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Werken aan
hoogwaardige recycling
Innovatie in de autorecyclingbranche is
noodzakelijk om de circulaire economie te
kunnen ondersteunen. ARN is dé recycling
expert in de mobiliteitsbranche. Wij streven
voortdurend naar innovatie op het gebied van
recycling van auto’s en batterijen. Onze missie
is het bereiken van hoogwaardige recycling,
met een goede balans tussen kosten, recycling
prestatie en CO2-footprint.
Het resultaat van onze inspanningen is
duidelijk zichtbaar: we behalen én overtreffen op efficiënte wijze de wettelijke
95%-recyclingdoelstelling.
Samenwerking die werkt
Onze voornaamste opdracht is voor de autofabrikanten de producentenverantwoordelijkheid in te vullen voor afgedankte auto’s en
batterijen. Dat doen wij in samenwerking met
al onze ketenpartners, want auto’s recyclen doe
je samen. De autodemontagebedrijven demonteren bruikbare onderdelen voor de verkoop, en
ze demonteren de wettelijk verplichte materialen zodat ze kunnen worden ingezameld en
verantwoord verwerkt. De shredderbedrijven
verwerken het overgrote deel van de metalen.
Uit het shredderresidu haalt onze post-
shredder technologie (PST) fabriek als laatste
de nog herbruikbare materialen.
Actieve uitwisseling van kennis
Alle schakels in de keten leveren hun bijdrage,
ook de inzamelbedrijven, verwerkingsbedrijven
en de tussenhandelaren. We hechten veel

belang aan goede relaties met onze
stakeholders. Met regelmatige stakeholder
onderzoeken peilen we hun wensen, verwachtingen en ervaringen bij ons streven naar
hoogwaardige recycling. Wij beschouwen
kennisuitwisseling als een van de belangrijke
pijlers onder de samenwerking binnen de
autorecyclingketen.
ARN participeert in de keten
Om onze taak volgens de wettelijke eisen te
kunnen uitvoeren, zijn we als ARN in 2011
actief gaan deelnemen in de recyclingketen.
We hebben in Tiel de PST-fabriek in gebruik
genomen. Een installatie met meer dan
180 machines verwerkt daar shredderresidu
tot herbruikbare materialen, of tot een nuttige
toepassing. De PST-fabriek levert sinds 2013
een flinke bijdrage aan het succesvol behalen
van de 95%-recyclingdoelstelling, waarvan
minimaal 85% materiaalhergebruik, aangevuld
tot 95% nuttige toepassing. In 2016 behalen we
in totaal 88,9% materiaalhergebruik, daarvan
levert de PST-fabriek de laatste 6,5%.
Hogere recyclingprestatie bij lagere kosten
De na-scheiding met post-shredder technologie
in de fabriek levert ook een kostenbesparing
op. Dat leert een vergelijking van de resultaten
in 2016 en 2010. Zonder PST-fabriek behaalden
we in 2010 een recyclingprestatie van 95,3%,
waarvan 83,3% materiaalhergebruik, gerealiseerd met € 22 mln. kosten. In 2016 bedragen de
kosten per saldo € 18,8 mln., inclusief € 9,3 mln.
voor de PST-fabriek en bereiken we 98,7%

Onze voornaamste opdracht
is voor de autofabrikanten
de producenten
verantwoordelijkheid in
te vullen voor afgedankte
auto’s en batterijen

recyclingprestatie, waarvan 88,9% materiaalhergebruik. We generen met minder kosten dus
een hogere recyclingprestatie.
Totaal gewicht
autowrakken

Helpen bij innovatie
In de komende jaren blijven we streven naar
een verdere kostenverlaging bij de verwerking
van shredderafval. Dat kan onder meer door
optimalisatie van de productielijn en het verder
verbeteren van de zuiverheid van de terug
gewonnen materialen.
Hiernaast zijn we actief in de ontwikkeling
van een hoogwaardigere afzetmarkt voor onze
gerecyclede materialen. Dat doen we onder
meer door mee te denken met innovatieve
fabrikanten over de mogelijkheden met gerecyclede materialen. Het verwachte resultaat
van deze gecombineerde inspanningen is een
verder stijgende opbrengst en hoogwaardigere
recycling.
De consument profiteert
Het recyclingsysteem van auto’s wordt
gefinancierd door de recyclingbijdrage die
de consument betaalt bij aanschaf van
een nieuwe auto. Door geplande kosten
besparingen kan de recyclingbijdrage de
komende jaren stapsgewijs omlaag, en wel in
vier jaarlijkse stappen van € 2,50 naar € 35 per
auto in 2020. Deze afspraak hebben wij in 2016
gemaakt met onze opdrachtgever: de auto-
importeurs verenigd in RAI Vereniging.
Door innovatie en optimalisatie zal de recyclingprestatie verder verbeteren.

204.000
ton

Gedemonteerde
onderdelen en
materialen

57.000
ton

Shredder

105.000
ton

PST-fabriek

42.000
ton

Totale recyclingprestatie
Hergebruik
Energieterugwinning en
andere nuttige toepassing

98,7%
88,9%
9,8%
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Bijdragen aan een duurzame
samenleving zit in ons DNA
De Nederlandse overheid zet met volle kracht
in op een circulaire economie. In 2050 moet
onze economie volledig draaien op herbruikbare
grondstoffen. Samen met bijna tweehonderd
maatschappelijke partners heeft het kabinet
werkafspraken gemaakt. Ook ARN heeft als dé
recyclingexpert van de mobiliteitsbranche het
Nationaal Grondstoffenakkoord ondertekend.

Een onderdeel van het akkoord is het opstellen
van een transitieagenda voor de maakindustrie.
Onze inzet daarbij is auto’s volledig te recyclen
en hoogwaardige, hernieuwde grondstoffen te
produceren. Samen met al onze partners in de
autorecyclingketen spannen we ons in om dit
doel zo snel mogelijk, én economisch haalbaar
te realiseren.
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In de wetenschap dat de maakindustrie
door innovaties van technologie en materialen steeds meer gerecycled materiaal kan
verwerken tot nieuwe producten.
Bijdragen aan een duurzame samenleving zit
in ons DNA. Verantwoord en efficiënt recyclen
vormt ons bestaansrecht. Onze bijdrage aan
de circulaire economie bestaat onder meer
uit de ondersteuning van ondernemers in de
autorecyclingketen om zich verder te professionaliseren en om duurzaam te ondernemen.
Wij helpen garages en consumenten op een
verantwoorde manier hun oude auto’s af te
danken. Ook zetten wij ons in voor een gelijk
speelveld in de recyclingketen, wat op termijn
zal leiden tot het uitbannen van bedrijven die
de regels voor milieuverantwoorde verwerking
negeren. Deze activiteiten verrichten we al
ruim twintig jaar, om op een efficiënte manier
de wettelijk verplichte 95%-recyclingdoelstelling te kunnen halen. Zo ook in 2016, waarover
wij hier verslag doen.
Autorecyclingketen
Onze relatie met de autodemontagebedrijven is
een nieuwe fase ingegaan. Dienstverlening door
ARN en een grotere vrijheid voor ondernemers
in hun bedrijfsvoering, staan daarin centraal.
De noodzaak om de kosten van autorecycling
integraal terug te dringen, heeft geleid tot
vervanging van de demontagevergoeding voor
autodemontagebedrijven door een admini
stratieve vergoeding. Daarbij worden wettelijk
verplichte werkzaamheden niet langer vergoed.
De recyclingbijdrage die de koper van een
nieuwe auto betaalt, gaat ook omlaag.
Het ontwerp voor een nieuw Landelijk afval
beheerplan, LAP3, is voor ons aanleiding
geweest formeel te reageren met een zienswijze. Het ontwerp-LAP3 bepaalt dat na-scheiding de minimumstandaard wordt voor de
verwerking van shredderafval, in plaats van

verbranding. In de zienswijze stellen wij dat
die minimumstandaard zou moeten gelden
voor shredderresidu van auto’s. Wij pleiten
bovendien voor het apart shredden van auto’s
omdat we dan efficiënter kunnen recyclen. Het
is afwachten wat er met onze inbreng gebeurt.
De PST-fabriek heeft goed gepresteerd. Er is 6%
meer geproduceerd tegen 11% lagere kosten per
ton. Dit wordt verklaard doordat de kosten van
onderhoud en energie gelijk zijn gebleven, maar
de productie is gestegen. Bovendien is de kwaliteit van de eindfracties verbeterd. De fabriek, die
in Europa geldt als voorbeeld voor efficiënte en
milieuverantwoorde autorecycling, ontvangt
regelmatig belangstellenden uit binnen- en
buitenland. In 2016 bedragen de kosten van de
PST-fabriek € 9,3 mln. Dat is 5% minder dan in
2015. De besparing is bereikt door een hogere
doorzet van shredderresidu tegen een hogere
gate-fee. Het resultaat is € 440.000.
Prestatie van de keten
In 2016 zijn in het ARN-netwerk 185.740
afgedankte auto’s verwerkt en is in totaal bijna
57 miljoen kg materiaal gedemonteerd en
verantwoord verwerkt. Het ARN-marktaandeel
is gedaald naar 85,9% (2015: 86,6%). De
shredderbedrijven hebben in 2016 totaal
117.000 ton verwerkt en de PST-fabriek
verwerkte bijna 42.000 ton shredderafval.
Samen met onze ketenpartners behaalden
we in 2016 in de autorecyclingketen een
recyclingprestatie van 98,7%.
Wagenparkontwikkeling
In 2016 zijn in totaal 453.677 nieuwe personen
auto’s en lichte bestelauto’s verkocht. Dat is
bijna 11% minder dan in 2015, toen onder meer
fiscale voordelen voor zakelijke rijders de
verkopen opstuwden tot 507.877 voertuigen.
Voor 2017 verwachten wij dat vooral de verkoop
van nieuwe hybride auto’s zal dalen, omdat het
fiscaal beleid is aangepast.

Interne organisatie
We hebben ons in 2016 gericht op onze
primaire opdracht: milieuverantwoorde
autorecycling tegen zo laag mogelijke kosten
en met een optimale opbrengst. Zo kunnen
wij met hoogwaardige recycling volwaardig
blijven bijdragen aan de circulaire economie.
ARN Recycling Services, dat de inzameling
en verwerking van afvalstromen bij garagebedrijven verzorgde, paste niet meer in
onze strategie en is opgeheven. De nadruk
bij ARN Sustainability komt te liggen op
kennisontwikkeling.
Bestuur en toezicht
Eind 2016 heeft het door Stiba voorgedragen
bestuurslid van Stichting Auto & Recycling, de
heer Marc van den Brand, afscheid genomen.
Hij is opgevolgd door de heer Albert de Boer.
Midden 2016 is de voorzitter van de raad van
commissarissen, de heer Ton van Soest, teruggetreden. De heer Peter Janssen neemt zijn taken
waar. ARN is de heren Van Soest en Van den
Brand veel dank verschuldigd voor hun inzet.
Tot slot wil ik iedereen in de autorecyclingketen en de mobiliteitsbranche hartelijk
bedanken voor de succesvolle samenwerking
in 2016. Alle medewerkers van ARN dank ik
voor hun enthousiasme en inzet. Een speciaal
woord van dank richt ik tot de medewerkers
in Tiel, voor hun uiterst loyale en adequate
optreden in de zomerperiode, bij de bestrijding
van de korte smeulbrand in de bunkerhal van
de PST-fabriek.
Samen auto’s recyclen. Daar zetten we in 2017
met nieuw elan onze schouders onder.

Arie de Jong – Algemeen directeur ARN

“Onze relatie met de
autodemontagebedrijven is
een nieuwe fase ingegaan”
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Technische innovaties drijven
hoogwaardige recycling
ARN voert de wettelijke verplichtingen
uit die voortvloeien uit het Besluit beheer
autowrakken (Bba) en het Besluit beheer
batterijen (Bbb). Deze besluiten staan niet
op zichzelf. Ze zijn gebaseerd op Europese en
Nederlandse regelgeving, die regelmatig wordt
aangepast aan maatschappelijke en techno
logische ontwikkelingen.
In 2016 is de publicatie van twee beleids
documenten vermeldingswaardig: het
overheidsprogramma Circulaire Economie en
het ontwerpbesluit van het nieuwe Landelijk
afvalbeheerplan LAP3. Daarnaast zijn er
ontwikkelingen in de markt waarmee we bij
de uitvoering van onze opdracht rekening
moeten houden.
Nederland Circulair in 2050
De overheid heeft in september 2016 het
nationale programma ‘Nederland Circulair
in 2050’ gelanceerd. Dat programma geeft
wegen aan om de Nederlandse economie om te
buigen naar een duurzaam gedreven, volledig
circulaire economie in 2050. ARN gaat mede
invulling geven aan een van de drie strategische doelstellingen: grondstoffen hoogwaardig
recyclen en terugbrengen in de keten. Vooral bij
het afvalbeheer, van afvalstoffen hulpbronnen
maken en kennis delen, kunnen wij een rol van
betekenis spelen. Maar de circulaire economie
bereik je niet door ergens een knop om te
zetten. Het is een geleidelijk proces, waarbij
veel tussenstappen nodig zijn. Om hoogwaardige recycling van reststoffen mogelijk te

maken, zijn technologische innovaties essentieel. Een noodzakelijke voorwaarde daarvoor
is kennisdeling, ook met bedrijven en organisaties in het buitenland.
Oude materialen in een circulaire keten
Bovendien zullen stappen nodig zijn via
laagwaardige recycling, waarbij de gerecyclede
grondstof niet meer de zuiverheid van de
oorspronkelijke grondstof heeft. Die down
cycling is noodzakelijk om kennis en ervaring
op te doen, nieuwe scheidingstechnieken te
ontwerpen en nieuwe toepassingen voor materialen te vinden. De autorecyclingketen is al
vergevorderd met de recycling van oude auto’s,
maar er zijn nog steeds verbeteringen mogelijk.
Daarom hebben wij de ambitie om hoogwaardige recycling te bereiken op een verantwoorde
manier. Wat we echter niet kunnen veranderen, is dat auto’s een gemiddelde levensduur
hebben van achttien jaar en dat de herbruikbare materialen die wij produceren dus ook
achttien jaar oud zijn. Die oude materialen zijn
niet zomaar een op een circulair in te zetten in
de moderne auto-industrie.
Ontwerp Landelijk afvalbeheerplan
In het ontwerp Landelijk afvalbeheerplan 20172029 (LAP3) heeft de overheid de PST-fabriek
aangewezen als ‘best beschikbare techniek’
voor de verwerking van shredderresidu. In
het voorstel dat nu voorligt, wordt na-scheiding de minimumstandaard in plaats van
verbranding. In een zienswijze die we in 2016
hebben ingediend, bepleiten we dat deze eis

zou moeten gelden voor shredderresidu van
auto’s. Bovendien houden we een pleidooi voor
het apart shredden van auto’s, om het proces
zo nauwkeurig mogelijk te kunnen monitoren.
En omdat dit de hoeveelheid stoorstoffen in het
auto-shredderafval vermindert.
De middelen die ARN heeft voor de verwerking van shredderresidu zijn bedoeld voor de
recycling van auto’s. Met ondersteuning van
het fonds recyclingbijdrage hebben wij voor
de auto-industrie de post-shredder technologie
kunnen ontwikkelen en verfijnen. Voor het
overige shredderafval zal het nog een harde
dobber worden deze technologie breed in te
zetten en met niet-auto gerelateerd shredderafval dezelfde recyclingresultaten te halen als
met autoshredderresidu
Ontwikkelingen binnen de autorecyclingsector
We zien de materiaalsamenstelling en de
aandrijflijnen van auto’s veranderen. Door
onderzoek te doen en kennis te ontwikkelen,
bereiden wij ons voor om auto’s die in de
toekomst aan het einde van hun levens
cyclus zijn, te kunnen recyclen. Hierbij past
de kanttekening dat autofabrikanten langzaam maar zeker meer materialen toepassen
waarvan handmatig demonteren loont,
zoals kabelbomen, lichtmetalen onderdelen,
elektromotoren en bepaalde kunststofdelen.
Dit maakt het voor autodemontagebedrijven
steeds lucratiever om meer stromen hoogwaardigere materialen voor materiaalhergebruik te
verhandelen. Een van de gevolgen zal zijn, dat
de PST-fabriek verder verarmd shredderresidu
krijgt geleverd. Daarnaast speelt de vraag
wanneer het voor de PST-fabriek niet meer
noodzakelijk is om aan de wettelijke recycling
eisen te voldoen voor auto’s en de fabriek
mogelijk ingezet kan worden voor andere
afvalstromen.

ARN pleit voor het apart
shredden van auto’s, om
het proces nauwkeurig te
kunnen monitoren

Auto’s veranderen van
samenstelling

9%

14%

22%
52%

5%

2012
12%

16%

25%

35%
11%

2025

Aluminium
	Staal
FR AHSS
Niet metalen

Met hoogwaardige recycling dragen we bij aan
de realisatie van een circulaire economie.

	Overige metalen
(waaronder koper en ijzer)
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Auto’s recyclen doe je samen
Autorecycling is in de afgelopen twintig jaar
uitgegroeid tot een professionele bedrijfstak.
ARN en haar ketenpartners hebben daarin een
grote rol gespeeld. Samenwerken is cruciaal
om onze opdracht goed te kunnen uitvoeren.
ARN werkt samen met alle schakels in de
autorecyclingketen om elk jaar opnieuw de
wettelijke 95%-recyclingdoelstelling te halen,
waarvan minimaal 85% materiaalhergebruik,
aangevuld tot 95% nuttige toepassing.
Meer dan 300 ketenpartners
Wij monitoren de wrakkenstroom en we
rapporteren over het recyclingresultaat.
Dat doen we steeds efficiënter dankzij de
constructieve samenwerking met de meer dan
300 ketenpartners die eind 2016 zijn aangesloten bij ARN: 231 autodemontagebedrijven,
8 inzamelbedrijven, 11 verwerkingsbedrijven,
41 tussenhandelaren en 13 shredderbedrijven.
Onze PST-fabriek haalt als laatste schakel in
de keten de herbruikbare materialen uit het
shredderresidu. Auto’s recyclen doe je samen.
Meer grip op de keten
Om lekstromen te kunnen dichten en betrouwbaar te kunnen rapporteren over ons marktaandeel, spannen wij ons jaar na jaar in om
meer grip te krijgen op de stroom autowrakken.
Zo hebben we in 2016 nieuwe maatregelen
genomen om lekken in de stroom afgevoerde
autowrakken tussen autodemontagebedrijven
en shredderbedrijven verder te dichten.
Zicht op recyclingstromen
Op 1 januari 2017 zijn we bij de shredder
bedrijven overgestapt op de controle van de

hoeveelheid wrakken in plaats van op de kwaliteit ervan. Informatie over het aantal wrakken
dat op transport is en vergelijking daarvan met
de transportdocumenten, geeft een beter zicht
op de aantallen wrakken in de recyclingstroom.
De markt werkt op basis van gewicht; ARN
heeft voor haar rapportage de aantallen
voertuigen nodig. De vertaalslag van kilo’s naar
aantallen willen we nauwkeuriger maken.
Hiervoor is een accountmanager aangesteld.
Administratieve lastenverlichting
Om nog nauwkeuriger te worden, hebben we
in 2016 een pilot uitgevoerd voor het gebruik
van een elektronisch begeleidingsformulier bij
de afvoer van autowrakken. Door de transportbonnen te digitaliseren, kunnen wij gegevens
over gewichten, aantallen en bewegingen in
de recyclingketen sneller en nauwkeuriger
controleren en analyseren. De ketenpartners
die aan het experiment hebben deelgenomen,
zijn enthousiast over de gedigitaliseerde administratie en ervaren het als een administratieve
lastenverlichting. ARN onderzoekt de mogelijkheid dit systeem in 2017 in te voeren.
Monitoring van autowrakken
Monitoring van bewegingen van autowrakken
is belangrijk om aan onze rapportage
verplichting te kunnen voldoen. Daarom
hebben we een contract met alle bedrijven
die Nederlandse auto’s shredden. De afspraak
is dat ze alle auto’s registreren die ze geleverd krijgen van autodemontagebedrijven.
Ook van degene die niet zijn aangesloten bij
ARN. Verder hebben we met de tussenhandelaren afspraken gemaakt over de wrakkenstromen tussen autodemontagebedrijven en

shredderbedrijven. Met de registratie van de
shredderbedrijven weten we bij de PST-fabriek
hoeveel shredderresidu we moeten inkopen.
Controle door ILT
Over het vergroten van de betrouwbaarheid
van onze berekening van het hergebruik
percentage en mogelijkheden ons marktaandeel te verhogen, overleggen we doorlopend
met de overheid. Daarnaast heeft de Inspectie
voor Leefomgeving en Transport (ILT) in de
autorecyclingketen bedrijven, inclusief nietARN-bedrijven, bezocht om het gerapporteerde
hergebruikpercentage te controleren. Wij
verwachten daarvan in 2017 een verslag. ARN
heeft in de afgelopen jaren veel geld, tijd en
energie gestoken in een grotere nauwkeurigheid
bij de berekening van het hergebruikpercentage.
Wij hebben in 2015 en 2016 shredderproeven
uitgevoerd bij de vier bedrijven die Nederlandse
voertuigen shredden. Ook de aansluiting in 2015
van de tussenhandelaren op ons extranet ‘Mijn
ARN’, draagt bij aan de nauwkeurigheid.
Gesloten materialenkringloop
Om ons marktaandeel te vergroten, hebben
we met de Nederlandse shredderbedrijven
afgesproken dat zij het residu van alle wrakken
die ze innemen, ook van niet bij ARN aan
gesloten autodemontagebedrijven, leveren
aan de PST-fabriek. In 2015 hebben wij daarover
voor het eerst gerapporteerd. We hebben in
2016 4.600 ton shredderresidu meer verwerkt
dan de hoeveelheid wrakken afkomstig van
ARN autodemontagebedrijven en daarvoor
€ 1 mln. kosten gemaakt. Het gaat om het resterende marktaandeel van 14,1% bovenop het
ARN-marktaandeel van 85,9%. Wij zetten ons
dus serieus in om niet-ARN wrakken op een
verantwoorde manier te verwerken en dichter
bij de gesloten materialenkringloop te komen.
Het zicht en de grip van ARN op autowrakken
worden steeds beter.

ARN heeft in de afgelopen
jaren veel geld, tijd en
energie gestoken in een
grotere nauwkeurigheid
bij de berekening van het
hergebruikpercentage

Marktaandeel ARN voor
demontage afgemelde auto’s

14,1%

85,9%

ARN  

Overige

Totaal aantal in Nederland
voor demontage
gemelde auto’s

216.281

Waarvan afgemeld bij
ARN aangesloten autodemontagebedrijven

185.740
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Waardering voor
ondernemerschap
autodemontagebedrijven
In de autorecyclingketen vormen de 231 auto
demontagebedrijven die bij ARN zijn aange
sloten de eerste schakel bij de duurzame
recycling van auto’s. Onze relatie is een nieuwe
fase ingegaan, waarin een grotere vrijheid
voor de ondernemers in hun bedrijfsvoering en
een nog actievere dienstverlening door ARN
centraal staan.
Sinds de oprichting van ARN in 1995 ontvangen
de ARN-erkende bedrijven een vergoeding voor
het demonteren van de wettelijk verplichte
materialen: olie, rem- en koelvloeistof, ruitensproeiervloeistof, oliefilters, koudemiddelen,
LPG-tank, banden, airbags en gordelspanners
en brandstofresten. Maar de tijden zijn veranderd. In de loop van de jaren is de waarde van
auto’s gestegen en gebeurt autodemontage
professioneler en efficiënter. Dat zijn de achterliggende redenen voor het bestuur van de
Stichting Auto & Recycling om de vergoeding
van de wettelijk verplichte autodemontage-
activiteiten de komende jaren stapsgewijs te
verlagen en om te zetten naar een administratieve vergoeding.
Overstap naar administratieve vergoeding
De overstap naar een administratieve vergoeding in 2017 is onderdeel van de transitie naar
een vernieuwde samenwerking tussen de
autodemontagebedrijven en ARN. Wij willen
samenwerken op basis van partnerschap, maar

we moeten wel in staat blijven de wrakkenstroom te monitoren om aan onze opdracht te
kunnen voldoen. In lijn hiermee hebben we de
contractuele verplichtingen in de aansluitingsovereenkomst van een autodemontagebedrijf
teruggebracht van 56 naar tien eisen.
Vereenvoudiging contracten
Door het vereenvoudigen van de contracten
blijft de samenwerking met ARN voor de
ondernemer aantrekkelijk. De autodemon
tagebedrijven ontvangen vanaf 1 februari 2017
een administratieve vergoeding per wrak van
€ 20. In 2018 loopt dat bedrag terug naar € 15,
en in 2019 naar € 10. Daarnaast gaan wij door
met het vergoeden van de inzamelings- en
verwerkingskosten, en de kosten voor het
behalen en behouden van een KZD-certificaat,
het kwaliteitsmanagementsysteem voor de
voertuigdemontagebranche. En verder blijven
we de kosten voor service en onderhoud van de
droogleginstallaties voor onze rekening nemen.
Service en onderhoud droogleginstallaties
Wij investeren in duurzame autorecycling.
Eind 2016 heeft ARN 206 droogleginstallaties
aan autodemontagebedrijven in bruikleen
gegeven. Deze gesloten systemen garanderen
de verantwoorde en veilige inzameling en
verwerking van milieugevaarlijke stoffen uit
auto’s. Wij blijven in de komende jaren voor die
installaties service en onderhoud uitvoeren en

Droogleginstallaties zorgen
voor de verantwoorde
en veilige inzameling
en verwerking van
milieugevaarlijke stoffen
uit auto’s

bekostigen. Verder zullen we zorgdragen voor
de inzameling en milieuverantwoorde verwerking van de wettelijk verplicht te demonteren
materialen. In 2016 bedroegen de inzamelingsen verwerkingskosten voor ARN € 0,9 mln. en
de kosten voor service en onderhoud van de
droogleginstallaties eveneens € 0,9 mln.
Proef bij inzamelen en verwerken autobanden
In het voorjaar van 2017 is een proef gestart
met een andere manier van vergoeden van de
inzameling en verwerking van autobanden.
De proef duurt vier maanden en wordt tussentijds geëvalueerd. Er nemen 30 bedrijven aan
deel, alle autodemontagebedrijven. Wij zullen
de kosten van inzamelen en verwerken direct
aan de autodemontagebedrijven vergoeden.
Deze werkwijze geeft ondernemers een grotere
vrijheid zelf rechtstreeks afspraken te maken
met een bandenverwerkingsbedrijf. Bij alle
andere materialen blijft de inzameling en
verwerking geregeld via ARN.
De samenwerking tussen autodemontage
bedrijven en ARN krijgt een impuls.
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Een gelijk speelveld
De doorlopende bestrijding van oneerlijke
concurrentie en het dichten van lekstromen
heeft topprioriteit voor ARN. Een gelijk
speelveld voor alle ketenpartners is een
randvoorwaarde voor een goed werkend
autorecyclingsysteem. Het is goed nieuws dat
de illegaliteit in de autorecyclingsector nu
ook de aandacht heeft in Europees verband.
Alleen in een gelijk speelveld kunnen onze
ketenpartners hun werk doen en kunnen wij
onze opdracht uitvoeren. Vooral fake export is
een hardnekkige lekstroom. Hiervan is sprake
als een auto wordt afgemeld voor export, maar
in Nederland blijft. Een gecalculeerde schatting
bracht het aantal Nederlandse voertuigen
dat elk jaar op deze manier in de illegaliteit
verdwijnt op zeker 30.000 stuks.
Verontrustende Europese cijfers
Het Duitse Öko-Institut hield in 2016 voor de
Europese Commissie een enquête in alle 28
lidstaten en rapporteert dat in Europa per jaar
3,4 tot 4,6 miljoen End of Life Vehicles (ELV’s)
verdwijnen. Ze brengen forse schade toe aan
mens en milieu als ze niet legaal worden
gedemonteerd. Daarbij gaat het volgens de EU
alleen al om 20 tot 55 miljoen liter gevaarlijke
vloeistoffen, brandstoffen niet meegerekend.
Het onderzoek moet leiden tot een nieuwe
Europese aanpak van lekstromen, die het illegaal verwerken van wrakken moet tegengaan.
ARN heeft de vragen beantwoord in overleg
met stakeholders, RAI Vereniging, de RDW en
het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
De oorzaak van de verdwenen autowrakken is
in een groot aantal landen een niet waterdicht
voertuigenregistratiesysteem. Het Nederlandse

RDW-systeem is gekoppeld aan het betalen van
motorrijtuigenbelasting, zolang iemand eigenaar is. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan
schorsing, waarbij de eigenaar in beeld blijft.
Veel landen missen deze koppeling, waardoor
auto’s van de radar verdwijnen. Dat stimuleert
illegale demontage en verwerking van ELV’s.
Sluitende voertuigregistratie
Belangrijke conclusies uit het onderzoek zijn
dat registratieautoriteiten, zoals de RDW in
Nederland, meer grip moeten gaan krijgen op
de voertuigenstroom en dat betere afspraken
nodig zijn tussen autoriteiten bij de herregistratie van binnen de EU verhandelde auto’s.
Verder kunnen meer regels worden gesteld
aan de demontage van autowrakken bij
gecertificeerde bedrijven. En zouden meer
prikkels gegeven kunnen worden om auto’s
te laten inleveren bij een gecertificeerd
autodemontagebedrijf.
Europese maatregelen
De Europese Commissie bereidt in 2017 maatregelen voor om registratie in de lidstaten te
verbeteren en controle op autodemontage
bedrijven te verscherpen. Waarschijnlijk komen
er regels waaraan autodemontagebedrijven
moeten voldoen. In Nederland werken wij met
de Kwaliteitszorg Demontage-certificering
(KZD). Later zal in Europa werk moeten worden
gemaakt van de uniformering van de rapportageregels. Op een stakeholdersbijeenkomst
in Brussel hebben wij, samen met de RDW,
een presentatie verzorgd over de efficiënte
Nederlandse voertuigregistratie. Internationale
uitwisseling van kennis en ervaring is van
belang om de lekstromen te tackelen.

Platform Melding oneerlijke concurrentie
In Nederland blijven we samen met alle ketenpartners concreet bewijsmateriaal van fake
export verzamelen. De RDW kan zo het ministerie van Infrastructuur en Milieu ervan overtuigen dat deze illegale praktijk moet stoppen.
We blijven er bij deze instanties op aandringen
maatregelen te nemen om misbruik van de
exporterkenning te beperken en voorkomen.
Bij ARN stimuleren we de aanpak van malafide
autohandel en illegale autodemontage met
behulp van ons online platform Melding oneerlijke concurrentie. Bedrijven kunnen deze praktijken eenvoudig én vertrouwelijk melden en
de status ervan volgen. Ons gaat het er vooral
om een beter zicht te krijgen op de aantallen
wrakken die in de illegaliteit verdwijnen.
Aanpak malafide handel in auto-onderdelen
We werken mee aan een pilot in Gelderland ter
bestrijding van de malafide handel in gestolen
auto-onderdelen. Dat gebeurt door informatie
daarover centraal te verzamelen: het Landelijk
Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit).
Toezichthoudende partijen, zoals de RDW en
Milieudiensten, de brancheorganisaties BOVAG,
FOCWA, Stiba en ook ARN leveren informatie
aan het LIV. Bovendien komen meldingen
binnen via Meld Misdaad Anoniem. Het LIV
completeert de meldingen en stuurt deze
daarna naar de handhavende instanties. De
Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) die
het project heeft opgezet en waarvan ARN geassocieerd lid is, heeft in 2016 ongeveer zeventig
meldingen binnen gekregen over het stelen,
strippen en verkopen van gestolen auto-onderdelen. Een aantal meldingen leidde tot invallen
bij bedrijven. Door het succes is het experiment
in Gelderland verlengd tot 1 april 2017.
We verwachten na een evaluatie de landelijke
uitrol om de malafide handel aan te pakken.
Op zowel Europees, landelijk als regionaal
niveau krijgt illegaliteit volop aandacht.

Jaarlijks verdwijnen in
Europa 3,4 tot 4,6 miljoen
autowrakken van de radar
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De prijs van de
laatste procenten
De materialen van auto’s die aan het einde
van hun levensduur zijn, worden op enkele
procenten na weer als grondstof in het
productieproces hergebruikt of als nuttige
toepassing ingezet. Noodzakelijke hoge
investeringen in de verwerking van het
shredderresidu en nog te ontwikkelen wet
geving, maken dat het definitief sluiten van
de materialenkringloop nog een brug te ver is.
De verwerking van shredderresidu met
post-shredder technologie in de PST-fabriek in
Tiel is cruciaal om uiteindelijk de kringloop te
kunnen sluiten. Innovaties en voortdurende
optimalisatie van de productielijn voegen
de extra procenten toe om de recycling
prestatie van minimaal 95% te behalen. Onze
grondstoffentechnologen werken samen
met kennisinstituten en bedrijven om steeds
hoogwaardigere toepassingen te vinden voor
de eindfracties uit de fabriek. Op deze manier
slagen wij erin de afvalverwerking in de keten
efficiënt en duurzaam uit te voeren.
Capaciteit en efficiency fabriek verbeterd
In 2016 verwerkte de PST-fabriek 41.903 ton
shredderresidu, 6% meer dan in 2015. Een
verdere verfijning van de productielijn en nog
beter gestructureerd onderhoud maken dit
resultaat mogelijk. We hebben de productielijn uitgebreid met twee extra modules, die
bijdragen aan een efficiëntere productie van
eindfracties. Het gaat om een pelleteerlijn en
een mineralenvergruizer met een gezamenlijke
investering van ruim € 1 mln.

De pelleteerlijn perst losse vezels samen tot
harde pellets (korrels). Daarmee besparen
we aanzienlijk op transportkosten. Zodanig
zelfs, dat het nu goedkoper is om de pellets als
brandstof te verkopen aan een cementoven
in Portugal, dan ze te laten verwerken in een
verbrandingsoven in Delfzijl. Omdat het transport over water gaat, is ook de CO2-footprint
aanzienlijk kleiner. Via de, mede door ARN
ontwikkelde, Ecotest hebben we berekend
dat we met de route naar de cementoven
in Portugal per ton shredderafval 138 ton
CO2-uitstoot voorkomen. Voor de innovatieve
toepassing van deze bestaande techniek heeft
ARN een patent verkregen.
Nederlands shredderresidu gecentraliseerd
Alle shredderbedrijven die Nederlandse
autowrakken verwerken, zowel de Nederlandse
als de buitenlandse, hebben in 2016 hun
automotive shredderresidu naar Tiel gebracht.
Het gaat hierbij zowel om wrakken van bij
ARN aangesloten autodemontagebedrijven, als
van niet bij ARN aangesloten autodemontage
bedrijven. Dat betekent dat het aandeel
shredderafval dat in Tiel wordt verwerkt hoger
ligt dan op basis van ons marktaandeel mag
worden verwacht.
Door de grotere productiecapaciteit kunnen we
ook afval van aanbieders buiten de automobiel
branche gaan verwerken, tegen marktconforme
tarieven. In 2017 krijgen we bijvoorbeeld materialen aangeleverd van shredderbedrijven in
België en Duitsland. Daarmee wordt de capaci
teit van de fabriek volledig benut. Doordat

Doordat aanbieders van
buiten de autosector met
ons in zee gaan, wordt
materiaal hergebruikt
dat anders in de
verbrandingsoven zou
verdwijnen

aanbieders van buiten de autosector met ons
in zee gaan, wordt materiaal hergebruikt dat
anders in de verbrandingsoven zou verdwijnen.
Dat is gunstig voor het milieu en ook voor de
rentabiliteit van de fabriek.
Optimalisatie materiaalhergebruik
Op weg naar een gesloten kringloop zien we
ons voortdurende streven naar een hoogwaardigere recycling ook in 2016 beloond. We
hebben in de rangorde van afvalverwijdering
weer stappen omhoog kunnen zetten. Zo
bereikten we 40% materiaalhergebruik uit het
aangeboden shredderresidu, waar dat een jaar
eerder nog 35% was. Door het 5% extra hergebruik van materialen ging 1% minder naar de
stort en werd 4% minder ingezet voor nuttige
toepassing. De nieuwe vergruizerlijn brengt
de grove minerale fractie terug tot korreltjes
van 0,5 mm, zodat we het koper dat in deze
fractie aanwezig is, kunnen terugwinnen.
Bovendien is de fractie fijne mineralen die
daarna overblijft, inzetbaar in de wegenbouw.
Dat laatste kon eerder niet, omdat er te veel
koper en andere metalen in aanwezig waren.
Het vergruizen drukt zo de kosten van de afzet
van de eindfracties.
Zuiverheid eindfracties ontwikkelpunt
Bij onze positie in de automobielkringloop past
wel een kanttekening. Wij produceren met
de huidige installatie in de fabriek zo zuiver
mogelijke materialen. Voor veel hoogwaardige
toepassingen zijn onze eindfracties echter
vooralsnog niet schoon genoeg.

Recycling
Recovery
Stort
Plastics < 1.1

8,6%
Plastics
1.1. - 1.3.

5,1%
Metalen

Plastics

17,7%

4,3%

PST-fabriek
Vezels

Stof

30,9%

4,6%

Rubber/
Hout/Plastics

Diverse
zware delen

3,8%

4,2%

Mineralen

20,8%
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Ze zijn wel opnieuw als grondstof te gebruiken
in bijvoorbeeld de kunststoffenindustrie.
Onze kunststoffen worden gebruikt voor de
productie van wat grovere producten, zoals
paaltjes en voor zware kunststofprofielen die
moeten voorkomen dat airconditioners van
platte daken waaien. Voor een hoogwaardigere
toepassing van dunne profielen zoals bumpers,
is echter homogeen en zuiver materiaal vereist.
Daar voldoen onze materiaalstromen vooralsnog niet aan.
Ecotest PST-fabriek
We zijn op dit moment niet in staat onze
materialen voor 100% terug te leveren aan
de automobielindustrie. Als we naar volledig
hergebruik van materialen willen, zijn extra
stappen nodig in de verwerking van het
shredderresidu zodat de eindfracties schoner
worden. Daarvoor zijn grote investeringen
nodig. De vraag daarbij is hoeveel extra
energie en vooral geld we willen investeren
in het behalen van een relatief kleine milieu
winst. Om het optimum te vinden van de
kosten die wij moeten maken om de fabriek
verder te ontwikkelen en onze CO2-footprint
te verkleinen, gebruiken we de zogenoemde
Ecotest. Daarmee kunnen wij de milieu-impact
van de fabriek, de kosten van het proces en
het recyclingpercentage tegen elkaar afzetten.
Binnen ARN wordt beleid ontwikkeld welke
factor bij een bepaalde investeringsbeslissing
prevaleert. Bij de inkoop van energie sinds
1 januari 2016 hebben we bijvoorbeeld gekozen
voor gecertificeerde Nederlandse landwindenergie, ondanks het feit dat dit per jaar
€ 20.000 duurder is.
Ongewenst neveneffect milieuvergunning
Er speelt meer bij de vraag of we in staat
zijn de materialenkringloop te sluiten. Het is
noodzakelijk dat we mogen en kunnen leveren
aan de gewenste afzetkanalen. De primaire
uitdaging daarbij is dat de materialen die wij

produceren nu standaard door de overheid
als afvalstof worden geclassificeerd. Neem de
middelgrote fractie van de kunststoffen, die
we van de thermische route naar hergebruik
willen opwaarderen. Deze kunststoffen zijn
mogelijk inzetbaar als vulmateriaal bij de
productie van kunststofplaten. Dit soort platen
wordt voornamelijk geproduceerd door kleine
bedrijven, die meestal niet beschikken over
een milieuvergunning. Om die reden mogen ze
geen afvalstoffen innemen en kunnen ze onze
eindfracties niet aannemen.
Nieuwe wetgeving zeer wenselijk
We stellen alles in het werk om de overheid
ervan te overtuigen dat enkele van onze
eindfracties geclassificeerd kunnen worden als
producten. Dat past naadloos in het nationaal
afvalbeleid: Van Afval Naar Grondstof (VANG).
Probleem is dat VANG een programma is en
geen wet. En handhavers kijken alleen naar
wettelijke regels en vergunningen. Dat is een
grote uitdaging voor veel bedrijven die slimme
oplossingen bieden voor afvalstoffen.
Een innovatieve en meedenkende
overheid is cruciaal bij het sluiten van
de materialenkringloop.

Autorecycling in Nederland
Totale gewicht
ingeleverde auto’s

Autodemontagebedrijven

204.000

57.000

ton

ton

Aantal
autowrakken
demontagebedrijf
185.740

Bij ARN gaan we te werk conform
het Besluit beheer autowrakken
(Bba) en het Besluit beheer
batterijen (Bbb). Dit wettelijk
kader schrijft onder meer voor dat
95% van het gewicht van een auto
gerecycled en nuttig moet worden
toegepast. Grondstoffen worden
daardoor grotendeels terug
gebracht in de keten. Daarmee
draagt de recyclingsector bij aan
de transitie naar een duurzame
en circulaire economie.

Materiaalhergebruik

Producthergebruik

2,8%

24,8%

Gerecycled en
nuttig toegepast

%

98,7

201.348
ton

27,6%

Aantal
autowrakken
verwerkt door
shredders

Shredderresidu
van autowrakken
verwerkt
214.286

197.488
Shredderbedrijven

PST-fabriek

105.000

42.000

ton

ton

Materiaalhergebruik

Energieterugwinning

Materiaalhergebruik

Energieterugwinning

54,8%

1,6%

6,5%

8,2%

56,4%

14,7%
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Klinkende prestaties
Nederlandse autorecyclingsector
In 2016 laat ARN samen met haar partners
opnieuw zien een internationaal ijkpunt te
zijn, met een nuttige toepassing van 98,7%.
Bij ons aangesloten bedrijven hebben daarnaast
bijna 57 miljoen kg materialen verantwoord
verwerkt. Cijfers waarop de Nederlandse
autorecyclingsector terecht trots mag zijn.
Voor het berekenen van de recyclingprestatie volgt ARN nauwgezet de gedetailleerde
voorschriften van de Europese Commissie.
De basis van de berekening is de Europese
richtlijn 2000/53/EG, die de behandeling
van autowrakken en de verantwoording
daarover beschrijft. De methodologie die wij
moeten hanteren voor de berekening van de
recyclingrealisatie is nader beschreven in de
Beschikking 2005/293/EG van de Europese
Commissie. Nederland heeft de Europese
richtlijn en de beschikkingen die daaruit
voortvloeien, opgenomen in het Besluit
beheer autowrakken (Bba). Op grond van de
Europese regels doet ARN elk jaar verslag aan
de RAI Vereniging over de prestaties in de
autorecyclingketen.
Recyclingprestatie 2016
In 2016 heeft ARN een nuttige toepassing
gerealiseerd van 98,7%, waarvan 88,9% als
hergebruik als product of materiaal en 9,8%
door energieterugwinning of een andere
nuttige toepassing. Hiermee voldoen wij ook
in 2016 aan de wettelijke verplichting die
voortvloeit uit het Bba. Bij ARN aangesloten
bedrijven hebben verder bijna 57 miljoen kg

materialen uit auto’s ingezameld en verantwoord verwerkt.
Berekening prestatie
De recyclingprestatie in de autorecyclingketen
in 2016 is berekend op basis van:
- Weeggegevens van de ketenpartners;
- Drie in 2015 uitgevoerde shredderproeven en
een in 2016;
- Massabalansgegevens van shredderbedrijven
in België en Duitsland.
Nederland kiest voor shredderproef
De Europese Commissie geeft landen voor het
bepalen van de recyclingprestatie de keuze
tussen twee methodes. De berekening kan op
basis van een aanname voor het metaalgehalte
van voertuigen of op basis van een shredderproef. Wij kiezen voor de laatste methode. Een
shredderproef is een praktijktest, waarmee we
nauwkeurig de hoeveelheid recycling en de
nuttige toepassing kunnen bepalen. Daarmee
doet een shredderproef in onze ogen het meest
recht aan de werkelijke prestatie die we neerzetten bij het recyclen van auto’s.
ARN heeft onder meer in 2015 drie shredder
proeven uitgevoerd bij bedrijven die
Nederlandse voertuigen shredden, en in 2016
een shredderproef bij een vierde bedrijf dat
Nederlandse auto’s shredt.
Geen ruimte voor interpretatie
De manier waarop een shredderproef moet
worden uitgevoerd, is aan strikte regels
gebonden. Een belangrijke voorwaarde is

bijvoorbeeld dat elke shredderproef representatief moet zijn voor het Nederlandse wagenpark. De Europese Commissie heeft in 2013 een
concept van een guidance document gepubliceerd, waarin zij eisen formuleert waaraan een
shredderproef moet voldoen. Dit document laat
echter veel ruimte voor interpretatieverschillen
tussen de verschillende EU-lidstaten.
Om die reden hebben wij zelf een
protocol opgesteld voor het uitvoeren van
shredderproeven. Daarin hebben we de
aanwijzingen tot in detail uitgewerkt en
werken we met zo weinig mogelijk aannames.
Certificeringsorganisatie SGS heeft het
opstellen van het protocol en de meetmethodiek gecontroleerd en goedgekeurd. Tijdens de
uitvoering van de shredderproeven zijn vertegenwoordigers van SGS aanwezig geweest.
Zij hebben ter plaatse gecontroleerd of we het
protocol op de voet hebben gevolgd. Ook daarvoor hebben we van SGS een verklaring van
goedkeuring gekregen.
Bepaling aandeel autodemontagebedrijven
De berekening van de recyclingprestatie
begint met het bepalen van het gemiddeld
ledig gewicht van alle voertuigen die in een
jaar voor demontage zijn afgemeld in ORAD
(Online Registratie AutoDemontage) van
de RDW. Op basis van deze gegevens is het
gemiddeld gewicht van autowrakken in 2016
vastgesteld op 1.035 kg. In 2016 zijn 185.740
autowrakken afgemeld voor demontage bij
ARN aangesloten autodemontagebedrijven
(2015: 185.110). Het totaal aantal in 2016
afgemelde autowrakken bij ARN aangesloten autodemontagebedrijven én niet bij
ARN aangesloten autodemontagebedrijven
bedraagt 216.281.
Naast het aantal auto’s dat in ORAD is afgemeld, weten we ook hoeveel autowrakken van
de autodemontagebedrijven zijn afgevoerd
naar shredderbedrijven. In 2016 waren dat er
197.488 (2015: 167.777).

Van de 28 lidstaten in de
Europese Unie is Nederland
een van de weinige landen die
een shredderproef als basis
neemt voor zijn rapportage
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Materiaal
(in kg)

Afgewerkte olie
Oliefilters
Remvloeistoffen
Antivriesvloeistoffen
Koudemiddelen
Tanks voor vloeibaar gas
Loodaccu’s
Afgedankte banden
Glas
Totaal KG hergebruik
Recyclingpercentage

50.791.035
24,80%

Het gewicht van de kale wrakken die op transport gaan, gedeeld door het aantal, geeft het
gemiddeld gewicht van een autowrak. In 2016
was dat 747 kg.
Hergebruik is belangrijk deel van totaal
Het aandeel van de autodemontagebedrijven
in het recyclingpercentage is het verschil
tussen het totale gewicht van in ORAD
afgemelde voertuigen en van de bij auto
demontagebedrijven afgevoerde autowrakken
die onderweg zijn naar shredderbedrijven.
Dat is in 2016 gemiddeld 288 kg. Onderdeel
daarvan is het gewicht van de wettelijk
verplichte materialen die worden gedemonteerd en die wij laten inzamelen en verwerken,
zoals vloeistoffen, banden en airbags. In
2016 bedraagt het materiaalhergebruik
van de autodemontagebedrijven 2,8%, plus
24,8% producthergebruik. Het resterende
deel bestaat uit de verkoop van onderdelen
en materialen voor recycling die het auto
demontagebedrijf uit de auto demonteert.
Daarmee komt in 2016 het totale aandeel

Materiaal
hergebruik

Energie
terugwinning

Stort

842.199
26.539
53.189
335.958
4.055
74.083
267.040
4.091.982
30.720

18.112
22.608
1.144
17.682
0
0
4.067
0
0

45.280
0
2.860
315.750
83
0
0
0
1.280

5.725.765
2,80%

63.613
0,03%

365.253
0,18%

van de autodemontagebedrijven in het
recyclingpercentage op 27,6%.
Bepaling aandeel shredderbedrijven
Het monitoren van de recyclingketen wijst uit
dat van een autowrak gemiddeld 288 kg wordt
gedemonteerd door een autodemontage
bedrijf. Een kaal autowrak heeft een gemiddeld
gewicht van 747 kg als het wordt verkocht aan
een shredderbedrijf. Autodemontagebedrijven
zijn binnen ARN verplicht te melden naar welk
shredderbedrijf de wrakken worden afgevoerd. In totaal zijn in 2016 197.488 gedemonteerde autowrakken van bij ARN aangesloten
autodemontagebedrijven aangekomen bij de
shredderbedrijven (2015: 167.777).
Vergroting nauwkeurigheid administratie
Er is nog een verschil tussen het aantal
bij autodemontagebedrijven afgevoerde
autowrakken en het aantal autowrakken
dat aankomt bij de shredder. Dit is deels
te verklaren door voorraden bij de tussenhandel. Voor het overige ligt de verklaring in

onnauwkeurigheid bij de registratie. Mede
om de nauwkeurigheid bij het registreren van
de wrakkenstroom te vergroten, heeft ARN
in 2016 een pilot gedaan met elektronische
begeleidingsformulieren.

Elektronische
begeleidingsformulieren
zullen leiden tot
nauwkeuriger inzicht in
de wrakkenstromen

Relatie met België en Duitsland
Shredderbedrijven moeten aangeven hoeveel
wrakken bij hen binnenkomen, onder
verdeeld in twee categorieën: ARN-wrakken
en niet-ARN-wrakken. In Nederland tellen
wij per shredderbedrijf hoeveel wrakken zijn
gearriveerd. Aan de hand van de uitkomst
van de shredderproef kunnen we de bijdrage
van de Nederlandse shredderbedrijven aan de
recyclingprestatie berekenen. Dat is in 2016
56,4%. Autowrakken die worden geëxporteerd,
moeten worden gerapporteerd volgens de
recyclingrealisatie in het land van bestemming.
In 2016 ging ongeveer 18% van de Nederlandse
wrakken de grens over naar shredderbedrijven
in België en Duitsland. Voor deze autowrakken
rapporteren wij aan de hand van de recyclingberekeningen van die betreffende landen en
vragen hun recyclingverklaring op. Ook moeten
zij het aantal ARN-wrakken dat ze innemen
aan ons rapporteren. Met die informatie
berekenen we het rekenkundig gemiddelde
van de bijdrage van de buitenlandse shredder
bedrijven aan het recyclingpercentage.
Bepaling aandeel PST-fabriek
Door de shredderproeven weten we per
shredderbedrijf hoeveel afval er overblijft.
De PST-fabriek berekent het totale aantal kilo’s
dat per shredderbedrijf moet worden aange
leverd en neemt die hoeveelheid af. De fabriek
neemt vier afvalstromen aan: twee lichte
fracties (fijn en grof) en twee zware fracties
(licht en grof). In 2016 draagt de PST-fabriek
14,7% bij aan de recyclingprestatie.
ARN verwerkt vrijwel al het shredderafval van
Nederlandse autowrakken.

Materiaal
hergebruik en
energieterugwinning

105.000
ton

Ingangsgewicht autowrakken bij
shredderbedrijven

147.000
ton

Input
PST-fabriek

42.000
ton
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De pluskant van batterijen
Steeds meer automobilisten rijden elektrisch.
In twee jaar tijd is het aantal elektrische auto’s
in Nederland verdubbeld tot ruim 100.000
registraties. De snelle toename van elektrisch
vervoer brengt nieuwe vraagstukken met zich
mee voor de autorecyclingsector. Zeventig
importeurs maken gebruik van het inzamel- en
verwerkingssysteem voor batterijen van ARN.
De snelle groei van elektrische auto’s vraagt
om slimme en vooral ook veilige oplossingen
voor de opslag, inzameling, transport en
verwerking van afgedankte aandrijfaccu’s. Bij
ARN werken we samen met betrokken partijen
om oplossingen te vinden voor hergebruik van
afgedankte batterijen uit auto’s, bijvoorbeeld
voor duurzame energieopslag.
Samenwerking met Stichting Batterijen
Vanuit het Besluit beheer batterijen (Bbb)
zijn autofabrikanten en -importeurs verplicht
om zowel de startaccu’s, als de aandrijf
accu’s (batterijen) van hybride en elektrische
auto’s na gebruik terug te nemen. Wij zorgen
in samenwerking met Stibat (Stichting
Batterijen), inzamelbedrijven en recyclingbedrijven voor inzameling, logistiek, en
verwerking van afgedankte batterijen met
een negatieve restwaarde.
Duurzaamheidsprestatie gewaarborgd
Producenten kunnen de batterijen die ze op de
markt brengen, opgeven in het systeem myBatbase waarvan Stibat en ARN gebruik maken.
Alle inzamelbedrijven van afgedankte draagbare batterijen hebben collectieve afspraken
met Stibat om de ingezamelde batterijen en
accu’s te registreren in het opgaveportaal

myBatterybalance. Via dit systeem krijgen
wij de noodzakelijke inzamelgegevens om de
rapportage voor aandrijfaccu’s en startaccu’s
aan de overheid te kunnen doen. Om een
optimale duurzaamheidsprestatie te kunnen
waarborgen, zijn recyclingbedrijven die voor
Stibat of ARN batterijen of accu’s verwerken,
onderworpen aan een Ecotest die de milieu
prestatie van het bedrijf inzichtelijk maakt.
Collectiviteit voor producenten
Op deze manier geven wij sinds 2008 invulling
aan de verplichtingen die voortvloeien uit
het Bbb. De producenten blijven zelf wettelijk
verantwoordelijk voor de naleving van de
verplichtingen, maar zij kunnen door deel te
nemen aan het collectieve systeem de uitvoering ervan overdragen aan ARN en Stibat. Wij
zorgen voor de inname en verwerking van
aandrijfaccu’s en startaccu’s met een negatieve
restwaarde (Li-ion accu’s) en verzorgen de
informatievoorziening daarover. Bovendien
rapporteren wij over de accu’s met een positieve restwaarde (loodaccu’s en NiMH-accu’s).
ARN levert maatwerk
Importeurs hebben de keuze om voor de
aandrijfaccu’s gebruik te maken van een eigen
inlevernetwerk of om het inlevernetwerk
van ARN te benutten. Elke door de importeur
gewenste vorm van samenwerking is hierbij
mogelijk. In totaal 70 importeurs doen eind
2016 mee aan het collectieve systeem van
ARN. In Nederland komt jaarlijks 52 miljoen kg
aan aandrijfaccu’s op de markt, waarvan
17 miljoen kg via het ARN systeem loopt. De
rest gaat via de eigen inlevernetwerken van
grote importeurs. Wij rapporteren aan de

overheid over aandrijfaccu’s van de deelnemers
aan het ARN-systeem. In totaal zijn vorig jaar
223 aandrijfaccu’s ingezameld, waarvan 191
naar een verwerkingsbedrijf zijn gegaan en 32
een tweede leven hebben gekregen.
Veilige demontage
Om afgedankte elektrische voertuigen veilig
te kunnen demonteren is het voor auto
demontagebedrijven belangrijk om te weten
hoe Lithium-ion batterijen werken en hoe
ze de demontage moeten aanpakken. ARN
biedt de training ‘Veilig demonteren Hybride
en Elektrische Auto’s voor autodemontage
bedrijven’ aan, met een e-learning module en
een praktijkdag. De dag wordt afgesloten met
een toets. Na afronding ervan hebben deel
nemers alle kennis om de batterij van een
hybride of elektrische auto veilig en volgens de
procedures te demonteren. Verder is het belangrijk dat de betrokken medewerkers de fabrikanteninstructies nauwgezet volgen, die via het IDIS
informatiesysteem voor hen beschikbaar zijn.
Beheerbijdragen
ARN int een beheerbijdrage van importeurs
om de recyclingkosten van accu’s en batterijen
te dekken. Wij doen jaarlijks verslag aan het
ministerie van Infrastructuur en Milieu en
zorgen voor een landelijk dekkend netwerk van
afgiftepunten waar eindgebruikers startaccu’s
kosteloos kunnen inleveren. Aandrijfaccu’s
kunnen niet los worden ingeleverd. De beheerbijdrage voor loodaccu’s, NiMH (start-)accu’s
en batterijen voor hybride auto’s blijft in 2017
gelijk: € 0,05 (excl. btw).
Door het ontwikkelen van mogelijkheden voor
second-use van Li-ion accu’s kunnen de beheerbijdragen voor deze batterijen omlaag. In 2017
zijn twee nieuwe categorieën toegevoegd die
passen bij het huidige aanbod van Li-ion accu’s.
De volgende ontwikkelstap bij de inzameling
van accu’s is die naar substantieel hergebruik.

ARN traint medewerkers van
autodemontagebedrijven
om afgedankte elektrische
voertuigen veilig te kunnen
demonteren

Beheerbijdragen Li-ion
(start-)accu’s 2017 (inclusief btw)

€ 10
≤5 kg

€ 25
>5 en ≤25
kg

€ 75
>25 en ≤100
kg

€ 150
>100 en ≤350
kg

€ 180
>350 en ≤600
kg

€ 210
>350 en ≤600
kg
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De sloopauto van morgen
Technologische ontwikkelingen raken ook de
materialen en de samenstelling van auto’s.
Daarnaast zijn elektrische voertuigen aan een
onstuitbare opmars bezig. ARN doet onderzoek
naar nieuwe materialen en aandrijflijnen en
investeert daarmee in d
 uurzame autorecycling.
Autofabrikanten gebruiken vaker lichtgewicht
metalen en hightech kunststoffen. En ze mengen
materialen, om de beste eigenschappen van
verschillende componenten in één c omposiet te
verenigen. Daarnaast hebben elektrische auto’s
een andere samenstelling dan voertuigen die
nu bij autodemontagebedrijven terechtkomen.
Nieuwe auto’s dagen recyclingketen uit
De auto’s van nu – toekomstige sloopauto’s –
zien er onderhuids wezenlijk anders uit dan
de gemiddeld achttien jaar oude, huidige
autowrakken. Dat heeft gevolgen voor de
recyclingketen, van autodemontage tot en met
post-shredder technologie. ARN onderzoekt de
invloed van nieuwe materialen en aandrijflijnen,
zodat ze haar opdracht ook in de toekomst kan
uitvoeren en de 95%-recyclingdoelstelling kan
blijven halen. Wij investeren in hoogwaardige
autorecycling, nu en in de toekomst.
Forse toename non-ferrometalen
Auto’s bestaan nu ruwweg voor driekwart uit
metalen en verder uit onder meer kunststoffen,
vezels en glas. Een belangrijke trend die uit
een interne ARN-studie naar toekomstige
sloopauto’s blijkt, is dat het aandeel van lichte
non-ferrometalen fors toeneemt. Vooral van
aluminium. Zwaardere ijzerhoudende metalen,
zoals staal, zijn aan een terugtocht begonnen.
Ook het gebruik van zeldzame metalen stijgt.

Verder zorgt meer elektronica in auto’s voor een
toenemende technologische recyclinguitdaging.
De verschuiving van metalen naar kunststoffen
en glas stelt vooral shredderbedrijven op de
proef. Van sloopauto’s die minder metaal
bevatten vermindert de waarde, waardoor ze
voor shredderbedrijven minder rendement
opleveren. De toename van aluminium in auto’s
kan dat effect verzachten. Voor autodemontage
bedrijven liggen de toekomstige uitdagingen
bij nieuwe technische componenten in auto’s.
De zeer gespreide toepassing van zeldzame
metalen in een auto en de vereiste expertise over de materiaalsamenstelling, maken
demontage nog niet lonend.
Samengestelde materialen nieuwe norm
Nieuwe technologieën worden als eerste toegepast in premium-auto’s. Er zijn bijvoorbeeld nu al
auto’s waarvan de basisconstructie volledig uit
aluminium of koolstofvezel-versterkt composiet
bestaat. Luxe auto’s kennen ook interieurdelen
uit natuurvezelcomposieten en technische
componenten, zoals bladveren en luchtfilter
behuizing, uit kunststofcomposieten. Dit soort
ontwikkelingen zal in de toekomst ook in
middenklasse en compacte auto’s worden toegepast. Wij willen in de gehele recyclingketen tijdig
technologische en economische oplossingen
ontwikkelen voor de duurzame verwerking van
lichtgewicht samengestelde materialen.
Hybride en vol-elektrische auto’s
De ontwikkeling van nieuwe materialen wordt
gestimuleerd door de komst van hybride en
vol-elektrische auto’s. Fabrikanten zoeken naar
lichtere materialen als tegenwicht voor de
relatief zware batterijen. Met de Lithium-ion

batterijen krijgt de automobielsector te maken
met een aparte klasse materialen, die vallen
onder de regels voor gevaarlijke afvalstoffen en
die gevaar met zich meebrengen voor verwerkers. Het logistieke traject voor deze batterijen is
specifiek en voor het vervoer ervan zijn speciale
maatregelen nodig. Wij hebben in 2016 drie
speciale transportboxen in verschillende maten
aangeschaft, die zijn gecertificeerd voor het
terughalen van beschadigde en instabiele batterijen. Een ervan is gebruikt voor het vervoeren
van een batterij die schade opliep toen een
chauffeur door een bus-sluis wilde rijden.

Voor de
autodemontagebedrijven
liggen de toekomstige
uitdagingen bij nieuwe
technische componenten
in auto’s

Tweede leven afgedankte batterijen
De sterk negatieve restwaarde van Li-ion
batterijen, en de verwachting dat deze batterijen vaker worden ingezet, beweegt ons om
onderzoek te blijven doen naar een tweede
leven voor afgedankte Li-ion batterijen. ARN
heeft deelgenomen aan een proef op het eiland
Pampus, waaruit is gebleken dat de keuze voor
second life inzet van batterijen haalbaar is.
We zullen ons bovendien voorbereiden op
de vervanging van loodzuur-startaccu’s door
Li-ion varianten.
Vloeistoffen
Ook op het gebied van vloeistoffen verandert
veel. Hybride en vol-elektrische auto’s hebben
bijvoorbeeld minder draaiende delen, en
daardoor minder smeeroliën. Ze beschikken
vaak wel over vloeistofgekoelde batterijen.
Verder worden in traditionele verbrandings
motoren, vooral diesels, vaker speciale vloeistoffen gebruikt die schadelijke roetdeeltjes
verbranden. Deze vloeistoffen, zoals AdBlue
en Eolys, beperken de uitstoot van schadelijke
stoffen. Deze zogenoemde regeneratievloeistoffen moeten bij de autodemontage worden
afgevangen en afzonderlijk worden verwerkt.
Onze research houdt gelijke tred met de technologische ontwikkelingen in de automotive sector.

Aantal nieuwe voertuigen waarvoor
recyclingbijdrage is geïnd:

445.361
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We verrijken onze kennis en
delen belangeloos
Bij ARN stimuleren we de betrokkenheid van
alle partijen die ertoe doen om autorecycling
nog succesvoller te maken. Met een open oog
voor onze omgeving verrijken we voortdurend
onze kennis van duurzame recycling door eigen
onderzoek en innovatie. En, misschien nog wel
belangrijker, we delen die kennis belangeloos.
Auto’s recyclen, kun je alleen door in de keten
kennis uit te wisselen. Gezamenlijke innovatie
is van essentieel belang bij het behalen en
invullen van onze primaire opdrachten in het
kader van het Besluit beheer autowrakken
(Bba) en het Besluit beheer batterijen (Bbb).
Een belangrijke bron om kennis te vergaren en
innovatienetwerken op te bouwen is Europa.
New_Innonet
Vanuit onze kennis en ervaring rond recycling
en duurzaamheid in de autorecyclingbranche
werken wij mee aan de inrichting van het
nieuwe Europese afvalplatform New_Innonet.
In dit netwerk van Europese recyclingbedrijven
en kenniscentra, dat op verzoek van de Europese
Commissie is geformeerd, vertegenwoordigt
ARN de stem van de automobielwaardeketen.
De opdracht luidt om de knelpunten in kaart te
brengen van drie gereguleerde afvalstromen
met een groot volume: elektrische en elektronische apparatuur, verpakkingen en voertuigen.
Beleidsmakers en industrie verenigen
Binnen New_Innonet stellen we gezamenlijk
een onderzoekagenda op voor de Commissie,
die de beleidsmakers een overzicht geeft van

toekomstige innovatievraagstukken in het
streven naar een near-zero waste economie.
ARN heeft de leiding over het onderdeel End of
Life Vehicles (ELV’s).
De Europese Commissie wil met New_Innonet
de kloof dichten tussen beleidsmakers en
industrie. Een consortium van kennis- en
onderzoekscentra en industriële dienst
verleners voert het project uit. Het netwerk
zal een blauwdruk vormen voor een European
Technology Platform (ETP). Brussel financiert
het project uit het subsidieprogramma Horizon
2020, dat onderzoek en innovatie en daarmee
de concurrentiekracht van Europa stimuleert.
Kennis uitwisselen met shredderbedrijven
In 2016 hebben wij op een aantal onderwerpen
actief kennis uitgewisseld met shredder
bedrijven. Shredderbedrijven willen weten hoe
ze de allerlaatste metalen uit het shredder
residu kunnen halen en voor ons is interessant
hoe we complexe materialen kunnen ontmantelen. Een ander gebied waarop we kennis
uitgewisseld hebben, is brandpreventie. Nadat
de PST-fabriek in juni 2016 was getroffen door
een korte smeulbrand, veroorzaakt door broei
in de bunkerhal met shredderafval, hebben wij
met medewerkers van een van de shredder
bedrijven gesproken over voorkoming van
broei. Het bedrijf heeft de resultaten van een
studie naar brandpreventie met ons gedeeld.
Wij op onze beurt hebben die onderneming
inzicht gegeven in hoe wij het onderhouds
systeem in onze organisatie hebben ingebed. Er
is daarnaast kennis uitgewisseld over slijtvaste

materialen voor machines. Slijtage in de installaties kost € 40 per ton, ofwel 20% van de kostprijs. Uitwisselen van kennis is een onderdeel
van onze continue zoektocht naar optimalisatie
van de productielijn.
ARN deelname aan conferenties
We delen onze kennis belangeloos en bovendien luisteren we graag. Een belangrijke bron
om kennis te vergaren en innovatienetwerken
op te bouwen is Europa. Concreet bezoeken we
conferenties, waar we technologische ontwikkelingen volgen, en presentaties geven over
bijvoorbeeld ons systeem van autorecycling.
Onder meer op het jaarlijkse International
Automobile Recycling Congress (IARC),
waarvan ARN sponsor is. Op deze meerdaagse
conferentie zijn vertegenwoordigers van de
Europese recycling- en automobielindustrie
aanwezig om kennis te delen over de laatste
ontwikkelingen op het gebied van technologie,
rapportage, wetgeving en innovaties. Onze
deelname in 2016 leverde een uitnodiging op
van de Spaanse ‘ARN’, SIGRAUTO. Wij hebben
in Madrid een presentatie gegeven over onze
ervaringen met shredderproeven.
Lidmaatschappen ARN
ARN is lid van de VPN (Vereniging Producenten
verantwoordelijkheid Nederland), van Eucobat
en van de Vereniging Afvalbedrijven. Wij
hebben baat bij deze netwerken en de uitwisseling van kennis erbinnen. In 2016 hebben we
ons gevestigd op de Automotive Campus in
Helmond, om actief te kunnen deelnemen in
een netwerk van bijna 40 innovatieve bedrijven
en kennisinstituten. Bij de kennisuitwisseling
die daar plaatsvindt, zijn wij onder meer geïnteresseerd in de snelle ontwikkelingen rond
elektrische voertuigen. Wij verwachten hiervan
in 2017 de eerste tastbare resultaten.
Ons kennisnetwerk strekt zich uit tot ver over
onze landsgrenzen.

Europa is een belangrijke
bron om kennis te vergaren
en innovatienetwerken
op te bouwen
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De bevlogen mensen
achter ARN
Bij ARN werken 78 medewerkers, die elke
dag opnieuw autorecycling in Nederland
een stap verder willen brengen. Verbinding
creëren vormt een belangrijk thema binnen
onze organisatie. Het gaat daarbij om
het onderhouden van goede relaties met
stakeholders. Maar ook om ons intern
gezamenlijk in te zetten voor onze missie.
We opereren als één organisatie, intern én
naar buiten toe.
In 2017 zullen we regelmatig aandacht
besteden aan de wijze waarop we samen dit
doel kunnen bereiken. Wij gaan door met
investeren in scholing van onze medewerkers.
We willen dat de juiste mensen, met de juiste
kennis en vaardigheden, in alle functies optimaal hun werk kunnen doen.

Herformulering kerntaken
We hebben ARN Recycling Services, dat de
inzameling en verwerking van afvalstromen
bij garagebedrijven verzorgde, opgeheven en
de handel in accu’s en kabelbomen gestaakt.
ARN Sustainability, in 2013 ontstaan door
de bundeling van kennis en kunde van het
Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM)
met ARN, krijgt binnen onze organisatie een
andere rol. Haar belangrijkste taak wordt
kennis ontwikkelen en inzetten voor de optimalisatie van de autorecyclingketen. Interne
kennisontwikkeling moet ons ondersteunen
bij het duurzaam zekerstellen van de recyclingdoelstelling richting de toekomst. De uitvoering van externe adviesopdrachten is naar de
achtergrond verschoven.

Interne organisatie aangepast
We hebben in 2016 onze interne organisatie in
lijn gebracht met de hernieuwde focus op onze
kerntaak: efficiënte recycling van afgedankte
auto’s. De buitendienst van ARN Autorecycling
gaat de vernieuwde relatie met de autodemontagebedrijven vormgeven, gericht op onder
andere dienstverlening en partnerschap.

Nieuwe huisvesting
De geplande verhuizing naar een nieuw
kantoor in de tweede helft van 2017, biedt
mogelijkheden om tot een meer actuele stijl
van werken te komen. Daarbij staat verbinding
met elkaar en met de buitenwereld centraal.
We zullen stappen zetten naar slimmer, effi
ciënter en effectiever werken. Dit zijn de speerpunten voor de interne organisatie in 2017.

Nieuw serviceteam
In samenspraak met de ondernemers werken
onze accountmanagers aan een optimale invulling van duurzame autorecycling. Daarnaast is
in Amsterdam een serviceteam ingericht, om
alle processen binnen de organisatie efficiënter
te laten verlopen.

Medewerkers Motivatie Onderzoek
In 2017 zullen we opnieuw een Medewerkers
Motivatie Onderzoek (MMO) laten uitvoeren.
Hiermee geven we een logisch vervolg aan
het MMO dat in het voorjaar van 2015 werd
gehouden. Het onderzoek, waarbij de mede
werkers om input wordt gevraagd, zal vooral
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ARN
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helpen om invulling te geven aan de gewenste
nieuwe stijl van werken en het creëren van
verbinding, met als doel om de organisatie
te versterken.
ISO 9001 en 14001
ISO-certificering maakt onze manier van werken
inzichtelijker en ARN als organisatie transparanter. De PST-fabriek heeft in 2016 haar beide
ISO-certificaten behouden: ISO 9001 voor het
kwaliteitsmanagementsysteem en ISO 14001
voor het milieumanagement-systeem. We
blijven actief werken aan verbeteringen
en doen hiervan verslag.

Stakeholderonderzoek
In het kader van Integrated Reporting hebben
twee afstudeerders van Avans Hogeschool
in 2016 de stakeholders in kaart gebracht.
Zij hebben dat gedaan via korte stakeholder
interviews, zowel intern als extern. Integrated
reporting is een nieuwe vorm van verantwoorden, waarbij de waardecreatie en impact
van een organisatie centraal staan. Met de
uitkomsten van dit onderzoek is bij de totstandkoming van dit verslag rekening gehouden.
We werken gezamenlijk aan de uitvoering van
onze missie: hoogwaardige autorecycling.
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Financieel verslag 2016
Op de volgende pagina’s leggen wij
verantwoording af over de financiën van de
Stichting Auto & Recycling. Bij ARN streven
we naar verantwoorde en hoogwaardige
recycling van auto’s vanuit sterke partner
schappen. En daarmee niet naar winst
maximalisatie. In onze verslaglegging is
transparantie een belangrijk uitgangspunt.
Vanuit het fonds recyclingbijdrage worden de
recyclingactiviteiten voor auto’s en daarmee de
activiteiten van ARN gefinancierd. Vanuit het
fonds beheerbijdrage batterijen financieren wij
onze activiteiten voor de batterijrecycling. ARN
voert als uitvoeringsorganisatie de regie in de
recyclingketen; van autodemontagebedrijven
tot en met de PST-fabriek.
ARN Sustainability bekostigt haar activiteiten
uit betaalde opdrachten en projecten voor
interne klanten en voor derden. Alle positieve
resultaten die daaruit voortvloeien, voegen
wij toe aan het fonds en komen zodoende ten
gunste aan de organisatie.
Onze heldere opdracht
De opdracht van ARN is om zo effectief en
efficiënt mogelijk een 95%-recyclingprestatie te
bereiken en op die manier de continuïteit van
autorecycling te waarborgen. Om onze wettelijke taak voor de milieuverantwoorde recycling
van afgedankte auto’s te kunnen uitvoeren,
betaalt de koper van een nieuwe personen- of
bestelwagen een recyclingbijdrage. Wij streven
niet naar winstmaximalisatie.
Een betere recyclingprestatie betekent voor
ARN het maken van een verantwoorde

keuze tussen economie (kosten), ecologie
(CO2-footprint) en het recyclingpercentage.
Dat leidt uiteindelijk tot een optimale
duurzaamheidprestatie.
De markt waarin we opereren
ARN opereert in de autorecyclingketen op
de markt van afgedankte auto’s en alles wat
daarmee samenhangt. In de PST-fabriek zijn
onze activiteiten gericht op het omzetten van
restmaterialen in secundaire grondstoffen.
ARN Sustainability adviseert partijen in de
markt met opgedane kennis over de inzet
van recyclingtechnologie, ketenmanagement,
afvalbeheer en duurzaam ondernemen in de
mobiliteitsbranche.
Focus op duurzaam beleggen
De Stichting Auto & Recycling voert een
defensief risicomijdend beleggingsbeleid,
met een duurzame inslag. In ons beleggingsstatuut ligt de focus op duurzaam beleggen.
In het beleggingsproces zijn de zogenoemde
ESG-criteria geïntegreerd. ESG staat voor
ecologie (milieu), sociaal beleid en goed
ondernemingsbestuur.
Het ESG-beleid is gebaseerd op internationaal geaccepteerde richtlijnen, zoals de UN
Global Compact en de Principles for Responsible
Investment (PRI) van de Verenigde Naties. De
richtlijnen richten zich op het respecteren
van mensenrechten, het respecteren van
arbeidsrechten, het tegengaan van corruptie,
het beschermen van het milieu inclusief
het tegengaan van klimaatverandering, en
het respecteren van de normen voor goed
ondernemingsbestuur.

Een betere recyclingprestatie
betekent voor ARN een
verantwoorde keuze maken
tussen economie, ecologie
en recyclingpercentage
Uitvoering beleggingsbeleid
We hebben twee vermogensbeheerders aangesteld om ons beleggingsbeleid uit te voeren.
Zij leggen elk kwartaal verantwoording af aan
het Investment Committee van de Stichting
Auto & Recycling. In de geconsolideerde
balans en in de geconsolideerde winst-enverliesrekening zijn de cijfers opgenomen van
Stichting Auto & Recycling, ARN Holding B.V.,
ARN Auto Recycling B.V., ARN Recycling B.V. en
ARN Sustainability B.V.
De geconsolideerde jaarrekening van
ARN Holding B.V. is opgesteld op basis van
BW 2 Titel 9. De jaarrekening van de Stichting
Auto & Recycling is opgesteld op basis van
eigen grondslagen. De belangrijkste verschillen
met BW 2 Titel 9 is de vorming van het fonds
recyclingbijdrage en het niet consolideren van
haar groepsmaatschappijen.
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Geconsolideerde balans
per 31 december
(na resultaatbestemming, in euro’s)

01 Immateriële Vaste Activa
02 Materiële Vaste Activa
03 Financiële Vaste Activa

Totaal vaste activa

04 Voorraden
05 Vorderingen
06 Liquide Middelen

Totaal vlottende activa

Totaal activa

07 Eigen vermogen

Totaal eigen vermogen

08 Fonds recyclingbijdrage
09 Fonds beheer batterijen
10 Voorzieningen
11 Langlopende Schulden
12 Kortlopende Schulden

Totaal schulden

Totaal passiva

2016

2015

74.174
27.954.791
50.017.257

215.030
29.111.304
45.687.036

78.046.222

75.013.370

521.720
5.388.973
2.200.878

332.495
8.726.145
3.257.351

8.111.571

12.315.991

86.157.793

87.329.361

14.521

14.521

14.521

14.521

71.198.503
9.529.607
62.757
10.528
5.341.877

72.780.265
7.239.939
649.221
10.710
6.634.705

86.143.272

87.314.840

86.157.793

87.329.361
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Geconsolideerde winsten-verliesrekening
(in euro’s)

13 Opbrengst recyclingsbijdrage
14 Opbrengst beheerbijdrage batterijen
15 Opbrengst beleggingen
16 Overige opbrengsten
17 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Totaal opbrengsten

18 Kostprijs omzet
19 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten
20 Lonen en salarissen
21 Sociale lasten en pensioenlasten
22 Afschrijving op vaste activa
23 Overige waardeverminderingen
24 Overige bedrijfskosten
25 Rentelasten en soortgelijke kosten

Totaal bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

26 Belastingen over het resultaat

Resultaat na belastingen

2016

2015

16.538.060
2.284.909
2.819.759
5.693.988
11.184

18.574.235
4.559.281
1.111.618
5.134.564
25.011

27.347.900

29.404.709

14.785.199
2.911.895
4.195.072
918.628
3.938.042
23.025
-587.695
177.565

14.106.231
3.636.038
4.074.730
882.902
3.721.229
341.083
572.067
114.712

26.361.731

27.448.992

986.169

1.955.717

-278.263

3.663

707.906

1.959.380
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Toelichting op financieel
verslag 2016
1. Immateriële vaste activa
	De immateriële vaste activa bestaat uit
aangeschafte software en wordt lineair tot
nihil afgeschreven in vijf jaar.
2. Materiële vaste activa
	Materiële vaste activa bestaan onder andere
uit grond, bedrijfsgebouwen, machines en
installaties.
	ARN Auto Recycling B.V. heeft eind 2016
206 drooglegunits (2015: 210) die bij
aangesloten autodemontagebedrijven in
bruikleen zijn gegeven.
3. Financiële vaste activa
	Stichting Auto & Recycling heeft het beheer
van de beleggingsportefeuille onder
gebracht bij twee vermogensbeheerders.
De gelden worden belegd in zowel obligatieals aandelenfondsen. De vermogensbeheerders hebben een defensief en duurzaam
beleggingsbeleid meegekregen, afgeleid
van het beleggingsstatuut van de Stichting
Auto & Recycling. Hierdoor worden de
risico’s die met beleggen samenhangen
zoveel mogelijk tot een minimum beperkt
en wordt duurzaam beleggen gewaarborgd.
4. Voorraden
	De voorraden bestaan uit voorraad shredderafval ten behoeve van de productie van
ARN Recycling B.V. en voorraad eindfracties.
	Bij de waardering van de voorraden
wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden
waardeverminderingen.
5. Vorderingen
	De post vorderingen bestaat voornamelijk

uit debiteuren, nog te factureren beheerbijdragen batterijen en overige vorderingen.
6. Liquide middelen
	De gelden van Stichting Auto & Recycling,
ARN Holding B.V. en haar dochteronder
nemingen zijn ondergebracht bij kredietwaardige bancaire instellingen.
7. Eigen vermogen
	Het stichtingskapitaal is gestort door
de bestuurders RAI Vereniging, BOVAG,
Vereniging FOCWA Schadeherstel en STIBA.
Iedere organisatie heeft een evenredig deel
van het kapitaal gestort.
8. Fonds recyclingbijdrage
	In het fonds wordt het jaarlijkse stichtingsresultaat verwerkt met betrekking tot Bba.
Het resultaat met betrekking tot Bba wordt
zichtbaar in de staat van baten en lasten
toegevoegd, of onttrokken aan het fonds
recyclingbijdrage. Het fonds dient voor
verwachte en onverwachte toekomstige
uitgaven.
9. Fonds beheer batterijen
	In het fonds wordt het jaarlijkse stichtingsresultaat verwerkt met betrekking tot Bbb.
Het resultaat met betrekking tot Bbb wordt
zichtbaar in de staat van baten en lasten
toegevoegd, of onttrokken aan het fonds
beheer batterijen. Het fonds dient voor
verwachte en onverwachte toekomstige
uitgaven.
10. Voorzieningen
	Voor groot onderhoud aan de gebouwen bij
ARN Recycling B.V. wordt een voorziening
opgebouwd op basis van de te verwachten
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kosten over een looptijd van 15 jaar.
De in 2015 gevormde voorziening voor
te verwachte kosten voor aanpassing
kwaliteitsvergoeding is vrijgevallen in 2016.
11. Langlopende schulden
	De aangesloten autodemontagebedrijven
hebben een waarborg gestort voor het
gebruik van logoborden. Per 31 december
2016 waren er 231 (2015: 236) autodemontage
bedrijven met een aansluitovereenkomst.
12. Kortlopende schulden.
	Kortlopende schulden bestaan voornamelijk
uit crediteuren en de post materiaalverplichting autodemontagebedrijven.
	De post materiaalverplichting autodemontagebedrijven geeft de nog uit te keren
demontagevergoeding aan de autodemontagebedrijven en de nog te verwachten
kosten voor inzameling en verwerking
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
aanwezige emballage bevinden, of al wel
zijn afgevoerd maar nog niet geclaimd.
13. Opbrengst recyclingbijdrage
	In totaal is in 2016 voor 445.361 (2015:
500.024) nieuw geregistreerde voertuigen
een recyclingbijdrage in rekening gebracht.
14. Opbrengst beheerbijdrage batterijen
	De beheerbijdrage ligt voor Li-ion accu’s
tussen de € 15 en € 180 inclusief BTW en is
afhankelijk van het gewicht van een accu.
De beheerbijdrage voor lood (start)accu’s

bedraagt € 0,05 exclusief BTW. In 2016 zijn
voor 20.400 (2015: 32.669) Li-ion accu’s en
voor 787.207 (2015: 767.161) lood(start) accu’s
beheerbijdragen in rekening gebracht.
15. Opbrengst beleggingen
	Stichting Auto & Recycling heeft haar
vermogensbeheerders een defensief
mandaat gegeven, dat wordt gekenmerkt
door met name te beleggen in obligaties en
aandelen.
16. Overige opbrengsten
	Overige opbrengsten bestaan voornamelijk
uit de in- en verkoop van materialen en het
vermarkten van kennis aan derde partijen.
17. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
	De rente bestaat voornamelijk uit de rente
op spaartegoeden.
18. Kostprijs omzet
	Door de 231 (2015: 236) aangesloten auto
demontagebedrijven zijn in 2016 185.740
(2015: 185.110) wrakken gedemonteerd.
Aan deze autodemontagebedrijven zijn
demontagevergoedingen uitgekeerd.
Daarnaast bestaat de kostprijs omzet uit
kosten voor inzameling en verwerking van
de ARN materialen. Verder bestaat kostprijs
omzet uit de productiekosten van ARN
Recycling B.V. De kostprijs omzet betreft ook
de kostprijs van de inkoop, inzameling, huur
emballage en opslag van materialen.
19.	Kosten uitbesteed werk en andere
externe kosten
	Kosten en andere externe kosten betreffen
onder andere publiciteit, huisvesting,
kantoor, vervoer en overige bedrijfskosten.
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20. Lonen en salarissen
	Het gemiddeld personeelsbestand bestaat
uit 73,0 fte (2015: 73,0 fte). De medewerkers
voeren activiteiten uit voor de Stichting,
haar deelnemingen en externe partijen.
Stichting Auto & Recycling heeft een
bestuur met vier bestuurders, ARN Holding
B.V. heeft een Raad van Commissarissen
met vijf leden.
21. Sociale lasten en pensioenlasten
	Deze post bestaat naast de wettelijk
verplichte sociale lasten uit de pensioenlasten. De werknemers nemen vanaf hun
indiensttreding deel aan een collectieve
pensioenregeling.
22. Afschrijving op vaste activa
	De afschrijvingen betreffen met name de
afschrijvingen op de droogleginstallaties die
ARN Auto Recycling B.V. in bruikleen heeft
gegeven aan de autodemontagebedrijven
en de afschrijvingen op het machinepark
van ARN Recycling B.V.
23. Overige waardeverminderingen
	Het verder optimaliseren van de productielijn in de fabriek van ARN Recycling heeft
geleid tot het vervangen en buitengebruikstellen van een aantal machines. In de
waardering van deze machines is een duurzame waardevermindering doorgevoerd.
24. Overige bedrijfskosten
	De overige bedrijfskosten betreft de vrijval/
dotatie aan de voorzieningen.
25. Rentelasten en soortgelijke kosten
	Dit betreft met name beheerskosten voor
de beleggingen.

26. Belastingen over het resultaat
	ARN Holding B.V. vormt samen met haar
dochtermaatschappijen een fiscale eenheid
voor de vennootschapsbelasting.
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