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2012 is een spannend jaar voor de Nederlandse 

consument. De onzekerheid rond de euro houdt 

aan, er is veel beweging op de financiële mark-

ten, de werkeloosheid stijgt en de huizenmarkt 

zit op slot. Zorgkosten blijven hoog en het con-

sumentenvertrouwen zakt verder weg. Ook 

Zuid-Europa raakt de consument. Kortom een 

jaar vol veranderingen en scherpe kanten in de 

Nederlandse economie, zorg en werkgelegenheid.
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Voorwoord

De Consumentenbond is anno 2013, bijna 60 jaar oud, nog steeds jong van geest. 
Dat is voor een maatschappelijke belangenorganisatie ook de enige manier om de snel-
le ontwikkelingen die zich op velerlei gebied voordoen bij te houden. Het afgelopen 
jaar stond opnieuw in het teken van een nadere bijstelling van de strategie voor 
de komende jaren, nadat deze drie jaar eerder een drastische koerswijziging had 
ondergaan; elders in dit jaarverslag meer daarover en over de activiteiten en resultaten 
van 2012. Met medewerking van alle geledingen binnen de CB: Directie & personeel, 
Raad van toezicht en Bondsraad werd in deze Strategienota 2013-2015 een nieuw 
fundament gelegd, inhoudelijk maar ook financieel, om de toekomst met vertrouwen 
tegemoet te blijven zien. 

De transformatie van de Consumentenbond, van een vereniging met individuele leden 
naar een brede beweging met een gediversifieerde achterban, is een grote uitdaging 
die de komende jaren veel van de flexibiliteit en de creativiteit van de organisatie zal 
vergen. Nieuwe maatschappelijke kwesties en problemen duiken op, nieuwe concur-
renten doen van zich spreken en nieuwe marktmogelijkheden moeten geëxploreerd 
en benut worden. En dat alles met het belang van de consumenten in Nederland voor 
ogen. Consumenten van wie het vertrouwen in de economie in het algemeen en in 
hun eigen (financiële) toekomst in het bijzonder, nog steeds uiterst wankel te noemen 
is. De Consumentenbond gaat die uitdaging aan, met nieuwe producten en diensten, 
met aansprekende campagnes en acties, en met interactie en persoonlijke relevantie 
als centrale thema’s. Voor de consument, maar ook met de consument. 
En de Consumentenbond als bindend platform.

Vernieuwing dus. Niet eens in de zoveel jaar, maar permanent, door in te spelen op 
nieuwe kansen en mogelijkheden en soms ook door nieuwe wegen in te slaan, 
zoals het participeren in  jonge en veelbelovende bedrijven. 
We zullen daarbij uiteraard steeds blijven uitgaan van onze basiswaarden als onafhan-

Voorwoord

Onzekerheid 
op financiële 
markten
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kelijkheid en betrouwbaarheid. Essentiële voorwaarden juist ook om consumentenver-
trouwen te veroveren en te versterken. Ook ons streven naar transparantie en dialoog 
met de achterban zijn daarvoor onmisbaar. De kernactiviteiten voor de komende jaren 
zijn het bieden van keuzehulp en keuze-informatie, het ontwikkelen en aanbieden van 
diensten op het gebied van gemak, voordeel en zekerheid en -last but not least- het 
voorkomen en oplossen van misstanden.

De Raad van Toezicht zal ook dit jaar de primaire taak als toezichthouder op het rei-
len en zeilen van directie en bureau van de Consumentenbond combineren met een 
scherp oog voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving die de koers van de bond 
kunnen beïnvloeden. Permanente vernieuwing vraagt om permanente betrokkenheid 
en een voortdurend gesprek met de buitenwereld, maar natuurlijk in de eerste plaats 
met de directie, de medewerkers, de bondsraad en individuele leden van de bond. 
De Bondsraad heeft ook in 2012 weer een goede bijdrage geleverd aan het functioneren 
van de vereniging. Zo heeft zij in 2012 zeer kritisch naar haar eigen inrichting en pro-
cedures gekeken. De Bondsraad heeft naar aanleiding van deze reflectie haar omvang 
van 100 leden teruggebracht naar 75. Daarnaast heeft de Bondsraad een grote bijdrage 
geleverd in het opstellen van de nieuwe strategie 2013-2015. 

Op deze plaats past een woord van dank aan de mensen van het bureau van de 
Consumentenbond, directeur Bart Combée voorop, voor de energie, inzet en 
creativiteit, die zij ook in 2012 weer ten goede hebben laten komen aan de rechten en 
de belangen van de Nederlandse consumenten.

Thom de Graaf
voorzitter Consumentenbond
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1    Inleiding

Al een aantal jaren investeert de Consumentenbond in meer en betere dienstverle-
ning, in het verbreden en binden van zijn achterbannen en in het opstarten van tal 
van nieuwe activiteiten. Het doel daarvan was het keren van een jarenlange trend van 
dalende ledenaantallen en als gevolg daarvan een langzaam eroderende maatschap-
pelijke positie.

In 2012 plukten we de vruchten van die inspanningen: het ledenaantal is licht gestegen, 
waarmee we voor het tweede opeenvolgende jaar de trend van dalende ledenaantal-
len omgebogen hebben. Behalve leden bereiken we steeds meer andere geïnteres-
seerden, die soms betaald en soms gratis onze overstapservices gebruiken, meedoen 
aan campagnes en informatie bekijken en delen.

De website trok in 2012 een recordaantal van 21 miljoen bezoekers en ook op social 
media steeg ons bereik sterk, al kunnen de absolute aantallen daar nog beter. Door een 
groot aantal nieuwe diensten steeg de omzet uit nieuwe activiteiten naar €5.663.000 
mln. Vooral de overstapservices voor energie en zorgverzekeringen droegen hier sterk 
aan bij. We verlagen hiermee de drempel om diensten van de Consumentenbond te 
gebruiken en de exploitatie wordt minder afhankelijk van alleen de ledeninkomsten.

De totale omzet steeg licht. De ledeninkomsten daalden door de Wet Van Dam, die 
bepaalt dat mensen per maand kunnen opzeggen in plaats van aan het eind van het 
jaarlidmaatschap. Door de toenemende bezuinigingen bij de overheid, zien we de 
omzet uit subsidieprojecten verder afnemen. Dit werd gecompenseerd door een 
sterke groei van de nieuwe activiteiten. Het resultaat komt uit op een klein verlies van 
€7.000 (na belasting) en de solvabiliteit op 26,8%. De Consumentenbond is daarmee 
financieel kerngezond.

Inleiding

Euro in zwaar weer
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De sfeer van vernieuwing en innovatie is ook in het afgelopen jaar waargemaakt. Zo 
lanceerden we het Klachtenkompas, een digitaal platform waar consumenten hun 
klachten over bedrijven kunnen posten en bedrijven die klachten kunnen oplossen. 
Meer dan 10.000 klachten zijn gepost, veel meer dan verwacht. 

Ook trots zijn we op de introductie van Miss Perfect, onze nieuwe uitgave gericht op  
vrouwen (al moet ik eerlijk bekennen dat ik hem zelf ook graag lees). Daarmee geven 
we invulling aan onze ambitie om naast de traditionele ledengroep ook andere 
doelgroepen beter te bereiken. 

Anno 2012 kunnen apps natuurlijk niet in ons aanbod ontbreken. Naast de al bestaande 
en verbeterde Beste Koop-App, is er nu ook CB Kiosk, waarmee onze bladen op de iPad 
gelezen kunnen worden, en de Auto-App voor onze autocontent. Een nieuwe dienst is 
CB Computerhulp, waarmee we op afstand problemen met de thuiscomputer kunnen 
oplossen. Dit betreft een pilot die nog in ontwikkeling is.

Soms bestonden innovaties uit het toevoegen van nieuwe diensten of informatie, soms 
uit het verbeteren van dingen die we al deden. Voorbeelden zijn de goed ontvangen 
restyling van de Consumentengids aan het begin van het verslagjaar, de werkzaam-
heden aan de  nieuwe  Mobiele Telefoon Vergelijker, de mobiele website en de mo-
gelijkheid om via onze productvergelijkers direct door te klikken naar de webwinkel 
waar het product gekocht kan worden. Minder zichtbaar voor onze gebruikers, maar 
heel belangrijk, is de oplevering van ons nieuwe contentmanagementsysteem: CBhart. 
Daarmee kan content veel eenvoudiger worden beheerd en op internet worden 
geplaatst en verbeteren de technische prestaties van de website aanzienlijk.

De Consumentenbond zou geen belangenbehartiger zijn zonder zijn campagnes. 
Samen met onze achterbannen behaalden we hierin een aantal successen in bijvoor-
beeld medische missers, eenvoudigere financiële producten, te veel zout in ons eten, 
tarieven in de mondzorg, een downloadverbod, misleidende prijzen in reisbranche en 
misbruik van persoonsgegevens op internet.

We kijken terug op een geslaagd jaar, waarin we mét consumenten en vóór consumen-
ten veel van onze beloften wisten in te lossen.

Bart Combée
Algemeen directeur
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2012 in één 
oogopslag
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Bedragen in duizenden euro’s 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Bedrijfsopbrengsten 37.678 36.927 36.093 35.113 34.124 33.391

Bedrijfslasten 38.011 36.824 35.983 34.727 35.077 33.291

Bedrijfsresultaat voor buitengewone baten/lasten -333 103 110 386 -953 100

Buitengewone baten / lasten 0 1.370 - - - -

Bedrijfsresultaat na buitengewone baten/lasten -333 1.473 110 386 -953 100

% Bedrijfsresultaat / opbrengsten -0,88 3,99 0,30 1,10 -2,79 0,30

Uitkomst financiële baten en lasten 350 263 262 312 555 304

Belastingen -24 -217 -80 -137 -3 35

Resultaat na belasting -7 1.519 292 561 -401 439

Liquide Middelen per 31/12 20.405 23.712 25.479 22.773 20.954 18.104

Eigen Vermogen per 31/12 9.614 9.621 8.102 7.810 7.249 7.650

% Eigen Vermogen / balanstotaal 27 26 21 22 21 24

Voorzieningen per 31/12 747 745 2.363 2.454 1.973 1.960

Aantal personeelsleden (in fte’s) 183 203 212 201 196 198

Ziekteverzuim 2,3 3,3 3,3 3,7 3,5 5,5

% Verloop personeel 10 28 8 14 22 16

Aantal leden per 1 januari van het volgend boekjaar 472.714 478.114 482.813 511.785 540.610 539.411

#Leden exclusief Proefleden 472.496 470.275 482.813 511.785 540.610 539.411

Percentage leden / huishoudens 6,3 6,4 6,5 7,0 7,5 7,5

Aantal abonnementen 623.225 633.818 641.243 675.160 701.190 704.628

Waardering Consumentengids 7,62 7,66 7,47 7,47 7,37 7,39
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3   Activiteiten 2012

3.1   Financiën

De Consumentenbond sluit 2012 af met een resultaat van -€7.000. In de omzet heeft 
zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan. De contributies van leden en omzet uit 
boeken en bladen is met €1.575.000 afgenomen. Dit komt vooral door de gevolgen 
van de Wet van Dam, waardoor leden per maand in plaats van aan het einde van iedere 
jaar kunnen opzeggen. Daartegenover staat een stijging van inkomsten uit nieuwe 
diensten van €2.987.000 naar €5.663.000. Vooral de drie uitgevoerde energieveilingen 
hebben hier een positieve bijdrage aan geleverd. De kosten voor 2012 blijven binnen 
de gestelde budgettaire kaders. Het bedrijfsresultaat is ca. €333.000,- negatief door 
gedane investeringen in strategische vernieuwingen, zoals voor het nieuwe blad 
Miss Perfect en de Mobiele Telefonie Vergelijker. Met ontwikkelingskosten wordt 
terughoudend omgegaan. Deze worden niet geactiveerd en drukken volledig op 2012. 
Ontwikkelingskosten worden geactiveerd in die gevallen waar de kans op het terug-
verdienen van de investering over de komende jaren als zeer aannemelijk wordt inge-
schat. Bij projecten met wat grotere risico’s worden ontwikkelkosten zoveel als 
mogelijk direct ten laste van het resultaat gebracht.

Het eigen vermogen komt uit op €9.600.000 (2011: ook €9.600.000). Dit komt overeen 
met ongeveer 27% van het balanstotaal. Vorig jaar bedroeg het solvabiliteitspercen-
tage 26%.

3.2   Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering

2012 is het jaar dat de consument de hand stevig op de knip houdt en nog meer op 
zoek gaat naar zekerheid. Hij bevindt zich ook nog steeds in een snel veranderende 

Activiteiten 
2012

Huizen-
markt op slot

De bouwsector kromp in het vierde kwartaal 

met 9 procent. Mensen kopen geen huizen 

meer, bedrijven bouwen minder, bouwvak-

kers verliezen hun baan, koopkracht daalt, 

consumentenvertrouwen neemt af.
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en complexe wereld met elkaar snel opvolgende nieuwe producten en diensten. Het 
wordt voor de Consumentenbond dus steeds belangrijker om nog meer vanuit de 
consument te denken en hem te blijven faciliteren in de snel veranderende informatie 
en de oplossingen die hij zoekt. 

Ledenontwikkeling
In 2012 verleggen we het accent in ledenwerving van jaarleden naar maandleden. 
Dat doen we om de drempel te verlagen om lid te worden van de Consumentenbond. 
Het lijkt er bovendien op dat maandleden niet minder trouw zijn dan jaarleden. 
We eindigen 2012 met 472.714 leden. Gecorrigeerd voor de proefleden (die na twee 
maanden automatisch weer uitstromen) is dit 2.221 leden meer dan eind 2011.

In 2012 maken we ook een begin met een welkomstprogramma voor maandleden. 
Omdat er een tijdspanne zit tussen het aanmelden als lid en het ontvangen van de 
eerste Consumentengids, krijgen leden via een welkomstpakket, welkomstmail en een 
drietal voordeelmails al een voorproefje van de Consumentenbond. We zien daardoor 
een daling in het aantal opzeggers in de eerste maanden.

Retentie doen we sinds 2012 volledig in huis. Bijna een op de vier leden besluit na 
aanvankelijke opzegging toch lid te blijven. En als ze dat niet willen, proberen we ze als 

ex-leden te behouden voor de Consumentenbond als beweging. We blijven met hen 
in contact door de e-mailnieuwsbrief of wijzen hen op diensten als KlachtenKompas en 
initiatieven als het Energiecollectief.

Abonnementen
In 2012 nemen meer leden dan gebruikelijk een abonnement op de special-interest 
bladen. Vooral de Gezondgids en Geldgids zijn in trek. Dit heeft te maken met de grote 
interesse in de bijbehorende minigidsen over E-nummers en Belastingen. Het aantal 
nieuwe abonnementen onder de leden is ruim 6000 hoger dan gepland. Daar staat 
tegenover dat de uitstroom ook hoger is. De boeken brengen we onder de aandacht 
via mailingen, wat tot een goed resultaat leidt.

Beurzen en evenementen
In 2012 neemt de Consumentenbond deel aan zes grote publieksbeurzen: Vakantie-
beurs, Huishoudbeurs, Negenmaandenbeurs, Libelle Zomerweek, 50PlusBeurs en 
Woonbeurs. De hoofddoelstelling in 2012 is ledenwerving en contact met onze achter-
ban. Naast de ledenwerving die op de beurzen plaatsvindt, zijn de beurzen bij uitstek 
de plek om direct in contact te komen met onze doelgroep. Meer en meer medewerkers 
van de Consumentenbond draaien om deze reden mee in de bemensing van de stands 
op de beurzen. In totaal spreken we in 2012 zo’n 30.000 consumenten. 
De werving op de beurzen van met name maandleden laat een stijgende lijn zien.

De Consumentenbond: een beweging van betekenis.
In 2012 zorgen de ledenwervingsactiviteiten niet alleen voor een groot aantal nieuwe 
leden, ze dragen ook bij aan de zichtbaarheid van de Consumentenbond. Door tele-
visiecommercials, advertenties en Google Adwords nemen veel consumenten kennis 
van de voordelen van de Consumentenbond. Door de diversiteit in onderwerpen 
kunnen we daarmee ook de breedte van ons aanbod goed voor het voetlicht brengen.

2012 2011

Jaarleden  427.206  466.862 

Maandleden  45.290  3.413 

Totaal  472.496  470.275 

Proefleden  218  7.839 

Totaal, inclusief proefleden  472.714  478.114 
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3.3   Ontwikkeling van nieuwe diensten

De Consumentenbond introduceert in 2012 nieuwe diensten voor zowel leden als 
niet-leden. Deze diensten richten zich op het creëren van meerwaarde van het lidmaat-
schap, het diversifiëren van inkomsten en het ontwikkelen van een open onlineplatform. 
Naast de introductie van nieuwe diensten wordt in 2012 een aantal bestaande diensten 
geoptimaliseerd:

•	 Autoverzekeringsvergelijker. Deze wordt eind 2012 geïntroduceerd. De vergelijker 
stelt consumenten in staat om op eenvoudige wijze autoverzekeringen te verge-
lijken én af te sluiten. 

•	 Ketenservicing (sparen). Ook de Spaarrentevergelijker wordt verbeterd op het 
gebied van content en gebruiksgemak. Ook kunnen consumenten via de vergelij-
ker nu direct een spaarproduct afsluiten. 

•	 Webwinkeldoorkliks. Dagelijks gebruiken veel consumenten de vergelijkers op 
consumentenbond.nl. In 2012 wordt het gebruiksgemak vergroot: nu kunnen 
consumenten via Consumentenbond.nl worden doorgeleid naar een groter aan-
tal webwinkels voor de aanschaf van de door hen vergeleken producten. Door dit 
initiatief groeit het aantal aangesloten webwinkels van 100 naar meer dan 500. Het 
aantal kliks groeit van circa 400 naar circa 1200 per dag. 

•	 Beste Koop-App 2.0. De in 2011 gelanceerde mobiele productvergelijker voor 
iPhone wordt in 2012 uitgerold naar het Android-platform. Daarnaast worden de 
functionaliteiten van de mobiele productvergelijker verbeterd en uitgebreid. Nu 
kun je producten onderling vergelijken, nieuwsberichten lezen en vrij zoeken bin-
nen de productcategorieën. In totaal wordt de app in 2012 meer dan 101.000 keer 
gedownload (waarvan 61.000 iPhone- en 40.000 Android-downloads). Verder ont-
wikkelen we de CB Kiosk-App. Met deze iPad-app kunnen de tijdschriften van de 
Consumentenbond digitaal worden gelezen. De app bevat ook alle e-books van 
de Consumentenbond. De CB Auto-App is een gratis iPad-app die consumenten 
helpt in alle fases: van het oriënteren tot het kopen van een tweedehands auto.

In 2012 zetten we de volgende stappen:
•	 Via de website kunnen mensen nu ook gratis kennismaken met de  Consumenten-

bond. We zien veel mensen gebruikmaken van het laagdrempelige aanbod ‘twee 
maanden gratis proberen’. Met dit maandlidmaatschap spelen we ook in op de 
vraag naar meer flexibiliteit van onze klanten.

•	 Behalve televisiecommercials proberen we meerdere vormen van offlinecommu-
nicatie uit om op een kostenefficiënte manier leden te werven. De inzet van ad-
vertenties in huis-aan-huisbladen en in  omroepbladen leiden bovendien tot meer 
variëteit in het soort leden. 

•	 E-mailnieuwsbrieven en actiemailings worden beter afgestemd op verschillende 
doelgroepen.

Gemak en voordeel voor de consument
In 2012 wordt drie keer een Energiecollectief georganiseerd. Meer dan 300.000 consu-
menten schrijven zich in voor het Energiecollectief. Dit leidt tot 115.000 overstappers, 
die gezamenlijk een voordeel behalen van bijna €40 miljoen. Voor de Consumentenbond 
leidt het Energiecollectief in 2012 tot extra omzet, circa 18.000 proefleden, circa 4250 
maandleden en circa 100.000 inschrijvers voor de nieuwsbrief.

In de laatste maanden van het jaar ondersteunt de Consumentenbond met de zorg-
verzekeringscampagne consumenten in hun zorgkeuze. Door het gebruik van de ob-
jectieve Zorgvergelijker krijgen mensen een maatwerkoplossing aangeboden. Circa 
700.000 consumenten maken gebruik van de vergelijker. Doordat de premies dit jaar 
voor het eerst sinds jaren dalen, komen veel bezoekers tot de conclusie dat ze al goed 
verzekerd zijn. De afdeling Service en Advies geeft ruim 5000 mensen telefonisch 
advies over hun zorgverzekering. Dit jaar is de campagne gekoppeld aan de minigids 
Zorgverzekeringen. Bijna 45.000 mensen vragen deze gids aan, waarna ruim 9700 men-
sen ook nog eens lid worden van de Consumentenbond.
Vanwege het succes in 2011 wordt in 2012 opnieuw een ledenvoordeelboekje 
gemaakt. Leden zien hierin in één oogopslag waarom ze lid zijn (en moeten blijven) 
van de Consumentenbond. Het boekje wordt meegestuurd met de jaarlijkse factuur. 
Nieuwe leden ontvangen het in hun welkomstpakket.
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Het belangrijkste verschil met andere aanbieders blijft onze onafhankelijkheid. De 
Consumentenbond dient maar één belang en dat is het belang van de consument. Om 
onze onafhankelijkheid en kwaliteit te waarborgen, werken we volgens strikte proto-
collen, vastgelegd in een handboek met procedures en methoden voor het opzetten, 
uitvoeren en publiceren van onderzoek.

Om de kwaliteit van de informatie voor onze sitebezoekers te verbeteren, sluiten we in 
2012 steeds meer partnerships met gespecialiseerde derden. Zo betrekken we infor-
matie over webwinkels en webwinkelprijzen van Kieskeurig en actuele informatie over 
telefoonabonnementen van Bencom. Vervolgens voegen we daar onze eigen expertise 
en ervaringen van consumenten aan toe om consumenten naar het best passende 
aanbod te leiden.

Online 
De website van de Consumentenbond biedt veel meer dan alleen test- en product-
informatie. Vrijwel alle gemak- en voordeeldiensten die we aanbieden, lopen via de 
website. Leden en niet-leden kunnen er campagnes en acties volgen of zich erbij 
aansluiten, en geld besparen door gebruik te maken van overstapservices zoals de 
Zorgvergelijker en het Energiecollectief. Leden kunnen complexere diensten vergelij-
ken met behulp van geavanceerde wizards. Dit zijn verfijnde keuzehulpen die advise-
ren op basis van persoonlijke wensen en voorkeuren. In januari 2012 gaat ook onze 
mobiele site m.consumentenbond.nl live. Het aantal webbezoeken stijgt in 2012 sterk 
naar bijna 21 miljoen (2011 15,5 miljoen). We werven met deze campagne 2500 nieuwe 
leden. Meer dan 8000 leden melden zich aan voor onze spaaralert, zodat ze altijd op de 
hoogte zijn van de hoogste spaarrente.

Boeken en bladen 
Net als andere uitgevers heeft de Consumentenbond moeite om de verkopen op peil 
te houden; vergeleken met de rest van de markt houden we ons echter nog goed 
staande. We lanceren in 2012 zelfs een nieuwe titel, Miss Perfect. Dit is het eerste 
magazine in onze geschiedenis dat niet op leden gericht is, maar wordt geschreven 
voor een specifieke doelgroep. 

•	 CB Computerhulp. In het laatste kwartaal van 2012 wordt CB Computerhulp 
geïntroduceerd. Middels dit platform kunnen consumenten de hulp inschakelen 
van experts voor het oplossen van hun computerproblemen: via e-mail, chat, te-
lefoon, op afstand of middels een huisbezoek. Inmiddels hebben 580 consumen-
ten van het platform gebruikgemaakt. In het eerste kwartaal van 2013 zal deze 
nieuwe dienst worden geëvalueerd. 

•	 Licentieverkoop/testpredicatenverkoop. De in 2011 geïntroduceerde licen-
tieverkoop leidt in 2012 tot de verkoop van 118 licenties van de predicaten 
‘Beste koop’ en ‘Beste keus’. Deze dienst zorgt daarmee voor veel zichtbaarheid van 
Consumentenbond-producttests.

3.4  Dit doen we voor onze leden!

Tests en onderzoeken
De Consumentenbond helpt zijn leden de beste keuze te maken uit het overweldi-
gende en soms ondoorzichtige aanbod van producten en diensten. Dat doen we door 
te laten zien hoe producten van elkaar verschillen op de meest relevante aspecten, en 
door producten ten opzichte van elkaar te beoordelen. Dit leidt tot heldere koopadvie-
zen over welk product de beste kwaliteit heeft, welk de beste prijs-kwaliteitverhouding 
biedt en regelmatig ook welk product een regelrechte afrader is. Omdat niet iedere 
koper gelijk is en even veel waarde hecht aan verschillende kwaliteitsaspecten, geven 
we bovendien zo veel mogelijk advies over hoe te kopen en waarop te letten.

De Consumentenbond onderscheidt zich van andere aanbieders van vergelijkende in-
formatie door de kwaliteit, breedte en diepgang van het vergelijkend onderzoek. Waar 
anderen zich vooral richten op het vergelijken van productspecificaties en prijzen, 
testen wij zelf of samen met internationale zusterorganisaties actief en intensief de 
kwaliteit van producten en diensten. Een tweede aspect waarmee we ons positief on-
derscheiden, is het panelonderzoek. De Consumentenbond beschikt dankzij zijn grote 
achterban over een uniek potentieel aan consumenten die continu meewerken aan 
het beoordelen van producten. 
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Service & Advies 
Telefonisch contact en persoonlijk advies in het bijzonder worden door onze leden zeer 
gewaardeerd. Onze toegenomen zichtbaarheid in de markt en de vele services die we 
ook aan niet-leden bieden, leidt tot een sterke stijging van het aantal calls: ongeveer 
30% meer dan in 2011. 

 

Zorgkosten 
blijven hoog
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4   Belangenbehartiging en Communicatie

In 2011 hebben we de omschakeling gemaakt van beleidsadvies naar interactief actie-
voeren voor en samen met consumenten. Deze nieuwe werkwijze komt in 2012 goed 
‘op stoom’. In nagenoeg alle gevallen ondersteund door stevige communicatie-inspan-
ningen en met tastbare resultaten. Want uiteindelijk gaat het om het signaleren en 
oplossen van structurele misstanden voor consumenten!

Communicatie, Acties en Campagnes
In 2012 is sterker gestuurd op het bereiken en betrekken van achterbannen. 
Ruim 46.000 mensen hebben actief meegedaan aan acties (doel 100.000) en we berei-
ken meer dan 3.700.000 mensen, via Twitter en sitebezoeken (doel hier was 1.000.000).

Op het gebied van social media doen we het beter dan verwacht. We eindigen 2012 
met ruim 11.000 volgers op Twitter (doel 4.800) en 4.900 Facebookvrienden (doel 2.600).
In de traditionele kanalen als radio en tv zijn we succesvol, en vervult onze directeur 
regelmatig een boegbeeldfunctie. Daarnaast zien we een doorgaande verschuiving 
van print naar online media.

In alle (print)uitgaven van de Consumentenbond wordt bekeken welke onderwerpen 
zich lenen voor extra media-aandacht. Een aantal onderwerpen springt er in 2012 
duidelijk uit:
•	 De onderzoeken naar drogisten/apothekers, audiciens en zonnestudio’s halen de 

voorpagina’s van landelijke dagbladen.
•	 Nog meer aandacht krijgen we voor de onverwachte zorgkosten in verpleeghuizen 

(op zowel NOS als RTL Journaal).
•	 Ook veel aandacht voor het onderzoek naar (poep)bacteriën in broodjes döner 

kebab.

Belangen-
behartiging en
Communicatie
2012
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•	 ‘Schone kip’. In februari starten wij naar aanleiding van een spraakmakende pu-
blicatie in de Consumentengids over ESBL-besmetting op kip een Twitterprotest: 
operatie #schonekip. De protesttweets bereiken meer dan 750.000 consumenten. 
Naar aanleiding van deze actie worden Kamervragen gesteld en kondigt het kabinet 
striktere maatregelen af.

•	 Hygiëne in voeding. In november starten wij, tegelijk met de publicatie van een 
test van döner kebab, de actie ‘Kijkje In De Keuken’ voor openbaarmaking van 
inspectiegegevens van de NVWA over de hygiëne in de horeca. 

•	 ‘Telecomplicaties’. Deze campagne uit 2011 tegen misstanden in de wereld van 
de mobiele telefonie wordt in maart afgerond. Als laatste actie zenden meer dan 
10.000 consumenten een e-card aan hun provider, onder andere met de wens af 
te rekenen per seconde. Onder de naam ‘Telecomplex’ krijgt deze campagne in 
2012 een vervolg.

•	 ‘Klachten Zat? Los Ze Op!’. In deze campagne voor een betere klachtenafhan-
deling lanceren we onder andere de quiz ’10 Vragen over Klagen’ en de ‘Klach-
ten Kater’, een trofee die door UPC wordt ‘gewonnen’. De campagne wordt begin 
juni afgesloten met de lancering van het KlachtenKompas. Een ander belangrijk 
resultaat betreft een nieuw convenant over klachtenafhandeling met de Klanten 
Service Federatie.

•	 ‘Betaalbare Zorg’. In juni start een nieuwe zorgcampagne gericht op de grote uit-
daging de zorg betaalbaar te houden zonder aan kwaliteit in te boeten. Wij starten 
met een spraakmakende publicatie over het gebrek aan concurrentie tussen tand-
artsen. Ook lanceren we het Meldpunt Hulpmiddelenverspilling, dat ruim 17.000 
mensen bezoeken. Verder publiceren we de resultaten van een onderzoek naar 
het gebrekkige inzicht bij de consument in de zorgkosten. Ten slotte verspreiden 
we onder 6250 zorgverleners (in de wachtkamers) 105.000 brochures en 4200 
posters met informatie over de Zorgvergelijker.

•	 Zomers succes boeken we met de opening van het NOS Journaal van 20.00 uur 
over irritante mailings van loterijen, de dag daarna gevolgd door parkeerkosten in 
grote steden.

•	 Ten slotte krijgen we ook in 2012 media-aandacht voor het EPD, diverse kartels, 
ons pleidooi voor een Bel-niet-aan register, telefonische verkooptrucs en afdingen 
(dankzij de btw-verhoging). Doorlopend is er aandacht voor compensatie bij 
telecomstoringen en voor privacy-issues door hacken of lekken.

In 2012 hebben wij voor het eerst een schatting laten maken van de mediawaarde van 
onze communicatie-inspanningen. Dit komt uit op €5.000.000 waarde voor print en 
€13.000.000 voor online. Er heeft in 2012 een aantal acties en campagnes gespeeld:
 
•	 ‘Kiezen Moet Kunnen’. Deze campagne uit 2011 voor beter kiezen in de zorg 

wordt in januari afgerond, onder andere met de aanbieding van het boek ‘Dokter 
luister nou!’ aan minister Edith Schippers en de vaste Kamercommissie VWS, en 
met de lancering van de Wegwijzer voor zorgklachten, een online tool voor het 
vinden van de juiste klachtenweg in de zorg.

•	  ‘Opzouten! Stop overmatig zoutgebruik’. Deze campagne uit 2011 wordt in fe-
bruari afgerond. In totaal steunen meer dan 9000 consumenten onze campagne. 
De hele voedingsmiddelenindustrie heeft toegezegd aan zoutvermindering te 
werken, maar in de praktijk is die alleen in brood aantoonbaar. Wij pleiten nu voor 
een wettelijke regulering voor andere voedingsmiddelen. Ook met een ludieke 
actie medio augustus rond het voedingsdebat zetten wij onze eisen kracht bij voor 
een stevige zoutreductie en tegen kidsmarketing voor ongezonde producten.

•	 ‘Kletsplaatjes en Nepetiketten’. Eind september start deze nieuwe voedings-
campagne, bedoeld om samen met consumenten marketingtrucs door te prikken, 
en fabrikanten te dwingen eerlijker te zijn over hun producten. Wij lanceren een 
‘Wall of Shame’. De campagne is een hit op Twitter, en inmiddels sturen veel consu-
menten voorbeelden in. Diverse fabrikanten hebben aangekondigd hun etiketten 
aan te passen.
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•	 Misleiding Ryanair. Wij bereiden, samen met brancheorganisatie ANVR, een 
juridische actie voor tegen vliegmaatschappij Ryanair, omdat deze consumenten 
op misleidende wijze een onnodige verzekering laat afsluiten.

•	 Horizon Box UPC. Er zijn in oktober veel klachten over de nieuwe Horizon Box 
van UPC. Bovendien blijkt de klantenservice niet goed bereikbaar. UPC erkent de 
problemen en biedt compensatie voor gedupeerde klanten.

•	 De vrije tarieven in de mondzorg staan meteen na invoering in januari sterk ter 
discussie. Wij openden al in december 2011 een meldpunt voor consumentener-
varingen. In de zomer laten diverse onderzoeken van de Consumentenbond en de 
NZa zien dat tandartstarieven sinds begin dit jaar met ca. 10% zijn gestegen. Ook 
tonen wij aan dat shoppen tussen tandartsen in de praktijk nagenoeg onmogelijk 
is. Daarop besluit de minister het experiment met de liberalisering van deze tarie-
ven te stoppen. Een groot succes voor alle tegenstanders! 

•	 Nieuwe algemene voorwaarden in farmacie, mondzorg en geestelijke gezond-
heidszorg worden (nagenoeg) afgerond en opgeleverd.

•	 In juli gaat de Geschillencommissie Webshop van start. Bijna 3000 webwinkels 
zijn hier via de branchevereniging bij aangesloten. Ook wordt nu gebruikgemaakt 
van goede tweezijdige algemene voorwaarden, die met de Consumentenbond 
worden overeengekomen.

Lobby en Public Affairs
In 2012 worden, door de val van het kabinet Rutte I, onze inspanningen op het 
terrein van lobby en public affairs voor een groot deel bepaald door de Tweede Kamer-
verkiezingen. Wij benaderen de verschillende partijprogrammacommissies en pleiten 
voor versterking van de positie van consumenten in het regeerakkoord. Daarnaast ligt 
de nadruk van public affairs op het ondersteunen van de diverse acties en campagnes, 
onder andere:
•	 Het downloadverbod, dat er mede door onze inspanningen in Nederland niet 

komt. Samen met Nederlandse en Franse consumenten- en auteursorganisaties 

•	 ‘Gegarandeerd Garantie’. Eind augustus start deze campagne voor een betere 
effectuering van de garantierechten van consumenten. Wij lanceren de ‘Garantie-
checker’, een hulpmiddel dat je via onze vaste en mobiele website kunt raadple-
gen, en dat klanten in winkels helpt hun rechten af te dwingen. Inmiddels is deze 
Garantiechecker meer dan 20.000 keer geraadpleegd. Ook houden we een grote 
enquête onder consumenten met de vraag of de garantieregels zouden moeten 
veranderen; de meerderheid vindt van niet.

•	 Garantie Apple. In april spreken wij Apple aan op de misleidende informatie over 
garantie op hun website. Deze is inmiddels in ons land aangepast. Wij voeren deze 
actie samen met tien andere Europese consumentenorganisaties.

•	 Verzekeringsvoorwaarden Multisafe. In mei verliezen wij een principiële rechts-
zaak tegen Multisafe, waarin wij aanvechten dat een tussenpersoon eenzijdig de 
voorwaarden van een verzekering mag wijzigen in het nadeel van de consument. 
Inmiddels hebben we het hoger beroep gewonnen.

•	 AKBank. In mei starten wij een meldpunt voor gedupeerden van de Turkse 
AKBank, die uit Nederland vertrekt en klanten onvoldoende compensatie biedt. 
Inmiddels hebben wij zo’n €45.000 extra binnengehaald voor ruim 500 klanten.

•	 Hotelboekingssites. Onze publicatie over gebrek aan concurrentie op hotelboe-
kingssites leidt ertoe dat wij een klacht indienen bij de nationale kartelwaakhond 
NMA. Ook vragen we aandacht voor misleidende aanbiedingen van bedrijven als 
Groupon, Sweetdeal en Zoover.

•	 ‘Bel niet aan’. In augustus starten wij een actie voor een Bel-niet-aanregister. Ruim 
11.000 consumenten ondertekenen onze petitie. Ruim 2650 mensen vragen onze 
deursticker aan die ook in een oplage van ca. 900.000 naar leden wordt gestuurd.

•	 Bankvoorwaarden. Eind augustus starten wij een actie tegen ‘rare regels’ van 
banken, zoals (veel te) vergaande veiligheidseisen. Wij roepen de banken in een 
brief op deze regels aan te passen.
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EXPORT
Lichtpuntje is de export, die steeg met 3,2 procent. Het afgelopen jaar was Nederland de 

op vier na grootste exporteur. We voerden voor $ 660 mrd aan goederen en dienst uit, goed voor bijna 

4% van de wereldhandel. Alleen de waarde van de export van China ($ 1.889 mrd), de VS (1.481 mrd), 

Duitsland ($ 1.474 mrd) en Japan ($ 823 mrd) kwam hoger uit.
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catie Autoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit/Directie Toezicht Energie, 
de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en de Nederlandse Zorgautoriteit.

Daarnaast neemt de Consumentenbond deel in onder andere:
•	 de SER Commissie voor Consumentenaangelegenheden;
•	 de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg;
•	 het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer;
•	 het Maatschappelijk Overleg van de Consumentenautoriteit;
•	 het Landelijk Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer;
•	 het Platform Wijzer in Geldzaken;
•	 het Regulier Overleg Warenwet.

Bestuursfuncties vervult de Consumentenbond in onder andere:
•	 de Stichting Reclame Code;
•	 het Klachteninstituut Financiële Diensten;
•	 de Stichting Geschillencommissies.

Daarnaast participeert de Consumentenbond in diverse internationale organisaties, 
met name:

•	 BEUC. Het Bureau Européen des Unions de Consommateurs is de Europese koe-
pel van en voor meer dan 40 onafhankelijke nationale consumentenorganisaties 
uit meer dan 30 Europese landen. Op een aantal thema’s levert de Consumenten-
bond experts om de BEUC te adviseren en te ondersteunen bij hun lobbywerk. 
Bovendien zijn wij vertegenwoordigd in het bestuur, in 2012 grotendeels als pen-
ningmeester. Zie www.beuc.eu.

•	 ECCG. Samen met BEUC en enkele nationale organisaties is de Consumenten-
bond actief lid van de European Consultative Consumer Group, het platform van 
de Europese Commissie en het Directoraat Generaal Gezondheid en consumen-
tenbeleid (DG SANCO).

•	 TACD. In 2012 vindt de jaarlijkse bijeenkomst van de Trans Atlantic Consumer 
Dialogue plaats in Washington DC. De Consumentenbond neemt hieraan actief 
deel.

•	 Consumers International (CI). De mondiale koepel van consumentenorganisaties.

presenteren wij een gezamenlijke visie op een eerlijk vergoedings- en licentiesys-
teem voor digitale content in Europa.

•	 Consumenten krijgen bij wet een expliciet annuleringsrecht, indien zij onder 
invloed van een oneerlijke handelspraktijk een overeenkomst zijn aangegaan, 
zodat zij weer gemakkelijk van deze overeenkomst af kunnen.

Klachtenkompas (klachtenkompas.nl)
In 2012 wordt het Klachtenkompas opgeleverd, een strategisch project dat medio 2011 
is gestart. In maart gaat een testversie live; vanaf juni wordt het gepromoot en toegan-
kelijk voor consumenten. Klachtenkompas.nl biedt een eigentijds platform waarop kla-
gers op een gemakkelijke manier hun klacht over bedrijven kunnen plaatsen. Bedrijven 
die meedoen, bieden de klagers daarna een oplossing voor hun klacht aan. Met dit 
initiatief streeft de Consumentenbond naar een kwalitatief beter klachtenmanagement 
en meer transparantie, conform de doelstellingen van onze campagne ‘Klachten Zat? 
Los Ze Op!’.

Tussen juni 2012 en januari 2013 plaatsen consumenten ruim 10.000 klachten. Eind 
2012 zijn er ruim 2300 afgehandeld. De beoordeling van de afgehandelde klachten is in 
80% van de gevallen positief. Het aantal afgehandelde klachten stemt echter nog niet 
tevreden. In totaal bezoeken meer dan 415.000 consumenten de website 
www.klachtenkompas.nl. Daarmee voldoet het Klachtenkompas in kwantitatieve zin 
ruim aan de verwachtingen. 

(Inter)nationale vertegenwoordigingen
De Consumentenbond vertegenwoordigt de consument in diverse nationale en inter-
nationale organisaties en fora. 

Belangrijke nationale instanties waarmee wij regelmatig overleggen, zijn onder andere:
•	 VNO-NCW;
•	 overheden/departementen, vooral de ministeries van Economische Zaken, Veilig-

heid en Justitie, VWS en Financiën;
•	 nationale toezichthouders, zoals de Consumenten Autoriteit, de Autoriteit Finan-

ciële Markten, De Nederlandsche Bank, de Onafhankelijke Post en Telecommuni-
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consumenten tegen financiële misleiding. Dit vervolgproject, dat toegespitst is op be-
scherming bij financiële transfers, hebben wij opnieuw gehonoreerd.
€9000 is toegekend.

V     CAI, Consumers Association, India
De Indiase consumentenorganisatie ontvangt €9000 voor een zeer belangrijke en 
noodzakelijke basisbehoefte: zuiver drinkwater. Zij willen veiligheidscriteria afdwingen 
waaraan water in het hele land moet voldoen.
€9000 is toegekend.

In totaal is met bovenstaande selectie €45.000 verstrekt aan projectfinanciering in 2012. 
De verdeling van de projecten over de regio’s is goed en het zijn allemaal specifiek 
consument gerelateerde projecten.

Toekomst
Komende jaren zal de Consumentenbond zich langs een drietal lijnen verder ontwik-
kelen. In de eerste plaats van een vereniging met louter leden naar een maatschap-
pelijke beweging waaraan iedereen kan meedoen, op een manier die hij zelf kiest, met 
(betaal)relaties die daarbij passen. In de tweede plaats werken we aan het segmenteren 
van onze doelgroepen en het differentiëren van onze informatie en diensten naar de 
behoeften van die verschillende doelgroepen. Tot slot versterken we onze positie als 
hét brede consumentenplatform met diepgang op die onderdelen waar we ons ook 
echt kunnen onderscheiden.  

In 2013 wordt de website ingrijpend verbeterd. De navigeerbaarheid wordt eenvou-
diger en meer op de gebruiker toegesneden. Beoordelingen van producten en dien-
sten door gebruikers krijgen meer ruimte. Het bereik zal sterk groeien en consumenten 
worden meer verleid tot interactie en tot het delen van eigen kennis en ervaringen. De 
campagnes krijgen meer een grassrootskarakter en maken meer gebruik van social me-
dia. Informatie op onze site en in de bladen wordt persoonlijker en interactiever. We in-
vesteren in nieuwe diensten. Onze keuze-informatie wordt gevarieerder en actueler en 
zal steeds meer gebruikmaken van gebruikerservaringen, expert opinions en wizards.

Anne Fransenfonds 
Het Anne Fransenfonds geeft ook in 2012 weer financiële ondersteuning aan vijf 
projecten in ontwikkelingslanden. In de selectie is rekening gehouden met de volgen-
de criteria:
•	 Project heeft betrekking op een of meer van de acht consumentenrechten.
•	 Project is kleinschalig, afgebakend, of onderdeel van een groter geheel.
•	 Fondsen worden niet aangewend voor reis- of verblijfkosten.
•	 (Deel)project heeft een tijdsspanne van maximaal een jaar.
•	 Doelstellingen zijn helder, gestructureerd, efficiënt en concreet geformuleerd.

Het bestuur heeft unaniem besloten tot de volgende projectsubsidies:

I       ZACA, Consumer Association, Zambia
De consumentenorganisatie van Zambia wil een belangrijk consumentenrecht verster-
ken: het recht op compensatie. 
Toegang tot rechtsgang is nu slechts beperkt mogelijk, en dit project wil consumenten 
op veel meer plaatsen faciliteren. €9000 is toegekend.

II      EcoPA Consumers Protection Association, Ethiopia 
Een goed en breed opgezet project met duidelijke consumentenbelangen: het vergro-
ten van de bescherming door de Ethiopische consumentenorganisatie te versterken 
en te verzelfstandigen door middel van onder meer lobbyen, klachtenafhandeling en 
educatie. €9000 is toegekend.

III      Colectivo Ecologista Jalisco, Mexico 
De Mexicaanse consumentenorganisatie wil door middel van media-educatie consu-
menten meer bewust maken op het gebied van financiële diensten om zo onder meer 
het ontstaan van schulden te helpen verminderen.
€9000 is toegekend.

IV     ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor, Cape Verde
Vorig jaar werd €9000 toegekend aan een Kaapverdisch project ter bescherming van 
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De overstapservices voor autoverzekeringen en mobiele telefonie, die in het afgelopen 
jaar zijn voorbereid, zullen vanaf begin 2013 grootschalig uitgerold worden en substan-
tieel aan de omzet bijdragen. Ook starten we een overstapservice voor overlijdensrisi-
coverzekeringen.

Nieuw is de participatie in Advieskeuze.nl, een jonge internetonderneming die consu-
menten helpt om makkelijker de juiste financieel adviseur te vinden. Het betreft een 
activiteit die nieuw is voor de Consumentenbond en die zeer interessante perspectie-
ven biedt.

In 2013 verwachten we, deels door ledengroei en deels door de nieuwe activiteiten, 
flink in omzet te groeien. Die geeft een steviger basis onder onze exploitatie, maar de 
voorspelbaarheid van die omzet zal afnemen. Om dat risico op te vangen streeft de 
Consumentenbond de komende jaren naar een iets hoger financieel resultaat dan 
voorheen.

Consumenten-
vertrouwen 
verbetert niet
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Goed bestuur
bij de 
Consumenten-
bond
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5   Goed bestuur bij de Consumentenbond

De Consumentenbond kent vanouds de verenigingsstructuur, gebaseerd op het motto 
‘van, voor en door consumenten’. Binnen die structuur is in de loop van de jaren steeds 
meer aandacht gegeven aan de beginselen van goed bestuur (corporate governance). 
Hiervoor bestaat een systeem van ‘checks & balances’ tussen de Bondsraad (zie para-
graaf 5.1), de Raad van Toezicht en directie & bureau van de Consumentenbond.
De Raad van Toezicht, bestaande uit zeven leden, wordt benoemd door de Bondsraad 
en houdt toezicht op de Directie. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht ten opzichte 
van de directie de rol van werkgever. De Directie van de Consumentenbond wordt 
gevoerd door de algemeen directeur, Bart Combée. Hij is verantwoordelijk voor het be-
sturen van de organisatie. De algemeen directeur is in vaste dienst van de vereniging.

De regels rond het bestuur van de Consumentenbond zijn te vinden in de statuten 
(zie www.consumentenbond.nl) en daaruit afgeleide reglementen. De Bondsraadre-
glementen (Reglement commissies en Vergaderreglement), het Reglement Werk-
zaamheden Raad van Toezicht en het Directiereglement zijn daarvan de belangrijkste. 
Daarin zijn voor respectievelijk de Bondsraad, de Raad van Toezicht en de Directie de 
belangrijkste verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in onderlinge samen-
hang vastgelegd. 
In de loop van het jaar wordt in twee stappen een statutenwijziging doorgevoerd, 
waarin onder andere een nieuwe werkwijze van de Bondsraad en een wijziging in de 
jaarlijkse begrotingscyclus worden vastgelegd. Binnen de Raad van Toezicht is een 
commissie Goed Bestuur actief, die erop toeziet dat de corporategovernanceregels 
binnen de Consumentenbond worden nageleefd en up-to-date worden gehouden. 
De RvT-auditcommissie richt zich meer in het bijzonder op de totstandkoming en de 
inhoud van de jaarrekening (in het voorjaar) en de meerjarenraming (in het najaar).

2012 is een spannend 
jaar voor de Nederlandse 
consument. De onzeker-
heid rond de euro houdt 
aan, er is veel beweging 
op de financiële mark-
ten, de werkeloosheid 
stijgt en de huizenmarkt 
zit op slot. Zorgkosten 
blijven hoog en het con-
sumentenvertrouwen 
zakt verder weg. Ook 
Zuid-Europa raakt de 
consument. Kortom een 
jaar vol veranderingen 
en scherpe kanten in de 
Nederlandse economie, 
zorg en werkgelegenheid.
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5.1   De vereniging

Bondsraad
De Bondsraad is het ledenparlement van de Consumentenbond. Statutair is het onder 
meer de taak van de Bondsraad om de strategienota en de meerjarenraming vast te 
stellen. Het goedkeuren van het gevoerde beleid en het vaststellen van de jaarrekening 
behoren eveneens tot de verantwoordelijkheden.

De Bondsraad is in 2012 nauw betrokken bij het opstellen van de nieuwe strategienota. 
Tijdens de plenaire vergadering in januari wordt het startschot gegeven, er zijn gedu-
rende het jaar bijeenkomsten met een klankbordgroep vanuit de Bondsraad en er wordt 
een discussieavond gewijd aan de nieuwe strategie. Uiteindelijk stelt de Bondsraad in 
november de strategienota vast. Dat gebeurt unaniem en wordt gevolgd door applaus. 
De Bondsraad komt in 2012 al met al drie keer plenair bijeen: in januari in het kader van de 
nieuwe inrichting van de Bondsraad, in april om het jaarverslag en de jaarrekening 2011 
vast te stellen, en vanwege de begroting in november. Aan de bijeenkomsten van april en 
november gaan drie regionale bijeenkomsten vooraf: in Eindhoven, Zwolle en Den Haag. 
De in januari ingestelde Bondsraadcommissie komt in 2012 drie keer bijeen.

Daarnaast zijn discussieavonden in 2012 gewijd aan de volgende onderwerpen: Kosten 
van de zorg, het Klachtenkompas, Garantie en Volg mij niet – over cookies en privacy 
op internet.

Samenstelling Raad van Toezicht Benoemd Termijn tot Herkiesbaar

Thom de Graaf, voorzitter HBO-Raad 2005 2013 Nee

Wop de Lange, oud-lid Hoofddirectie ANWB 2007 2015 Nee

Jozien Bensing, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Utrecht
en Honorary Research Fellow bij het Nivel

2009 2013 Ja

Carola Hageman, Instituutsdirecteur Communicatie Hogeschool Utrecht 2007 2015 Nee

Arnoud Klerkx, directeur Applications Development Ziggo 2007 2015 Nee

Medy van der Laan, voorzitter AOC Raad 2007 2015 Nee

Paul Molenaar, directielid HUB Uitgevers 2009 2015 Ja

In de samenstelling van de Raad van Toezicht doen zich in 2012 geen wijzigingen voor.

Raad van Toezicht 
De zeven leden van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond worden ge-
kozen en benoemd door de Bondsraad. De Raad heeft de statutaire taak toezicht te 
houden op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken binnen het 
bureau. Daarnaast is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor het beloningsbeleid 
voor en beoordeling van de Directie.

In 2012 komt de Raad van Toezicht acht maal bij elkaar. Vaste jaarlijkse agendapun-
ten zijn de voorbereiding van de Bondsraadvergaderingen, de werkzaamheden van de 
RvT-commissies en de contacten met de commissies van de Bondsraad. Eveneens jaar-
lijks terugkerend zijn besprekingen ter voorbereiding van besluitvorming in de Bonds-
raadvergaderingen, over het jaarverslag en de jaarrekening. De nieuwe Strategienota 
2013-2015 is een aantal malen besproken. De accordering van de bijbehorende meer-
jarenraming (inclusief de concept jaarbegroting voor 2013) maakte hier onderdeel 
van uit. In de laatste vergadering van het jaar wordt het door de directie voorgelegde 
Jaarplan 2013 van het bureau besproken en wordt de definitieve begroting voor 2013 
vastgesteld.
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Meer toegespitst op de toezichtfunctie zijn de besprekingen van de managementrap-
portages, die de Directie elke vergadering voorlegt aan de Raad van Toezicht (en in 
samengevatte vorm ook aan de Bondsraad bekend maakt). 
Deze worden aangevuld met enkele kwaliteitsaudits door individuele RvT-leden. In 
2012 zijn audits gehouden op de Uitgeverij, Marketing en Business Development en de 
reguliere financiële audit met de nieuwe accountants van PWC.

Andere onderwerpen die in 2012 naar voren komen: 
• de online strategie; 
• het beloningsbeleid van de Consumentenbond; 
• nieuwe business cases (Miss Perfect, deelname in Advieskeuze.nl en Zorgvergelijker) 
• het Pensioenfonds van de Consumentenbond; 
• de Risicoanalyse.

Binnen de Raad van Toezicht functioneren de Commissie Goed Bestuur, de Remune-
ratiecommissie (verantwoordelijk voor het beloningsbeleid voor de Directie), de Com-
missie Werkgever (verantwoordelijk voor de jaarlijkse directiebeoordeling) en de Au-
ditcommissie, met bijzondere aandacht voor de financiën van de Consumentenbond 
en de risicoanalyse op het bureau. Jaarlijks produceert de Raad van Toezicht een eigen 
verantwoordingsverslag ten behoeve van de Bondsraad, waarin ze de werkzaamheden 
en het functioneren in het afgelopen jaar toelicht. De vergoedingen van de Voorzit-
ter, Vicevoorzitter en Leden bedroegen in 2012 respectievelijk €14.293 / €11.434 en        
€8.680 

Directie
De Directie is als statutair bestuurder verantwoordelijk voor het besturen van de ver-
eniging. De algemeen directeur richt zich zowel op de interne organisatie als op de 
externe contacten in binnen- en buitenland. Wekelijks komen de Directie en de Afde-
lingsmanagers bijeen als ManagementTeam. Het hoofd Financiën, Facilitaire zaken en 
Informatievoorziening heeft onafhankelijk van de Directie een rapportageplicht aan de 
Raad van Toezicht. De regels voor het functioneren van de Directie zijn vastgelegd in 
het Directiereglement. 

Het beleid rond de beloning van de Directie is formeel vastgelegd. De beloning bestaat 
uit een vast en een variabel deel, een vaste kostenvergoeding en enige emolumenten. 

Aan de Directie zijn geen voorschotten, leningen of garanties verstrekt.

Op moment van afronding van het Jaarverslag 2012 heeft de beoordeling en vaststel-
ling van de variabele beloning over 2012 niet plaatsgevonden.

De beloning wordt jaarlijks door de Raad van Toezicht vastgesteld. De variabele belo-
ning bedraagt ten hoogste 20% van de vaste beloning. De toekenning is afhankelijk 
van de realisatie van een aantal doelstellingen, die jaarlijks vooraf worden vastgelegd. 
De emolumenten bestaan uit een leaseauto, een vergoeding voor mobiele telefoon-
kosten en een vaste onkostenvergoeding. 

De algemeen directeur bekleedt een aantal onbezoldigde functies namens 
de Consumentenbond:
•	 bestuurslid Consumers International;
•	 lid van het bestuur van het Anne Fransenfonds;
•	 lid van het bestuur van de Stichting Reclame Code; 
•	 lid Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer De Nederlandsche Bank; 
•	 lid van de Raad van Advies College Bescherming Persoonsgegevens;
•	 voorzitter van de ICRT-Board;
•	 lid van de Raad van Advies van het Centrum voor Energievraagstukken.

Salaris Directie (in euro) 2012 2011

Vast salaris  148.000  143.000 

Variabel salaris  -    7.000 

Pensioenlasten  24.000  25.000 

Sociale lasten  9.000  9.000 

Totaal  181.000  184.000 
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5.2  Integriteit Consumentenbond en medewerkers

Om onafhankelijkheid te garanderen, hanteert de Consumentenbond strikte finan-
cieringsregels. De inkomsten en werkwijzen mogen nooit in tegenspraak zijn met de 
kernwaarden of de onafhankelijkheid van de organisatie in het geding brengen. Ook 
in 2012 wordt naar aanleiding van de introductie van een aantal nieuwe activiteiten, 
expliciet gekeken naar risico’s en integriteit.

Gedragscode
De Consumentenbond hanteert een gedragscode waarin onafhankelijkheid, deskun-
digheid en integriteit kernwaarden zijn. De gedragscode gaat over het aannemen van 
giften, het bekleden van nevenfuncties, geheimhouding en het gebruik van eigen-
dommen, mailadressen en visitekaartjes van de Consumentenbond. De kern van de 
gedragscode is openheid over handel en wandel, en eigen verantwoordelijkheid. 
In 2012 wordt deze code aangepast conform de adviezen uit de managementletter 
over 2011.

Klokkenluidersregeling
De Consumentenbond kent een klokkenluidersregeling. Deze is bedoeld om een vei-
lige omgeving te creëren waarin het mogelijk is eventuele misstanden bespreekbaar 
te maken. De regeling wijst een boodschapper de juiste weg en beschermt hem. 
Wanneer een medewerker vermoedt dat er sprake is van een misstand, kan hij daarvan 
melding maken bij zijn direct leidinggevende, een hogere leidinggevende of een 
(interne of externe) vertrouwenspersoon. Er wordt in 2012 geen gebruikgemaakt van 
de klokkenluidersregeling. 

Vertrouwenspersonen
In het jaar na de reorganisatie zijn beide vertrouwenspersonen meerdere malen 
geraadpleegd. Dit jaar worden 21 gesprekken gevoerd, waarbij in totaal 18 medewer-

kers zijn betrokken. In 3 gevallen zijn meerdere personen betrokken. In de meeste indi-
viduele situaties wordt een werkbare situatie hersteld, aangepast of opnieuw gevormd. 
In een enkel geval wordt hier nog aan gewerkt.

De in 2012 gemelde zaken staan voor een groot deel in verband met de reorganisatie 
van 2011. Medewerkers en leidinggevenden doen veel moeite om in goed overleg 
de uit de reorganisatie voortvloeiende nieuwe werkwijze te implementeren. Door veel 
interne overstappen – en daardoor nog niet altijd op het gewenste niveau kunnen 
functioneren en daarmee gepaard gaande onzekerheid – zijn enkele medewerkers aan 
het eind van 2012 nog met hun leidinggevenden bezig met het vinden van passende 
oplossingen. 

Eind 2012 aanvaardt een van de vertrouwenspersonen een nieuwe functie buiten de 
Consumentenbond. Inmiddels is een vervanger gevonden. De beide vertrouwensper-
sonen zullen in 2013 een training volgen en de brochure voor hun collega’s aanpassen. 
Ook zal gekeken worden naar betere facilitering van de vertrouwenspersonen qua 
ruimte en middelen.
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5.3   Risicobeheer

Net als iedere organisatie heeft de Consumentenbond te maken met risico’s in haar 
bedrijfsvoering. Door jaarlijks terugkerende onderzoeken en meer op maatwerk geba-
seerde analyses, proberen we de risico’s te inventariseren, te evalueren en te beheersen.

De leden van het ManagementTeam zijn verantwoordelijk voor het oppakken van de 
signalen die uit de jaarlijkse risicoanalyse komen. Deze analyse wordt jaarlijks door de 
controller op de belangrijkste bedrijfsprocessen uitgevoerd. Ook de Raad van Toezicht 
en de Bondsraad worden in kennis gesteld van deze analyse. 

In 2012 wordt ook voor het eerst de risicoanalyse op calamiteiten uitgevoerd, gekop-
peld aan de impact die deze kunnen hebben op de vermogenspositie van de Consu-
mentenbond. Dit op verzoek van de Bondsraad. Voor zover deze in scope zijn, worden 
alle (kansen op) calamiteiten benoemd en ingeschat. Vervolgens wordt aangegeven 
wat de mogelijke financiële impact daarvan kan zijn. Het totaal aan risico’s wordt 
gerelateerd aan onze solvabiliteitspositie.

In 2012 is ook een aantal speciale risico-inventarisaties uitgevoerd. Er is bijvoorbeeld 
gekeken naar de prijsgevoeligheid van onze propositie. Hoe prijselastisch is ons aan-
bod? Uitkomst van dit onderzoek is dat onze leden een prijsverhoging van €2 (nadat 
we drie jaar lang onze tarieven niet hebben verhoogd) begrijpen. Dit heeft ons 
ondersteund in het tarievenvoorstel 2013. Daarnaast onderzoeken we het risico dat we 
lopen als er door de Consumentenbond meer en meer online verzekeringsvergelijkers 
worden gelanceerd. Onderzoek wijst uit dat voor een organisatie als de Consumenten-
bond transparantie over tarieven en door ons gehanteerde criteria van groot belang zijn.

5.4   Milieubeleid 

De consumentenbond besteedt permanent aandacht aan een verantwoord milieube-
leid. In het kantoorpand is in de nieuwbouw een aantal (voor die tijd vooruitstrevende) 
besparende maatregelen genomen op het gebied van klimaatbeheersing en lucht-
behandeling. Deze maatregelen vertalen zich nog steeds in een laag energieverbruik. 
Door seizoensinvloeden kunnen de verbruikscijfers per jaar toch sterk verschillen

Verbruik grondstoffen 2012 2011 2010 2009 2008

Warmte (Gjoule x 1000)  2.609 2.366 3.107 1.836 2.697 

Elektra (kWh x 1000)  852 843 955 1.104 832 

Water (m3)  3.113 2.932 2.588 3.252 3.172 
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6   Personeel en organisatie

In 2012 richten we onze blik vooruit, naar een nieuwe strategie voor de jaren 2013-
2015. Anders dan andere jaren wordt het middenkader hier nadrukkelijk in betrokken. 
Zij krijgen een duidelijke rol in de totstandkoming van de strategie en de vertaling naar 
het jaarplan. Dit vergroot de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van deze groep 
medewerkers.

Om de kernwaarden (klantgerichtheid, realisatiekracht en verantwoordelijkheid) nog 
steviger in de organisatie te verankeren, wordt elke kernwaarde in een aantal compe-
tenties vertaald. Dit resulteert in een competentieboek specifiek voor de Consumen-
tenbond. Deze competenties spelen een belangrijke rol in de beoordelingscyclus. In 
2013 wordt vastgesteld welke competenties er per functie opgenomen worden in de 
functiebeschrijving.

Er is volop aandacht voor de nieuwe functies bij de content units. De medewerkers 
die gematcht zijn op deze functies worden, indien nodig, via trainingen en coaching 
begeleid. Gedurende het jaar wordt steeds geëvalueerd of deze nieuwe werkwijze in de 
praktijk ook het beoogde resultaat heeft. Aan het eind van het jaar is er een definitieve 
beschrijving van de nieuwe functies.

In de aanpak van het ziekteverzuim ligt de nadruk op het frequent verzuim. Ondanks 
het lage verzuimcijfer is de meldingfrequentie nog steeds boven de norm.

sparen
is (per definitie) afzien van consumptie.  Dit heeft tot gevolg dat men productiefactoren 
vrijmaakt, waardoor nieuwe kapitaalgoederen gemaakt (zouden kunnen) worden.
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Bondsraad

Raad van Toezicht

Algemeen Directeur

Bart Combée

Personeel & Organisatie Financiën, faciliteiten & informatievoorziening Marketing &
Business Development Bestuursondersteuning

Kirsten Kolkman Koos van Brecht Jan Willem Hoogeweegen Leo Willigenburg

Content, Media & Advies Belangenbehartiging
& Communicatie Public A�airsJohn Visser

plaatsvervanger Algemeen Directeur Gerjan Huis in ’t Veld

Content & Media Support Communicatie Productie & Gra�sch Ontwerp Acties & Campagnes

Content units Boeken & Bladen Internet Website Service & Advies

6.1   Organisatiestructuur

De organisatie ziet er op 31 december 2012 als volgt uit:
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6.2    In-, door- en uitstroom

In 2012 stabiliseert het aantal wisselingen in het personeelsbestand. Er treden 30 
personen in dienst bij de Consumentenbond, waarvan er op 1 januari 2013 nog 28 
werkzaam zijn binnen de organisatie. In de loop van het jaar verlaten 22 medewerkers 
de Consumentenbond. Van hen hebben 4 personen een contract voor bepaalde tijd. 
Van de 18 vertrekkende medewerkers met een vast dienstverband gaan er 2 met pensioen. 
Van 11 medewerkers wordt het dienstverband op initiatief van de Consumentenbond 
ontbonden. Deze gevallen houden allemaal nog verband met de reorganisatie van 
2011. In totaal nemen 5 medewerkers zelf ontslag. Binnen de Consumentenbond 
stromen 5 medewerkers door naar een andere functie. Deze overstappers vullen allemaal 
reguliere vacatures in. In 2012 lopen 10 studenten stage bij de Consumentenbond.

6.3   Huidige bezetting

Op 1 januari 2013 telt de Consumentenbond een bezetting van 180,7 fte. Dit is verdeeld 
over 222 medewerkers (deeltijd en voltijd): 102 mannen en 120 vrouwen. Van alle 
medewerkers werken er 174 parttime (minder dan 40 uur per week). Gemiddeld over 
2012 is de bezetting 183 fte.

In het overzicht van het aantal dienstjaren valt op dat het aantal medewerkers korter 
dan vijf jaar in dienst daalt naar 36%. Het aantal medewerkers dat minder dan 10 jaar in 
dienst is, blijft ongeveer gelijk met 63%. In een kennisorganisatie die ook intern continu 
vernieuwingen doormaakt, is het van belang dat er voldoende nieuwe instroom is. Van 
alle medewerkers, dus ook van die medewerkers die meer dan tien jaar werkzaam zijn 
bij de Consumentenbond (37%), wordt een groot veranderingsvermogen verwacht. 
De Consumentenbond begeleidt de medewerkers hierbij door onder andere een intern 
opleidingsprogramma en loopbaanbegeleiding aan te bieden.
 
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij de Consumentenbond is 41 jaar. 

Personeelsverloop 2012

Aantal medewerkers op 1 januari 2012 214

Uit dienst 22

In dienst 30

Aantal medewerkers op 31 december 2012 222 Verdeling medewerkers naar leeftijd 2012 2011

t/m 25 6 6

26 - 30 25 20

31 - 35 43 44

36 - 40 41 34

41 - 45 33 34

46 - 50 25 24

51 - 55 21 22

56 - 60 19 18

60+ 9 12
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Een vijfde deel van de werkzaamheden binnen de Consumentenbond wordt verricht 
op mbo-niveau. Het gaat hier vooral om ondersteunende taken. Ongeveer 80% van de 
functies vereist een hbo- of wo-niveau. Het gaat dan vooral om journalistiek/redactio-
neel werk en werk op het gebied van onderzoek, ledenadvisering en de zwaardere staf-
functies. De medewerkers op academisch niveau zijn belast met managementtaken, 
doen onderzoek en zijn bezig met externe beleidsontwikkeling en campagne voeren. 
In de leidinggevende functies zien we een andere verhouding tussen mannen en 
vrouwen dan het overkoepelend gemiddelde, namelijk 60% mannen en 40% vrouwen.

Verdeling aantal dienstjaren 2012 2011

<1 28 17

1 - 5 70 82

6 - 10 46 32

11 - 20 45 43

21 - 30 15 17

> 30 18 23

Verdeling medewerkers naar opleidingsniveau 2012 2011

Percentage medewerkers op MBO-niveau 25% 28%

waarvan mannen 27% 27%

waarvan vrouwen 73% 73%

Percentage medewerkers op HBO-niveau 35% 33%

waarvan mannen 56% 57%

waarvan vrouwen 44% 43%

Percentage medewerkers op WO-niveau 40% 39%

waarvan mannen 45% 46%

waarvan vrouwen 55% 54%

Verdeling functies naar opleidingsniveau 2012 2011

Percentage functies op MBO-niveau 21% 20%

waarvan mannen 28% 26%

waarvan vrouwen 72% 74%

Percentage functies op HBO-niveau 66% 67%

waarvan mannen 44% 46%

waarvan vrouwen 56% 54%

Percentage functies op WO-niveau 13% 13%

waarvan mannen 59% 67%

waarvan vrouwen 41% 33%

Kengetallen

Gemiddeld aantal fte's 182,6

Gemiddeld aantal medewerkers 220

Ziekteverzuim totaal 2,25%

Percentage verloop 10,1%

Percentage parttimers 78%

Verhouding man/vrouw 46 / 54

Percentage opleidingsbudget t.o.v. loonsom 2,00%
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6.4   Beleid, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden

In 2012 besteedt de Consumentenbond in het bijzonder aandacht aan de volgende 
zaken.

Verzuimaanpak
De verzuimcijfers worden nauwlettend gevolgd door het ManagementTeam en lei-
dinggevenden. Met zieke medewerkers is continu contact en zoeken we naar reïn-
tegratiemogelijkheden. Er is specifiek aandacht voor medewerkers die zich frequent 
ziek melden: in een periode van 12 maanden 4 of meer keer. Door deze en andere 
maatregelen komt het verzuim uit op 2,3% in 2012 en daalt de meldingsfrequentie per 
medewerker van 1,74 naar 1,54.

CAO
Op 2 februari 2012 wordt na lang onderhandelen overeenstemming bereikt over een 
nieuwe CAO. Deze gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 in en loopt tot 
1 januari 2014. Gekozen is om rust te bewaren op het arbeidsvoorwaardenfront en te 
focussen op het afschaffen van de leeftijdgebonden regelingen rond verlof en arbeids-
tijdvermindering.

6.5   Medezeggenschap

De Ondernemingsraad overlegt maandelijks met de Directie en de manager P&O. 
Belangrijke onderwerpen in 2012 zijn:

•	 de adviesaanvragen over de statutenwijziging van de Bondsraad en de lancering 
van het nieuwe tijdschrift Miss Perfect;

•	 instemmingverzoeken over de aanpassingen in de Bedrijfseigen regelingen, het 
nieuwe HRM/salarissysteem, de nieuwe wijze van klanttevredenheid meten bij het 
call center via KCM en de aanpassing van de regeling Monsterverkoop;

•	 de Strategienota 2013-2015 en het daaruit volgende jaarplan; 
•	 de pensioenregeling.
 

Nederland in recessie
Nederland is opnieuw in een recessie beland. De economie is 
in het vierde kwartaal van 2012 met 0,2 procent gekrompen 
ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het is de derde 
keer sinds 2009 dat de Nederlandse economie in recessie is. 
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Overzicht
Bondsraad,
Raad van
Toezicht,
en Directie

Europa in de Tweede Kamerverkiezingen 2012
Op 12 september 2012 vonden de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer plaats. 
De eurocrisis en de rol van Europa speelden een belangrijke rol in de verkiezingscampagne.

Den Haag
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Activa 2012 2011

Vaste Activa

Immateriële vaste activa 7.6.1 1.000 23

Materiële vaste activa 7.6.2

Bedrijfsgebouw en terrein 7.300 7.593

Overige vaste bedrijfsmiddelen 855 834

Activa in uitvoering 386 0

8.541 8.427

Financiële vaste activa 7.6.3

Deelnemingen 18 18

Vordering latente belasting 374 216

392 234

Vlottende activa

Voorraden 7.6.4 17 39

Vorderingen 7.6.5

Debiteuren 847 824

Belastingen en sociale premies 6 195

Overige vorderingen 4.093 2.789

Overlopende activa 838 667

5.784 4.475

Liquide middelen 7.6.6 20.405 23.712

Totaal activa 36.139 36.910

7.1   Balans per 31 december 2012   (vóór resultaatbestemming)

(in duizenden euro’s)                                                     Paragraaf                                     
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Balans per 31 december

Passiva 2012 2011

Eigen vermogen 7.6.7

Algemene reserve 8.621 8.079

Wettelijke reserve 1.000 23

Onverdeeld resultaat -7 1.519

9.614 9.621

Voorzieningen 7.6.8

60-plus regeling 310 429

Schuld latente belasting 204 22

Reorganisatie 233 258

Pensioen 0 36

747 745

Kortlopende schulden en overlopende passiva 7.6.9

Crediteuren 2.699 2.395

Belastingen en sociale premies 1.099 1.313

Vooruit ontvangen contributies 19.400 19.352

Overige schulden en overlopende passiva 2.580 3.484

25.778 26.544

Totaal passiva 36.139 36.910

(in duizenden euro’s)                                                         Paragraaf                                      
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(in duizenden euro’s)        ParagraafStaat van baten en lasten 

2012 2011

Contributie 7.7.1 23.896 24.980

Diverse producten 7.7.2 6.792 7.282

Activiteiten voor derden 7.7.3 446 818

Overige bedrijfsopbrengsten 7.7.4 6.544 3.847

Som der bedrijfsopbrengsten 37.678 36.927

Personeelskosten 7.7.5 17.614 18.905

Afschrijvingen immateriële vaste activa 7.6.1 81 279

Afschrijvingen materiële vaste activa 7.6.2 759 759

Overige bedrijfskosten 7.7.6 19.557 16.881

Som der bedrijfslasten 38.011 36.824

Bedrijfsresultaat -333 103

Rentebaten 7.7.7 351 302

Rentelasten 7.7.7 -1 -39

Uitkomst financiële baten en lasten 350 263

Resultaat uit normale bedrijfsvoering 17 366

Buitengewone post:

Vrijval 60+ -voorziening 0 1.370

Resultaat voor belastingen 17 1.736

Belastingen 7.7.8 -24 -217

Resultaat na belastingen -7 1.519

7.2   Staat van baten en lasten   
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7.3   Kasstroomoverzicht    (in duizenden euro’s)

2011 2010

Resultaat na belastingen -7 1.519

Gecorrigeerd voor:

Afschrijvingen 840 1.038

Mutatie voorzieningen 2 -1.618

Mutatie werkkapitaal (exclusief liquide middelen en kortlopend bankkrediet) -2.053 -2.718

Latente belastingen -158 241

Kasstroom uit operationele activiteiten -1.369 -3.057

Investeringen in:

Immateriële vaste activa -1.058 0

Materiële vaste activa -873 -229

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.931 -229

Mutatie liquide middelen -3.307 -1.767

Liquide middelen 1 januari 2011 23.712 25.479

Liquide middelen 31 december 2011 20.405 23.712

Mutatie -3.307 -1.767
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bezuinigenZuinig
Let op: Spelling (deels) 
uit 1864: [bijvoege-
lijk naamwoord] en 
[bijwoord] (-er, -st), 
spaarzaam, karig; matig; 
- leven, niet veel geld 
uitgeven; hij is - met 
zijne wooorden, hij 
spreekt weinig; [figuur-
lijk] - kijken, verbaasd -, 
boos uitzien.
~HEID, v. [geen meer-
voud] spaarzaamheid; 
[spreekwoord] - 
bedriegt de 
wijsheid.~JE, (B. -N), o
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7.4   Waarderingsgrondslagen

Missie van de Consumentenbond
De Consumentenbond werkt samen met consumenten aan eerlijke, rechtvaardige en 
veilige markten waar consumenten vinden wat ze zoeken en krijgen waar ze recht op 
hebben. Samen staan we sterker en weten we meer. De Consumentenbond is hét ver-
bindende platform en dé vertrouwde stem van en voor consumenten. 

Algemeen
De Consumentenbond, gevestigd op het Enthovenplein 1 in Den Haag, gaat bij het op-
stellen van zijn jaarrekening uit van de wettelijke bepalingen voor jaarrekeningen, zoals 
vastgelegd in titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De jaarrekening wordt ge-
presenteerd in euro’s. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van 
de activa en passiva en de resultaatbepalingen zijn gebaseerd op historische kosten.

Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en 
schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van 
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten 
en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. 
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoor-
deeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de 
schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen 
heeft.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, 
handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de 
eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname worden financiële 
instrumenten gewaardeerd tegen (geamortiseerde) kostprijs op basis van de effectie-
ve-rentemethode.

Omrekening vreemde valuta
De uit transacties in vreemde valuta voortvloeiende kosten en opbrengsten of vorde-
ringen en schulden rekenen we om tegen de koers per transactie- of balansdatum. 
Koersverschillen brengen we ten gunste respectievelijk ten laste van de staat van baten 
en lasten onder de financiële baten of lasten.

Immateriële vaste activa
Ontwikkelingskosten worden geactiveerd voor zover deze betrekking hebben op com-
mercieel haalbaar geachte projecten en worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 
De geactiveerde kosten worden na beëindiging van de ontwikkelingsfase afgeschre-
ven over de verwachte gebruiksduur, die twee of drie jaar bedraagt. De afschrijving 
vindt plaats volgens de lineaire methode. 
De kosten voor onderzoek en de overige kosten voor ontwikkeling worden ten laste 
van het resultaat gebracht in de periode waarin deze zijn gemaakt.
Voor het nog niet afgeschreven deel van de geactiveerde ontwikkelingskosten wordt 
een wettelijke reserve gevormd.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa nemen we op tegen de historische kostprijs van de investe-
ringen. Een uitzondering geldt voor het bedrijfsgebouw op het Enthovenplein. Daar 
brengen we de boekwinst op de verkoop van het vorige bedrijfsgebouw in mindering 
op de historische kostprijs. 
De posten Bedrijfsgebouw en Terrein hebben betrekking op het kantoorpand dat we 
eind 1995 in gebruik namen. Het gebouw schrijven we af in dertig jaar. De grond is 
verkregen in eeuwigdurende erfpacht. Hierover schrijven we niet af. 
De onder Overige vaste bedrijfsmiddelen opgenomen machines, auto’s, inventarissen 
en computerapparatuur zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen verminderd met 
lineaire afschrijvingen. De afschrijvingstermijnen variëren van drie tot dertig jaar, afhan-
kelijk van de economische gebruiksduur. 
Gekochte computerprogrammatuur is opgenomen tegen verkrijgingsprijzen. De 
afschrijvingstermijn van computerprogrammatuur bedraagt twee, drie of vijf jaar, 
afhankelijk van de economische gebruiksduur. 
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Financiële vaste activa
Deelnemingen waarbij we invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid 
kunnen uitoefenen, waarderen we volgens de vermogensmutatiemethode op basis 
van de nettovermogenswaarde. 
Deelnemingen waarbij we geen invloed van betekenis hebben, waarderen we op de 
verkrijgingsprijs of duurzame lagere bedrijfswaarde.
Omdat Contoer BV in 2012 geen activiteiten verricht, stellen we geen geconsolideerde 
balans en ook geen geconsolideerde staat van baten en lasten over 2012 op. Deze 
zouden materieel gelijk zijn aan de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten.

Latente belastingen
Latente belastingposities zijn opgenomen voor belastbare tijdelijke verschillen tussen 
commerciële en fiscale boekwaarden.
Het percentage vennootschapsbelasting in verband met de latente belastingpositie 
maken we contant tegen de gangbare marktrente uitgaand van de termijn waarop 
we de inning van de latente vennootschapsbelasting verwachten.

Bijzondere waardevermindering of vervreemding van vaste activa 
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardever-
minderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen 

Materieel vast actief Waarderingsgrondslag Afschrijvingstermijn

Terrein   Historische kostprijs  Geen

   van de investering

Bedrijfsgebouw  Historische kostprijs  30 jaar

   van de investering minus

   de boekwinst op de 

   verkoop van het vorige 

   bedrijfsgebouw

Overige vaste bedrijfsmiddelen Verkrijgingsprijzen minus 3 tot 30 jaar, afhankelijk van de 

   lineaire afschrijving  economische gebruiksduur

Computerprogrammatuur Verkrijgingsprijzen minus 2, 3 of 5 jaar, afhankelijk van de 

   lineaire afschrijvingen  economische gebruiksduur

vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De 
terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boek-
waarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de 
toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer 
de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toe-
komstige nettokasstroom, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord 
voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Voor verkoop 
beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere actuele waarde, 
onder aftrek van verkoopkosten.

Voorraden
We nemen voorraden op tegen vervaardigingsprijzen, waarbij we rekening houden 
met afwaardering wegens incourantheid.

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, inclu-
sief de transactiekosten. Na eerste verwerking worden vorderingen gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in minde-
ring gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Voorzieningen
Voorzieningen nemen we op wanneer sprake is van een in rechte afdwingbare of 
feitelijke verplichting als gevolg van een gebeurtenis in het verleden en het waar-
schijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen 
nodig is waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Voorziening 60 plusregeling
De 60 plusregeling is een langlopende voorziening die dekking geeft in de kosten die 
voortkomen uit werktijdverkorting voor personeelsleden in de daartoe gerechtigde 
leeftijd. Deze regeling zal vanaf 1 januari 2013 verdwijnen. Voor de deelnemers die per 
1 januari 2012 gebruik maken van deze regeling, zullen deze rechten behouden blijven 
tot aan pensioendatum.
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Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans waarderen we tegen de nominale waarde, waarbij 
eventuele bedragen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koers per balans-
datum.

Pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan 
de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover 
de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een 
verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschul-
digde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover 
sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst 
verschuldigde premies. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen 
voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werkne-
mers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een 
uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen be-
trouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen 
wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de 
pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toe-
zeggingen aan de werknemers. Een voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste 
schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

De dekkingsgraad ultimo 2012 is berekend, rekening houdend met de actuele ontwik-
kelingen van de stijging van de levensverwachting, en bedraagt 108,5% (2011: 101,0%).

Het risico van de (beschikbare premie) pensioenregeling ligt volledig bij de deelnemers. 
Op de pensioenen is een voorwaardelijke indexatie van toepassing. 
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7.5 Resultaatbepalingsgrondslagen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Onder 
de baten vallen de op het jaar betrekking hebbende contributieontvangsten en de 
in het jaar geleverde goederen en diensten. We bepalen de lasten, en houden hierbij 
rekening met de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Opbrengstverantwoording 
Omzet wordt alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat toekomstige 
voordelen naar de Consumentenbond zullen toevloeien en dat deze voordelen 
betrouwbaar kunnen worden geschat.

Overheidsvergoedingen
Overheidsvergoedingen worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit 
ontvangen bedragen. Zodra er redelijke zekerheid bestaat dat de Consumentenbond 
zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden, worden de opbrengsten verant-
woord. Vergoedingen ter compensatie van door de Consumentenbond gemaakte 
kosten worden systematisch als opbrengsten in de staat van baten en lasten opgeno-
men in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

Belastingen
Met ingang van 1997 valt de Consumentenbond met al zijn activiteiten onder de hef-
fing van de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting over het resultaat uit 
bedrijfsuitoefening is berekend tegen het belastingtarief dat van toepassing is. We houden 
daarbij rekening met niet-aftrekbare kosten en overige fiscale resultaatbestanddelen.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
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7.6  Toelichting op de balans

7.6.1  Immateriële vaste activa

 

De geactiveerde ontwikkelingskosten betreffen extern gegenereerde immateriële 
vaste activa en hebben betrekking op de ontwikkeling van de website en nieuwe 
services, zoals de Autoverzekeringen vergelijker. Deze kosten worden lineair over drie 
jaar afgeschreven.
 

Immateriële vaste activa       (in duizenden euro’s) Ontwikkelingskosten

Cumulatieve aanschafwaarde 1 januari 2012 558

Cumulatieve afschrijving tot en met 1 januari 2012 -535

Boekwaarde 1 januari 2012 23

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen 1.058

Desinvesteringen -558

Afschrijving desinvestering 558

Afschrijving 2012 -81

Saldo 977

Cumulatieve aanschafwaarde 31 december 2012 1.058

Cumulatieve afschrijving tot en met 31 december 2012 -58

Boekwaarde 31 december 2012 1.000
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Materiële vaste activa (in duizenden euro’s) Bedrijfsgebouw
en terrein

Overige vaste
bedrijfsmiddelen

Activa in
uitvoering Totaal

Aanschafwaarde 31 december 2011 (inclusief boekwinst vorig bedrijfsgebouw) 13.429 5.264 14 18.707

Cumulatieve afschrijving tot en met 31 december 2011 -5.836 -4.444 0 -10.280

Boekwaarde 1 januari 2012 7.593 820 14 8.427

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen 153 348 386 887

Herrubricering 0 0 0 0

Desinvesteringen 0 -510 -14 -524

Afschrijving desinvestering 0 510 0 510

Afschrijving -446 -313 0 -759

Saldo -293 35 372 114

Aanschafwaarde 31 december 2012 (inclusief boekwinst vorig bedrijfsgebouw) 13.582 5.102 386 19.070

Cumulatieve afschrijving tot en met 31 december 2012 -6.282 -4.247 0 -10.529

Boekwaarde 31 december 2012 7.300 855 386 8.541

7.6.2  Materiële vaste activa

De geactiveerde ontwikkelingskosten betreffen extern gegenereerde immateriële 
vaste activa en hebben betrekking op de ontwikkeling van de website en nieuwe 
services, zoals de Autoverzekeringen vergelijker. Deze kosten worden lineair over drie 
jaar afgeschreven.
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7.6.3   Financiële vaste activa

Deelnemingen
Ultimo 2012 houdt de Consumentenbond de volgende belangen:
•	 100% van de aandelen Contoer BV, statutair gevestigd te Den Haag. 
         In Contoer BV vinden in 2012 geen activiteiten plaats. 
•	 12% van de aandelen van International Consumer Research and Testing Ltd. 

(ICRT), statutair gevestigd in Londen, Engeland.

Latente belastingvordering
De latente belastingvordering bestaat uit waarderingsverschillen tussen de 
commerciële balans en de fiscale balans. 
Vanwege het langlopende karakter wordt deze vordering onder de financiële vaste 
activa verantwoord.

 

De latentie wordt gewaardeerd op basis van een belastingdruk van 20%.

7.6.4   Voorraden

Alle gidsen nemen we direct als kosten. Boeken en cd-rom’s waarderen we vijf maanden 
na uitgifte af tot nihil.

7.6.5  Vorderingen

Op de uitstaande debiteuren ontvangen we tot en met 31 januari  2013 een bedrag 
van €485.000. Voor de lidmaatschappen en abonnementen ontvangen we €360.000 en 
voor de andere posten € 125.000. Per ultimo 2012 bedraagt de debiteurenvoorziening 
€51.000 (2011: €149.000).

Belastingen en sociale premies
Deze vordering heeft voornamelijk betrekking op nog te ontvangen BTW voor de 
aangifte november 2012 (€240.000).

Overige vorderingen
De overige vorderingen betreffen voornamelijk bedragen voor overstappers uit het 
Energiecollectief en de Zorgvergelijker. Er zijn minder subsidieprojecten  in 2012. De 
vordering op externe opdrachtgevers en ministeries is hierdoor afgenomen. De vorde-
ring is nu € 88.000 (2011: €443.000). Daarnaast registreren we hier de depotbedragen 
van de TNT-groep (€5000). Een ander deel van de overige vorderingen betreft nog te 
ontvangen rente over de liquide middelen (€281.000).

Overlopende activa
Het saldo ultimo 2012 bestaat uit vooruitbetaalde kosten voor 2013. Het betreft voor-
namelijk de kosten voor vervaardiging en verzending van de Consumentengids van 
januari 2013 (€163.000) , vooruitbetalingen voor nog niet opgeleverde interne projec-
ten (€175.000) en licentiekosten voor 2013 (€120.000).

Latente belastingvordering (in duizenden euro’s)

Saldo per 31 december 2012 2011

Waardering tijdelijke verschillen 374 216

Waardering verrekenbare verliezen 0 0

374 216

Debiteuren (in duizenden euro’s)

Saldo per 31 december 2012 2011

Samenwerkingsverbanden met zusterorganisaties 9 6

Rijk/Provincies/Gemeenten 36 28

Lidmaatschappen en abonnementen 384 737

Overige posten 418 53

847 824
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7.6.6  Liquide middelen

De mutatie van de liquiditeiten lichten we toe in het kasstroomoverzicht in paragraaf 
6.3. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.

7.6.7  Eigen vermogen  

Het resultaat over 2012 van €7.000 brengen we na goedkeuring van de Raad van Toe-
zicht en vaststelling door de Bondsraad in 2013 ten laste van de algemene reserve. Er 
zijn geen onttrekkingen of toevoegingen aan het eigen vermogen geweest anders dan 
via het resultaat. De wettelijke reserve heeft betrekking op de geactiveerde ontwikke-
lingskosten van de website en nieuwe services, zoals de Autoverzekeringen-vergelijker.

7.6.8    Voorzieningen

De 60 plusregeling is een langlopende voorziening die dekking geeft in de kosten die 
voortkomen uit werktijdverkorting voor personeelsleden in de daartoe gerechtigde 
leeftijd. Deze regeling zal vanaf 1 januari 2013 verdwijnen. 
Voor de deelnemers die per 1 januari 2012 gebruikmaken van deze regeling, zullen 
deze rechten behouden blijven tot aan pensioendatum. Voor de overige medewerkers 
is deze regeling met ingang van 1 januari 2013 beëindigd. De voorziening is derhalve 
gebaseerd op resterende deelnemers.

Liquide middelen (in duizenden euro’s)

Saldo per 31 december 2012 2011

Banken rekening-courant 13.366 23.698

Girorekeningen 7.038 12

Kas 1 2

20.405 23.712

60 plusregeling (in duizenden euro’s)

2012 2011

Saldo per 1 januari 429 2.178

Bij: Toevoeging 0,4% bruto loonsom 18 48

Rente 1,8% per jaar (2010:1,7%) 0 37

Herberekening op basis van actuariële berekening 0 -36

447 2.227

Af: Onttrekkingen 137 1.798

Saldo per 31 december 310 429

Eigen vermogen

(in duizenden euro’s)
Wettelijke

reserve
Algemene

reserve
Onverdeeld

resultaat Totaal

Saldo per 1 januari 23 8.079 1.519 9.621 

Mutaties: 0 

Herrubricering 977 -977 0 0 

Toevoeging resultaat 2011 0 1.519 -1.519 0 

Resultaat 2012 0 0 -7 -7 

Saldo per 31 december 1.000 8.621 -7 9.614 
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Splitsing van de voorziening naar looptijd 

Splitsing van de voorzieningen naar looptijd is als volgt: 2012 2011

< 1 jaar 60 plusregeling 127 168

> 1 jaar 60 plusregeling 183 261

310 429

< 1 jaar Latente belastingschuld 41 22

> 1 jaar Latente belastingschuld 163 0

204 22

< 1 jaar Reorganisatievoorziening 24 38

> 1 jaar Reorganisatievoorziening 209 220

233 258

< 1 jaar Pensioenvoorziening 0 36

> 1 jaar Pensioenvoorziening 0 0

0 36

Latente belastingschuld (in duizenden euro’s)

2012 2011

Saldo per 1 januari 22 63 

Toevoeging 182 0 

Onttrekking 0 -41 

Saldo per 31 december 204 22 

Reorganisatievoorziening (in duizenden euro's)

2012 2011

Saldo per 1 januari 258 0 

Toevoeging 0 258 

Onttrekking -25 0 

Saldo per 31 december 233 258 

Pensioenvoorziening (in duizenden euro’s)

2012 2011

Saldo per 1 januari 36 122 

Toevoeging 0 0 

Onttrekking -36 -86 

Saldo per 31 december 0 36 

(in duizenden euro’s)

Het pensioen van de Consumentenbond is ondergebracht bij de Stichting Pensioen-
fonds Consumentenbond. In 2009 is een herstelplan van kracht geworden vanwege 
de lage dekkingsgraad per ultimo 2008. Onderdeel van het herstelplan is de afspraak 
gemaakt tijdens de cao-onderhandelingen met de vakbond dat werkgever en werkne-
mer vanaf 1 juni 2009, voor een periode van drie jaar, beiden 1% extra pensioenpremie 
betalen. Hiervoor is in 2009 een voorziening gevormd. Deze loopt per eind mei 2012 af. 
Er zijn verder geen additionele verplichtingen voor de Consumentenbond.
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Overige schulden en overlopende passiva   (in duizenden euro’s)

Saldo per 31 december 2012 2011

Vakantiegeld en vakantiedagen 1.007 900

Nog te betalen kosten 1.344 2.056

Vooruit ontvangen subsidies 229 439

Overig 0 89

2.580 3.484

7.6.9   Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren
In 2012 neemt het crediteurensaldo toe. Er zijn nieuwe investeringen gedaan, waarvan 
de grootste zijn de herbouw van het CMS en de Autoverzekeringvergelijker (totaal 
ca. €780.000).

Belastingen en sociale premies
Deze schuld heeft betrekking op de te betalen BTW (€580.000)  en loonheffing (€775.000) 
over december 2012.

Overige schulden

Vakantiegeld en vakantiedagen nemen toe, doordat er minder vakantiedagen zijn 
opgenomen in 2012. De post nog te betalen kosten neemt af door afname van de reor-
ganisatievoorziening. De post vooruit ontvangen subsidies neemt af door een afname 
van het aantal subsidieprojecten. 

7.6.10    Financiële instrumenten

Algemeen
De Consumentenbond maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteen-
lopende financiële instrumenten die de vereniging blootstellen aan markt- en/
of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgeno-
men. De Consumentenbond handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures 
en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij te beperken. 
Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de Consumentenbond verschul-
digde betalingen, blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de 
marktwaarde van de desbetreffende instrumenten.

Kredietrisico 
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren ultimo 2012 bestaan voor circa 45% 
uit contributies van onze leden. Er zijn geen belangrijke concentraties van kredietrisico’s.

Renterisico
De eigen geldmiddelen zijn rente gevoelig. Een rentestijging of –daling van 1% heeft 
een effect op het resultaat van 1% van het balansbedrag.

Marktwaarde 
De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, 
waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de 
boekwaarde ervan.
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2012 2011

Abonnementsopbrengsten Geldgids 2.030 2.292

Abonnementsopbrengsten Reisgids 489 563

Abonnementsopbrengsten Gezondgids 1.142 1.226

Abonnementsopbrengsten Digitaalgids 1.484 1.637

Abonnementsopbrengsten MissPerfect 8 0

Losse Publicaties en Ledeninformatie 1.639 1.564

6.792 7.282

7.6.11 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De Consumentenbond is in het kader van de normale bedrijfsuitoefening als verwe-
rende partij soms betrokken bij claims. Op grond van de ontwikkelingen tot dusver 
verwachten we niet dat de financiële positie van de Consumentenbond door een van 
deze zaken materieel zal worden beïnvloed.

Inzake lease- en onderhoudscontracten is de Consumentenbond ultimo 2012 voor 
€365.000 (2011: €437.000) verplichtingen aangegaan. Hiervan heeft €242.000 (2011: 
€111.000) een looptijd korter dan een jaar. Er zijn geen verplichtingen met een looptijd 
langer dan vijf jaar.

7.7   Toelichting op de staat van baten en lasten

7.7.1 Contributie     (in duizenden euro’s)

 

7.7.2 Diverse producten    (in duizenden euro’s)

2012 2011

Contributies 23.895 24.980

Index (2005=100) 97,9 102,3

Aantal leden per 31 december 472.714 478.114

Index (2005=100) 80,9 81,8

Zuid-Europa 
raakt de Nederlandse consument
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7.7.3   Activiteiten voor derden    (in duizenden euro’s)

Het aandeel van de inkomsten door overheden en andere instanties limiteren wij tot 
maximaal 10% van de totale inkomsten. In 2012 is dit aandeel 0,5% (2011: 1,6%).

7.7.4  Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit inkomsten door advies bij prijsvergelijkin-
gen (waaronder Energie en Zorg), energieveiling, licentieverkoop en de verhuurop-
brengsten van het pand.

7.7.5  Personeelskosten    (in duizenden euro’s)

2012 2011

Faciliteiten en telefoon 3.059 2.782

Project- en onderzoekskosten 2.803 1.972

Drukwerk- en vervaardigingskosten 2.894 2.742

Porti- en distributiekosten 1.597 1.350

Bijstand en advies 658 480

Lidmaatschap organisaties 474 472

Innovatie 1.378 925

Werving en promotie 6.693 6.158

19.556 16.881

2012 2011

Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie 30 86

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 84 398

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 0 94

Ministerie van Veiligheid en Justitie 32 0

Ministerie van Financiën 27 14

Overig 273 226

446 818

Het aantal personeelsleden (in fte) is over het jaar gemiddeld als volgt verdeeld:

Het aantal fte is in 2012 afgenomen door de ingezette reorganisatie per einde 2010.

Vergoeding Raad van Toezicht en Directie
Voor 2012 bedragen de vergoedingen aan de Raad van Toezicht in totaal €69.000. De 
bezoldiging van de Directie voor 2012 bedraagt in totaal €181.000. Voor een nadere 
specificatie van deze post verwijzen we u naar paragraaf 5.1.

7.7.6    Overige bedrijfskosten    (in duizenden euro’s)

2012 2011

Salarissen 10.614 11.061

Pensioenlasten 1.473 1.602

Overige sociale verzekeringen 1.984 2.061

Personeel niet in loondienst 3.135 1.768

Dotatie/onttrekking 60-plusvoorziening op basis van actuariële berekening 18 -36

Overige personeelskosten 434 554

Reorganisatie kosten -44 1.895

17.614 18.905

Aantal personeelsleden (in fte) 2012 2011

Content, Media & Advies 119 127

Belangenbehartiging & Communicatie 19 24

Financiën, Facilitair & ICT 21 27

Marketing & Business Development 16 16

Overige afdelingen 8 9

183 203
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Energiemarkt volop                       
                  in beweging
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7.7.9  Honorarium accountant   (in duizenden euro’s)

De volgende honoraria van de accountants van KPMG Accountants N.V. en Pricewater-
houseCoopers Advisory N.V. zijn ten laste gebracht van de Consumentenbond:

7.7.10  Transacties met verbonden partijen   

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de 
vereniging, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. 
Er hebben zich in 2012 geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-
zakelijke grondslag.

De toename van de post Werving en promotie is te wijten aan de mediacampagnes en 
acties voor o.a. de Energieveiling en Zorgvergelijker. De project- en onderzoekskosten 
waren in 2011 lager door eenmalige besparingen, zoals hogere afrekening met ICRT, 
lagere kosten voor subsidies en minder uitgaven voor onderzoek.

7.7.7   Financiële baten en lasten

De Consumentenbond beschikt over een faciliteit bij de ABN AMRO Bank en vanaf 9 
januari 2012 de ING. Hierbinnen worden de debet- en creditstanden als totaal tegen de 
contractuele tarieven verrekend. 

7.7.8   Belastingen    (in duizenden euro’s)

De belastinglast wordt beïnvloed door de mutatie in de latente belastingvordering en 
schuld.
 

2012 2011

Commercieel resultaat 17 1.736

Belastinglast op basis van nominaal tarief 3 17,6% 424 24,4%

Verschil waardering latentie en nominaal tarief 17 100,0% -208 -12,0%

Overig 4 23,5% 1 0,1%

24 141,2% 217 12,5%

Honorarium accountant 2012 2011

Onderzoek jaarrekening 44 58

Andere controleopdrachten 4 5

Adviesdiensten op fiscaal terrein 7 5

Andere niet-controle diensten 0 92

55 160
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Overige gegevens

Voorstel verwerking resultaat
De Bondsraad beslist over de bestemming van het resultaat.  We stellen voor het 
negatieve resultaat over het boekjaar van €7000 ten laste van de algemene 
reserve te brengen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de Bondsraad van de Consumentenbond

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Consumentenbond 
te Den Haag gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 
2012 en de winst-en-verliesrekening over 2012 en de toelichting, waarin zijn opgeno-
men een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de Directie
De directie van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarreke-
ning, die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstem-
ming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). De 
directie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder af-
wijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis 
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Ne-
derlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij 
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle 

Overige
gegevens
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Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen 
zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot 
en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd.

Amsterdam, 22 april 2013

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door H.A. Wink RA

zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 
dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvor-
ming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking 
van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheer-
sing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het 
getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die 
passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot 
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheer-
sing van de vereniging. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid 
van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van 
de door de directie van de vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie 
van het algehele beeld van de jaarrekening. 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en ge-
schikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de sa-
menstelling van het vermogen van Consumentenbond per 31 december 2012 en van 
het resultaat over 2012 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland 
geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
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Colofon Productie: 
Productie & Grafisch ontwerp
Petra Wessels

Ontwerp en Vormgeving:
Productie & Grafisch ontwerp
Janneke Smilde

Fotografie: iStockphoto

Drukkerij: FWA drukwerk, Zoetermeer
Oplage:   350 stuks
Uitgave:   mei 2013

Meer informatie voor pers en geïnteresseerden: 
Bart Combée, 
algemeen directeur,           
(070) 445 45 40

Consumentenbond
Enthovenplein1
Postbus 1000
2500 BA Den Haag
Telefoon (070) 445 45 45
www.consumentenbond.nl
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Consumentenbond
Enthovenplein1
Postbus 1000
2500 BA Den Haag
Telefoon (070) 445 45 45
www.consumentenbond.nl
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