerking van
afvalstoffen gedurende de levensduur van auto’s – 
naast recycling aan het einde daarvan – het debat
over duurzaam heid steeds meer domineren. Voor 
autobedrijven heeft arn dan ook een concept
ontwikkeld dat de milieudruk in de keten
vermindert. Al met al gaf de verbreding van het 
werkterrein alle aanleiding tot de oprichting van
arn Recycling Services.

Naast een thematische verbreding wil arn ook
actief worden op andere markten, wat zal leiden tot
een verdere verdieping en benutting van de kennis
over recycling. Voor auto’s mag de recycling
inmiddels op hoofdlijnen goed geregeld zijn, dat 
geldt nog niet in alle gevallen voor andere 
mobiliteits producten. De ervaring met auto’s kan
van nut zijn in die markten. Voor arn is dit
onderwerp van nader onderzoek.

De verdieping van de kennis wordt vooral vorm-
gegeven met de oprichting van het Kennis centrum
binnen arn en het nog op te richten arn Consulting.

arn is in 1995 opgericht als initiatief van de auto-
mobiel branche om de wettelijke doelstellingen te 
behalen op het gebied van auto recycling. De kennis
en ervaring die hiermee sinds dien is op gedaan en de
groeiende behoefte aan duur zaamheid in de markt, 
hebben in 2008 geleid tot een herijking van de positie 
en de strategie van arn. 
Het is onmiskenbaar dat arn zich in de loop der jaren 
heeft ontwikkeld tot een expertisecentrum. 
Een centrum waarin theoretische kennis en praktijk-
ervaring samenkomen. De expertise van arn is diep 
geworteld in de bundeling van kennis en ervaring op
de Nederlandse markt voor recycling in de mobiliteits-
branche. Als logisch uitvloeisel daarvan wordt arn
steeds vaker gevraagd om ook buiten de mobiliteits-
branche mee te denken en mee te werken aan 
innovatie en vraagstukken op het terrein van milieu
en duur zaamheid. Ook internationaal wordt arn in
toe nemende mate aan tafel gevraagd.
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Het Kenniscentrum heeft de opdracht om kennis 
over duurzaamheid in de mobiliteitsbranche te
ontwikkelen en te verspreiden.

arn heeft zichzelf tot doel gesteld om de komende
jaren te transformeren van een organisatie die van 
oorsprong uitsluitend gericht is op het recyclen van 
auto’s naar een expertisecentrum dat er op alle
denk bare manieren naar streeft de duurzaamheid in 
de mobiliteits branche, en waar mogelijk en logisch
daarbuiten, te vergroten. arn bewandelt deze weg 
samen met ketenpartners, en in overleg met alle 
stakeholders. Door het verdiepen en verbreden van 
de werkterreinen en het aanpassen van de organisatie -
structuur, zal arn op een steeds efficiëntere en 
professionelere manier bijdragen aan een duurzame
samenleving. De komende jaren zal deze visie 
continu getoetst en aangescherpt worden. Over de
voortgang legt arn jaarlijks verantwoording af in
het duurzaamheidverslag.

Per 1 januari 2009 is Arie de Jong in dienst 
getreden als operationeel directeur. Voor 
het ter perse gaan van dit verslag geeft hij 
een indruk van zijn eerste maanden.

“arn staat aan de vooravond van een 
nieuw hoofdstuk. De expertise die we 
sinds midden jaren negentig hebben 
opgebouwd, gaan we breder en dieper 
inzetten dan tot nu toe het geval was. 
We beheersen het proces, maar als we 
voorop willen blijven lopen, moeten we 
nu de volgende sprong maken. Bijvoor-
beeld door onze kennis en ervaring 
toepasbaar te maken voor andere 
producten uit de mobiliteitsbranche. 
Onze aandacht lag tot nu toe vooral bij 
de eindelevensfase van de auto. Onze 
ambitie is om nu ook werk te maken van 
de afvalstromen die ontstaan tijdens de 
gebruiksduur van de auto. Via één loket 
zorgen wij dat alle afvalstromen uit 
werkplaatsen en schade herstelbedrijven 
op een verantwoorde en efficiënte manier 
worden afgevoerd en verwerkt. Waar 
nodig zullen we deelnemen in de keten. 
De bouw van de pst-fabriek in Tiel is 
daarvan het beste voorbeeld. 

Mijn focus ligt op het behalen van de 
wettelijke hergebruikdoelstelling van 95 
procent in 2015. Om dat doel te bereiken 
werken we hard aan de realisatie van de 

pst-fabriek. Daarnaast ondersteun ik het 
in de markt zetten van ARN Recycling 
Services. Wie een onderzoek wil laten 
uitvoeren, kan bij ons aankloppen. 
Primair richten we ons op mobiliteit, 
maar we kijken ook serieus naar andere 
bedrijfstakken. Onze gezamenlijke 
inspanning is tweeledig: hergebruik moet 
economisch rendabel zijn en tegelijkertijd 
moet het proces zo milieuverantwoord 
mogelijk worden ingericht. Daarom 
willen we graag nog intensiever 
samenwerken met de sector en vooral 
niet dicteren, simpelweg omdat we niet 
de wijsheid in pacht hebben. We geloven 
sterk in kennis delen. Vanuit die optiek is 
ARN ook ooit opgericht. Laat onverlet dat 
we wel ‘leading’ willen zijn in alles wat 
we doen.”

ir. Arie de Jong,
Operationeel directeur arn

Nieuw-registraties en uitval wagenpark 
1996-2008

Totaal nieuw-registraties
Totaal uitval
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n indruk van zijn eerste maanden.



Stadsmeubilair moet 
hufterproof zijn 
maar ook mooi ogen, 
ze staan immers in 
de openbare ruimte. 
Deze bankjes zijn 
bekleed met comfor-
tabel maar solide 
rubberen zitjes.
Gemaakt uit gerecy-
clede autobanden.
Ontwerp: Studio 3.11, Michiel Uylings en 
Jeroen Schaeffer



ARN Auto Recycling (ARN BV)

BOVAG FOCWA RAI STIBA

ARN (Auto & Recycling Holding) 

Stichting Auto & Recycling

ARN Recycling Services (RS BV)  ARN Consulting i.o. ARN Recycling (PST BV) 
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Stichting Auto & Recycling

Organisatiestructuur
Het Bestuur van de Stichting Auto &
Recycling  is samengesteld uit vertegen-
woordigers van de  autobranche in
Nederland. De belangen in de Stichting
zijn evenredig verdeeld over de vier 
brancheorganisaties. Het voorzitterschap
van het Bestuur wordt ingevuld door de
rai-vereniging, de vertegenwoordiger van
de importeurs van auto’s. Zij dragen in
Nederland de producentenverant-
woordelijkheid voor een verantwoorde 
verwerking van afgedankte auto’s. 

Business Units
Vooruitlopend op de nieuwe strategie en 
de ambities voor de komende jaren is per
1 oktober 2008 de nieuwe organisatie-
structuur een feit. Onder arn zijn sinds-
dien drie business units operationeel: arn

Auto Recycling, arn Recycling Services en
arn Recycling. De business units hebben 
de operationele verant woordelijkheid voor
het uitvoeren van de groepsactiviteiten.
Een andere belangrijke activiteit van arn

is het aanbieden van adviesdiensten.
Op dit moment valt deze activiteit direct
onder arn. In de toekomst zal deze
activiteit worden ondergebracht in een 
aparte business unit. Ieder onderdeel geeft
op eigen wijze invulling aan het duur-
zaam  heids beleid.

Doelstelling Stichting Auto & Recycling
De Stichting heeft als doel het bevorderen
van alle recyclingmaatregelen die de 
schade aan het milieu zoveel mogelijk
beperken. Dit betreft het recyclen van
autowrakken in de ruimste zin van het
woord en van andere restproducten uit de
automotive-branche.

Doelstelling ARN

Overkoepelende organisatie waarbinnen
de directievoering over de business units
plaatsheeft. arn faciliteert de business
units met ondersteunende diensten. Het
kenniscentrum opereert vanuit arn en 
moet de kennis borgen.

Doelstelling Kenniscentrum
Het leveren van adviesdiensten op het 
gebied van recyclingvraagstukken in de 
mobiliteitssector en het samenbrengen
van kennis en ervaring op het gebied van 
mobiliteitsrecycling.

Doelstelling ARN Auto Recycling
Het behalen van de wettelijke recycling-
doelstelling voor autowrakken in
Nederland, door het zo efficiënt mogelijk
regelen en organiseren van de keten. Als 
leidraad voor beleid gelden de wettelijke
doelstellingen zoals geformuleerd in
verschillende besluiten, waaronder het 
Besluit beheer autowrakken. Dit is de 
Nederlandse implementatie van de 
Europese richtlijn 2000/53/eg. De richtlijn 
schrijft als belangrijke doelstelling een 

profi el en 
organisatie

nuttig hergebruikpercentage van
tenminste 95% van het gewicht van de 
auto voor, te bereiken in 2015.

Doelstelling ARN Recycling
Een alternatief bieden voor het storten van
shredderafval afkomstig van auto-
wrakken en andere reststromen. Dit moet 
op een economisch aantrekkelijke en
rendabele manier worden gerealiseerd en
een beter milieurendement geven dan nu
met demontageactiviteiten wordt bereikt.

Doelstelling ARN Recycling Services
De milieudruk in de keten voor rest-
stromen en afvalstoffen uit de mobiliteits-
branche verminderen.

De medewerkers
De Stichting Auto & Recycling heeft geen
mensen in dienst. De Stichting besteedt 
de uitvoering van het beleid uit aan arn, 
dat organisatorisch met drie business
units opereert. 
In 2008 is het personeelsbestand van de
gehele groep met 5 medewerkers
afgenomen tot 22 personen, van wie er 10 
in deeltijd werken. De bezetting in 2008 
was gemiddeld 22,5 fte. Vanaf oktober
2008 zijn de medewerkers expliciet voor de 
verschillende business units gaan werken.
De arn-organisatie bestaat uit hoog-
opgeleide mensen met een breed spectrum
aan kennis. Binnen de diverse vakgebieden 
bestaan opleidings- en trainings-
mogelijkheden. Naast het beheer van de

autowrakkenketen wordt veel gedaan aan 
onderzoek en ontwikkeling van technologie 
om de doelstelling van de Stichting te
kunnen halen. In 2008 is voor de ontwik-
kelingen in arn Recycling en arn Recycling 
Services gebruikgemaakt van de toegepaste
kennis en expertise van arn. 
arn voert een actief beleid op het gebied
van persoonlijke ontwikkeling, gezond-
heid, welzijn en veiligheid. Dit krijgt
gestalte in:
– het aanbieden van periodiek medisch

onderzoek 
– het voeren van een anti-rookbeleid
– werkplekken die voldoen aan de 

hoogste normen van kwaliteit en
milieu

– het aanbieden van opleidings-
mogelijkheden

– aansluiting bij een Arbo-dienst
– het voeren van een marktconform

beloningsbeleid 

Fonds verwijderingsbijdrage
De activiteiten die nodig zijn om de
Nederlandse autowrakken te verwerken, 
worden gefinancierd uit de verwijderings-
bijdrage. De verwijderingsbijdrage is
per 1 januari 2007 door de Stichting vast-
 gesteld op Z 15,- (incl. btw) en wordt
geheven op nieuw op kenteken gezette
auto’s met vier of meer wielen en een ledig
gewicht vermeerderd met laadvermogen
(gvw) van maximaal 3.500 kg. arn heeft
hiervoor een overeenkomst gesloten met
de gezamenlijke importeurs van auto’s

vertegenwoordigd door de rai-vereniging.
Op parallel geïmporteerde auto’s wordt
sinds 1 januari 2007 geen verwijderings-
bijdrage meer geheven. 

Stichting Auto & Recycling 
vooruitzichten
De heroriëntatie op de strategie heeft
onder meer geleid tot een nieuwe
organisatiestructuur die sinds 1 oktober 
2008 van kracht is. Het actief in de markt
uitzetten van de kennis en expertise van
arn is hierbij een belangrijke nieuwe
doelstelling. In 2008 is het startschot
gegeven voor de bouw van de scheidings-
installatie in Tiel. In mei 2009 is de 
operatie in Tiel een volgende fase inge-
gaan met de oplevering van de gebouwen.
arn Recycling Services zal zich in 2009
breed aan de markt presenteren.
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De visie van arn amheidop duurzaa
woord enis helder; het milieuverantw
expertise efficiënt inzetten van haar e

voor recycling. arn inds de levert si
drage aanoprichting al een flinke bijd
pij dooreen duurzamere maatschap
enlijkenhet onderzoeken en verweze
endelijkevan efficiënte en milieuvrie
te auto’s.oplossingen voor afgedankt
iermee is De kennis en ervaring die h

opgedaan wil arn r inzetten nu brede
mobiliteit-ten behoeve van de gehele m
urzaamheid sector. De tijd is rijp om duu
te laten nadrukkelijker naar voren t
ken en aankomen in de beleidsuitsprak
ktijk totte geven hoe deze in de prak
tuk leest uiting komen. In dit hoofdst

8.u over de voortgang in 2008

2008 
recycling 

Per 1 maart 2009 is Hans van de Greef 
in dienst getreden als directeur. Voor 
het ter perse gaan van dit verslag geeft 
hij een indruk van zijn eerste maanden.

Turning waste into raw material 
“De aanloop was allesbehalve een voudig, 
maar inmiddels verloopt de bouw van de 
pst-fabriek voorspoedig. Inmiddels zijn 
de gebouwen opgeleverd. Parallel aan de 
bouw zijn we druk met het aannemen van 
specialisten die straks het recycling proces 
in goede banen moeten gaan leiden. 
Onlangs hadden we een bijeen  komst met 
autofabrikanten, die ons bevestigden dat 
we op de goede weg zijn. Met behulp van 
de post-shredder technieken halen we 
straks nuttige grond- en hulpstoffen uit 
shredderafval. Het shredderresidu wordt 
in vier ruwe fracties gescheiden: metalen, 
kunststof, vezels en een minerale fractie. 
Het terug  gewonnen metaal is dan weer te 
gebruiken voor nieuw metaal; de kunst -

stofmix vervangt onder andere fijn 
kool  poeder als reduceermiddel in hoog-
ovens. De vezelfractie wordt ingezet als 
indikmiddel voor rioolslib en de minerale 
fractie zal in eerste instantie worden 
gebruikt als stut middel in oude mijn-
gangen. Verder doet ons kennis centrum 
in samenwerking met markt partijen 
onderzoek om polyolefine kunststoffen 
te scheiden en in te zetten als grond-
stoffen voor nieuwe kunst stofproducten. 
Voor afnemers van de fracties is het 
belangrijk dat het shredder residu 
zo zuiver mogelijk wordt gescheiden. 
Dat vraagt om aanvullende technieken.

Als de installatie straks gaat draaien, 
kunnen we onze positie als innovator 
verder uitbouwen. Deze technologie staat 

nog in de kinderschoenen, zo staat in België 
een kleine pilot-fabriek. We bewijzen de 
auto-industrie een grote dienst zodra we 
daadwerkelijk in staat blijken te zijn de 95 
procent te halen. En niet in de laatste plaats 
doen we het milieu een groot plezier: de 
180.000 ton shredderafval die nu vrijkomt, 
waarvan 30.000 ton afkomstig is van auto’s, 
gaat namelijk linea recta naar de stortplaats. 
Alleen al die berg rechtvaardigt nu al een 
tweede pst-fabriek. Genoeg groeiperspectief 
dus.”

Hans van de Greef mba,
Directeur arn Recycling
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De-registratie

De keten van autowrakken na introductie van PST

Tweedehands onderdelen Depolutie Shredder PST StortDemontage-materiaalmont

ARN Recycling
Deze business unit heeft een prominente 
rol in het bereiken van de wettelijke 
doelstelling om in 2015 minimaal 95 
procent van het gewicht van de auto te
recyclen.

In 2005 is gekozen voor het bouwen
van een mechanische scheidings-
installatie voor shredderafval. Met het
inzetten van deze zogenaamde post-
shreddertechnologie (pst) worden
nieuwe nuttige grond- en hulpstoffen uit 
shredderafval gehaald, wat zal leiden tot
een hoger hergebruikpercentage. Door de
pst-fabriek verandert het verwerkings-
proces: diverse materialen hoeven 
hierdoor niet meer handmatig uit de auto
worden verwijderd. Deze materialen
worden in het proces na de shredder met 
behulp van pst mechanisch gescheiden.
Dit levert enerzijds een hoger recycling-
percentage op en anderzijds een belang-
rijke bijdrage aan het nog efficiënter 
maken van het systeem.

De pst-fabriek maakt het technisch
mogelijk een belangrijke stap te zetten in
de richting van de 95 procent-doel stelling 
in 2015. Maar techniek alleen is in dit 
opzicht niet voldoende. Ook mark t-
ontwikkelingen zijn van wezenlijk
belang (zie hiervoor ook pagina 32).

De ideale situatie is natuurlijk een
gesloten keten, ook financieel. Dit
betekent dat er uiteindelijk een situatie 
kan ontstaan waarin de toepassing van
pst goedkoper is dan de stortplaats.

Gebeurtenissen in 2008
In 2008 zijn belangrijke stappen gezet in
de realisatie van de pst-fabriek. Het proces 
staat nu goed op de rails, de bouw werk-
zaamheden zijn in een vergevorderd
stadium. De proceslijn wordt in de loop 
van 2009 aanbesteed en geïnstalleerd. De
verwachting is dat de fabriek in het eerste 
kwartaal van 2010 operationeel zal zijn.

Voortgang bouw en vergunningen
De aanloop naar de bouw van de pst-
fabriek is verre van eenvoudig geweest.
De bezwaarprocedure bij de behandeling
van de bouwvergunning heeft veel tijd in 
beslag genomen waardoor in 2007 
nauwelijks voortgang kon worden 
geboekt. Begin 2008 werd uiteindelijk de 

bouwvergunning verkregen en kon 
worden overgegaan tot aankoop van de
grond. Daarnaast is in 2008 een nader
onderzoek uitgevoerd naar de laatste 
stand van de techniek, waarbij een 
drietal technologieën uitvoerig onder de 
loep is genomen. Dit nader onderzoek, in
combinatie met een aanvullend onder-
zoek van het Öko-Institut, heeft de keuze 
voor het VW-SiCon proces herbevestigd. 
Voor de bouw van de proceslijn is het
voornemen om een contract aan te gaan
met een partij (general contractor), die 
verantwoordelijk wordt voor het 
neerzetten van een turn-key recycling-
lijn. arn Recycling neemt vooralsnog zelf 
de exploitatie van de fabriek op zich.

Het onderzoek naar de afzet mogelijk-
heden van de fracties is geïntensiveerd
en er is daarnaast intensief overleg gevoerd 
met de shredderbedrijven over de lever  -
voorwaarden van het shredder afval aan
de pst-fabriek. 

Afzetmarktonderzoek pst-fracties
De afgelopen jaren is uitgebreid onder-
zoek gedaan naar de afzetmogelijkheden
voor de materiaalstromen uit de pst-
fabriek. Voor de eerste stap naar een 
hoger hergebruikpercentage zijn
verschillende mogelijkheden voor-
handen. Voor de vervolgstappen naar 
uiteindelijk 95 procent in 2015 zijn 
onderzoeken gestart. Daarnaast blijft 
het vinden van de meest hoogwaardige
vormen van verwerking een continu
proces. De onderzoeken richten zich op 
de vezelfractie, de kunststoffractie en de
minerale fractie.

De vezelfractie wordt na bewerking
ingezet bij waterzuivering als filter-
materiaal. Het vervangt het koolstof dat 
nu wordt gebruikt. Uit onderzoek blijkt
dat de vezelfractie daarnaast eigen-
schappen heeft die perspectief bieden
voor gebruik als brandstof. De onder-
zoeken en proeven hiervoor zijn in 2007
begonnen en worden voortgezet. 

Hoe grondiger de scheiding van de
kunststoffractie plaatsvindt, hoe beter 
deze tot waarde te brengen is. Daarom is
het van belang om de juiste techniek te 
selecteren. In de pst-fabriek wordt tijdens 
de eerste fase een PVC-arme kunst-
stoffractie geproduceerd. Deze fractie 

wordt ingezet als reductiemiddel in 
hoogovens en vervangt het nu gebruikte 
fijn koolstof. Het onderzoek voor de 
volgende fase richt zich op een verdere 
scheiding van de kunst stofmixen.
De centrale onderzoeksvraag hierbij is
welke techniek de zuiverste scheiding 
tegen de laagste kosten genereert, 
waarbij materiaalrecycling de voorkeur 
heeft boven thermische verwerking. 

De minerale fractie telt zwaar mee in 
het hergebruikpercentage, aangezien dit 
in gewicht een aanzienlijk deel van het 
shredderafval is. De hoeveelheid die kan 
worden geproduceerd loopt in de tien-
duizenden tonnen per jaar. Van iedere 
kilo materiaal die in de pst-fabriek wordt 
verwerkt, komt ongeveer een kwart in de
minerale fractie terecht. Het is tevens een 
fractie die moeilijk te verwerken is
vanwege verontreinigingen. In eerste
instantie zal de minerale fractie worden
ingezet als stutmiddel in oude mijn-
gangen. Om tot een bruikbaar eind-
product te komen, zijn mechanische 
scheidingstechnieken op de langere 
termijn niet afdoende. Een van de
oplossingen kan liggen in een hoge-
temperatuurmethode, waarbij het zand 
smelt en alle verontreiniging, zoals
bijvoorbeeld olie, verbrandt. Wat dan 
overblijft is metaal en gesmolten zwart-
glas. Het – niet doorzichtige – glas heeft 
een hoge decoratieve waarde en is voor
verschillende toepassingen bruikbaar,
zoals aanrechtbladen, vloeren en 
gevelbekleding.

Stortverbod shredderafval 
De wetgeving inzake het storten van 
shredderafval is in de ons omringende 
landen niet eenduidig. In Duitsland is het 
storten van shredderafval sinds juni 2005
verboden. Veel van het shredder afval
wordt met enige voorbewerking verbrand
en een deel wordt nog gestort. In België
geldt een stortverbod voor Wallonië,
terwijl in Vlaanderen nog gewoon mag
worden gestort. In Neder land is het 
stortverbod sinds 1 januari 2009 van
kracht. De stortplaatsen hebben een 
ontheffing voor het storten van shredder-
afval totdat de pst-fabriek operationeel 
wordt. De harmonisatie van het stort-
beleid voor shredderafval en de hand-

having daarvan in de omringende
eu-lidstaten is een cruciale factor voor 
succesvolle implementatie van pst-
initiatieven.

Subsidieaanvragen
In verband met de komende investering 
voor de pst-fabriek zijn de subsidie-
mogelijkheden geïnventariseerd. Hieruit
zijn twee aanvragen voort gekomen, 
waarvan de aanvraag binnen het 
Programma Milieu & Technologie van
SenterNovem inmiddels is toegewezen.
Dit programma stimuleert de Neder-
landse industrie bij het ontwikkelen en
toepassen van innovatieve processen,
producten en diensten. Daarbij is belang-
rijk dat in vergelijking met gangbare 
alternatieven het milieu substantieel
minder wordt belast. In 2009 kan arn

aanspraak maken op deze subsidie.

Installatie Kallo
Op verzoek van arn heeft SiCon GmbH 
de installatie op het terrein van de 
BelgianScrap Terminal in Kallo
uitgebreid. Opgenomen is nu een
machine voor productie van de minerale
fractie uit shredderafval. Deze zogeheten 
zigzag classifier kan enkele tonnen 
materiaal van goede kwaliteit per uur 
produceren. Dit materiaal gaat onder 

meer gebruikt worden voor grootschalige
testen ten behoeve van de afzet van
materiaal uit de pst-fabriek. 

Vooruitblik ARN Recycling
Als de pst-fabriek volledig operationeel is 
heeft deze een capaciteit van 100.000 ton 
per jaar. In 2010 zal begonnen worden 
met het draaien van één shift, waarmee
35.000 ton verwerkt kan worden. Deze
hoeveel heid komt ongeveer overeen met
de Nederlandse hoeveelheid automotive 
shredder residu asr. Met de shredder-
bedrijven die de Nederlandse wrakken 
verwerken zal worden afgesproken dat
ook daadwerkelijk automotive shredder
residu wordt aangeleverd en dus geen
mix. In 2011 zal onderzocht worden hoe de
resterende capaciteit ingezet kan worden 
voor ander shredder residu (SR). Dit zal
arn doen in nauw overleg met de
betrokken marktpartijen.

Op deze manier kan de maat-
schappelijke bijdrage van arn aan de
oplossing van het afvalprobleem
aanzienlijk worden vergroot. 

In 2010 zal met het vw-SiCon proces 
een recyclingpercentage van ongeveer 
90% worden gerealiseerd. Door nauwe 
samenwerking tussen arn Recycling, het
kenniscentrum en externe partijen is het
streven om zo spoedig mogelijk de 95% te 

bereiken. Een toegesneden r&d

programma zal moeten leiden tot een
hoger percentage materiaalrecycling 
(materiaalhergebruik), verbetering van 
het procesdesign en verbreding van
afzetmogelijkheden voor de pst-
producten. Gezien het innovatieve 
karakter van het scheidingsproces zal
r&d een continue activiteit blijven.

Zie voor de werking van de PST-Technologie
de infographic op pagina 23–26.

In 2010 zal begonnen worden met 
het draaien van één shift, waarmee 
35.000 ton verwerkt kan worden. 
Deze hoeveelheid komt ongeveer 
overeen met de Nederlandse 
hoeveelheid automotive shredder 
residu (asr). 



2008 
regie 

Ontmantelen van airbags
Voor het buiten neutraliseren van 
pyrotechnische delen uit autowrakken 
ontwikkelt ARN een cabine waarin 
de emissie wordt afgezogen en geen 
geluidshinder plaatsvindt.

2008 
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ARN Auto Recycling
Dit bedrijfsonderdeel vertegenwoordigt 
alle operationele activiteiten van het 
‘oude arn’. Het is daarmee verant-
woordelijk voor het milieuverantwoord
en efficiënt behalen van de wettelijke
recycling doelstelling. Om deze doel-
stelling te behalen is het van groot
belang dat de benodigde technische 
mogelijkheden voorhanden zijn. Dat is
het werkterrein van arn Recycling, de
pst-fabriek. Het is de verantwoordelijk-
heid van arn Auto Recycling om middels
het vergroten van het marktaandeel een
bijdrage te leveren aan deze wettelijke
doelstelling. Nu heeft arn Auto 
Recycling een marktaandeel van
ongeveer 85%. Daarnaast heeft arn Auto 
Recycling een belangrijke rol in het 
monitoren van de keten en het 
rechttrekken van mis standen in de
keten.

Vergroten van het marktaandeel
arn werkt samen met 252 auto-
demontagebedrijven. Deze bedrijven
hebben in 2008 85% van het totale aanbod
autowrakken gedemonteerd. Eén van de
kerndoelstellingen van arn is dit markt-
aandeel te verhogen. arn heeft immers de 

verantwoordelijkheid voor het gehele 
rijdende wagenpark in Neder land.
Een belangrijke uitdaging voor arn is 
ervoor te zorgen dat het huidige bestand 
van 252 autodemontagebedrijven met arn

blijft samenwerken. De komst van de
pst-fabriek zorgt ervoor dat minder
materialen gedemonteerd hoeven te 
worden. De demontagebedrijven hebben 
de afgelopen jaren echter in hoge mate
bijgedragen aan het bereiken van de
hergebruikdoelstelling van 85% van het
gewicht van een autowrak. Een deel van 
de autodemontagebedrijven heeft het idee 
dat, met de komst van de pst-fabriek, hun
inspanningen en de geleverde prestaties 
nu teniet worden gedaan. arn zet zich
daarom in om blijvend toe gevoegde
waarde aan deze bedrijven te kunnen 
bieden, zodat het ook voor hen voldoende 
interessant blijft om de samen werking te 
continueren. Auto demontage bedrijven
zijn en blijven cruciaal in het behalen van
de over koepelende recycling doelstellingen
en dus de duurzaamheid sambitie.

Ondersteuning bij (nieuwe) 
demontagetechnieken
Het verwerkingsproces van autowrakken 
is continu aan verandering onderhevig. 

Enerzijds omdat de samen stelling van
auto’s verandert, wat nieuwe onder zoeks-
trajecten en implementatie van nieuwe
demontage technieken vereist. Anderzijds
wordt voor bestaande werk wijzen voort-
durend gezocht naar het efficiënter 
inrichten van de keten. Een overzicht van
de projecten in dit kader:

Airbags en gordelspanners
Vanaf oktober 2007 bestaat de verplichting 
– volgens het Besluit beheer autowrakken 
(Bba) – om pyrotechnische onderdelen 
(airbags en gordelspanners) onschadelijk
te maken.

In samenwerking met een groot aantal
bedrijven is een norm ontwikkeld om deze 
materialen (milieu)veilig onschadelijk te 
maken, de nen 7557. In 2006 was arn

initiatiefnemer in de ontwikkeling van 
deze norm, waarbij de veiligheid in de 
keten een essentiële rol speelde. Onder 
supervisie van het Nederlands 
Normalisatie Instituut (nen) is een 
normcommissie in het leven geroepen met
daarin alle belan g hebbende partijen:
stiba, focwa, autofabrikanten, auto-
demontagebedrijven, shredders, arbo-
specialisten en airbagexperts. Al deze
partijen zijn betrokken geweest bij de 
totstandkoming van nen 7557.

Voordat de norm definitief werd, vond 
uitgebreid vooronderzoek plaats . Daarbij 
kwamen de volgende aspecten aan bod:
gezondheid, veiligheid, milieuvriendelijk-
heid, efficiency en kosten. Tevens is in 
2008 nader onderzoek gedaan naar
ergonomie, geluidsemissie en afzuig-
installaties. Een specialistisch ergonomie-
adviesbureau heeft in opdracht van arn

praktijkonderzoeken verricht waarbij werd 
gekeken naar de geluids- en lichamelijke 
belasting van een demonteur tijdens het 
neutraliseren van airbags en gordel-
spanners. De resultaten en aanbevelingen 
die uit dit onderzoek naar voren kwamen, 
zijn alle van invloed geweest op de 
definitieve norm nen 7557. Rekening 
houdend met zowel de wettelijke als de
nen 7557 richtlijnen heeft arn

voorzieningen ontwikkeld waarmee 
airbags en gordel spanners veilig en
milieuverantwoord kunnen worden
geneutraliseerd. In september 2008 is de
norm nen 7557 definitief geworden.

arn heeft besloten om alle auto-
demontagebedrijven in het netwerk te
faciliteren met voorzieningen waarmee 
airbags en gordelspanners veilig, milieu-
verantwoordelijk en efficiënt onschadelijk 
worden gemaakt.

Informatiebijeenkomsten
In 2008 heeft arn zes informatie bijeen-
komsten voor autodemontage bedrijven 
georganiseerd over de onderwerpen 
airbags en gordelspanners. Tijdens de
bijeenkomsten ontvingen de auto-
demontagebedrijven nadere informatie 
over nen 7557, het gewijzigde Bba en de 
nieuw ontwikkelde voorzieningen.
Daarnaast werden de voorzieningen
gedemonstreerd en konden de auto-
demontagebedrijven aangeven of zij 
interesse hadden in de voorzieningen 
waarmee airbags en gordelspanners 
kunnen worden geneutraliseerd. 229 bij
arn aangesloten autodemontagebedrijven
hebben aangegeven hiervan gebruik te 
willen maken. 

Om de installaties daadwerkelijk in 
gebruik te nemen dient ieder auto-
demontagebedrijf een schriftelijke
melding te doen in het kader van de
geldende provinciale milieuvergunning. 
Om de bedrijven hierbij te ontlasten, heeft
arn het indienen van deze melding 
uitbesteed aan een advies bureau. Zodra de 
provincies hun akkoord geven op de
zogeheten 8.19 meldingen, worden de
voorzieningen uitgeleverd en kunnen de 
autodemontagebedrijven starten met het 
neutraliseren van airbags en gordel-
spanners. Naar verwachting zullen alle
autodemontage bedrijven in het derde
kwartaal van 2009 uitgerust zijn met 
geschikte apparatuur.

Droogleginstallaties bij 
autodemontagebedrijven
In 2003 is arn begonnen met het plaatsen 
van droogleginstallaties bij de aangesloten
autodemontagebedrijven. In 2006 is de 
laatste droogleginstallatie geplaatst en er 
staan inmiddels 221 vaste systemen in
Nederland. Indien een autodemontage-
bedrijf het contract met arn opzegt, wordt
de droogleginstallatie afgebroken en bij
een ander bedrijf geplaatst. In 2008 zijn 
drie systemen door contractbeëindiging 

afgebroken, waarvan inmiddels twee
systemen bij andere aangesloten auto-
demontagebedrijven zijn herplaatst. 

De techniek van de droogleginstallaties
wordt nog steeds verder verfijnd en
verbeterd. Een voorbeeld van innovatie is 
het gebruik van betere sensoren die 
aan geven hoe vol de tank is. De inzamelaar 
kan contact opnemen met het auto-
demontagebedrijf om te informeren naar
het vloeistoffenpeil in de tanks. Op deze
manier kan de inzamelaar zijn vervoers-
bewegingen goed afstemmen op de
hoeveelheid vloeistoffen, waardoor het 
totale aantal vervoers bewegingen minder
wordt.

Autodemontagebedrijven 
klaarstomen voor de toekomst
Autodemontagebedrijven zijn een 
belangrijke eerste schakel in de recycling-
keten van autowrakken. Daarom is het van 
belang te weten hoe de toekomst van deze 
branche eruit ziet, wat de rol van de
bedrijven wordt en hoe de samenwerking 
met arn eruit kan zien. Enerzijds biedt
arn over de expertise om een goede
inschatting te kunnen maken over hoe 
deze toekomst eruit komt te zien, ander-
zijds zal arn een rol spelen in het
vormgeven van een duurzame toekomst 
door het aangaan van belangrijke
allianties.

Autodemontage op Maat
In 2007 is arn het project ‘Auto demontage 
op Maat’ gestart. Doel van het project is
om kennis te verzamelen en hierdoor een
visie te ontwikkelen over de toekomstige 
rol van auto demontage bedrijven in de
recycling keten. Deze rol verandert door 
marktontwikkelingen, zoals een dalend 
wrakkenaanbod en een toenemende
complexiteit van de auto. 

Met de uitkomsten van dit project
verschaft arn inzicht in trends en
ontwikkelingen die de toekomst van de 
sector gaan bepalen. Voor auto demontage-
bedrijven is een bedrijfscan ontwikkeld.
Deze ondersteunt een bedrijf bij het
bepalen van de strategie. In 2008 is door
een extern adviesbureau bij 18 auto-
demontage bedrijven een bedrijfscan
uitgevoerd. De getallen uit deze scans 
leveren gegevens op voor een benchmark,
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waardoor de bedrijven zich kunnen meten
met de markt. In de loop van 2009 zullen 
de uitkomsten van het onderzoek en de
benchmarkgegevens aan de branche 
worden gepresenteerd.
In 2008 is, mede op basis van de resultaten
van dit onderzoek, door arn de relatie met 
de autodemontagebranche opnieuw 
gedefinieerd.
Speerpunten voor het beleid die hieruit
naar voren kwamen, zijn:
– bestrijden van oneerlijke concurrentie
– marktaandeel van arn vergroten

Allianties voor de toekomst
Samenwerken met de overheid
ministerie van VROM: sloopregeling
De bovag en de rai-vereniging hebben bij 
de overheid geruime tijd voor het invoeren
van een sloopregeling gepleit. Een sloop-
regeling is een stimulerings regeling die
als doel heeft om oude, vervuilende auto’s 
van de weg te halen en te vervangen door 
jongere, schonere auto’s. Om dit doel te
bereiken ontvangt de eigenaar van een 
oude, vervuilende auto een financiële 
vergoeding als hij zijn auto laat slopen. 
De invoering van een dergelijke regeling
heeft een gunstig effect op zowel het 
milieu als de economie. Omdat de besluit-

vorming en de invoering van een
landelijke sloopregeling lang op zich heeft
laten wachten, zijn er door diverse partijen 
in de afgelopen periode op dit vlak 
meerdere initiatieven ontplooid.
In 2008 heeft arn in opdracht van
de brancheorganisaties bovag en rai-
vereniging een rapport geschreven waarin
staat beschreven op welke manier een 
eventuele landelijke sloopregeling succes-
vol ten uitvoer gebracht kan worden. 
Hierbij is gekeken naar de haalbaarheid, de
milieu effectiviteit en de financiële
voorwaarden van het opzetten en
uitvoeren van een dergelijke regeling voor 
personenauto’s en lichte bedrijfswagens.

Dit rapport hebben bovag, rai-
vereniging en arn aangeboden aan
minister Cramer (vrom). Het rapport is 
door de minister positief ontvangen.

Het Rijk heeft in april 2009 bekend-
gemaakt 65 miljoen euro ter beschikking 
te stellen voor een regeling. Namens de 
automobielbranche draagt arn daar nog 
eens 20 miljoen euro aan bij.

In vervolg hierop worden veel 
initiatieven ontplooid vanuit het bedrijfs-
leven die aansluiting zoeken op de 
nationale regeling. arn onderhoudt met 
een aantal van deze partijen nauwe

contacten om zoveel mogelijk gebruik te 
maken van elkaars expertise en 
mogelijkheden om gezamenlijk tot een
maximaal resultaat te komen.

Rijkswaterstaat: aanspraak op 
ontraceerbare voertuigen
In november 2008 is arn met Rijkswater-
staat een samenwerking overeenkomst
aangegaan voor een pilot van 1 jaar. De 
overeenkomst houdt in dat Rijkswater-
staat alle voertuigen beschikbaar zal
stellen aan arn die zijn achtergelaten
langs de weg (met een economische 
waarde van minder dan a 500,-). Het gaat
om voertuigen waarvan de eigenaren niet 
traceerbaar zijn, of zich niet melden. 

arn stelt deze vrijkomende voertuigen
(ongeveer 2.000 op jaarbasis) beschikbaar 
aan alle autodemontage bedrijven die 
hiertoe een overeenkomst zijn aangegaan. 
In november zijn alle arn autodemontage-
bedrijven schriftelijk benaderd om deel te 
nemen aan het Rijkswaterstaatproject. In
totaal hebben 110 bedrijven hierop 
gereageerd en zijn een overeenkomst 
aangegaan. Deze bedrijven maken 
daarmee aan spraak op voertuigen die via
Rijkswater staat in hun nabije omgeving
vrijkomen. 

StiBat
Eind september 2008 is het Besluit beheer
batterijen en accu’s in werking getreden. 
Een van de gevolgen hiervan is dat 
producenten, importeurs en fabrikanten 
verplicht zijn bij het ministerie van vrom

te melden hoeveel accu’s en batterijen zij 
op de Nederlandse markt brengen. arn en
de Stichting Batterijen (StiBat) hebben de
handen ineen geslagen om een systeem te
ontwikkelen, zodat de deelnemers via een 
collectieve regeling aan deze eis kunnen 
voldoen. 

arn verzorgt voor alle fabrikanten en
importeurs van autoaccu’s en High Voltage 
accu’s een collectieve mede deling en de
jaarlijkse verslaglegging aan het Ministerie
van vrom. De mede deling en de jaarlijkse
verslag legging hebben betrekking op 
zowel de ingebouwde accu’s in nieuwe
voertuigen als de losse ‘after market accu’s’. 
Daarnaast zorgt arn voor een landelijk
dekkend netwerk van afgifte punten, waar
de particuliere eind gebruiker zijn accu

kosteloos kan inleveren. Via verschillende 
media zullen de eind gebruikers geïn-
formeerd worden over de afgiftepunten.

Ketenmonitoring
Naast het vergroten van het markt aandeel
door een goede samen werkingspartner te 
zijn, legt arn ook verantwoording af over
een milieu verantwoorde recycling van
afgedankte voertuigen. Hiervoor zijn 
betrouwbare en verifieerbare gegevens uit 
de keten nodig. Het ketenmonitoring-
systeem dat hiervoor is opgezet, maakt 
gebruik van gegevens van het RDW en de
keten partners. arn werkt met alle partijen 
in de keten van autowrakken samen;
vanaf de levering van het autowrak bij het 
autodemontagebedrijf tot de verwerking 
van het restant bij de verwerkings- en
shredderbedrijven. De informatie die van 
alle ketenpartners wordt verlangd, stelt
arn in staat opdrachtgevers en wet-
gevende instanties te voorzien van 
verifieerbare recyclinggegevens.

Milieuverantwoorde recycling staat of 
valt met een gelijk speelveld voor 
betrokken partijen in de keten. Het
bestrijden van oneerlijke concurrentie is 
dan ook een belangrijke doelstelling.

Bestrijden van oneerlijke concurrentie
Oneerlijke concurrentie tussen auto-
demontagebedrijven heeft vooral
betrekking op het verschillend omgaan 
met milieuwetgeving. Het bestrijden van
oneerlijke concurrentie tussen auto-
demontagebedrijven kan alleen door
eenduidige handhaving van wetgeving 
door de overheid. arn neemt hiertoe deel
aan verschillende overlegstructuren, om 
de milieu standaard te verhogen waarmee
in Nederland met autowrakken wordt
omgegaan. vrom Inspectie heeft in 2008
het programma ‘Vernieuwing toezicht 
afvaldomein’ gedefinieerd. arn neemt in 
het kader van dit programma – evenals 
stiba – in verschillende projectgroepen
deel. 

Om landelijk een goede afstemming en 
een eenduidige handhaving voor de
autodemontagebedrijven te stimuleren, 
initieert arn een handhavingoverleg. In
dit viermaandelijkse overleg zijn vanuit 
alle provincies vertegenwoordigers 
aanwezig. Er vindt uitwisseling van

Ketenpartner 
“Samenwerking is voor ons cruciaal. In 
het monitoringsysteem van arn Auto 
Recycling maken we intensief gebruik 
van gegevens van de RDW en de 
ketenpartners. We hebben overeenkomsten 
met autodemontage bedrijven, met 
inzamelaars en met verwerkings- en 
shredderbedrijven. Zonder die nauwe 
samenwerking zouden we geen verifieer-
bare recyclinggegevens hebben. Die 
samenwerking loopt uitstekend, maar het 
kan natuurlijk altijd beter. We hebben een 
marktaandeel van 85 procent en er is ons 
veel aan gelegen om ook de resterende 15 
procent aan boord te krijgen. Bijvoorbeeld 
door maatwerk overeen komsten aan te 
gaan. Kijk, nu is het zo dat wij 252 
aangesloten auto demontagebedrijven 
hebben. Die hebben allemaal een 
kwaliteitsmanagement systeem dat 
aansluit op onze werkwijze. Die relatie 

willen we graag intensiveren door ze te 
helpen bij het verder professionaliseren 
van hun bedrijfs voering. Neem 
bijvoorbeeld het tracking systeem voor 
onderdelen van onze aandeelhouders 
Focwa en Bovag: dat zou veel makkelijker 
moeten kunnen worden ingepast in het 
kwaliteitsmanagement systeem van de 
bedrijven waarmee wij samenwerken. 
Daarover zijn wij sinds enige tijd in 
gesprek. We komen steeds dichter bij een 
oplossing. Gelukkig zien we bij steeds 
meer autobedrijven het besef ontstaan 
dat milieuverantwoord ondernemen bij 
henzelf begint en dat daarmee de markt 
van gebruikte onder delen sterk kan 
groeien. Wat zeker helpt, is dat we 
inmiddels een onafhankelijke bedrijfscan 
hebben voor autodemontage bedrijven. De 
scan, waaraan wij voor een deel mee-
betalen, is bedoeld om auto demontage op 
maat te realiseren. Vanaf mei 2009 

houden we hiertoe regio bijeenkomsten, 
waar we uitleggen waarom een scan zeer 
interessant kan zijn. De marktontwikkeling 
vraagt namelijk om autodemontage op 
maat. Dit jaar, in 2009, verwachten we 
een stijging van 178.400 naar 195.000 
sloop auto’s. De gevolgen van de krediet-
crisis zijn ook merkbaar in de vraag naar 
grond stoffen. Dat heeft direct gevolgen 
voor de afzet van de zogenoemde arn-
materialen. Naast de bestaande kanalen 
zullen we daarom ook op zoek gaan naar 
nieuwe afzetkanalen. Genoeg werk aan 
de winkel dus, maar we moeten het wel 
op elkaar afstemmen. Anders komen we 
nooit boven de 95 procent die ‘Brussel’ ons 
voorschrijft voor 2015.”

ir. Aarnout van Duuren,
Algemeen manager arn Auto Recycling 
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Uitval wagenpark

Afgemeld bij rdw als autowrak

209.427

Afgemeld via arn-systeem

178.450

Afgemeld door niet-arn-bedrijven

23.648

Slopen in eigen beheer

7329
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From waste to  raw material
Dankzij de PST-fabriek wordt in 
2010 al ongeveer 90% van de 
autowrakken hergebruikt. Een 
belangrijk deel van het proces in 
beeld.

1 De PST-fabriek verwerkt
het shredderafval.

2 Met een ronddraaiende 
magneet  worden de 

kleinere ijzerdelen gescheiden.

3 Met een eddy
current worden de 

non-ferro’s gescheiden.

4 Een airknife scheidt de zware delen. 
Door lucht door een gat te blazen, 

kunnen lichtere delen het gat overbruggen. 
Zwaardere delen, die de hamermolen
niet aankan zoals RVS en steen,
vallen in het gat. 

5 Het restant wordt fijnge-
malen in een hamermo-

len waarna het wordt gezeefd.

6 De kleinste fractie wordt 
door luchtscheidingstechniek 

van stof en microvezels ontdaan, 
restant is de zandfractie.  

7 De deeltjes groter dan
5 mm worden geagglo-

mereerd. Dit vormt uiteindelijk 
de vezelfractie.

8 Deeltjes worden door een 
grinder fijngemalen. 

Hierna worden de non-ferro’s 
door dichtheidscheiding 
gescheiden.

9 Lucht wordt in een 
zigzagclassifier 

omhoog geblazen. De 
fractie daalt.

d

e

deeltjes
groter dan

5 mm

deeltjes
tot 30 mm

deeltjes
1 tot 5 mm

reststromen 
en mineralendeeltjes tot

1 mm

stof,
microvezels

lucht

lucht

Mineralen

RVS

IJzer

Mineralen

Vezels

PVC
Eddy current

Een apparaat dat een magnetisch veld opwekt. 
Hierin gedraagt een geleidend deeltje (non-
ferro) zich als de tegengestelde magneet, 
waardoor het wegspringt. Het ene non-ferro 
deeltje is meer geleidend dan de ander 
waardoor het ene deeltje verder wegspringt 
dan de ander. 

en.

in  10  stappen

From waste to raw material
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Groen ontdoen van reststromen
“We zijn in het najaar van 2008 begonnen 
om onze recycling services in de markt te 
zetten. Automotive bedrijven kunnen bij 
ons terecht als ze één loket willen voor 
hun afval. Wat dat betreft opereren 
we als een soort hoofdaannemer. 
We nemen alle rompslomp uit handen en 
leveren gemak. In de automotive branche 
werken bedrijven vaak nog met veel 
verschillende afnemers. Eén voor 
afgewerkte olie, één voor accu’s et cetera, 
soms wel negen afnemers in totaal. 
Uit marktonderzoek is ook gebleken dat 
veel ondernemers niet goed weten wat ze 
wel en niet moeten scheiden en ze geven 
weinig aandacht aan verbeteringen in de 
keten. Waarom zouden ze ook, het zijn 

tenslotte geen afvalspecialisten. De 
essentie van arn Recycling Services is 
dan ook dat we de milieudruk in de keten 
willen verminderen.

ARN Recycling Services is er niet alleen 
voor autobedrijven, maar ook voor 
landbouwmechanisatie- en transport-
ondernemingen. We hebben de afgelopen 
dertien jaar veel ervaring opgebouwd bij 
het selecteren van afnemers. Samen met 
hen zijn we in staat om afval slim in te 
zamelen en milieuverantwoord te 
verwerken. Samen met de klant maken 
we een inschatting, waarbij we onder 
meer kijken naar de gunstigste ophaal-
frequentie. We kennen de wettelijke 
regels en werken alleen samen met 
erkende bedrijven. Daardoor zijn we in 

staat een compleet concept aan te bieden 
onder het motto ‘Groen ontdoen’. Hiermee 
zijn we uniek in Nederland. Wij regelen de 
hele keten, kopen diensten in en geven 
advies aan ondernemers. Door bijvoor-
beeld slimmer in te kopen kun je afval 
voorkomen. Al met al zijn we een milieu-
gedreven organisatie. Ons doel is om 
vrijkomende afvalstoffen zo veel mogelijk 
te reduceren. En dat allemaal op een zo 
duurzaam en zo goedkoop mogelijke 
manier.”

ir. Annemieke van Burik,
Algemeen manager arn Recycling 
Services

goede mogelijkheid om elkaar te informeren
over nieuwe ontwikkelingen en om 
integraal misstanden aan te pakken.

Aanpakken van illegaliteit
De bedrijven die afspraken en regels
naleven hebben last van de bedrijven die de
regels aan hun laars lappen. Milieu-
verantwoord omgaan met auto wrakken 
vergt investeringen. Bedrijven die dit
volgens de regels doen ondervinden hierin
dus een financieel nadeel ten opzichte van 
bedrijven die dit minder nauw nemen.
arn streeft ernaar om het kwaliteitsniveau 
waarop met autowrakken in Nederland 
wordt omgegaan nog verder te verhogen.
Daarom neemt arn deel aan verschillende
overleggen die beogen de illegaliteit in de 
autobranche aan te pakken. De informatie 
die hierbij wordt uit gewisseld, geschiedt 
niet op individueel bedrijfsniveau maar met 
kengetallen en praktijkgedreven ervaringen
van de deelnemende partijen. Al met al
helpen deze overleggen om de gehele 
branche naar een hoger niveau te brengen.

ARN Recycling Services
arn Recycling Services is opgericht als volle 
dochter van arn. Dit bedrijf is als
zelfstandige organisatie opgezet om naast 
en in aanvulling op de bestaande arn-
activiteiten diensten te kunnen aan bieden
in het afvalbeheer van auto gerelateerde
materialen. Deze diensten zullen leiden tot 
een kosten verlaging van de Stichting Auto 
& Recycling en dragen tegelijkertijd bij aan 
een efficiënte en milieuverantwoorde 
recycling van dit type materialen. arn

Recycling Services kan hierbij putten uit de 
jarenlange ervaring van arn op het gebied 
van materialen, logistiek, monitoring en
recyclingkennis.

Het inzamelen van afvalstromen die 
vrijkomen tijdens de gebruiksfase van de 
auto past binnen de statutaire doel-

stellingen van de Stichting Auto & 
Recycling. arn ziet dit als een logische
uitbreiding van de activiteiten van de
Stichting. Met regelmaat is vanuit de
auto branche, de toeleveranciers en de
afnemers van materialen de vraag gesteld 
of arnf  een rol zou kunnen vervullen bij het
inzamelen van afvalstoffen. De oprichting
van arn Recycling Services is hierop het
antwoord.

Het opgebouwde inzamelnetwerk en de 
materialen, die in belangrijke mate gelijk
zijn aan de materialen die vrijkomen van
autowrakken, maken deze stap logisch en
praktisch haalbaar.

Gebeurtenissen in 2008
In 2008 is op kleine schaal begonnen met 
het benaderen van de markt. Aangeboden
wordt een totaalpakket voor de inzameling 
en verwerking van afvalstoffen in de
mobiliteitsector. Hierbij wordt gebruik-
gemaakt van de hoge kwaliteitseisen van
arn voor de inzameling en verwerking van
afval stoffen. Het streven is om te fungeren
als één adres voor bedrijven in het netwerk,
een plek waar alle afvalstromen kunnen
worden aangemeld en afgevoerd; ook de
stromen die niet direct van de voer tuigen
afkomstig zijn, bijvoorbeeld papier en
karton. Op deze manier hebben bedrijven
slechts één factuur en één contact persoon.
arn Recycling Services zorgt ervoor dat de 
verschillende afvalstromen op een milieu-
ver antwoorde wijze worden afgevoerd en
verwerkt. 
Daarnaast wordt advies gegeven over het 
verminderen van de milieudruk in de
doorgangen van voer tuigen bij garage-
bedrijven. Hiervoor is een arn-milieuscan 
ontwikkeld, waarmee ondernemingen goed 
inzicht verkrijgen in de afvalstromen
binnen het bedrijf en of milieuverantwoord
wordt gewerkt.

In de toekomst kan deze arn-milieuscan
ook dienen als benchmark, zodat bedrijven
kunnen zien hoe ze het doen ten opzichte
van branchegenoten.

arn Recycling Services heeft ook het 
inzamelen en verkopen van gebruikte accu’s
als bedrijfsactiviteit. Dit gebeurt bij 
auto demontagebedrijven en partijen in de
vervangingsmarkt.

Vooruitblik ARN Recycling 
Services
arn Recycling Services verwacht haar
ambities te kunnen realiseren. arn

Recycling Services is nog maar net van 
start gegaan en heeft nu al enkele tien-
tallen klanten. Vanuit de duur zaam heid-
visie van arn is arn Recycling Services
een succes wanneer de bedrijven uit het
netwerk door de ondersteuning een 
belangrijke verbeterslag kunnen maken in 
het op een verantwoorde manier omgaan
met afvalstromen. Er worden momenteel
veel gesprekken gevoerd met importeur,
dealer- en holding organisaties; op dit 
niveau is de behoefte aan een maatwerk-
oplossing op het gebied van duurzaam 
omgaan met reststromen groot. arn

Recycling Services kan hier een aanzien-
lijke toegevoegde waarde leveren, met
voordelen (gemak en service tegen mark t-
conforme tarieven) voor de individuele 
ondernemer. Vanuit financieel oogpunt is
het voor het succes ook belangrijk om een 
zekere omzet met de activiteiten te
genereren.

“Milieuverantwoorde recycling staat of valt 
met een gelijk speelveld voor betrokken 
partijen in de keten. Het bestrijden van 
oneerlijke concurrentie is dan ook een 
belangrijke doelstelling.”

Uitval wagenpark

Kenteken ingenomen Geëxp

259.275468.702 209.427

porteerd Autowrak

275 209.427
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2008 
kennis-
uitwisseling

ARN Consulting
In de nieuwe strategie heeft arn de doelstelling
opgenomen zich sterker te profileren als expertise  -
centrum. In het laatste kwartaal van 2008 is een
begin gemaakt met de inrichting van het
Kenniscentrum binnen de organisatie. De kennis en
expertise die in het Kenniscentrum is en wordt 
ontwikkeld, breidt zich uit naar milieu- en recycling
issues gedurende de gehele levensduur van
mobiliteits producten. Het Kenniscentrum doet
onderzoek en voert projecten uit voor de interne 
klanten en stelt voorts tegen marktconforme voor-
waarden kennis ter beschikking aan derden. Voor
deze externe activiteit wordt in 2009 arn Consulting 
opgericht.
Het Kenniscentrum bestrijkt vier kennisdomeinen:
– keteninrichting
– verwerking
– trends en statistieken
– wet- en regelgeving
Vanuit deze kennisgebieden worden twee producten
geleverd: consultancy op projectbasis en periodieke
informatie.

Kenniscentrum in 2008
Expertise op het gebied van recycling en 
ketenregie
arn kan als geen ander kennis onderbouwen met
praktische uitvoering. Veel kennis is toegepast in
activiteiten die arn ook zelf bedrijft. Het arn-
systeem voor recycling van autowrakken wordt door
arn zelf aangestuurd. Het verwerken van rest-

stromen uit het shredderproces wordt in een eigen
fabriek gedaan. Dit zijn twee sprekende voorbeelden 
van het op praktische wijze toepassen van kennis.
De combinatie van kennis en praktische ervaring 
maakt arn tot een expertise centrum.

Allianties
CreaSolv® project in samenwerking met Toyota
Tot op heden heeft de mechanische verwerking op
industriële schaal van shredder residu zich 
geconcentreerd op de terugwinning van fracties die
rijk zijn aan koolstof en een hoge calorische waarde 
hebben ten behoeve van hergebruik met energie-
terugwinning. De recycling van kunst stoffen uit
shredder residu is slechts uitgeprobeerd in 
verscheidene kleinere proefprojecten. Eén van 
de hindernissen voor dit soort initiatieven is de 
verontreiniging met brandstoffen en smeer middelen,
die nooit volledig kan worden uitgesloten. Een andere 
mogelijkheid ligt in de ongelijk soortigheid van de 
verschillende kunststoffen, die het haast onmogelijk 
maken om homogene fracties door eenvoudige
scheiding te verkrijgen.

De nieuwe benadering van Toyota in samen-
werking met SiCon GmbH, arn en het Fraunhofer
Institut für Verfahrentechnik und Verpackung
bewijst dat het wel mogelijk is om homogene stromen 
te verkrijgen uit shredderresidu. Dit kan in een
efficiënt proces, zonder dat het bijgemengd hoeft te
worden met schoon productieafval. De nieuwe
methode combineert bestaande scheidingsprocessen
met het CreaSolv® proces. Het CreaSolv® proces

scheidt door middel van een speciaal oplosmiddel een
bepaald type kunststof. De hieruit voortkomende 
kunst stoffen zijn goed geschikt om opnieuw toe te 
passen in verschillende automotive producten.

Vooruitzichten ARN Consulting
In 2009 zal arn de adviesdiensten verder 
professionaliseren. Er is inmiddels een begin gemaakt 
met het uitvoeren van opdrachten voor derde
partijen. Een groot project betreft het ontwerp van
een sloop regeling zoals beschreven op pagina 20, in 
opdracht van bovag en rai-vereniging. Dit ontwerp 
is vervat in een voorstel dat de autobranche heeft 
aangeboden aan de minister van Milieu samen met
arn. De rijks overheid heeft in april 2009, geheel in 
lijn met dit voorstel, een nationale sloopregeling
aangekondigd.

Het Kenniscentrum 
is het hart van de 
arn-organisatie.

Het Kenniscentrum is het hart van 
de arn-organisatie. De kennis die 
nodig is bij de drie business units 
komt voort uit het Kenniscentrum. 
Het Kennis centrum houdt zich 
naast innovatie, research & 
development ook bezig met het 
onderzoek naar bijvoorbeeld de 
afzet mogelijk heden voor de fracties 
uit de pst-fabriek en doet onderzoek 
naar betere demontage technieken.
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Wagenparkontwikkelingen
De ontwikkelingen in het Nederlandse
wagenpark en het analyseren van
bewegingen en trends zijn van essentieel
belang voor het beleid van arn. Alle 
inkomsten uit verwijderingsbijdragen en
de uitgaven die worden gedaan om het
hergebruikpercentage te behalen, zijn 
direct af te leiden uit de ontwikkelingen
in het wagenpark. Zowel de hoeveel heden 
als de samenstelling zijn van belang om 
prognoses te kunnen doen voor de
komende jaren. De omvang van het 
wagenpark wordt beïnvloed door 
verschillende factoren. Het wagenpark 
groeit door de optelsom van nieuw-
verkopen via producent/importeur en
parallelle import door particulieren. 
Het wagenpark krimpt door demontage 
en export van voertuigen.

Uitgangspunten
In dit verslag wordt in het kader van
wagenpark, export en demontage
gerapporteerd over personenauto’s en lichte
bedrijfswagens die binnen het arn-
systeem vallen. De voertuigen waarvoor
arn een recycling verantwoordelijkheid 
heeft, zijn personenauto’s en lichte 
bedrijfswagens met vier of meer wielen
en een ledig gewicht vermeerderd met 
laadvermogen (GVW) van maximaal
3.500 kg. De genoemde getallen in dit 
verslag zijn een optelsom van deze twee
groepen.

Wagenpark
Het wagenpark waarvoor arn de
recyclingverantwoordelijkheid heeft, telde
8,7 miljoen voertuigen op 31 december 2008,
waarvan 7,8 miljoen personenauto’s 
en 0,9 miljoen lichte bedrijfswagens. 
De gemiddelde leeftijd van dit wagenpark
is toegenomen van 8,3 jaar in 2007 naar 8,4 
jaar in 2008. Personenauto’s zijn gemiddeld 
iets ouder dan lichte bedrijfs wagens. 

de markt

Nieuwe registraties
In 2008 zijn 664.408 personenauto’s en 
lichte bedrijfswagens op naam gesteld, 
waarvan 86.131 voertuigen parallel zijn 
gëimporteerd. De nieuwverkopen van in
totaal 578.277 vertonen een lichte daling 
van 2%, vooral veroorzaakt door het laatste
kwartaal van 2008. De parallelle import is
in 2008 gestegen met 13% ten opzichte van
2007. Hiermee is het totaal aan nieuwe 
registraties praktisch gelijk aan 2007. In
2008 is voor 568.823 voertuigen een 
verwijderingsbijdrage geïnd. Sinds 1 januari 
2007 wordt geen verwijderings bijdrage 
meer geïnd voor parallel of particulier 
geïmporteerde voertuigen. De gevolgen van
de dalende auto verkopen, die zich naar zich 
naar verwachting door zetten in 2009, 
hebben op de lange termijn (17 jaar) 
gevolgen voor arn in de vorm van een lager 
aanbod van demontage voertuigen. Een 
groot deel van de verwerkende industrie 
ondervindt de gevolgen van de economische 
crisis door een sterk verminderde vraag 
naar grond stoffen zoals staal.

Uitval wagenpark
In 2008 is van 468.702 auto’s het kenteken
ingenomen. Hiervan zijn 209.427 auto’s 
afgemeld als autowrak en 259.275 auto’s zijn
geëxporteerd.

Demontage
Het aantal te demonteren autowrakken is
sinds 2000 sterk teruggelopen. Voor de
jongere categorie auto’s is de sterk gestegen 
export van de afgelopen jaren een belangrijke
oorzaak. Sinds 2005 worden meer auto’s 
geëxporteerd dan gedemonteerd. Het 
dalende aanbod van autowrakken in het 
segment van de oudere voertuigen (met
een leeftijd van meer dan 11 jaar) is vooral
toe te schrijven aan het feit dat auto’s
steeds langer meegaan. De gemiddelde 
leeftijd van de autowrakken is gestegen
van 16,4 jaar in 2007 naar 16,6 jaar in 2008.
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In 2008 zijn 209.427 auto’s afgemeld als
autowrak bij de rdw, waarvan er 178.450 w

zijn afgemeld via het arn-systeem.
Hiermee komt het marktaandeel uit op
85%, een geringe daling ten opzichte van
2007. Een gedeeltelijke verklaring hiervoor 
is dat slopen in eigen beheer door
particulieren is meegeteld in het totaal, 
waardoor het marktaandeel van arn ten 
opzichte van vorige jaren iets lager uitkomt.
In 2008 is het slopen in eigen beheer
gestegen van 2% in 2007 naar ongeveer 3,5% 
in 2008 van het totaal aantal afgemelde 
voertuigen. Het aantal auto demontage-
bedrijven waarmee arn samenwerkt, is
gedaald van 256 in 2007 naar 252 bedrijven 
in 2008. De afname van het aantal
aangeboden autowrakken zette in vanaf 
het vierde kwartaal 2008. Dit is vooral te
wijten aan de verslechterde economische 
situatie. Het is aannemelijk dat autobe-
zitters langer doorrijden alvorens hun 
auto’s voor demontage aan te bieden. 

Vanaf november 2008 zijn bovendien de 
metaalprijzen aanmerkelijk gedaald, 

waar door de autowrakken voor auto-
demontage  bedrijven ook minder waard 
zijn geworden. De top tien van exportauto’s
en demonta  geauto’s verschillen sterk. 
Het gemiddelde gewicht van auto’s die 
worden geëxpor teerd, ligt aanzienlijk
hoger (1.279 kg) dan van auto’s die worden 
gesloopt in Nederland (961,5 kg). Zwaardere 
auto’s zijn kennelijk meer in trek voor 
export dan de kleinere auto’s. 

Export
De export van tweedehands voertuigen 
wordt nauwlettend gevolgd, omdat deze 
ontwikkeling direct en indirect gevolgen
heeft voor de hoeveelheid te verwerken 
voertuigen.  

In 2008 zijn 269.275 tweedehands auto’s 
vanuit Nederland geëxporteerd, een daling 
met 4% ten opzichte van 2007. Nederlandse
auto’s zijn onverminderd in trek in Oost-
Europese landen. Tweederde van de
geëxporteerde auto’s gaat naar Oost-
Europa, waarvan het grootste deel naar 
Polen gaat. De gemiddelde leeftijd van

geëxporteerde voertuigen is net als 
voorgaande jaren rond de elf jaar. De export 
heeft effect op het aantal afgedankte 
voertuigen in Nederland, maar dit effect is
pas merkbaar na vijf jaar.

De rol van ARN als leverancier van 
marktinformatie
De informatie beschreven in dit hoofd stuk
voorziet in een belangrijke behoefte aan 
informatie bij de partners in ons netwerk.
arn is echter van mening dat het duur-
zaam heidverslag niet per definitie de beste
plek is voor het uit voerig weergeven van
deze gegevens. Daarom zoekt arn naar een 
alternatief medium, bijvoorbeeld de
website of een aparte marktpublicatie.
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Deze tas van Zwit serse 
makelij is sinds jaar en 
dag wereldwijd popu-
lair onder jongeren. De 
Freitag-tassen worden 
gesneden uit gebruikt 
zeildoek van vracht-
wagens, de hengsels 
worden gemaakt van 
veiligheidsgordels uit 
oude auto’s. Een mooi 
voorbeeld van hoe je 
gerecycled materiaal 
kunt transformeren 
tot authentieke nieuwe 
producten.
Ontwerp: Freitag Bros, Switzerland
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De doelstellingen en het beleid 
van de Stichting worden in 
belang rijke mate beïnvloed door 
nationale en Europese besluit-
vorming en wetgeving. In dit 
hoofdstuk wordt inzicht gegeven 
in de milieuprestaties in 2008 
in relatie tot de wettelijke ont-
wikkelingen en veranderingen.

wetgeving 
en milieu-
prestaties

Wetgeving in Nederland
Stortbeleid shredderafval
Per 1 januari 2009 is – mede ingegeven door de 
komst van de pst-fabriek – het stortverbod voor
shredder afval ingegaan. Als gevolg van de 
vertraging in de bouw van de pst-fabriek wordt 
vooralsnog een ontheffing verleend voor het
storten van shredder afval. In de toekomst zal ook
een ontheffing verleend worden voor de residu-
stroom die uit de pst-installatie komt.

Besluit beheer batterijen en accu’s 2008
Op 26 september 2008 is het Besluit beheer 
batterijen en accu’s van kracht geworden. In dit 
Besluit wordt nader bepaald hoe fabrikanten en
producenten om dienen te gaan met de inzameling 
en verwerking van batterijen en accu’s. De
regelgeving geldt voor alle producenten en 
fabrikanten van batterijen en accu’s. Een belang-
rijke wijziging is dat autoaccu’s en High Voltage
accu’s nu onder dit Besluit vallen en niet langer 
meer onder het Besluit beheer auto wrakken (Bba). 
Het Besluit beheer batterijen en accu’s brengt een
aantal verplichtingen met zich mee voor
fabrikanten en producenten. Auto Recycling
Nederland (arn) en Stichting Batterijen (StiBat) zijn 
een samen werkingsverband aangegaan om de
fabrikanten en producenten een collectieve 
oplossing aan te bieden.

Wetgeving in Europa
Europese Richtlijn afvalstoffen
De nieuwe Europese Richtlijn voor afvalstoffen 
is op 12 december 2008 van kracht geworden.
De bepalingen in de nieuwe Richtlijn zullen echter
pas van toepassing zijn op de Lidstaten zodra zij
de Richtlijn geïmplementeerd hebben in nationale
wet geving. De deadline hiervoor is gesteld op
12 december 2010. Eén van de doelstellingen van de 
nieuwe Richtlijn is een helder en finaal onderscheid
tussen de classificaties nuttige toepassing en
verwijdering. Dit onderscheid is als volgt bepaald:

‘Verwijdering’: iedere handeling die geen nuttige 
toepassing is, zelfs indien de handeling er in
tweede instantie toe leidt dat stoffen of energie 
worden terug gewonnen. 

‘Nuttige toepassing’: elke handeling met als
voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig 
doel dienen door hetzij in de betrokken installatie,
hetzij in de ruimere economie andere materialen te
vervangen die anders voor een specifieke functie
zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor 
die functie wordt klaargemaakt.

Met betrekking tot de outputstromen van de
pst-installatie geldt dat de classificatie van geval 

tot geval zal worden beoordeeld door de verant-
woordelijke autoriteiten in de Lidstaten. 

Indien de pst-outputstromen grens-
overschrijdend zijn (binnen de eu), wordt 
bovendien de Europese Verordening Overbrenging
Afvalstoffen (evoa) van kracht. Dit betekent dat
zowel Nederlandse autoriteiten als de verant-
woordelijke autoriteiten in het land van
bestemming bezwaren kunnen aantekenen tegen 
bepaalde transporten. Het is niet ondenkbaar dat in
een dergelijk geval de betreffende output optie niet 
beschikbaar blijkt te zijn om het gewenste quotum
voor nuttige toe passing te bereiken, zoals is
vastgesteld in het Besluit beheer autowrakken.

Deze onderlinge verwevenheid tussen de
Europese Richtlijn afvalstoffen, de autowrakken-
richtlijn en de evoa brengt zodoende de nodige
onzekerheden met zich mee. Met het oog hierop 
heeft arn het Ministerie van vrom te kennen
gegeven graag betrokken te blijven bij de nationale
implementatie van de Richtlijn.

Milieuprestaties 2008
ARN is ontstaan vanuit de maatschappelijke
behoefte om de hoeveelheid afval afkomstig uit 
autowrakken te reduceren. In dit hoofdstuk wordt
gerapporteerd over de resultaten die op dit vlak
worden geboekt.

Uitgangspunten
Voor het behandelen van autowrakken is in 2000
de eu-Richtlijn‘Directive 2000/53/ec – de ‘elv

Directive’ geïmplementeerd. Op nationaal niveau is
deze Richtlijn in 2002 opgenomen in het Besluit
beheer autowrakken. Dit Besluit fungeert als 
leidraad voor de activiteiten. Het Besluit schrijft 
onder meer voor om tenminste 85 procent van het 
gewicht van de in Nederland afgegeven auto-
wrakken als product te hergebruiken of nuttig toe
te passen. Hiervan dient tenminste 80 procent als 
product of materiaal te worden hergebruikt en 
maximaal 5 procent mag worden bereikt door 
energie terugwinning. Met ingang van 2015 wordt
de doelstelling in relatie tot het gewicht verhoogd 
naar 95 procent nuttige toepassing, waarvan 
minimaal 85 procent voor het hergebruik als 
product of materiaal en maximaal 10 procent door 
energieterugwinning. 

Voor het vaststellen van deze percentages 
worden verschillende gegevens verzameld. De
Europese Commissie heeft hiervoor gedetailleerde 
regels opgesteld, die de Europese lidstaten moeten 
volgen in hun rapportage aan de Commissie. Dit 
waarborgt dat de lidstaten op een vergelijkbare
manier rapporteren aan de eu. Aan de hand van
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deze rapportages controleert de eu of voldaan is aan
de doelstellingen, zoals geformuleerd in de 
Directive 2000/53/ec.
De in dit verslag gepubliceerde recyclingrealisatie 
en verwerkte hoeveelheden materiaal zijn volgens
de eu-monitoringregels tot stand gekomen.

Verwerkte hoeveelheden
In tabel 1 staan de eu-coderingen voor de 
materialen en de daadwerkelijk ingezamelde en 
verwerkte hoeveelheden materiaal in het afgelopen
jaar. 
In 2008 zijn 152.175 autowrakken bij de shredder 
aangemeld. Het aantal orad-meldingen in 2008
bedroeg 178.450. Het verschil tussen deze twee 
getallen is de voorraad bij de autodemontage-
bedrijven. De materialen die nog bij het auto-
demontagebedrijf of op depot van het inzamel-
bedrijf staan, zijn niet in de tabel weergegeven.

Bepaling metaalgehalte per autowrak
Autodemontagebedrijven verstrekken arn de 
gewichten van de naar de shredder afgevoerde 
autowrakken. Voor de 152.175 autowrakken in 2008 
bedroeg het individuele gemiddelde gewicht van 
het kale wrak bij de shredder 640 kg. 

Bepaling gewicht arn-materialen
De autodemontagebedrijven verwijderen verplicht 
een aantal voorgeschreven materialen van de 
autowrakken. Voor deze materialen worden
normen gehanteerd die op basis van normmetingen
en wijzigingen in de wrakkenpopulatie up-to-date
worden gehouden. De normen in combinatie met de
totale hoeveelheid afgemelde autowrakken geven
een indicatie van de totale hoeveelheid ingezameld 
materiaal. Deze getallen worden afgezet tegen de 
daadwerkelijke hoeveelheid ingezameld materiaal
zoals in tabel 1 weergegeven. Het verschil
hiertussen staat nog bij het autodemontagebedrijf 
of op depot bij de inzamelaar. Daarnaast zal een
gedeelte verkocht zijn als tweedehands onderdeel 
of niet op of in de auto hebben gezeten. Bij de 
berekening van het hergebruikpercentage worden
uitsluitend de daadwerkelijk verwerkte hoeveel-
heden materiaal meegerekend. Dit wordt gebaseerd 
op de weeg gegevens van de verwerkingsbedrijven.

De bij arn gecontracteerde verwerkings-
bedrijven leveren maandelijks kwaliteit- 
en hoeveelheid rapportages aan. Eén keer per jaar 
verstrekken zij de gegevens over de massabalans,
waarin een verklaring wordt gegeven hoeveel van
het verwerkte materiaal nuttig is hergebruikt,

Hergebruik Totaal Totaal Totaal hergebruik Totaal hergebruik  
 recycling   terugwinning en recycling en terugwinning

 35.825.126 87.717.331 89.450.040 123.542.457 125.275.166

 24,5% 60,0% 61,1% 84,4% 85,6%

Totaal aantal autowrakken    152.175

Gemiddeld gewicht per voertuig   961,5 kg

Tabel 2. Recyclingpercentage    

verbrand met energieterugwinning en gestort.
Voor een sluitende rapportage worden de
massabalansgegevens vergeleken met de weegbon-
gegevens van de verwerkers en inzamelaars.

Op basis van de massabalansgegevens van
verwerkers wordt de verhouding berekend tussen
product- en materiaalhergebruik, energie-
terugwinning en definitieve verwijdering.

In de berekening van het recyclingpercentage
worden brandstof en LPG-tanks niet meegenomen.
In 2008 is 140.760 liter brandstof (diesel, benzine en
gas) en zijn er 4.683 lpg-tanks op een milieu-
verantwoorde manier hergebruikt.

Bepaling gemiddeld gewicht autowrak
In 2008 is het gemiddeld ledig gewicht van alle
auto wrakken berekend op 961,5 kg. Dit getal is 
verkregen op basis van de orad-meldingen, door de
rdw gecorrigeerd met het gewicht van de
bestuurder en de brandstof.

Bij de term hergebruik wordt onderscheid
gemaakt tussen hergebruik van complete onder-
delen (re-use) en hergebruik van materialen 
(recycling), zoals staal, glas, kunststof en dergelijke.
Aan het eind van dit rijtje behoort ook nog energie-
terugwinning (energy recovery), wat inhoudt dat

een materiaal bijvoorbeeld door verbranding dient
als secundaire brandstof. Energieterugwinning en
recycling tezamen worden samengevat als
recovery.

Recyclingrealisatie 2008
De getallen in tabel 2 laten zien dat in 2008 een 
hergebruikpercentage van 85,6% is gerealiseerd, 
waarvan 1,2% door energieterugwinning.

LoW  Recycling Energieterug-  Totaal terug- Verwijdering
 code Materiaal (B1) winning (kg) winning (kg) (kg)

16 01 07  oliefilters 46.606 19.974 66.580 -

16 01 13  remvloeistoffen 68.195 689 68.884 -

16 01 14  antivriesvloeistoffen 395.008 5.003 400.011 336.179

14 06 01  koudemiddel - - - -

16 01 16  tanks voor vloeibaar gas 133.700 - 133.700 -

16 06 01  loodaccu’s 885.335 122.115 1.007.450 10.176

16 01 03  afgedankte banden 3.031.783 125.238 3.157.021 47.875

16 01 20  glas 3.526.845 47.409 3.574.254 153.506

16 01 19  kunststoffen 2.160.864 1.404.036 3.564.900 92.126

16 01 99  niet elders genoemd afval 40.116 - 40.116 4

   10.671.891 1.732.710 12.404.601 694.535

Tabel 1. EU-monitoringtabel (in kg)



Deze Daylight Chair 
is veertig procent 
lichter dan de meeste 
stapelbare stoelen 
die momenteel 
worden ver kocht. 
Met dank aan de 
plastic omrande rug-
leuning en zitting. 
Het betreft honderd 
procent gerecycled 
plastic, afkomstig 
van auto-accu’s.
Ontwerp: Toru Iseki
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de cijfers 
achter de 
recycling-
keten

Fonds verwijderingsbijdrage
De Stichting Auto & Recycling
financiert de activiteiten van arn uit
de verwijderings  bijdrage. De ver-
wijderingsbijdrage is per 1 januari 2007 
door de Stichting vastgesteld op Z 15,- 
(incl. BTW) en wordt geheven op nieuw 
op kenteken gezette auto’s met een ledig 
gewicht van maximaal 3.500 kg en vier
of meer wielen. arn heeft hiervoor een
overeenkomst gesloten met de
gezamenlijke importeurs van auto’s
verenigd in de rai-vereniging. Op 
parallel geïmporteerde auto’s wordt sinds 
1 januari 2007 geen verwijderings-
bijdrage meer geheven.

In 2008 ging de discussie voort over de
hoogte van de verwijderingsfondsen die
bij verschillende productstichtingen zijn
ontstaan. Aanleiding hiervoor was het
rapport ‘Neveneffecten van producenten-
verantwoordelijkheid in het afval-
stoffenbeleid’ dat het Ministerie van
vrom in april 2007 uitbracht. Een van de 
conclusies is dat de producenten-
verantwoordelijkheid heeft geleid tot 
efficiënte en hoogwaardige inzameling
en recycling van afgedankte producten.
Het onderzoek geeft echter ook aan dat er
bij veel productstichtingen te weinig
transparantie in de gepubliceerde cijfers 
van de uitvoeringsorganisaties is. arn

onderkent deze kritische punten al

langer. arn legt daarom jaarlijks 
verantwoording af over de inkomsten en
uitgaven van het systeem in een verslag 
dat breed wordt verspreid en op internet 
voor iedereen toegankelijk is. arn draagt 
bij aan een nog grotere transparantie 
door in de verslaglegging over 2008 een 
uitgebreidere financiële rapportage op te
nemen (zie bijlage 1). Bovendien zal arn

ingaande het verslag over 2009 de 
richtlijn voor niet commerciële 
stichtingen RJ 640 volgen en de voor-
zieningen zichtbaar maken in de cijfers.

De Stichting besloot in 2006 de
verwijderingsbijdrage per 1 januari 2007 
te verlagen van Z 45 naar Z 15. Hierdoor is 
de omvang van het fonds verwijderings-
bijdrage in 2008 afgenomen. Een verdere 
afname zal de komende jaren plaats-
vinden. In de discussie met vrom heeft
arn gegronde argumenten aangevoerd 
dat voldoende middelen nodig zijn om de 
continuïteit op een solide grondslag te 
waarborgen en om aan de toekomstige 
wettelijke ver plichtingen te kunnen 
blijven voldoen.

De gecumuleerde vrije middelen
hebben het mogelijk gemaakt een 
efficiënt werkend recyclingsysteem voor
autowrakken in Nederland te realiseren. 
Er is de afgelopen jaren naast het dekken
van de operationele kosten die met het 
recycling systeem gepaard gaan, veel 

geïnvesteerd in optimalisatie en 
professionalisering van de recycling-
keten. Dankzij doorlopend onderzoek is
specifieke kennis ontwikkeld en 
toegepast, die het systeem efficiënt en
marktgericht maken en houden. De 
recyclingketen voor autowrakken in 
Nederland is op deze wijze uitgegroeid tot
een volwassen industrie die voldoet aan
het wettelijk voorgeschreven hergebruik-
percentage van 85%.

Met de hergebruikdoelstelling van
95% in 2015 in het vooruitzicht zijn de
doelstellingen van arn verder
aangescherpt. arn heeft het initiatief 
genomen om te investeren in een
scheidings  installatie waarmee in de
komende jaren een hergebruikpercentage
van ongeveer 90% behaald kan worden. 
Daarna zal de stap naar 95% gerealiseerd
moeten worden. Dit vergt nog veel 
additioneel onderzoek en ontwikkeling
van technologie en van afzetmarkten.
De belangrijke stappen die hierin gezet
zullen moeten worden zijn niet haalbaar
zonder investeringen, en daarmee dus
niet haalbaar zonder de noodzakelijke
financiële reserve.

Het Ministerie van vrom heeft
aangegeven dat de fondshoogte
maximaal 1 keer de jaaromzet mag
vertegenwoordigen. arn is van mening 
dat een dergelijke regel de kracht van het

zorgvuldig opgebouwde recycling-
systeem aantast en risicovol is ten 
aanzien van de volgende stappen die
noodzakelijk zijn om te komen tot een
verhoging van de milieuprestatie. arn

draagt daarbij zorg voor de verwerking
van het gehele Nederlandse wagenpark
voor zover dat in Nederland wordt
afgedankt. Mede in dat kader wordt in
2009 20 miljoen euro beschikbaar gesteld
voor de landelijke sloopregeling wat zal 
leiden tot flinke afname van de 
beschikbare middelen. Een afbouw van
het fonds naar een hoogte van 1 keer de 
jaarkosten, zou onverantwoord zijn
gezien de omvang van de verplichtingen.
De verplichtingen betreffen het recyclen
van het gehele rijdende wagenpark. Die 
verplichting dient te worden gedekt door 
de beschikbare middelen. Dit biedt de
Neder landse overheid en de auto-
gebruiker namelijk de zekerheid dat de 
producenten zich niet aan hun verant-
woordelijkheid kunnen onttrekken.

Spaghetti
In een gemiddelde personenauto is ca. 10 kg aan koperdraad 
verwerkt voor de stroomvoorziening. Deze kabelboom zorgt 
voor het functioneren van verlichting, deurvergrendeling, 
ramen, sproeiinstallatie, ruitenwissers, et cetera. Het koper uit 
deze kabels heeft een positieve restwaarde, daarnaast vervuilt 
het koper in de verdere verwerking van de autowrakken 
de metaalfractie. Twee redenen om te onderzoeken of de 
kabels er niet uit te halen zijn. Hiervoor onderzoekt ARN 
momenteel mogelijkheden waarbij demontagetechniek en 
verwerkingsmethode centraal staan.



4
6

d
u

u
rz

a
a

m
h

e
id

v
e

rs
la

g

4
7

d
u

u
rz

a
a

m
h

e
id

v
e

rs
la

g

 2008  2007   

1 Materiële vaste activa 24.503.099  20.287.522  

2 Financiële vaste activa 60.231.022  108.430.151   

Totaal 84.734.121   128.717.673 

3 Voorraden –  8.246 

4 Vorderingen 2.136.806  1.643.496   

5 Liquide middelen 54.301.619  33.282.217   

Totaal  56.438.425   34.933.959

Totaal activa   141.172.546   163.651.632

6 Eigen vermogen 14.521  14.521   

Totaal 14.521   14.521 

7 Fonds verwijderingsbijdrage  128.181.966 150.601.484

8 Langlopende schulden  401.315 476.947

9 Kortlopende schulden  12.574.744 12.558.680

Totaal passiva 141.172.546   163.651.632

Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 

 2008 2007

10 Opbrengst uit verwijderingsbijdrage 7.250.361  7.360.312 

11 Opbrengst uit beleggingen 408.848  2.355.690 

12 Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen -337.212  -1.179.295  

13 Ongerealiseerde waardeveranderingen beleggingen  -8.427.003  1.099.364  

14 Overige opbrengsten 549.047  706.211   

15 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2.284.200  372.691 

Som der bedrijfsopbrengsten   1.728.241   10.714.973

16 Kostprijs omzet 420.730  535.108 

17 Kosten uitbesteed werk 16.911.457  17.415.807 

18 Lonen en salarissen 1.316.982  1.319.159   

19 Sociale lasten 337.862  327.530 

20 Afschrijving op materiële vaste activa 3.458.668  3.438.554   

21 Overige bedrijfskosten 1.643.468  1.289.595 

22 Rentelasten en soortgelijke kosten 58.592  88.309 

Som der bedrijfslasten  24.147.759   24.414.062 

Bedrijfsresultaat    -22.419.518 -13.699.089

23 Belastingen over het resultaat  – –

Resultaat na belasting   -22.419.518  -13.699.089

In de geconsolideerde balans en in de geconsolideerde 
winst-en-verliesrekening zijn de cijfers opgenomen van 
Stichting Auto & Recycling, arn, arn Auto Recycling, 
arn Recycling Services en arn Recycling.
De cijfers zijn ontleend aan de door kpmg Accountants N.V.
gecontroleerde jaarcijfers van de verschillende entiteiten.

Bijlage 1
Financieel verslag 2008

(na resultaatbestemming in euro) (in euro)
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1 Materiële vaste active
Stichting Auto & Recycling heeft aan 218
(2007: 221) aangesloten autodemontagebe-
drijven een drooglegunit in bruikleen 
gegeven. Bij 3 autodemontagebedrijven zijn 
de systemen door contractbeëindiging 
afgebroken. De systemen worden in 2009 zo 
veel mogelijk bij andere contractanten 
herplaatst.

Ten behoeve van de pst-fabriek is in
2008 begonnen met de bouw in Tiel.
Oplevering van het gebouw en infra-
structuur vindt plaats in mei 2009, naar 
verwachting is de fabriek in het 2e 
kwartaal 2010 volledig operationeel.

2 Financiële vaste activa
De Stichting heeft het beheer van de
beleggingsportefeuille ondergebracht bij
twee vermogensbeheerders: Fortis 
Investments en Kempen Capital 
Management. Beide vermogensbeheerders
hebben een defensief mandaat gekregen, 
wat gekenmerkt wordt door het beleggen in 
obligaties en aandelen. Hierdoor worden de 
risico’s die met beleggen samenhangen 
zoveel mogelijk beperkt. In 2008 heeft een
verdere afbouw van de portefeuille 
plaats gevonden.

Op de balansdatum was Z 60.043.654
(2007: Z 108.430.151) belegd in aandelen en 
obligaties.

3 Voorraden
Ultimo 2008 is een totaal van 9.170 kg aan
accu’s op voorraad (2007: 17.200 kg). 
De gemiddelde inkoopprijs is nihil.

4 Vorderingen
De post vorderingen bestaat voornamelijk
uit te ontvangen rente en te ontvangen 
omzetbelasting.

5 Liquide middelen
De gelden bij ING Bank van Stichting Auto 
& Recycling, Auto Recycling Holding bv en
Auto Recycling Nederland bv vallen onder 
de zogenoemde ‘rentecompensatie’. 
De gelden van Post Shredder Technology
(pst) bv vallen erbuiten.

6 Eigen vermogen
Het stichtingskapitaal is gestort door de
aandeelhouders rai, bovag, focwa en 
stiba. Iedere organisatie heeft een
evenredig deel van het kapitaal gestort.

7 Fonds verwijderingsbijdrage
In het fonds worden de ontvangen 
verwijderingsbijdragen gereserveerd. 
Het fonds dient als reserve voor verwachte
en onverwachte toekomstige uitgaven.

8 Langlopende schulden
Onder langlopende schulden zijn de ont-
vangsten van consumenten en handelaren
verantwoord die hun voer tuigen via de
rdw-keuringsstations wilden invoeren. De
verwijderingsbijdrage moest bij de
Stichting binnen zijn voordat de rdw het
kenteken mocht afgeven. Vanaf 1 januari 
2007 zijn deze voertuigen vrij gesteld van 
het betalen van de verwijderings bijdrage. 
Alle vooruit ontvangen en binnengekomen 
gelden voor 31 december 2006 zullen niet 
tot een afdracht van een verwijderings-
bijdrage leiden.

Er is een restitutieprocedure waarbij
consumenten zelf de betaling kunnen 
terugvragen. Daarnaast vallen de dubbele
ontvangsten en de te hoge ontvangsten 
direct in de procedure. Ontvangsten die
niet worden teruggevraagd of niet kunnen
worden terugbetaald wegens het aan-
leveren van onvoldoende informatie, vallen 
na 5 jaar vrij ten gunste van het resultaat. 
Onder kortlopende schulden is het gedeelte 
van de verwijderingsbijdrage verantwoord
dat naar verwachting zal vrijvallen of 
worden terugbetaald in 2009. De post
vooruit- en te veel ontvangen verwijderings-
bijdrage heeft nog een resterende looptijd 
van 3 jaar.

9 Kortlopende schulden
Met de importeurs is een rekening-courant 
overeenkomst afgesloten. De verschuldigde
verwijderingsbijdrage wordt maandelijks
belast in de rekening-courant. Over de
aangehouden saldi wordt een rente volgens 
het 1-maands Euribor vergoed. 
De post materiaalverplichting auto-
demontage bedrijven geeft de nog uit te

keren demontage-, inzameling- en
verwerkingspremies aan de auto-
demontagebedrijven weer. De verplichting
is gekoppeld aan de openstaande
materiaalsaldi per bedrijf. Openstaande 
materiaalsaldi worden veroorzaakt door 
materialen die zich nog in de voor
demontage afgemelde wrakken of aan-
wezige emballage bevinden, of al wel zijn 
afgevoerd maar nog niet geclaimd.
De materiaalverplichting is berekend op 
basis van de geldende tarieven van 2008.

10 Opbrengst 
verwijderingsbijdrage
In totaal is in 2008 voor 568.823 (2007: 
575.120) nieuw geregistreerde voertuigen 
een verwijderingsbijdrage geïnd. Daar-
naast heeft een vrijval plaatsgevonden van 
niet teruggevorderde verwijderings-
bijdragen van Z 83.191 (2007: Z 113.800).

11 Opbrengst uit beleggingen
De opbrengst uit beleggingen is in 2008 
afgenomen ten opzichte van 2007 als 
gevolg van het afbouwen van de
beleggingsportefeuille ten gunste van 
liquiditeiten.

12 Gerealiseerde 
waardeverandering beleggingen
Bij de afbouw van de beleggings porte-
feuille is in 2008 een verlies gerealiseerd.

13 Niet gerealiseerde 
waardeverandering beleggingen
De beleggingsportefeuille wordt
gewaardeerd op marktwaarde per
31 december 2008. Het verschil in waarde 
ten opzichte van aankoopwaarde, dan wel
de marktwaarde op 1 januari 2008 wordt als
niet gerealiseerde waardeverandering 
beleggingen verantwoord.

De niet gerealiseerde waardeverandering 
beleggingen is in 2008 negatief beïnvloed 
door de kredietcrisis en de neerwaartse
correctie op de effecten beurzen.

14 Overige opbrengsten
Overige opbrengsten bestaan voornamelijk 
uit de verkoop van accu’s en het adviseren 
van derde partijen.

15 Rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten
De rente bestaat voornamelijk uit de rente 
op uitgezette deposito’s. De stijging ten
opzichte van 2007 wordt veroorzaakt door 
het afbouwen van de beleggings-
portefeuille ten gunste van liquiditeiten.

16 Kostprijs omzet
De kostprijs omzet betreft voornamelijk de
kostprijs van de inkoop, inzameling, huur
emballage en opslag van accu’s.

17 Kosten uitbesteed werk
Door de gemiddeld 252 aangesloten auto-
demontagebedrijven zijn in 2008 178.450
wrakken gedemonteerd. Aan deze 
autodemontagebedrijven zijn demontage-, 
inzameling- en verwerkingspremies 
uitgekeerd.

Het onderhoud en service van de droog-
leginstallaties is uitbesteed aan de
bedrijven die deze systemen hebben 
geïnstalleerd. 

Een gedeelte van de emballage wordt
gehuurd van de inzamelaars, het andere 
gedeelte is eigendom van de Stichting.
De kosten van huur en onderhoud van de
eigen emballage zijn hier verantwoord.

In 2008 zijn onderzoeken uitgevoerd naar 
de samenstelling van shredderresidu en 
afnamemogelijkheden.

Het rdc levert de data voor het innen van 
de verwijderingsbijdrage en het monitoren 
van de in orad gemelde voertuigen.

In de Gouden Gids wordt regulier 
geadverteerd zodat consumenten een bij
arn aangesloten autodemontagebedrijf 
kunnen vinden. Voor de autobranche wordt
Auto Recycling Nieuws uitgebracht waarin
ontwikkelingen op het gebied van milieu
en recycling aan de orde komen. Voor 
contractpartners organiseert arn bijeen-
komsten om hen te informeren over de 
laatste ontwikkelingen.

18 Lonen en salarissen
Het personeelsbestand bestaat uit 22,5 fte. 
De medewerkers voeren activiteiten uit
voor de Stichting, voor deelnemingen
en voor externe partijen. Auto Recycling 
Holding bv heeft een Raad van
Commissarissen met vijf leden.

19 Sociale lasten
De werknemers kunnen vanaf hun 21e
deelnemen aan de pensioenregeling.

20 Afschrijving op materiële vaste 
activa
De afschrijvingen betreffen voornamelijk 
de afschrijvingen op de droogleginstallaties
die de Stichting in bruikleen heeft 
gegeven aan de autodemontagebedrijven. 
De afschrijvingslasten zijn inclusief de
eventuele boekwinsten en boekverliezen 
bij verkoop of buitengebruikstelling en 
eventuele overige waardeveranderingen.

21 Overige bedrijfskosten
Onder overige bedrijfskosten zijn de
huis   vestingskosten van de huur, service en 
onderhoud van de kantoorruimte aan de 
Entree 258 te Amsterdam Zuidoost en de
bedrijfsruimte aan de Grutterij 2 te
Amstelveen verantwoord.

Daarnaast zijn de kosten van juridisch, 
fiscaal, vermogens- en overig advies hier
verantwoord, evenals de accountants-
kosten en verzekeringspremies.

22 Rentelasten en soortgelijke 
kosten
Over de saldi die de importeurs aanhouden 
wordt een rente vergoed conform het
1-maands Euribor tarief.

23 Belastingen over het resultaat
Auto Recycling Holding bv vormt samen
met Auto Recycling Nederland bv, Recyclingv

Service bv en Post Shredder Technology 
(PST) bv een fiscale eenheid voor de
vennootschapsbelasting. Deze fiscale
eenheid heeft een compensabel verlies.

Voornaamste risico’s en onzekerheden
De realisatie van de pst-fabriek heeft grote 
invloed op de cijfers van de Stichting, zowel
tijdens de bouw als tijdens de operationele 
fase. Een grote onzekerheid is de gate fee die 
berekend kan worden aan de leveranciers 
van het shredderafval.

Het storttarief is op 1 januari 2008
verhoogd door een verhoging van de 
stort  belasting. De gate fee voor de
scheiding van het shredderafval kan
hierdoor concurreren met het storten van
het afval. Onzeker is of de Nederlandse
shredders door gebruik te maken van 
andere mogelijkheden van storten op een
lager niet concurrerend tarief uit kunnen
komen. Ook zou de prestatie van de pilot-
fabriek door diverse zaken tegen kunnen 
vallen. De verkoopopbrengsten van de
materialen kunnen tegenvallen door een 
mindere kwaliteit. Voor de Stichting als 
enig aandeelhouder van de fabriek kan dit 
leiden tot jaarlijkse verliezen.

Toelichting op fi nancieel verslag 2008
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Aan: het bestuur van Stichting Auto & Recycling
Opdracht
Wij hebben een assurance-opdracht uitgevoerd overeenkomstig Standaard 3000
‘Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van 
historische financiële informatie’. Onze assurance-opdracht is gericht op het verkrijgen
van een redelijke mate van zekerheid ten aanzien van de opzet en de werking van de 
administratieve organisatie en het daarin opgenomen stelsel van interne controle-
maatregelen van Stichting Auto & Recycling gedurende het boekjaar 2008 ter zake van
de goederenstroom en het uitkeren van premies. Tevens is onze assurance-opdracht 
gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de ingezamelde en
verwerkte hoeveelheden materiaal zoals opgenomen in tabel 1 van het duurzaamheid-
verslag 2008 (pagina 40) in alle van materieel belang zijnde opzichten juist zijn
weergegeven.

Criteria
De administratieve organisatie en het daarin opgenomen stelsel van interne controle-
maatregelen ter zake van de goederenstroom dient zodanig te zijn opgezet en te werken
dat, uitgaande van de ORAD-meldingen van gecontracteerde autodemontagebedrijven,
kan worden vastgesteld dat alle door deze autodemontagebedrijven aangeboden
materialen worden ingezameld door gecontracteerde inzamelaars en ter verwerking 
worden geaccepteerd door gecontracteerde verwerkers.
De administratieve organisatie en het daarin opgenomen stelsel van interne controle-
maatregelen ter zake van het uitkeren van premies dient te waarborgen dat premies
terecht worden uitgekeerd. 

Vanwege de inherente beperkingen die elk stelsel van interne controlemaatregelen
met zich meebrengt, kunnen fouten en onregelmatigheden ontstaan die niet door 
interne controle maatregelen worden ontdekt.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de opzet en de doorlopend goede
werking van een adequate administratieve organisatie en het daarin opgenomen 
stelsel van interne controlemaatregelen.

Het bestuur van de stichting is eveneens verantwoordelijk voor de in tabel 1 van het
duurzaamheidverslag 2008 (pagina 40) opgenomen gegevens.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Het is onze verantwoordelijkheid in een assurance-rapport onze conclusie inzake de
opzet en de werking van deze administratieve organisatie en de daarin opgenomen
stelsels van interne controlemaatregelen te formuleren, alsmede onze conclusie te 
formuleren inzake de juistheid van de in tabel 1 van het duurzaamheidverslag 2008 
(pagina 40) opgenomen ingezamelde en verwerkte hoeveelheden materiaal.
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht. 
Hierin staan onder meer gedragsregels, inclusief eisen voor de onafhankelijkheid van 
de assurance-teamleden.

De belangrijkste werkzaamheden voor het uitvoeren van onze assurance-opdracht
waren:
– het identificeren van inherente risico’s ter zake van de goederenstroombeheersing 

en ter zake van het uitkeren van premies en onderzoeken in hoeverre deze risico’s 
worden afgedekt door interne controlemaatregelen

– het voor zover relevant voor onze opdracht, middels deelwaarnemingen toetsen van 
deze interne controlemaatregelen op een effectieve werking gedurende het verslag-
jaar

– het vaststellen dat de in tabel 1 van het duurzaamheidverslag 2008 (pagina 40)
opgenomen ingezamelde en verwerkte hoeveelheden materiaal gedurende 2008
juist zijn door een combinatie van interviews met de functionarissen die
verantwoordelijk zijn voor de meting en de registratie, het uitvoeren van 
cijferbeoordelingen, verbands controles alsmede rechtstreeks op deze gegevens 
gerichte detailcontroles. Deze detailcontroles hebben wij uitgevoerd via 
deelwaarnemingen met behulp van interne en externe informatiebronnen 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en 
geschikt is als basis voor onze conclusie.

Conclusie
Op grond van onze werkzaamheden komen wij tot de conclusie dat de administratieve 
organisatie en het daarin opgenomen stelsel van interne controlemaatregelen ter zake 
van de goederenstroom en het uitkeren van premies gedurende het boekjaar 2008 in 
alle van materieel belang zijnde opzichten adequaat waren opgezet en hebben gewerkt.

Op grond van onze werkzaamheden komen wij eveneens tot de conclusie dat de
ingezamelde en verwerkte hoeveelheden materiaal zoals opgenomen in tabel 1 van het
duurzaamheidverslag 2008 (pagina 40) in alle van materieel belang zijnde opzichten 
juist zijn weergeven.

‘s-Hertogenbosch, 1 juli 2009

KPMG ACCOUNTANTS N.V.

R.P.A.M. Engelen RA

Bijlage 2
Assurance-rapport
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Doel
In dit verslag staat de visie op duurzaamheid van arn. Voorts legt arn verantwoording 
af over het duurzame karakter van de bedrijfsvoering. Daarnaast geeft dit verslag 
inzicht in de plannen en doelstellingen van de groep voor de (nabije) toekomst.

Afbakening
Dit verslag bestrijkt de periode 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008 en behandelt 
alle relevante activiteiten van de Stichting Auto & Recycling. Vanaf 1 oktober 2008 is
de nieuwe organisatiestructuur van kracht, deze wordt toegelicht in hoofdstuk 2.
De activiteiten onder de Stichting worden nu uitgevoerd door arn, arn Auto Recycling,
arn Recycling Services en arn Recycling. In dit verslag worden de doelstellingen,
werk wijze en resultaten van deze business units beschreven.

De stakeholders
De opdracht die arn bij de oprichting heeft gekregen is het afvalprobleem van
afgedankte auto’s op milieuverantwoorde en efficiënte wijze op te lossen. De financiële
middelen zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de verwijderingsbijdrage die consumenten 
betalen bij de aanschaf van een nieuwe auto. Daarom is het belangrijk om helder en 
open te communiceren. arn wil de overheid en consumenten informeren over de 
manier waarop de middelen worden ingezet om de milieudoelstellingen te behalen.
In het verlengde hiervan is het streven om draagvlak te creëren voor de activiteiten van
arn. De overheid en consumenten zijn daarmee belangrijke stakeholders voor arn. Voor 
de uitvoering is arn daarnaast zeer afhankelijk van een goede samenwerking met de
keten van autorecycling: de autobranche, demontage- en inzamelbedrijven en afval-
verwerkers. Hetzelfde geldt voor de rdw en verschillende kennisinstituten. Ook deze
organisaties behoren tot de kring van stakeholders.
arn streeft ernaar om met dit verslag op een goede manier te voorzien in de informatie-
behoefte van deze stakeholders. In het verlengde hiervan wil arn actief de dialoog
aangaan met deze partijen om in kaart te brengen wat volgens hen de belangrijkste 
duurzaamheidonderwerpen zijn, en wat zij op die gebieden van arn verwachten. Deze 
onderwerpen blijven de basis vormen voor de duurzaamheidstrategie van arn en voor
de komende duurzaamheidverslagen. arn nodigt de lezer van dit verslag van harte uit 
te reageren. De contactgegevens van arn staan in het colofon.

over dit verslag 


