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Wij zijn van en voor consumenten. Samen zorgen wij dat 
consumenten vinden wat ze zoeken en krijgen waar ze recht 
op hebben. Wij maken markten eerlijk en veilig.
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Voorwoord
“2015 wordt een spannend jaar”, schreef ik in het voorwoord bij het 

jaarverslag over 2014. En dat was een voorspelling die volledig is 

uitgekomen!

We hebben namelijk in 2015 op meerdere manieren een vernieuwd 

en verstevigd fundament gelegd onder “onze” Consumentenbond. 

En niet voor niets heb ik het over “we”, want aan dat fundament hebben 

niet alleen de directie en het managementteam, maar ook de Raad 

van Toezicht en de Bondsraad een niet te onderschatten bijdrage 

geleverd. Zo heeft de Consumentenbond sinds vorig jaar een nieuw 

logo; mooi, herkenbaar en oprecht! Bovendien hebben we met elkaar 

gezorgd voor een volledig vernieuwd strategisch plan, waarmee 

we de komende jaren vol vertrouwen tegemoet kunnen zien. Ook 

hebben we een nieuw samengestelde Raad van Toezicht gekozen. 

Hierin is weer een solide combinatie van zowel maatschappelijke als 

bedrijfsmatige deskundigheden en competenties vertegenwoordigd. 

Terecht maakte de Bondsraad zich zorgen of het vertrek van 4 ervaren 

leden van de Raad van Toezicht eind 2015 wel adequaat kon worden 

opgevangen. Ik ben er van overtuigd dat we daar, tot tevredenheid van 

alle betrokkenen, in zijn geslaagd.

Dit is een goede gelegenheid om onze dank uit te spreken aan 

de 4 vertrokken leden van de Raad van Toezicht: Wop de Lange, 

vicevoorzitter en financieel geweten van de RvT, Carola Hageman, 

wier uitgeverij-ervaring van veel belang was in de actuele discussie 

over de verhouding tussen print en online, Arnoud Klerkx, met zijn 

grote expertise op het voor de Consumentenbond zo belangrijke 

gebied van de informatietechnologie, en Medy van der Laan, met haar 

grote maatschappelijke betrokkenheid en inbreng. Sommigen hadden 

best langer hun diensten aan de Consumentenbond willen blijven 

leveren, maar na 2x4 jaar zaten hun statutaire periodes erop. Aan alle 

vier wil ik zeggen: Bedankt en blijf ons trouw!

De inzet van de algemeen directeur en zijn medewerkers op het 

bureau in Den Haag stond ook vorig jaar weer buiten kijf. De rest 

van dit jaarverslag is daar de overtuigende weerslag van. Twee zaken 

springen eruit. Allereerst het nieuwe strategisch plan, waaraan vanuit 

alle afdelingen bijdragen, ideeën en suggesties werden geleverd. Ook 

de Raad van Toezicht had daarin zijn inbreng via deelname aan enkele 

brainstormsessies en meer algemeen als klankbord voor de directie 

bij het ontwikkelen van de nieuwe plannen. In de daarop volgende 

discussies leverde de Bondsraad kritische ondersteuning en gaf daarbij 

tevens de grenzen aan van wat wenselijk en haalbaar werd gevonden. 

Daarnaast was er - niet minder belangrijk - de voortzetting van de 

discussie over onze kernwaarde onafhankelijkheid, waar eveneens van 

hoog tot laag, om dat verouderde begrip nog maar eens te gebruiken, 

enthousiast aan werd deelgenomen. De principiële, maar ook de 

praktische, consequenties van dat anker van de Consumentenbond, 

kregen daardoor meer reliëf en invulling dan menigeen vooraf zal 

hebben verwacht.
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DIT DEDEN WE IN 2015 486.000 leden 
ondersteund

6 miljoen 
Nederlanders 
geholpen

37 acties gevoerd

600.000 
telefoontjes 
beantwoord

2000 producten 
en diensten 
getest

Miljoenen besparingen 
bereikt via onze collectieven, 
overstapservices en 
vergelijkers
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Nog even terug naar het strategisch plan: ambitieus en uitdagend met 

veel nadruk op innovatie. Met drie uitdagende hoofdlijnen: we streven 

naar het vergroten van onze invloed, alles wat we doen komt voort uit 

het belang van de consument en daarmee willen we een verbond van 

en voor alle consumenten worden. We willen ons extra profileren op 

vijf aansprekende kernthema’s: verzekerd van goede zorg, grip op je 

geldzaken, weet wat je eet, haal je recht en - last but not least - baas 

over eigen data.

Dankzij de inspanning en inzet van velen is het echt een gedragen plan 

geworden, met een serieus handelingsperspectief. Het plan wordt onze 

leidraad de komende jaren. De kunst is nu om koers te houden en te 

geloven in onze eigen kracht.

In het voorwoord van vorig jaar had ik het over “de Consumentenbond 

2.0, als het lukt”. Wat mij betreft is het gelukt: we zijn meer dan ooit op 

weg naar de toekomst als een vertrouwenwekkend en gezaghebbend 

verbond van, voor en samen met consumenten. Maar het werk is nog 

niet af, nog lang niet.

Des te groter het belang van een goede samenwerking tussen de 

verschillende verenigingsorganen. Ik heb veel waardering voor hoe dat 

het afgelopen jaar is verlopen, niet altijd parallel denkend, maar altijd 

en overal er naar strevend om er samen uit te komen. En dat blijven we 

doen, in het belang van de consument! 

Pieter Broertjes

Voorzitter
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Bart Combée, 
directeur Consumentenbond

‘Wij zijn het enige, 
onafhankelijke verbond van 
en voor consumenten dat in 
de volle breedte werkt aan 
betere, rechtvaardige en veilige 
consumentenmarkten. Juist 
in een tijd dat consumenten 
overspoeld worden door 
informatie, is het goed om te 
weten dat er een betrouwbare 
partner is bij wie je voor allerlei 
uiteenlopende zaken terecht 
kunt.’



13

1 Inleiding
Nog nooit waren we zo veel aanwezig in de media als in 2015 en 

organiseerden we zoveel kleinere en grotere acties, vaak samen met 

consumenten. En we wisten daar daadwerkelijke veranderingen mee 

teweeg te brengen, waar consumenten in hun dagelijks leven mee 

geholpen zijn. Zo was onze lobby om de gefinancierde rechtsbijstand 

voor consumentenzaken te behouden succesvol, is het gelukt om de 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grotere boetebevoegdheden 

te geven, is er een wet aangenomen die de positie van patiënten in de 

zorg versterkt en hebben we een dreigende stop op de subsidie voor de 

geschillencommissies kunnen voorkomen, zodat een laagdrempelige 

toegang tot eenvoudige en goedkope geschillenbeslechting voor 

consumenten behouden blijft. In tal van zaken wisten we het verschil te 

maken, van problemen met telecom aanbieders tot woekerpolisaffaires, 

van incassoproblematiek tot cadeaubonnen die niet ingewisseld konden 

worden, van misleidende voedingsetiketten tot het ontbreken van 

updates op je smartphone.

Over bijna de hele linie van onze activiteiten wist de Consumentenbond 

afgelopen jaar vooruitgang te boeken. We bereikten een recordaantal 

consumenten via onze eigen kanalen en de nieuwsmedia, de deelname 

van consumenten aan onze activiteiten groeide verder door, we voerden 

samen met consumenten meer acties en campagnes dan ooit tevoren 

en bereikten daar ook belangrijke veranderingen mee. We hebben flinke 

stappen gezet om onze informatie en diensten verder te verbeteren en 

maakten de meeste van onze online ambities waar. Een tegenvaller was 

onze ledenaantallen: we kwamen uit op 486.000 leden, een kleine daling 

na een aantal jaren van groei. Bestaande leden maakten meer gebruik 

van de Consumentenbond, waren meer tevreden en blijven ook langer 

lid, maar de aanwas van nieuwe leden bleef achter. 

Financieel konden we de groei van de afgelopen jaren doorzetten. 

De ledeninkomsten groeiden, doordat het aandeel van de maandleden 

op het totale ledenbestand toenam en doordat nieuwe leden een 

groter aantal maanden in het jaar lid waren. De vergelijkers en 

overstapdiensten hebben gemiddeld volgens verwachting gepresteerd. 

Een positieve uitschieter was het energiecollectief met een zeer hoog 

aantal overstappers. Daar stonden tegenover de mindere resultaten van 

de zorgvergelijker, die minder overstappers kende. Dit lijkt ook de trend 

bij de concurrerende overstapsites te zijn. Het totaal financieel resultaat 

was met circa €641.000 ruimschoots voldoende om over een gezonde 

buffer te kunnen blijven beschikken.

Een leuk experiment was ons avontuur met een eigen programma 

op een aantal regionale TV zenders, Koopkracht. Hiermee wilden we 

een ander publiek bereiken en aan hen de volle breedte van onze 

activiteiten meer over het voetlicht brengen. Komend jaar zullen we 

bezien of het haalbaar is er een vervolg aan te geven.

Zichtbaar voor iedereen was onze nieuwe huisstijl die we begin 

2015 introduceerden en die we in al onze uitingen doorvoerden. Die 

laat veel beter de Consumentenbond van nu zien: een verbond van 

consumenten, die samen zorgen dat consumenten vinden wat ze 

zoeken en krijgen waar ze recht op hebben en dat markten eerlijker 

en veiliger worden. Een club die uitnodigt om mee te doen en die 

veelkleurig en eigentijds is.

Dat helpt ons om te laten zien dat we impact hebben voor alle 

consumenten en we relevant zijn voor iedereen die met ons meedoet. 

Bart Combée, Algemeen Directeur  
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2 Kengetallen 2015  
Bedragen x 1.000 euro’s 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Bedrijfsopbrengsten 42.126 40.887 39.497 37.678 36.927 36.093

Bedrijfslasten 41.577 40.294 39.760 38.011 36.824 35.983

Bedrijfsresultaat voor buitengewone baten/lasten 549 593 -263 -333 103 110

Buitengewone baten/lasten 7 10 -35 0 1.370 0

Bedrijfsresultaat na buitengewone baten/lasten 556 603 -298 -333 1.473 110

% Bedrijfsresultaat / opbrengsten 1,32 1,47 -0,75 -0,88 3,99 0,30

Uitkomst financiële baten en lasten 85 133 164 350 263 262

Resultaat voor belasting 641 736 -134 17 1.736 372

Belastingen -128 -165 -17 -24 -217 -80

Resultaat na belasting 513 571 -151 -7 1.519 292

Liquide middelen per 31/12 21.821 20.636 21.106 20.405 23.712 25.479

Eigen vermogen per 31/12 10.547 10.035 9.464 9.616 9.621 8.102

% Eigen vermogen / balanstotaal 30 30 27 27 26 21

Voorzieningen per 31/12 290 406 657 747 745 2.363

Aantal personeelsleden (gemiddeld in fte's) 207 200 189 183 203 212

Ziekteverzuim 3,3 3,1 2,1 2,3 3,3 3,3

% Verloop personeel 9,2 8,2 7,8 10,1 27,7 8,4

Aantal leden per 1 januari van 
het volgend boekjaar 

486.403 491.005 486.491 472.714 478.114 482.813

#Leden exclusief Proefleden 486.403 491.005 486.491 472.496 470.275 482.813

Aantal abonnementen 624.762 634.563 631.848 623.225 633.818 641.243

Waardering Consumentengids 7,67 7,72 7,69 7,62 7,66 7,47
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2.1 Financiën

We sloten 2015 af met een resultaat vóór belasting van €641.000. 

Op een totale omzet van €42.126.000 en een totaal aan uitgaven van 

€41.577.000 is dat een mooi resultaat! Door het goede bedrijfsresultaat 

lijkt het erop alsof we een rimpelloos jaar hebben gehad. Dit is zeker 

niet het geval geweest. Gedurende 2015 hebben we goed naar 

ontwikkelingen in de kosten en in de omzet gekeken en hebben 

we een aantal malen bijgestuurd om afwijkingen in de realisaties 

te kunnen opvangen.

Ten opzichte van 2014 (€40.887.000) is de omzet met bijna 

3% gestegen. De inkomstenstijging deed zich met name voor bij 

de tijdschriftabonnementen, de stijging van het aantal maand- 

abonnementen zorgde voor deze omzetstijging. Ook bij 

het energiecollectief en bij een aantal andere services boekten

we omzetstijgingen. Onze markpositie als aanbieder van 

energiecollectieven blijft sterk. In totaal namen de inkomsten uit alle 

services met ruim €400.000 toe. Met een totaal van €6.156.000 vormde 

dit in 2015 zo’n 14,6% van de totale omzet. Hier is, na het tegenvallende 

resultaat in 2014, hard aan gewerkt.

De totale kosten stegen van €40.294.000 in 2014 naar €41.577.000 in 

2015 (3,2%). 

 (in duizenden euro’s) 2015 2014

Opbrengsten uit contributies 29.114 28.088

Diverse producten 6.424 6.716

Opbrengsten uit overige services 6.156 5.708

Subsidies en externe opdrachten 432 375

Som opbrengsten 42.126 40.887

Personeelskosten -20.864 -20.058

Afschrijvingskosten -1.231 -1.373

Waardeverminderingen -7 -281

Overige bedrijfskosten -19.475 -18.582

Totale bedrijfskosten -41.577 -40.294

Financiële baten en lasten 85 133

Resultaat deelneming 7 10

Resultaat voor belasting 641 735

Vennootschapsbelasting -128 -165

Netto resultaat 513 570
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2.2 Ledenontwikkeling

De ledengroei van de afgelopen jaren heeft zich in 2015 niet kunnen 

voortzetten. Hoewel het kennismakingsaanbod nog steeds een grote 

groep consumenten aanspreekt, is 2015 afgesloten met een lichte 

krimp van 4.602 leden en kwamen we uit op 486.403 leden. 

De website genereerde het grootste deel van de nieuwe leden. 

De instappropositie ‘twee maanden gratis’ met daarbij toegang tot de 

testresultaten en de Consumentengids spreekt nog steeds veel mensen 

aan. Daarnaast maakten veel consumenten met ons kennis na het 

overstappen via het Energiecollectief of een van de vergelijkers. Ook 

de minigidsen over thema’s zoals gezond eten, tablets, belasting en 

zorg(verzekeringen) trokken de aandacht van veel consumenten. 

In 2015 is er meer focus geweest op het behoud van de 

bestaande leden. Door onder andere het verbeteren van de 

kennismakingsgesprekken met aspirant-leden en het in het zonnetje 

zetten van bestaande leden is de totale uitstroom van leden 

verminderd. 

2.3 Abonnementen 

In 2015 bleef de totale abonnementenstand van de tijdschriften 

(Consumentengids, Geldgids, Digitaalgids, Gezondgids en Reisgids) 

vrijwel stabiel. Er trad een daling op van slechts 0,7% ten opzichte van 

2014. Deze daling is lager dan in het voorgaande jaar (2%) en fors lager 

dan die van de algehele printmarkt; die daalde met 11%. 

De Consumentengids is verreweg de grootste titel, met ultimo 2015 

circa 430.000 abonnees. De oplage van de Gezondgids liet een stijging 

zien van 1%. De Geldgids en Reisgids bleven stabiel en de Digitaalgids 

daalde met 2% ten opzichte van 2014. De Geldgids was net als in 2014 

de grootste ‘special interest’-titel met 54.524 abonnees. 

De Digitaalgids volgde met 48.478 abonnees. Veruit de meeste aanwas 

bij de special interest bladen kwam via abonnementhouders die de 

minigidsen over Dieet (Gezondgids), Belastingtips (Geldgids) en Tablets 

(Digitaalgids) bestelden. 
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RESULTATEN 2015 37 acties

2 miljoen bezoekers op onze 
actie- en nieuwspagina’s

221 x op landelijke tv of radio

596 x in de landelijke dagbladen 

Veel discussie op social media,  
over onderwerpen als zorg, phishing, 
en spam, de Bankgiroloterij met z’n ‘gratis’ 
Eftelingkaarten, en over de actie 
#ovchipkosten en #zegtSchippers
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3.1 Acties en campagnes

In 2015 organiseerde de Consumentenbond 37 acties, een groter aantal 

dan ooit tevoren. Dit varieerde van kleine, snelle acties, vaak in reactie 

op een actuele misstand op de markt, tot geplande acties vanuit de 

eigen agenda of als onderdeel van een langer lopende campagne, zoals 

over woekerpolissen. Deze acties, waaraan iedereen kan meedoen, 

ontlenen hun kracht vooral aan de actieve deelname van consumenten. 

In 2015 deden ruim 167.000 consumenten mee: zij betuigden hun 

steun aan onze eisen, zij lieten hun ervaringen achter op een meldpunt, 

deden mee aan een quiz om hun kennis te testen, of vulden een 

opinievormende poll in. Alle acties zijn te vinden op het speciale 

Actieplatform op onze website. 

In totaal registreerden we in 2015 meer dan 2 miljoen bezoeken op 

onze actie- en nieuwspagina’s. Ook in de sociale media, met name 

Twitter en Facebook, waren wij actief en volop aanwezig: meer 

dan 43.000 keer werd een van onze tweets doorgestuurd, en in 

totaal realiseerden we via dit kanaal een bereik van bijna 45 miljoen 

‘impressies’.

Ook in de traditionele media waren we zichtbaarder dan ooit, 

met zowel onze boodschappen uit acties en campagnes, als met 

spraakmakende resultaten uit tests en publicaties, en verwijzingen 

naar nieuwe en bestaande producten en diensten. De drie meest in de 

media vermelde onderwerpen waren:

• alle beslommeringen rond zorgverzekeringen, in het bijzonder onze 

actie ‘polisjungle’; 

• onze actie over te hoge kosten van de OV-chipkaart; 

• onze test naar all-you-can-eat sushi met te veel bacteriën.

In totaal waren we 423 keer te horen of te zien op landelijke of 

regionale radio of tv, een record. Op landelijke tv verschenen we 97 

keer, gemiddeld bijna twee keer per week. In online nieuwsmedia was 

26.000 keer een bericht van de Consumentenbond te vinden. Films en 

video’s over onze acties en campagnes werden op de site en op ons 

eigen You Tube-kanaal zo’n 17.000 maal bekeken. Al deze acties en 

optredens vormen geen doel op zich, ze dienen om belangrijke doelen 

voor alle consumenten te realiseren. 

3.2 Kwantitatieve resultaten 2015

3 Dit doen we voor consumenten

Omschrijving Resultaat 2015 Resultaat 2014

Aantal acties 37 30

Aantal deelnemers 167.202 125.548

Tevredenheid deelnemers 8 n.b.

Bezoeken website 2.001.104 2.047.309

Doorgestuurde berichten sociale media 43.396 n.b.

Impressies sociale media 44.700.000 n.b.

Landelijke tv 97 102

Landelijke radio 124 134

Landelijke dagbladen 596 638

Online nieuwsmedia 26.020 19.977
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3.3 Acties en campagnes, kwalitatieve resultaten

Hieronder worden de belangrijkste en spraakmakendste acties en 

campagnes toegelicht.

A.   Financiën

• Woekerpolissen. In januari is een politieke lobby over de 

voortslepende problematiek van beleggingsverzekeringen 

(woekerpolissen) gestart. Inzet is dat er voor alle gedupeerden een 

goede nieuwe compensatieregeling komt. Verder willen we de 

totstandkoming van nieuwe aanvullende regelingen bevorderen 

en minimumkwaliteit bij hersteladvies afdwingen. Ook werkten we 

aan onze casus tegen Nationale Nederlanden met claimorganisatie 

Wakkerpolis. In de zomer startten we een tweede front met de 

Stichting DINPlan Dupe tegen Allianz en in september een derde 

met Wakkerpolis tegen ASR. Bij ASR onthulden we een geheime 

schikking, waarbij de verzekeraar een paar honderd klanten 

achter gesloten deuren veel méér compensatie betaalde dan 

tienduizenden andere klanten met dezelfde polis. Sindsdien is 

toegezegd dat er openheid komt over alle schikkingen. Het betreft 

in alle gevallen procedures die nog wel enkele jaren kunnen lopen.

• Risico-opslag hypotheek. In december startte een actie om banken 

te dwingen de risico-opslag bij extra aflossen te verlagen. Het is 

de bedoeling dat banken dit zelf gaan melden aan consumenten. 

Consumenten die daar nu niet zelf om vragen, blijven vaak ten 

onrechte die opslag betalen. Sommige banken weigeren verlaging 

zelfs als de klant er wel om vraagt. Wij eisen dat dit verandert bij alle 

banken en hypotheekverstrekkers.

• Gebruik klantgegevens banken. Wij werkten mee aan onderzoek 

van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer naar het 

gebruik van klantgegevens en cash, en hebben ons daar duidelijk 

over uitgesproken. Commercieel gebruik van klantgegevens 

vinden wij niet acceptabel, en de consument kiest zelf hoe hij 

wil betalen. In november was er veel aandacht voor het feit dat 

banken naamgegevens niet controleren en evenmin bereid zijn de 

procedure voor verkeerde overboekingen te vereenvoudigen.

B.   (Gezondheids)zorg

• Dure beugels. Orthodontisten behandelen steeds meer mensen 

en plaatsen meer duurdere beugels. Volgens hen kiezen 

consumenten daar zelf voor. Maar dat klopt niet, zo blijkt uit het 

Meldpunt ‘Orthokosten’. Dit meldpunt is samen met toezichthouder 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het televisieprogramma 

De Monitor geopend. 600 Mensen vulden een enquête over dit 

onderwerp in. Ruim een kwart gaf aan geen offerte te hebben 

gekregen, en ruim de helft bleek onvoldoende te zijn geïnformeerd 

over de behandelmogelijkheden. Mede naar aanleiding hiervan 

heeft de NZa de tarieven voor het plaatsen van een beugel 

aangepast. Verder verbeteren in 2016 ook de regels voor het in 

rekening brengen van de materiaalkosten van een slotjesbeugel.

• Klachten in de zorg. Op 6 oktober heeft de Eerste Kamer – 

ondanks een sterke tegenlobby van bijna alle zorgaanbieders 

- de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg aangenomen. 
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Deze wet versterkt de positie van consumenten ten opzichte 

van zorgaanbieders, onder andere via een goede klachten- en 

geschillenregeling in alle zorgsectoren. Wij pleitten al vele jaren 

voor deze wet, en lobbyden er ook stevig voor. 

• Polisjungle. Eind november startte de actie ‘Polisjungle’, hierin 

wordt gepleit voor sanering van het ondoordringbare woud aan 

zorgverzekeringen (er zijn dit jaar méér dan 1400 combinaties van 

basis- en aanvullende verzekering op de markt). Ook hebben wij 

deze actie in Vara’s Kassa toegelicht. 

C.   Voeding

• Stop ongezonde kindermarketing. In februari is een nieuwe 

campagne gestart tegen marketing voor ongezonde voeding 

gericht op kinderen. We willen dat er regelgeving komt. De 

overheid vertrouwt nu te veel op het zelfregulerend vermogen van 

de industrie. Naast deze publiekscampagne intensiveren wij onze 

lobby door het oprichten van de Alliantie ‘Stop kindermarketing 

ongezonde voeding’, een samenwerkingsverband van een groot 

aantal wetenschappelijke, maatschappelijke, gezondheids- en 

consumentenorganisaties.

 

• Boetes in de Warenwet. Dankzij onze lobby gaan de boetes die 

de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in het kader van de 

Warenwet kan uitdelen, flink omhoog, tot maar liefst €810.000.

Voorheen waren deze boetes hooguit €4.500; een lachertje voor 

bedrijven die voedselveiligheid aan hun laars lappen. 

• Misleidende voedseletiketten. In het kader van onze doorlopende 

Kletsplaatjes-campagne tegen misleidende etikettering namen 

wij begin mei het misbruik van de term ‘ambachtelijk’ door 

supermarkten onder de loep. Albert Heijn haalde direct alle 

zogenaamd ambachtelijke vleesproducten uit de schappen, evenals 

Aldi zijn ‘ambachtelijke’ eiersalade. Begin augustus keken we naar 

misbruik van voedingsclaims als ‘vetarm’, ‘vezelrijk’ en ‘rijk aan 

vitaminen’. Wetsovertredingen hebben we gemeld bij de NVWA, die 

daarop aankondigde een onderzoek in te stellen. 

• Zoutreductie. Na jaren van campagnevoeren tegen vrijblijvende 

zelfregulering in de levensmiddelensector heeft Minister Schippers 

in februari 2015 een akkoord gesloten met het bedrijfsleven om de 

productsamenstelling te verbeteren. Daarnaast deden fabrikanten 

concrete beloftes inzake het verbeteren van de samenstelling van 

kant-en-klaarmaaltijden (zout en vet). Ook hebben wij bijgedragen 

aan het op de Europese agenda zetten van dit onderwerp in het 

kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Tot slot gaat, 

dankzij onze tests en lobby, de wettelijke norm voor zout in brood 

ook gelden voor bijzondere broodsoorten.

D.   Digitaal & telecommunicatie

• Online privacy. In deze actie, die al in het najaar van 2014 was 

gestart, heeft Philips na onze kritiek op zijn smart-tv de privacy 

voorwaarden aangepast en een samenvatting toegevoegd. Dit 

is nog niet gebeurd bij Samsung die nog steeds een 50 pagina’s 

groot document voor privacy voorwaarden hanteert. We hebben 

daarop Samsung opnieuw aangesproken. In het voorjaar gaven 

we met video’s en tweets consumenten handige tips over hoe zij 

hun computer of smartphone zó kunnen instellen, dat zij zo min 
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mogelijk worden gevolgd of ongewenste reclame ontvangen.

• Ben en Online. Over provider Ben kregen we veel klachten. 

Onder andere over de simkaart die niet kan worden geactiveerd, 

waardoor consumenten geen gebruik kunnen maken van 

het mobiele netwerk. We hebben Ben meermalen op de 

problemen aangesproken, en aangedrongen op een betere 

klachtenafhandeling, die er uiteindelijk ook kwam. Over provider 

Online.nl kregen we nog meer klachten, de meeste op 

Klachtenkompas.nl. Hun service was lang onder de maat, en de 

provider bleek zelf vaak offline. Wij spraken hen hierop meermalen 

aan, en waarschuwden in onze mobiele abonnementen-vergelijker 

voor de slechte service.

• Updaten! Begin juli is de campagne ‘Updaten!’ gestart. De meeste 

android smartphones verouderen te snel doordat software 

updates uitblijven. Consumenten zijn daardoor kwetsbaar voor 

internetcriminaliteit. Wij eisen van de fabrikanten dat alle toestellen 

minimaal elke twee jaar van updates worden voorzien. Tijdens 

de campagne werd het zeer ernstige Stagefright lek bekend. 

Desondanks gaven de fabrikanten niet of nauwelijks gehoor aan 

onze oproep. Daarom bereiden wij een kort geding tegen de 

grootste marktspeler Samsung voor, om hen via gerechtelijke weg 

tot een andere koers te dwingen. 

• Fusie Ziggo & UPC. Het samenvoegen van de netwerken van 

UPC en Ziggo verliep lang niet overal vlekkeloos. Uit een eigen 

enquête onder 3000 Ziggo-klanten blijkt dat ruim een kwart van 

hen problemen ondervond met tv-kijken na het opnieuw instellen 

van de zenders. Ruim 40% van de panelleden meldde dit bij de 

klantenservice van Ziggo, maar één op de vier problemen werd 

niet opgelost. Wij riepen Ziggo dan ook op zich aan zijn belofte 

te houden om alle problemen op te lossen. En we maakten een 

stappenplan voor Ziggo-klanten.

• Snel internet. Er is in ons land te weinig concurrentie in het aanbod 

van vast internet. Dit blijkt uit eigen onderzoek: maar weinig 

consumenten kunnen bij een internetsnelheid van 30 Mbps kiezen 

uit ten minste 3 providers met een eigen aanbod. Een kwart van 

de Nederlanders kan maar terecht bij één aanbieder. Kortom: 

een kwart kan desgewenst niet overstappen naar een andere 

aanbieder. Wij vinden dat er pas sprake is van echte concurrentie, 

als consumenten op élk adres uit minstens 3 internetaanbieders 

kunnen kiezen. Daarom dringen we er bij de politiek op aan om alle 

netwerken voor snel internet open te stellen.

E.   Consumentenrecht

• Onredelijke voorwaarden sportschool. Wij voerden actie 

tegen sportschool Fit For Free die, ook na beëindiging van 

een abonnement, doorging met het incasseren van €2,95 per 

maand, als opzeggers hun pas niet hadden ingeleverd. Wij kregen 

honderden klachten, hebben daar de sportschoolketen op 

aangesproken, en de toezichthouder Autoriteit Consument en 

Markt gevraagd om op te treden. Na forse druk ging Fit For Free 

overstag, en zegde toe te stoppen met deze praktijken. Deze actie 

kende veel aandacht in de media (m.n. TV).
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• Datingsites. Samen met enkele datingsites is in december 2014 

een rechtszaak aangespannen tegen het bedrijf Cupido’s, dat op 

de eigen of andere datingsites valse profielen plaatste om klanten 

naar hun site te lokken. De rechter heeft onze eisen ingewilligd, 

en Cupido’s op straffe van een dwangsom verboden nog valse 

profielen te plaatsen. Cupido’s heeft daarop weer overtredingen 

begaan, waarna wij een dwangsom van ca. €15.000 hebben 

geïncasseerd.

• Gefinancierde rechtsbijstand. Mede dankzij onze acties is de 

eerder voorgenomen volledige uitsluiting van consumenten- en 

huurgeschillen van toegang tot de betaalde rechtsbijstand van 

de baan. Toch hebben we onze protestacties daarna voortgezet, 

omdat het kabinet bleef vasthouden aan zijn plan hierop structureel 

85 miljoen te bezuinigen. Mede dankzij ons verzet heeft de Eerste 

Kamer deze plannen afgewezen. Het wetsvoorstel is voorlopig van 

de baan.

• Nationale Slijtersbon. Begin mei ging De Nationale Slijtersbon 

failliet. Wij onderhandelden met de slijters, met als gunstige 

uitkomst dat consumenten deze bon alsnog kunnen inleveren bij de 

slijter waar hij indertijd is gekocht.

• Incassoproblemen. In juni richtten wij het Meldpunt Incasso op, 

waarop 230 uitgebreide, vaak emotionele verhalen binnenkwamen. 

Op basis daarvan hebben wij een verbeterplan opgesteld. Dit plan 

bevat maatregelen ter verbetering van de positie van consumenten 

in een incassotraject. De maatregelen lopen uiteen van verplichte 

opleidingseisen voor incassobureaus en streng toezicht, tot een 

cultuurverandering in de branche wat betreft hun communicatie en 

gedrag. Op 10 november hebben we dit verbeterplan aangeboden 

aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie. We 

onderhouden nauw contact met de PvdA en de ChristenUnie, die 

hebben aangekondigd met een wetsvoorstel te komen.

• Aldi en garantie. Supermarkt Aldi lapt wettelijke garantieregels aan 

zijn laars, stelden wij in juli. Uit eigen onderzoek was gebleken dat 

bijna alle Aldi-filialen klanten met een defect product van meer 

dan één maand oud direct doorverwijzen naar de fabrikant van dat 

product, terwijl Aldi wettelijk verplicht is om dit probleem zelf in be-

handeling te nemen. Wij hebben, gezien het herhaalde karakter van 

deze overtredingen, de Autoriteit Consument en Markt gevraagd in 

te grijpen. Uiteindelijk beloofde Aldi beterschap.

F.   Vervoer

• Zwartrijdersboete OV. Samen met reizigersvereniging Rover 

stuurden wij een brief aan alle OV-bedrijven, omdat sommige van 

hen boetes uitdelen aan abonnementhouders die al voor hun reis 

hadden betaald, maar per ongeluk niet hebben ingecheckt. Een 

meerderheid in de Tweede Kamer en staatssecretaris Mansveld 

schaarden zich achter ons pleidooi. Mansveld heeft daarna met de 

vervoerders afgesproken dat het uitdelen van dit soort boetes stopt.

• Rijklaarkosten. Als vervolg op onze eerdere actie over rijklaar(maak)

kosten van auto’s stelden wij een reclame voor de Toyota Yaris 

“vanaf €12.525” aan de kaak. Toyota is na onze kritiek met deze  

misleidende reclame gestopt.
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• OV-chipkosten. Samen met reizigersorganisatie Rover startten wij 

eind november een actie voor lagere kosten voor de OV-chipkaart. 

Meer dan 75.000 consumenten steunden onze actie, een extra 

drukmiddel richting de vervoerders en TLS (producent van de OV-

chipkaart).

G.   Energie & overig

• ‘Dubbele’ energierekening. In augustus kondigde de Nederlandse 

Energie Maatschappij (NLE) aan dat bestaande en nieuwe klanten 

voortaan hun energierekening vooruit in plaats van achteraf 

moeten betalen. Bedoeld als maatregel tegen wanbetalers leidde 

dit in september tot een eenmalige ‘dubbele’ energierekening. Wij 

kregen hierover vele klachten en riepen NLE op af te zien van deze 

klantonvriendelijke maatregel. Na stevig onderhandelen bereikten 

wij onder andere dat consumenten hun contract boetevrij kunnen 

opzeggen. De klant krijgt van de welkomstbonus een evenredig 

deel terug, ook als hij al heeft opgezegd. Daarnaast zal de NLE bij 

opzeggingen een termijn van 44 dagen hanteren, in plaats van de 

gebruikelijke 30 dagen.

• Subsidie Geschillencommissies. In september maakte de 

minister van Veiligheid en Justitie bekend dat hij de subsidie voor 

de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken 

(SGC) in vier jaar wilde afbouwen naar nul. Het bedrijfsleven, 

dat de SGC voor 80% financiert, gaf aan deze extra 20% niet te 

willen opbrengen. In een intensieve, gezamenlijke lobby met 

onder andere VNO-NCW hebben wij verschillende Tweede 

Kamerleden ervan overtuigd dat de overheidsbijdrage essentieel 

is voor het voortbestaan van de SGC. En met succes: tijdens het 

begrotingsdebat gaf de minister aan deze bezuiniging te schrappen. 

Het voortbestaan van de SGC is nu voor de nabije toekomst 

verzekerd.

3.4 Het bieden van gemak en voordeel voor de consument

De Consumentenbond bood de consument in 2015 ook gemak 

en voordeel door middel van verschillende vergelijkers en 

overstapservices. De Consumentenbond was en is transparant over 

de verdiensten die met deze services gemoeid zijn. Per dienst wordt 

toegelicht hoe hoog de vergoedingen zijn die per overstapper worden 

ontvangen. De Consumentenbond laat zoveel mogelijk aanbieders 

van diensten op haar website zien. Voor de aanbieders die de service-

fee per overstapper willen betalen, richt de Consumentenbond een 

rechtstreekse koppeling in vanaf haar website. De Consumentenbond 

hanteert per dienst één tarief voor het afhandelen van de overstap. Ook 

als aanbieders niet willen betalen voor de dienstverlening, worden ze 

wel getoond in onze vergelijkers.

De Consumentenbond is transparant over zijn inkomsten uit diverse 

diensten. Dit maken we op onze website inzichtelijk: 

www.consumentenbond.nl/over/wie_zijn_we/onze-inkomsten/.

Energiecollectief en Energievergelijker
In 2015 werd de Energievergelijker ruim 800.000 keer bezocht. In totaal 

stapten er uiteindelijk iets minder consumenten over dan verwacht. 

Door het verbeteren van deze vergelijker in het derde kwartaal zagen 

we een positieve ontwikkeling in de resultaten. We verwachten dat deze 

trend zich ook in 2016 zal doorzetten. 
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In 2015 werd vier keer een Energiecollectief georganiseerd. In totaal 

stapten daarmee een fors aantal meer consumenten over dan vorig jaar. 

De omzet en het aantal overstappers voor zowel de Energievergelijker 

als het Energiecollectief waren hoger dan in 2014. Dit komt enerzijds 

door de goede tarief aanbiedingen van energieleveranciers waardoor 

consumenten veel kunnen besparen, maar ook doordat in 2015 in 

totaal ruim 15% meer consumenten zijn overgestapt naar een andere 

energieleverancier dan het jaar ervoor.

Zorgvergelijker
De zorgcampagne liep af op 31 januari 2015. De zorgcampagne 

trok minder bezoekers naar de site en het aantal afsluiters daalde. 

De definitieve cijfers over de campagne 2015 zullen pas medio april 

beschikbaar zijn. Ingeschat wordt dat het zorgvolume met circa 10% is 

teruggelopen.

Autoverzekeringsvergelijker
In 2015 is met de Autoverzekeringsvergelijker een omzetgroei 

gerealiseerd van 67% ten opzichte van 2014. Deze werd met name 

veroorzaakt door een beter geïntegreerde campagne-aanpak. 

Overlijdensrisicoverzekering
In 2015 hebben 814 mensen een overlijdensrisicoverzekering 

afgesloten via onze vergelijker. Dit was een groei van 30% ten opzichte 

van 2014. 

Financiële vergelijkers
Deze vergelijkers (op het gebied van rechtsbijstands-, 

aansprakelijkheids-, reis-, woon- en spaarverzekering) hebben 

wederom een enorme groei doorgemaakt. Het aantal afsluiters is in 

2015 met 64% gestegen naar 4445 personen.

Vlucht Claim Service
Met Vlucht Claim Service is het mogelijk om compensatie aan te vragen 

bij vertraging van vluchten. Het aantal claims dat met deze dienst werd 

behandeld, is dit jaar gegroeid met 50% ten opzichte van vorig jaar. Dit 

is conform de marktontwikkeling in deze branche.

Overstapservice Triple Play
De overstapservice Triple Play kende een moeilijk jaar in 2015. Het 

aantal overstappers was lager dan verwacht en kwam zelfs lager uit 

dan in 2014; in totaal stapten 2.084 consumenten over. Het aantal 

bezoekers was 526.963. Eind 2015 hebben we deze vergelijker 

verbeterd en we hopen hier in 2016 de resultaten van te kunnen zien.

Mobiele Abonnementen Vergelijker
De Mobiele Abonnementen Vergelijker draaide in 2015 voor het eerst 

in zijn nieuwe vorm: een aparte vergelijker voor abonnementen, los 

van de productvergelijker voor alleen toestellen. Het aantal bezoekers 

was 315.541 en daarvan klikten 38.778 consumenten door naar het 

abonnement van hun keuze. 

Beurzen
In 2015 nam de Consumentenbond deel aan twee grote 

publieksbeurzen, de Vakantiebeurs en de 50Plusbeurs. Met in totaal 

ruim 200.000 bezoekers leidde dit tot goede zichtbaarheid bij het 

grote publiek. Het was tevens een goede mogelijkheid om in contact te 

komen met onze achterban. De Vakantiebeurs stond in het teken van 

de Reisgids. 

Op de 50Plusbeurs hebben we succesvol leden geworven, onze trouwe 

leden bedankt en een aantal lezingen gehouden in het kader van het 

Zonnecollectief. 
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Licenties
In 2015 zijn bijna 100 licenties, voor het mogen gebruiken van onze 

keurmerken in reclames, afgenomen. Dat waren er minder dan in 

2014. De voornaamste oorzaak is de verandering in de toekenning 

van de predicaten. Vanaf 2015 kan slechts één product of dienst in 

een categorie het predicaat Beste koop en/of Beste uit de test krijgen, 

tenzij twee of meerdere producten exact hetzelfde hoogste testoordeel 

hebben gekregen. De Consumentenbond wil duidelijk en scherp 

communiceren naar de consument. Het aangepaste beleid, ten aanzien 

van de toekenning van keurmerken en daarmee op uitgifte van licenties, 

is hiervan het gevolg.

3.5 Nieuwe initiatieven

Baby & Kind
De Consumentenbond heeft de ambitie om nieuwe doelgroepen te 

bereiken, te boeien en te binden. Met die gedachte is in juli 2015 het 

online domein Baby & Kind neergezet. We bieden relevante content in 

de volgende kanalen:

• Website: testinformatie, eerste indrukken, quick-tests en thuistests 

uitgevoerd door de doelgroep

• Baby & Kind nieuwsbrief

• Facebookpagina

Daarnaast wordt er bestaande content voor deze doelgroep 

herschreven die linkt naar onze producten en diensten. 

De resultaten overstegen ruimschoots onze verwachtingen op zowel 

bezoekersaantallen als op de conversie naar het lidmaatschap en 

andere producten en diensten. In 2015 mochten we ook onze 10.000e 

Facebook-fan van de Baby & Kind pagina verwelkomen. Kortom: een 

succesvolle start voor een andere benadering van de doelgroep jonge 

(aanstaande) gezinnen die we tot juli 2015 alleen een tijdschrift boden. 

Content on Demand
In november van 2015 is content on demand als pilot gelanceerd. 

Dit houdt in dat we naast het lidmaatschap onze testinformatie per 

product tegen betaling éénmalig op de website ontsluiten. In 2015 zijn 

we ook gestart met het aanbieden van pdf-testrapporten aan zowel 

leden als niet-leden. De eerste resultaten zijn positief. Het blijkt een 

goed gewaardeerde betaalde propositie voor een grotendeels nieuwe 

doelgroep die op deze manier kennismaakt met de Consumentenbond. 

Dit is een belangrijke stap naar het verder openstellen van de content 

op de website voor zowel leden als niet-leden.

Testoordeel-vignet
Bij de producten en diensten die geen predicaat Beste uit de test of 

Beste koop hebben gekregen, blijkt dat het voor consumenten toch 

interessant is om te zien wat het testoordeel hiervan is. Daarom biedt 

de Consumentenbond bedrijven sinds juni 2015 de mogelijk aan om 

voor deze producten een Testoordeel-vignet af te nemen. Hiervoor 

gelden dezelfde licentieregels als die van de predicaten.

3.6 Tests en onderzoeken

De Consumentenbond helpt consumenten om de beste keuze te 

maken uit het overweldigende en soms ondoorzichtige aanbod van 

producten en diensten. Dat doen we door te laten zien hoe producten 

en diensten van elkaar verschillen op de meest relevante aspecten, en 
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door producten/ diensten ten opzichte van elkaar te beoordelen.

In 2015 hebben we ruim 2.000 verschillende producten en diensten 

getest uit meer dan 55 productgroepen. We hebben bijvoorbeeld 

bijna alle autonavigatie-apparaten die zijn uitgekomen in 2015 getest. 

Vanwege het grote aantal nieuwe introducties in de witgoed branche 

(bijna 350 per productgroep) hebben we in 2015 het aantal geteste 

producten in deze productgroepen (wasmachines, vaatwassers, 

wasdrogers, koelkasten) met gemiddeld 30% laten stijgen. Bijna 40 van 

de ruim 55 productgroepen en diensten hebben we in 2015 meerdere 

keren per jaar getest (laptops zelfs elke 2 weken), waardoor we actuele 

informatie konden bieden over de meest relevante producten in de markt. 

Vijfentwintig productgroepen hebben we in samenwerking met 

internationale zusterorganisaties getest. Hierdoor hebben we een forse 

kostenreductie kunnen realiseren in vergelijking tot het zelfstandig 

testen. Bovendien is het hierdoor mogelijk om voor belangrijke 

producten, zoals de iPhone 6s, de testresultaten te tonen voordat deze 

te koop is op de Nederlandse markt.

In 2015 hebben we ons ingezet om van de meest verkochte producten 

testresultaten te tonen op onze website. In de loop van 2015 is het ons 

steeds beter gelukt om de bewegingen op de markt te voorspellen, 

en de juiste modellen te testen. Hierdoor hadden we in december van 

een groot aantal productgroepen de top 15 best verkochte producten 

vrijwel volledig getest. Wanneer we van de belangrijkste modellen geen 

testresultaten hadden op het moment van uitkomen op de Nederlandse 

markt, gaven onze experts online een eerste indruk via tekst of video. 

In 2015 hebben we extra geïnvesteerd in het testen van baby en kind 

producten. Hierdoor hebben we van 4 relevante productgroepen 

(kinderwagens, autostoeltjes, babyfoons en kindermatrassen) 

uitgebreide testinformatie kunnen geven. Daarnaast hebben we 

maandelijks een product(groep) uitgekozen, waarover wij onze 

expert mening hebben gegeven. Deze producten varieerden van 

spaakbeschermers, kookboeken tot flessenwarmers. 

De Consumentenbond heeft een panel, dat we inzetten voor 

allerhande (online) onderzoeken. In 2015 bestond het panel uit 

16.000 leden. Zij hebben vragenlijsten ingevuld over 30 verschillende 

onderwerpen; zoals de kwaliteit van de mobiele providers, het gebruik 

van printers en de begrijpelijkheid van de ziekenhuisrekeningen. 

Ook hebben zij deelgenomen aan 5 gebruikerstesten, waarbij we de 

deelnemers hebben bevraagd over bijv. de kwaliteit van toiletpapier of 

bloeddrukmeters. 

De Consumentenbond heeft ook in 2015 een vragenlijst uitgezet onder 

6.000 consumenten, leden en niet-leden, om te bepalen aan welke 

onderwerpen de verschillende kanalen (Consumentengids, Geldgids, 

Reisgids, Gezondgids, Digitaalgids, boeken en website) aandacht 

gaan besteden. Hieruit bleek dat consumenten met name meer willen 

weten over zaken rondom de digitale wereld. Dit heeft geresulteerd in 

verschillende onderzoeken op dit gebied. 

Daarnaast hebben we in 2015 ook andere manieren ingezet om input 

van consumenten te krijgen voor onze testen, zoals het volgen en 

starten van discussies via onze sociale media (twitter, facebook en ons 

forum), bestuderen van consumentenreviews, en door de straat op te 
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gaan en te vragen aan consumenten en retailers wat relevante product-

aspecten zijn. Ook hebben we een tweetal expertmeetings gehad, 

waarbij alle stakeholders (inclusief consumenten) in discussie zijn 

gegaan met elkaar over belangrijke testaspecten, en hoe dit realistisch 

getest zou kunnen worden. 

3.7  Online 

De website van de Consumentenbond biedt consumenten product- en 

testinformatie, overstapdiensten en acties & campagnes. Het bezoek 

steeg in 2015 met 19% naar ruim 35 miljoen bezoeken. Tegelijkertijd 

verbeterde de waardering naar een gemiddeld rapportcijfer van 7,7 en 

een Net Promotor Score (NPS) van 12,8. De NPS geeft een score aan 

op de vraag: “Zou u de Consumentenbond bij een vriend of collega 

aanbevelen?” NPS-scores groter dan 0 zijn op zich zelf al kwalitatief 

goede scores, maar onze ambities lagen hoger. Vorig jaar was de NPS 

3,8, met een stap naar 12,8 is derhalve een mooie groei gerealiseerd. In 

2015 is op twee fronten fors in de website geïnvesteerd:

 

• Allereerst de vernieuwing van de website binnen de grenzen van het 

bestaande systeem. Een nieuw websiteconcept (met een eigentijds 

visueel design en overzichtelijker structuur) is doorgevoerd in de 

homepage, de hoofdnavigatie, de toegang tot testdossiers, de 

nieuwssectie en de community. Ook is de navigatie op de website 

ten behoeve van lidmaatschappen en diverse overstapservices 

verder geoptimaliseerd. Een extra overstapservice, de mobiele 

abonnementen vergelijker, is toegevoegd. Verder is de nieuwe 

dienst ‘content on demand’ opgeleverd. Hiermee is het mogelijk 

geworden om testrapporten tegen betaling te downloaden. 

• De tweede investering betreft de voorbereiding op de overgang van 

de website naar een geheel nieuw content management systeem. 

Dit is, vanuit het oogpunt van continuïteit, een noodzakelijke 

overgang. In de eerste plaats omdat de techniek achter het huidige 

content management systeem niet meer wordt ondersteund. 

Maar ook noodzakelijk om het nieuwe websiteconcept volledig 

te kunnen doorvoeren in de veelgebruikte kernen van de website: 

de testdossiers, productvergelijkers en overstapdiensten. De 

implementatie vindt stapsgewijs plaats in 2016, met als eindresultaat 

een website die zich ook automatisch aanpast aan desktop, tablet 

of mobiel (responsive). Hiermee realiseren we een website met een 

goede basis voor verdere groei in gebruik, waardering en waarde.

Het online Klachtenkompas, waar consumenten hun klacht over een 

product of bedrijf rechtstreeks met het betreffende bedrijf kunnen 

afwikkelen, is in 2015 opnieuw gegroeid. Het aantal ingediende 

klachten is met 25% toegenomen naar 49.000 en inmiddels zijn bijna 

2.000 bedrijven actief binnen Klachtenkompas. Gemiddeld is 82% van 

de klachten die actieve bedrijven dit jaar hebben ontvangen binnen het 

platform afgehandeld. Aanvullend levert Klachtenkompas op basis van 

de werkelijke klachten van consumenten trends en cases voor gebruik 

in tijdschriften (artikelen), acties (signalen) en sociale media (actuele 

onderwerpen).

De deelname en het bezoek aan de medio 2014 geïntroduceerde online 

community namen geleidelijk toe. Via de community bieden we een 

platform waar consumenten kennis en ervaring uitwisselen, experts van 

de Consumentenbond zelf kennis inbrengen en de Consumentenbond 

voeding van consumenten krijgt voor bijvoorbeeld onderzoek, acties en 

dienstverlening. Eind 2015 hebben 6700 consumenten zich aangemeld 

voor de community.
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Via sociale media (Twitter en Facebook) hebben we het bereik van de 

Consumentenbond verder vergoot. De sociale media vormen inmiddels 

een belangrijk kanaal om te weten wat er speelt bij consumenten 

(signalen), te reageren op vragen van consumenten (webcare), 

consumenten te stimuleren gebruik te maken van onze content en deel 

te nemen aan onze acties. 

3.8  Publicaties

Het jaar 2015 stond voor de tijdschriften en boeken vooral in het 

teken van kwaliteitsverbetering en het behoud van het aantal 

printabonnees en -kopers. Die missie is geslaagd en print staat er bij de 

Consumentenbond goed voor. 

Net als in 2014 bleef het tegen alle trends in ook in 2015 

verhoudingsgewijs goed gaan met de printuitgaven. Het aantal 

abonnees op zowel de Consumentengids (430.000) als op de special 

interest-bladen (totaal 158.000) bleef nagenoeg stabiel. De gratis 

special Consumentengids Auto gaven we in 2015 niet meer uit. In plaats 

daarvan konden alle leden een gratis nummer van een van de special 

interest-bladen aanvragen. Hiervan maakten zo’n 55.000 leden gebruik.

De afzet van de Consumentenbondboeken liep in 2015 met 20% fors 

terug ten opzichte van het jaar ervoor. De nettomarge was echter 

een stuk hoger. De omzet per boek steeg met 20%, waarmee de 

totale omzet stabiel bleef. Daarnaast werd 25% minder aan marketing 

uitgegeven (ca. €100.000). We verkochten zo’n 30% van onze boeken 

via onze eigen webshop, een daling van 6% t.o.v. 2014. Het percentage 

verkochte e-books steeg wel licht, naar zo’n 7,5%. 

Met de verkoop van onze bladen en boeken via externe kanalen 

(boekhandel en kiosk) zijn we eind 2015 gestopt. In het kader van de 

nieuwe strategie ligt de focus steeds meer op het directe contact met 

consumenten. Deze indirecte verkoop was de laatste jaren al sterk 

teruggelopen en leverde nog slechts een minimale marge op. 

Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin digitaal lezen een 

steeds grotere plek zal gaan innemen, gingen we in 2015 ook volop 

aan de slag met het verrijken van de printproposities met (meer en 

betere) digitale elementen. De naamsverandering van ‘Afdeling Boeken 

& Bladen’ naar ‘Afdeling Publicaties’ markeerde halverwege 2015 deze 

nieuwe focus. 

Flink in de lift zat ook de Kiosk app, de gratis app waarmee abonnees 

hun bladen digitaal kunnen lezen. Eind 2015 had de app ongeveer 

bijna twee keer zo veel gebruikers als in 2014, en kwam daarmee uit op 

ongeveer 100.000 gebruikers. Naast deze app voor zowel tablets als 

smartphones, lanceerden we in 2015 ook een online reader.

  

Net als de oplages bleef ook de klanttevredenheid over de bladen over 

de gehele linie nagenoeg stabiel, met een gemiddelde waardering 

van 7,67. Na de ingrijpende restyling daalde het rapportcijfer van de 

Consumentengids in eerste instantie flink, maar in december was dat 

weer op het niveau van voor de restyling. De Geldgids noteerde na 

de restyling haar hoogste rapportcijfer ooit (7,72) en was in 2015 ook 

de grootste stijger. De Digitaalgids zag haar rapportcijfer ook stijgen, 

Reisgids en Gezondgids daalden licht.

Hoog gewaardeerd in de Consumentengids in 2015 werden enkele 

artikelen over betalen en sparen, zoals de test betaalrekeningen in 
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maart en de pinpasfraude in oktober. Bij voeding gooiden de vleestests 

hoge ogen: saté uit de vriezer in april en gepaneerd vlees in november. 

Ook heel populair onder de lezers waren de tests naar toiletpapier en 

sushirestaurants. Die laatste test was in 2015 tevens de grote klapper 

in de media. Maar ook het verschil in premie per huisnummer bij 

autoverzekeringen kreeg veel publiciteit. 

De Gezondgids haalde in februari talloze media met het 

krokettenmysterie: van het vlees dat fabrikanten in kroketten zeggen 

te stoppen is maar bar weinig terug te vinden. In april werd de slechte 

telefonische bereikbaarheid van huisartsen op de kaart gezet. In een 

test bleek een op de vijf onbereikbaar. Minister Schippers liet weten 

huisartsenvereniging LHV hierop aan te spreken. Een onderzoek in 

december waaruit bleek dat fabrikanten van zelfzorgmiddelen vaak niet 

voldoen aan de verplichting om de bewaartijd na opening aan te geven 

leidde ertoe dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

beloofde hierop beter te gaan handhaven. Het artikel over ‘gegoochel 

op het vleesetiket’ kreeg ook veel media-aandacht én werd erg goed 

beoordeeld door de lezers van de Gezondgids. De beeldrubriek over 

‘leefstijl en kanker’ werd door de lezers het hoogst gewaardeerd in 

2015.

De Geldgids kreeg in augustus veel publiciteit met een enquête waaruit 

bleek dat ruim een kwart van alle consumenten wil overstappen naar 

een nieuwe bank. Veel aandacht besteedde de Geldgids in 2015 aan 

het feit dat kredieten bij banken erg duur blijven, ondanks de gedaalde 

rente. In een aantal artikelen werden mensen geholpen bij het vinden 

van een goedkopere hypotheek, door over te sluiten naar een andere 

bank, de rentevast periode open te breken of gebruik te maken van 

de familiebank. Over dat laatste onderwerp organiseerden we een 

zogenaamd “Webinar”, waar de kijkers zeer tevreden over waren. De 

Geldgids zag tot slot het aantal abonnees op haar nieuwsbrief verder 

stijgen.

Ook de Digitaalgids publiceerde in 2015 weer enkele spraakmakende 

onderzoeken, waaronder in januari een artikel over toestelsubsidie 

en in mei over lekke webwinkels. Beide artikelen kregen veel media-

aandacht, evenals het artikel over het slechte updatebeleid van 

smartphonefabrikanten in juli, waaruit de Samsung-rechtszaak 

voortkwam. Bij de lezers scoorden vooral praktische artikelen over 

de grote schoonmaak van de pc, printerinkt en gratis software hoog. 

De Digitaalgids introduceerde verder, halverwege het jaar, haar eigen 

redactionele nieuwsbrief met zowel kwantitatief als kwalitatief zeer 

goede resultaten. 

Diverse onderzoeken uit de Reisgids haalden in 2015 het nieuws en 

gaven munitie voor acties: misleiding in de autoverhuurbranche, 

economy- vs. comfortclass vliegen, gesjoemel met de 

toeristenbelasting en misleiding door ‘taxfree’ winkels op luchthavens. 

De laatste twee onderzoeken haalden breed het nieuws en leidden tot 

Kamervragen.

De artikelen over taxfree winkelen en toeristenbelasting waren, samen 

met het bestemmingsartikel over het Moezeldal, ook de door de lezers 

hoogst gewaardeerde artikelen in 2015.

Bij de boeken waren goed scorende titels in 2015 (naast zoals 

gebruikelijk de jaarlijkse Belastinggids) ‘Haal meer uit je smartphone’, 

‘Belastingtips voor senioren’ en ‘Wijzer over geheugen’. Van de nieuwe 

titels die dit jaar verschenen viel het boek ‘Scheiden’ het minst in de 

smaak.
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3.9   Advies

In 2015 hebben de consumenten onze adviseurs weer goed kunnen 

vinden. Met een totaal aantal contacten van ruim 82.000, is dit een 

stijging van ca. 2.000 contactmomenten ten opzichte van 2014. Het 

totale aantal telefonische contacten is licht afgenomen met 3.000 

contacten, terwijl we een stijging zagen in het aantal contacten via 

e-mail. We hadden ongeveer 4.500 keer meer e-mailcontact dan het 

jaar ervoor. De beantwoording van e-mails werd gewaardeerd met een 

7,7 terwijl het telefonisch contact een 8,2 kreeg. 

Tijdens de campagne rond de Zorgvergelijker is het team weer 

uitgebreid met gecertificeerde experts die ruim 4.000 telefonische en 

700 e-mail contacten hebben behandeld. De dienstverlening werd 

gewaardeerd met een 8,3. Het team heeft verder net als vorig jaar 

een actieve rol gespeeld bij een community-avond. Een interessante 

vernieuwing in 2015 was de chat-pilot met consumenten die advies 

wilden over onze Zorgvergelijker en/of zorgverzekeringen. We hebben 

meer dan honderd chatcontacten verwerkt en dit werd vanuit de klant 

en onszelf als zeer positief ervaren. Twee andere nieuwe initiatieven in 

2015 waren het zorgspreekuur voor collega’s en het Webinar ‘de best 

passende zorgverzekering’ voor consumenten.
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Vrijwel vanaf de oprichting in 1953 is de Consumentenbond een 

vereniging van individuele leden (lees: consumenten), reeds geruime 

tijd georganiseerd via het Raad van Toezicht-model. De spelregels van 

de vereniging zijn vastgelegd in de statuten van de Consumentenbond 

en nader uitgewerkt in reglementen voor de Bondsraad en de Raad van 

Toezicht. 

In de governancestructuur van de Consumentenbond is eind 2015 een 

kleine wijziging doorgevoerd. Op voorstel van de Raad van Toezicht 

heeft de Bondsraad ingestemd met een tijdelijke uitbreiding (tot eind 

2017) van de Raad van Toezicht van zeven naar acht leden (allen te 

benoemen door de Bondsraad). De belangrijkste taak van de Raad 

van Toezicht is, zoals de naam al aangeeft, het houden van toezicht 

op (het beleid van) de directie en daarmee op de uitvoering van de 

strategie en het goed functioneren van de organisatie als zodanig. De 

Raad van Toezicht vervult daarnaast de rol van werkgever (inclusief 

de verantwoordelijkheid voor het beloningsbeleid) van de directie 

en fungeert tevens als adviseur, gespreks- en sparringpartner van de 

directie. De directie van de Consumentenbond, in de persoon van de 

algemeen directeur Bart Combée, is verantwoordelijk voor het besturen 

van de organisatie; de algemeen directeur is in vaste dienst van de 

vereniging.

4.1. De Vereniging

4.1.1   Bondsraad 

De Bondsraad, het ledenparlement van de Consumentenbond, is het 

hoogste orgaan van de vereniging. In de statuten is vastgelegd dat 

de Bondsraad bestaat uit maximaal 75 leden en tweemaal per jaar 

bijeenkomt voor het uitzetten van de grote lijnen via strategienota en 

meerjarenraming. Elk van deze plenaire vergaderingen wordt voor-

besproken in een drietal regionale Bondsraad-bijeenkomsten (Den 

Haag, Zwolle en Eindhoven). De opstelling van de agenda voor en de 

procedurele voorbereiding van deze vergaderingen ligt in handen van 

de Bondsraadscommissie, in overleg met de directie en de Raad van 

Toezicht.

In de voorjaarsvergadering in april stonden als gebruikelijk de 

jaarrekening en het jaarverslag centraal, met het bijbehorende 

accountantsverslag. Ook het verantwoordingsverslag van de Raad 

van Toezicht over 2014 kwam ter sprake. De najaarsvergadering 

werd gehouden in november en hield zich met name bezig met de 

meerjarenraming 2016-2018 en het geheel vernieuwde strategisch plan 

voor de komende jaren. Ander belangrijk agendapunt was de verkiezing 

van een vijftal nieuwe leden in de Raad van Toezicht (meer daarover in 

hoofdstuk 4.1.2). 

4 Goed bestuur bij de Consumentenbond
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In beide Bondsraadsvergaderingen gaf algemeen directeur Bart 

Combée een presentatie van de belangrijkste ontwikkelingen, 

activiteiten en resultaten van de Consumentenbond. In het voorjaar 

besprak hij de voortgang in de onderhandelingen tussen de VS en de 

EU over het trans-Atlantisch vrijhandelsverdrag en de gevolgen daarvan 

voor de consument.

Gedurende het jaar was de Bondsraad nauw betrokken bij het 

strategisch plan. Zo was een aantal Bondsraadsleden actief betrokken 

bij de manifestatie ‘De Consumentenbond spreekt’, waarbij naast 

de Bondsraadsleden ook medewerkers van de Consumentenbond 

en een aantal ‘gewone’ leden aan het woord kwamen over 

de toekomstplannen en verwachtingen. Van de periodieke 

discussiebijeenkomsten werden er drie aan dit onderwerp gewijd. De 

overige Bondsraad-discussieavonden van 2015 stonden in het teken 

van ‘actievoeren bij de Consumentenbond’, ‘woekerpolissen’ en ‘de 

marktmacht van de zorgverzekeraars’.

4.1.2 Raad van Toezicht: samenstelling

De samenstelling van de Raad van Toezicht was begin 2015 als volgt:

Voorzitter  Pieter Broertjes  (algemene strategie)

Vicevoorzitter:  Wop de Lange  (financiële zaken)

Leden:   Jozien Bensing  (onderzoek)

   Carola Hageman (uitgeverij)

   Arnoud Klerkx  (ICT)

   Medy van der Laan (belangenbehartiging)

   Paul Molenaar  (website)

In het najaar verlieten vier RvT-leden de Raad van Toezicht, omdat zij 

aan het einde van hun statutaire zittingstermijn (twee maal vier jaar) 

waren gekomen: Wop de Lange (vicevoorzitter), Carola Hageman, 

Arnoud Klerkx en Medy van der Laan. De Bondsraad stemde in met de 

door RvT uitgebrachte voordracht waarop 5 (in plaats van 4) nieuwe 

RvT-kandidaten werden voorgesteld. Dit zijn Cateautje Hijmans van den 

Bergh, Guusje ter Horst, Marco Loos, Jim Stolze en Raoul Teeuwen. 

Tevens werd een nieuwe vicevoorzitter in functie verkozen door de 

Bondsraad. Vanaf begin november is de samenstelling van de Raad van 

Toezicht als volgt:

Voorzitter:  Pieter Broertjes

Vicevoorzitter:  Jozien Bensing

Leden:   Guusje ter Horst

   Cateautje Hijmans van den Bergh

   Marco Loos

   Paul Molenaar

   Jim Stolze

   Raoul Teeuwen

De leden van de Raad van Toezicht ontvingen een vaste jaarlijkse 

vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze bedroegen in 2015 

respectievelijk €15.095 (voorzitter), €12.077 (vicevoorzitter) en €9.168 

(per RvT-lid). In totaal werd in 2015 €73.798 uitgekeerd (2014: €72.249).

De leden van de Raad van Toezicht vervullen naast hun 

werkzaamheden voor de Consumentenbond ook andere (neven)

functies. Op het bureau van de Consumentenbond wordt hiervan 

een register bijgehouden, dat tevens is opgenomen in het 

Verantwoordingsverslag 2015 van de Raad van Toezicht (ook terug te 

vinden op de website van de Consumentenbond). 
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4.1.4 Directie

De directie is als statutair bestuurder verantwoordelijk voor het 

besturen van de Consumentenbond. De algemeen directeur richt zich 

zowel op de interne organisatie als op de externe contacten in binnen- 

en buitenland. Wekelijks komen de directie en afdelingsmanagers 

bijeen als managementteam. De manager 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. Ook het beleid rond de beloning van de directie 

is formeel vastgelegd. De beloning wordt jaarlijks door de Raad van 

Toezicht vastgesteld. De variabele beloning bedraagt ten hoogste 20% 

van de vaste beloning. De toekenning is afhankelijk van de realisatie van 

doelstellingen die jaarlijks vooraf worden vastgelegd. De emolumenten 

bestaan uit een leaseauto, een vergoeding voor mobiele telefoonkosten 

en een vaste onkostenvergoeding. De voorzitter van de Raad van 

Toezicht heeft periodiek inzicht in declaraties van de directeur. Aan de 

directie zijn in het verslagjaar geen voorschotten, leningen of garanties 

verstrekt.

4.1.3  Raad van Toezicht: vergaderingen

De Raad van Toezicht kwam in 2015 vijf maal bij elkaar. De 

vergaderingen vonden plaats op 5 maart, 4 juni, 3 en 4 september, 

29 oktober en 17 december (de laatste in de nieuwe samenstelling 

na de RvT-verkiezingen in de Bondsraad van begin november).

Tussen de reguliere vergaderingen van de RvT door waren diverse 

RvT-leden aanwezig bij enkele van de voorbereidende sessies over 

het nieuwe strategisch plan en uiteraard bij de diverse vergaderingen 

en bijeenkomsten van de Bondsraad. Verder voerde een delegatie uit 

de RvT overleg met de ondernemingsraad van de Consumentenbond 

en besprak de voorzitter op regelmatige basis de lopende zaken 

op het bureau en de voorbereiding van de RvT-vergaderingen 

met de algemeen directeur. In het verslagjaar waren de RvT-

verkiezingscommissie, de RvT-auditcommissie en de Commissie 

Werkgever actief; de Commissie Goed Bestuur werd tegen het einde 

van het jaar opgeheven.

Binnen de Raad van Toezicht geldt de afspraak dat als zich een 

mogelijk belangenconflict voordoet tussen de Consumentenbond en 

één of meer van de Raad van Toezicht-leden, het betreffende lid van 

de Raad van Toezicht niet zal deelnemen aan de beraadslagingen en 

besluitvorming over het betreffende onderwerp. 

Doordat mw. van der Laan in 2015 een functie aanvaardde bij de 

Energieraad, ontstond een situatie waarin belangenverstrengeling had 

kunnen optreden. Mw. van der Laan heeft in navolging hierop haar 

werkzaamheden voor de Raad van Toezicht, een aantal maanden voor 

het verstrijken van de statutaire termijn al neergelegd.

Salaris Directie (in euro) 2015 2014

Vast salaris  154.000  153.000 

Variabel salaris  nnb  13.000 

Pensioenlasten  30.000  25.000 

Sociale lasten  10.000  11.000 

Totaal  194.000  202.000 
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Op het moment van afronding van het Jaarverslag 2015 heeft de 

beoordeling en vaststelling van de variabele beloning over dat jaar nog 

niet plaatsgevonden.

De algemeen directeur bekleedt een aantal onbezoldigde functies 

namens de Consumentenbond:

• Lid van het bestuur van het Anne Fransen Fonds;

• 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;

• Lid van de ICRT-Board;

• Lid van de Adviserend Panel van de AFM;

• Lid strategische klankbord NVWA;

• President Consumers International.

4.2  Internationale Vertegenwoordigingen

Ook in 2015 behartigde de Consumentenbond de belangen van de 

consument in diverse nationale en internationale organisaties en fora. 

Hier volgen de belangrijkste internationale vertegenwoordigingen:

• BEUC. Het Bureau Européen des Unions de Consommateurs is de 

Europese koepel van en voor meer dan 40 onafhankelijke nationale 

consumentenorganisaties uit meer dan 30 Europese landen. De 

Consumentenbond leverde in 2015 de vicevoorzitter van de Beuc, 

tevens lid van het bestuur.

• ECCG. Samen met enkele nationale organisaties waren we in    

2015 actief lid van de European Consultative Consumer Group,   

het consumentenplatform van de Europese Commissie.

• TACD. In 2015 vond geen (tweejaarlijkse) bijeenkomst plaats van 

de Trans Atlantic Consumer Dialogue. Wel werd de komende 

bijeenkomst in januari 2016 in Brussel voorbereid, met als 

hoofdonderwerp het nieuwe vrijhandelsverdrag tussen de VS        

en de EU (TTIP).

• CI. Consumers International vormt de mondiale koepel van 

enkele honderden consumentenorganisaties. In november 

vond het (vierjaarlijkse) congres plaats in Brasilia, waar 

Consumentenbonddirecteur Bart Combée voor vier jaar als    

nieuwe president werd gekozen.

• ICRT. International Consumer Research & Testing is het 

wereldwijde samenwerkingsverband voor tests van de 

consumentenorganisaties. Bart Combée trad in 2015 af als 

voorzitter van het bestuur, maar bleef aan als bestuurslid.

4.3 Integriteit Consumentenbond en haar medewerkers

De Consumentenbond is een verbond van en voor alle consumenten 

in Nederland. We hebben geen winstoogmerk en laten ons niet 

leiden door politieke en commerciële belangen. Consumenten 

hebben het voor het zeggen en wij dienen slechts één belang; dat 

van de consument. Wij zijn open over wat we doen en hoe we 

dat doen, het is voor iedereen zichtbaar. Om concreet invulling te 

geven aan onze onafhankelijkheid houden we ons aan zichtbare 

en controleerbare spelregels. Deze hebben we vastgelegd in een 

onafhankelijkheidsverklaring, werkafspraken tussen afdelingen om de 
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onafhankelijkheid van de content te waarborgen en duidelijke regels 

ten aanzien van de samenwerking met bedrijven. Periodiek worden 

deze afspraken en onze bedrijfsprocessen door een externe auditor 

gecontroleerd.

4.3.1 Integriteitscode 
De Consumentenbond hanteert een integriteitscode die gaat over het 

aannemen van giften, het bekleden van nevenfuncties, geheimhouding 

en het gebruik van eigendommen, mailadressen en visitekaartjes van de 

Consumentenbond. De kern van de gedragscode bestaat uit openheid 

over handel en wandel en eigen verantwoordelijkheid.

In 2015 heeft de Consumentenbond een nieuw logo gekregen met 

een pay off: oprecht. Om te bekrachtigen hoe wij ons werk doen. En 

om onszelf bij wat we doen steeds langs die lat te leggen. 

4.3.2 Klokkenluidersregeling
De Consumentenbond kent een klokkenluidersregeling. Deze is 

bedoeld om een veilige 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 

is in 2015 geen gebruik gemaakt van de klokkenluidersregeling. 

4.3.3 Vertrouwenspersonen 
De vertrouwenspersonen zijn in 2015 regelmatig geraadpleegd. Er zijn 

68 gesprekken – deels met leidinggevenden en P&O erbij - gevoerd 

waarbij in totaal 22 medewerkers betrokken waren. Een deel van de 

gesprekken had betrekking tot de plannings- en beoordelingscyclus, 

een deel over andere werk gerelateerde onderwerpen zoals vastlopen 

in een functie en een deel over niet werk gerelateerde zaken.

De werk gerelateerde onderwerpen die in 2015 besproken zijn, gingen 

in mindere mate dan in de voorafgaande jaren over de communicatie 

tussen medewerkers en hun leidinggevenden. De initiatieven die in 

de loop van 2015 zijn ontplooid om de onderlinge communicatie te 

verbeteren, lijken hun vruchten af te werpen.

4.4 Risicobeheer

De Consumentenbond heeft ook in 2015 op verschillende terreinen 

aan het beheer van risico’s gedaan. Zo werd bij de meerjarenraming 

de jaarlijkse analyse opgesteld die onze vermogenspositie afzet tegen 

mogelijke substantiële financiële risico’s in de bedrijfsvoering. Van 

verschillende risico’s werd de potentiële financiële impact geraamd. 

Ook werd de waarschijnlijkheid van verschillende risico’s onderbouwd. 

Alle potentiële risico’s werden getotaliseerd, waarmee het totale risico 

werd ingeschat. Dit mogelijke beslag op de financiële middelen moest 

minimaal afgedekt zijn door ons eigen vermogen.

Naast de analyse op de vermogenspositie voerde de Controller in 2015 

ook de jaarlijkse inventarisatie op bedrijfsrisico’s uit. In deze analyse 

werden de potentiële risico’s van de bedrijfsprocessen geïnventariseerd. 

Per risico werd de maximale impact en de waarschijnlijkheid 

bepaald. Hieruit volgde een zwaarte per risico. Aan de hand van deze 

prioritering werden actiehouders benoemd. De actiehouders zijn zelf 

verantwoordelijk voor de aanpak van de risico’s en zij rapporteerden 

over de voortgang van de aanpak aan de Controller.
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Ten aanzien van het beheer van de liquide middelen handelde de 

Consumentenbond in 2015 binnen de richtlijnen die hierover met de 

Raad van Toezicht zijn vastgesteld. Liquide middelen worden uitsluitend 

bij Nederlandse financiële instellingen ondergebracht die over de 

hoogste financiële waardering (rating) beschikken. 

4.4.1 Milieubeleid 

De Consumentenbond let op het zoveel mogelijk in de hand 

houden van haar energiekosten. We kennen hierin echter wel onze 

beperkingen. De seizoenen zijn in de eerste plaats van grote invloed op 

ons verbruik. Daarnaast hebben we in 2015 als gevolg van een groot 

aantal uit te voeren projecten meer kantoorruimte in gebruik moeten 

nemen. Dit is gepaard gegaan met hogere energie en verbruikslasten. 

Meerjarig ziet ons verbruik er als volgt uit.

Verbruik grondstoffen 2015 2014 2013 2012

Warmte (Gjoule x 1000)  2.270  2.090  2.834  2.609 

Elektra (kWh x 1000)  701  739  796  852 

Water (m3)  3.824  3.054  3.185  3.113 



39

NIEUW IN 2015 Werden 10.000 jonge ouders fan van de 
Facebookpagina van Baby & Kind 

Gebruikten 924 mensen de nieuwe 
testrapporten bij hun aankopen; vooral die 
van wasmachines, mobiele telefoons en 
televisies scoorden goed
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5 Personeel en organisatie

5.1 Inleiding

In 2015 heeft de Consumentenbond een verandering ondergaan: 

eind april hebben we vol trots ons nieuwe logo aan de medewerkers 

en de buitenwereld gepresenteerd. Dit nieuwe logo staat symbool 

voor hoe wij ervaren willen worden en willen werken: oprecht. Met als 

kernwaarden open, betrouwbaar, betrokken en onafhankelijk. 

Met betrokkenheid van een deel van de medewerkers is een strategisch 

plan gemaakt, waar deze waarden uiteraard in terugkomen. Evenals 

een aantal kernkwaliteiten, die wij in de komende jaren verder 

gaan ontwikkelen: deskundigheid, luisteren naar de consument, 

resultaatgerichtheid, het waarom overbrengen en krachten bundelen.
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IN 2015 
BEREIKTEN 
WE

35 miljoen bezoekers via de website

28 miljoen mensen via social media

454.878 mensen via de community

3,9 miljoen kijkers via YouTube

2058 live bezoekers tijdens onze webinars 
over de familiebank en zorgverzekeringen
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5.2 Organisatiestructuur

Eind 2015 ziet de organisatiestructuur er als volgt uit:

Directie
Bart Combée

Contentunit 
Digitaal

Berit Sluyters

Contentunit
Wonen & Leven

Tineke van Eerden

Content, Media 
& Advies

John Visser

Content &
Media Support
Petra van der Aa

ICT
Ron Visser

Contentunit
Geld, Zorg & Recht

Ramon Boender

Publicaties
Dieneke Hengeveld

Service & Advies
Henk de Torbal

Online
Richard Uijl

Acties & 
Campagnes

Woordvoering

Bondsraad

Raad van Toezicht

Financiën, Faciliteiten
& Informatievoorziening

Koos van Brecht

Personeel 
& Organisatie

Kirsten Kolkman

Bestuurs-
ondersteuning

Leo Willigenburg

Marketing & Business
Development

Koos Block

Belangenbehartiging
& Communicatie

Gerjan Huis in ’t  Veld

Public Affairs
Michiel Karskens

Productie & Grafisch
ontwerp

Petra Wessels
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5.3 In-, door- en uitstroom

In 2015 steeg het verloop licht en groeide de Consumentenbond licht 

in formatie. Er traden 31 personen in dienst, waarvan er op 1 januari 

2016 nog 28 werkzaam waren binnen de organisatie.

In de loop van het jaar verlieten 22 medewerkers de 

Consumentenbond. Van hen hadden 10 personen een contract voor 

bepaalde tijd. Van drie medewerkers werd het dienstverband op 

initiatief van de Consumentenbond ontbonden. Zeven medewerkers 

namen zelf ontslag en één medewerker ging met pensioen. Ook 

overleed er één medewerker. Binnen de Consumentenbond stroomden 

16 medewerkers door naar andere functies. Deze overstappers vulden 

allemaal reguliere vacatures in. In 2015 liepen zeven studenten stage bij 

de Consumentenbond.

5.4 Huidige bezetting

De Consumentenbond telde op 31 december 2015 256 medewerkers: 

110 mannen (43%) en 146 vrouwen (57%). Daarvan werkten er 196 

parttime (minder dan 40 uur per week). De totale bezetting per 

31 december 2015 bedroeg 215,7 fulltime equivalenten (fte). Gemiddeld 

over 2015 was de bezetting 207,2 fte.

Het aantal medewerkers dat tussen de vijf en tien jaar werkzaam was 

bij de Consumentenbond steeg naar 31%. Het aantal medewerkers 

dat minder dan 5 jaar in dienst was daalde naar 36%. 32% van de 

medewerkers is meer dan tien jaar werkzaam bij de Consumentenbond. 

Van alle medewerkers wordt een groot veranderingsvermogen 

verwacht. De Consumentenbond begeleidt de medewerkers 

hierbij met onder andere een intern opleidingsprogramma en 

loopbaanbegeleiding. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij 

de Consumentenbond bleef onveranderd: 42 jaar. 

Iets minder dan een vijfde deel van de werkzaamheden binnen de 

Consumentenbond werd verricht op mbo-niveau. Het ging hier vooral 

om ondersteunende taken. Ongeveer 80% van de functies vereiste een 

hbo- of wo-niveau. Het ging dan vooral om journalistiek/redactioneel 

werk en werk op het gebied van marketing, ledenadvisering en de 

zwaardere staffuncties. 

De medewerkers op academisch niveau waren belast 

met managementtaken, het doen van onderzoek, externe 

beleidsontwikkeling en campagnevoeren. In de leidinggevende functies 

is 61% man en 39% vrouw.

Personeelsverloop 2015                                                           Aantal                         FTE                                      

Aantal medewerkers op 1 januari 2015 247 206,3

Uit dienst 22

In dienst 31

Aantal medewerkers op 31 december 2015 256 215,7
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Kengetallen                                                                                                                        

Gemiddeld aantal fte's 207,19

Gemiddeld aantal medewerkers 250,63

Ziekteverzuim totaal 3,26%

Percentage verloop 9,20%

Percentage parttimers 76,56%

Verhouding man/vrouw 43 / 57

Percentage opleidingsbudget t.o.v. loonsom 1,90%

5.5 Beleid, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden

In 2015 werden de verzuimcijfers nauwlettend gevolgd door het 

managementteam en de leidinggevenden. Met zieke medewerkers 

was er regelmatig contact en werd er naar re-integratiemogelijkheden 

gezocht. Er was specifiek aandacht voor medewerkers die zich frequent 

ziek meldden: in een periode van 12 maanden 4 of meer keer. Deze 

aanpak had in 2015 succes en de meldingsfrequentie daalde van 1,51 

naar 1,32. Het totale verzuimpercentage kwam uit op 3,26%. Dit werd 

veroorzaakt door een hoog percentage langdurig verzuim, dat niet 

arbeidgerelateerd was.

5.6 Medezeggenschap

De ondernemingsraad overlegde maandelijks met de directie en de 

manager P&O. Belangrijke onderwerpen in 2015 waren:

• Liquidatie van het pensioenfonds van de Consumentenbond: 

een langdurig en inhoudelijk complex traject dat in goede 

samenwerking heeft geleid tot een nieuwe en verbeterde 

pensioenregeling.

• Actualisatie van de Bedrijfseigen Regelingen.

• Een update van de raamregeling e-mail, internet en social media.

• Strategisch plan Consumentenbond 2016-2020.

In 2015 is een nieuwe, enthousiaste ondernemingsraad van start 

gegaan. 
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6 Vooruitblik 2016

In 2015 presenteerden we een ambitieus strategisch plan dat de 

komende jaren richting aan onze activiteiten gaat geven. We willen 

in de samenleving echt het verschil kunnen maken en nog relevanter 

zijn voor consumenten. Daarom staat centraal in onze plannen 

wat we voor consumenten willen bereiken. Voor de belangrijkste 

consumentenfricties hebben we doelstellingen benoemd, die leidend 

zijn voor onze content, campagnes en diensten. We verwachten dat 

dit meer samenhang gaat geven in het grote aantal activiteiten en 

onderwerpen die de Consumentenbond bestrijkt.

Van groot belang is dat we het voor consumenten zo makkelijk 

mogelijk maken om met ons mee te doen. Komend jaar zullen we 

drempels tot deelname verder verlagen door meer informatie en 

diensten tegen eenmalige betalingen aan te bieden. Bijvoorbeeld door 

het mogelijk te maken om losse tests te kopen of door testinformatie 

aan te bieden op de plek waar consumenten het gebruiken: in de 

winkel of de webshop waar consumenten hun aankoop doen. Naast 

het introduceren van een aantal nieuwe diensten of betaalvormen, 

zullen we veel aandacht geven aan het verder verbeteren van 

bestaande diensten, zoals de vergelijkers en overstapdiensten, maar 

ook onze online dossiers zullen een flinke opknapbeurt krijgen. Over 

de hele linie zullen we mensen makkelijker en meer op maat kunnen 

bedienen. 

In 2016 zullen we verder gaan experimenteren met betaalde en 

onbetaalde digitale content. Dat zal ook bijdragen aan het verbreden 

van de doelgroepen die we bereiken.

Bij alles wat we doen staat de consument voorop en dat begint bij goed 

luisteren en de dialoog met consumenten aangaan. Dat is terug te zien 

in al onze activiteiten. Consumenten leveren belangrijke informatie over 

producten en diensten die we testen en de waarde van hun feedback 

en reviews zal nog groter worden. We investeren verder in onze panels 

en “communities” en proberen de interactie en dialoog verder uit te 

bouwen. We versterken het Klachtenkompas als laagdrempelig platform 

waar consumentenproblemen ook echt opgelost worden. Online en via 

sociale media dragen consumenten bij aan onze campagnes. 
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IN 2015 Kon je profiteren van het beste bod ooit 
via ons Energiecollectief

Organiseerden we het eerste Zonnecollectief

Kon je nog beter en sneller de beste keuze maken door 
investeringen in het gebruikersgemak 
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Overzicht Bondsraad, Raad van Toezicht, Ereleden en Directie
Overzicht Bondsraad, Raad van Toezicht, Ereleden en Directie 2015

Mevrouw W. Alting
De heer P.J. van Antwerpen
De heer N.A. Boedhoe
Mevrouw T. Bos
Mevrouw W. van Brederode
De heer H.J. Brink
De heer B. Broerse
De heer R. Buikstra
De heer A. Bulut
De heer G.F. van Dijk
Mevrouw M. van Dijke
De heer S.J. Dijkstra
De heer H.G. Docter
De heer L.J.T. Droog
De heer H.L. van den Ende
De heer R. Geevers
De heer F.H.L. Grader
De heer S. Gutierrez Baelemans
De heer G.W.J. Hagenaars
Mevrouw F.A. Hanneman
De heer R. Heppener
De heer J. Hertog
De heer J.S. Hiemstra
De heer K.R. Ho Ten Soeng
De heer J.M.L. Hoogeboom
De heer A.C.M. Hopmans
Mevrouw M. Huibers
De heer A.L.M. Jacobusse
Mevrouw I.C. Jager-de Vries

De heer A.B. Jamry
De heer B.A. Klazema
De heer M.A.A. Krier
De heer P. Kroon
De heer A. Lindenbergh
Mevrouw T. Luijk
Mevrouw E.E. Luinge
De heer L. Melissen
De heer F. Mink
De heer A.W. Nauta
De heer B.M. Nouwens
De heer M.E.M. Nuyten
De heer H.F. van Ommen
De heer J.C. van Prooijen
De heer B. Reek
De heer C.A.M. Roelandt
De heer J.M.L. Roelofs
De heer  C.L.A. Saarloos
De heer F.J. van Sandwijk
Mevrouw J.C.M. Sars
De heer J.A.C.M. Schilders
Mevrouw A. Speelpenning
De heer G. Stordiau
De heer H.J. Tankink
De heer R. Teeuwen
De heer S. Tromp
De heer M. van der Waart
De heer M.W. Warmerdam
Mevrouw E.M. Wesselingh
De heer P.J. Zijlema

Ereleden
De heer J.M.Dirken
De heer C. van Lookeren Campagne
Mevrouw E.J. Sevenhuijsen-Hoogewooning
De heer F.H.H.Winter

Raad van Toezicht
De heer P.I. Broertjes (voorzitter)  
Mevrouw J.M. Bensing               
De heer P. Molenaar 
Mevrouw C.M.L. Hijmans van den Bergh  
Mevrouw G. ter Horst   
De heer M.B.M. Loos    
De heer J. Stolze    

De heer R. Teeuwen    

Directie

De heer B.R. Combée  (algemeen directeur)
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7 Jaarrekening 2015

7.1 Geconsolideerde jaarrekening 

7.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december

7.1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten

7.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

7.2 Waarderingsgrondslagen

7.3 Resultaatbepalingsgrondslagen

7.4 Toelichting op de balans

7.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

7.6 Enkelvoudige jaarrekening per 31 december

7.6.1 Balans per 31 december

7.6.2 Staat van baten en lasten 

7.6.3 Kasstroomoverzicht

7.7 Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening

Overige gegevens
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7.1  Geconsolideerde jaarrekening
7.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december    (vóór resultaatbestemming)

                                      (in duizenden euro’s)

Activa Paragraaf 2015 2014

Vaste activa

Immateriële vaste activa 7.4.1 744 109

Materiële vaste activa 7.4.2

Bedrijfsgebouw en terrein 6.460 6.766

Overige vaste bedrijfsmiddelen 1.101 1.178

Activa in uitvoering 0 28

7.561 7.972

Financiële vaste activa

Vordering latente belasting 7.4.3 207 177

207 177

Vlottende activa

Voorraden 7.4.4 15 9

Vorderingen 7.4.5

Debiteuren 1.333 1.255

Belastingen en sociale premies 128 124

Overige vorderingen 2.432 2.389

Lening u/g aan Advieskeuze.nl 50 50

Overlopende activa 713 638

4.656 4.456

Liquide middelen 7.7.2 21.821 20.636

Totaal activa 35.004 33.359
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                                      (in duizenden euro’s)

Passiva Paragraaf 2015 2014

Eigen vermogen 7.4.7

Algemene reserve 9.290 9.354

Wettelijke reserve 744 109

Onverdeeld resultaat 513 571

10.547 10.034

Voorzieningen 7.4.8

60-plusregeling 39 107

Schuld latente belasting 6 26

Reorganisatie 245 273

290 406

Kortlopende schulden en overlopende passiva 7.4.9

Crediteuren 2.883 1.873

Belastingen en sociale premies 1.708 1.586

Vooruit ontvangen contributies 16.021 16.969

Overige schulden en overlopende passiva 3.555 2.492

24.167 22.920

Totaal passiva 35.004 33.360
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7.1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten     (in duizenden euro’s)

Samengevoegde staat van baten en lasten

Paragraaf 2015 2014

Contributie 7.5.1 29.114 28.088

Diverse producten 7.5.2 6.424 6.716

Activiteiten voor derden 7.5.3 432 375

Overige bedrijfsopbrengsten 7.5.4 6.156 5.708

Som der bedrijfsopbrengsten 42.126 40.887

Personeelskosten 7.5.5 20.864 20.058

Afschrijvingen immateriële vaste activa 7.4.1 192 525

Bijzondere waardevermindering immateriële vaste activa 7.4.1 0 219

Bijzondere waardevermindering deelneming Advieskeuze.nl 7 62

Afschrijvingen materiële vaste activa 7.4.2 1.039 848

Overige bedrijfskosten 7.5.6 19.475 18.582

Som der bedrijfslasten 41.577 40.294

Bedrijfsresultaat 549 593

Rentebaten 7.5.7 85 133

Uitkomst financiële baten en lasten  85 133

Resultaat uit normale bedrijfsvoering 634 726

Buitengewone post:

Resultaat deelneming Advieskeuze.nl 7.7.1 7 10

Resultaat voor belastingen 641 735

Belastingen 7.5.8 -128 -165

Resultaat na belastingen 513 570
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7.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht    (in duizenden euro’s)

Samengevoegd kasstroomoverzicht

Paragraaf 2015 2014

Resultaat na belastingen 513 570

Gecorrigeerd voor:

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 7.4.1/7.4.2 1.231 1.592

Mutatie voorzieningen 7.4.8 -116 -251

Mutatie werkkapitaal:

Voorraden 7.4.4 -6 17

Vorderingen 7.4.5 -200 286

Kortlopende schulden en overlopende passiva 7.4.9 1.249 -2.224

Latente belastingen 7.4.3 -30 142

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.127 -437

Investeringen in:

Immateriële vaste activa 7.4.1 -695 -25

Materiële vaste activa 7.4.2 -760 -579

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.455 -604

Mutatie liquide middelen 1.185 -471

Liquide middelen 1 januari 20.636 21.106

Liquide middelen 31 december 7.7.2 21.821 20.636

Mutatie 1.185 -471
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ENKELE TRENDS IN 2015 Alles moet zuiniger: 
energie- en waterbesparing

Meer vraag naar ‘connected’ producten: 
ovens, wasmachines, drogers en koelkasten 
die je met een app in de gaten houdt 

Thuis espresso drinken  á la George Clooney 

Verhuizen, en daardoor een stijgende verkoop 
van inbouwapparatuur; ondanks de strengere 
hypotheekeisen

Gezond leven en eten; er zijn dan ook meer 
heteluchtfriteuses, slowjuicers, foodprocessors, 
multicookers en blenders verkocht
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7.2 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 verbindende platform en 

dé vertrouwde stem van en voor consumenten. 

Algemeen

De Consumentenbond, gevestigd op het Enthovenplein 1 in Den Haag, 

gaat bij het opstellen van zijn (geconsolideerde) jaarrekening uit van 

de wettelijke bepalingen voor jaarrekeningen, zoals vastgelegd in 

Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De jaarrekening wordt 

gepresenteerd in euro’s. De grondslagen die worden toegepast voor 

de waardering van de activa en passiva en de resultaatbepalingen zijn 

gebaseerd op historische kosten.

Toelichting op geconsolideerde jaarrekening

In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van de 

Consumentenbond samen met zijn groepsmaatschappijen en andere 

rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen 

of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen 

zijn rechtspersonen waarin de Consumentenbond direct of indirect 

overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over 

de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de 

financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt 

tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct 

kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.

De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop de 

Consumentenbond een overheersende zeggenschap kan uitoefenen 

of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de 

consolidatie betrokken.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge 

vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in 

de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, 

voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de 

Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-

transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een 

bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van 

groepsmaatschappijen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te 

krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep.

De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn:

1    Consumentenbond Holding B.V. (100%)

2    Consumentenbond Participatie I B.V. (100%)

Vergelijking voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling 

zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

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 
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onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

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 

effectieve-rentemethode.

Omrekening vreemde valuta

De uit transacties in vreemde valuta voortvloeiende kosten en 

opbrengsten of vorderingen 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 commercieel haalbaar geachte projecten en worden 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De geactiveerde kosten worden na 

beëindiging van de ontwikkelingsfase afgeschreven over de verwachte 

gebruiksduur, die 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 investeringen. 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, afhankelijk van 

de economische gebruiksduur. Gekochte computerprogrammatuur 

is opgenomen tegen verkrijgingsprijzen. De afschrijvingstermijn van 

computerprogrammatuur bedraagt drie of vijf jaar, afhankelijk van de 

economische gebruiksduur. 

Vaste activa met een verkrijgingsprijs lager dan €1000 worden direct 

ten laste van het resultaat gebracht. Activa in uitvoering worden 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en hierop wordt in het lopend 

boekjaar niet afgeschreven.
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Materieel vast actief       Waarderingsgrondslag    Afschrijvingstermijn

Historische kostprijs 

van de investering

Historische kostprijs  

van de investering minus

de boekwinst op de 

verkoop van het vorige 

bedrijfsgebouw

Verkrijgingsprijzen minus  

lineaire afschrijving  

Verkrijgingsprijzen minus 

lineaire afschrijvingen

Geen

30 jaar

3 tot 30 jaar, afhankelijk van de 

economische gebruiksduur 

3 of 5 jaar, afhankelijk van de 

economische gebruiksduur

Terrein 

Bedrijfsgebouw 

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Computerprogrammatuur

Financiële vaste activa - Deelnemingen

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. Wanneer 20% of meer van de stemrechten 

uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van 

betekenis is. Indien de waardering van een deelneming volgens de 

nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. 

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden 

uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

 

Latente belastingen

Latente belastingposities zijn opgenomen voor belastbare tijdelijke 

verschillen tussen commerciële en fiscale boekwaarden. 

Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale waarde.

Bijzondere waardevermindering of vervreemding van vaste activa 

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld 

op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of 

omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de 

boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. 

De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt 

bepaald door de boekwaarde 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 toekomstige 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.

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen 

zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering 

onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt 

de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet 

mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te 

bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom 

genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 

waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger 

is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste 

van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
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Voorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op 

verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode (‘first in, 

first out’) of lagere opbrengstwaarde, waarbij we rekening houden met 

afwaardering wegens incourantheid.

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

reële waarde, inclusief de transactiekosten. Na eerste verwerking 

worden vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op 

de boekwaarde van de vordering.

Onder vorderingen op deelnemingen is een marktconforme lening 

opgenomen aan Advieskeuze.nl B.V. voor €50.000 (2014: €50.000). Het 

betreft een vastrentende lening met een rentepercentage van 1,0%. De 

resterende looptijd van deze vordering bedraagt contractueel nog 

12 maanden.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met 

een looptijd korter dan twaalf maanden en worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde.

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 waarschijnlijk 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 is vanaf 1 januari 

2013 verdwenen. Voor de deelnemers die per 1 januari 2012 gebruik 

maken van deze regeling, zullen deze rechten behouden blijven tot aan 

pensioendatum.

Overige activa en passiva

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen 

de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen 

specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats 

tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening 

en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze 

referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Operationele leasing

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een 

groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden 

zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden 

verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van 

operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen 

vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-

verliesrekening over de looptijd van het contract.
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Pensioenregeling

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 

verschuldigde 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 werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van 

die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de 

omvang van de verplichtingen betrouwbaar 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) toezeggingen 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 2015 is berekend, rekening houdend met de 

actuele ontwikkelingen van de stijging van de levensverwachting, en 

bedraagt 100,1% (2014: 112,5%).

Het risico van de (beschikbare premie) pensioenregeling ligt volledig bij 

de deelnemers. Op de pensioenen is een voorwaardelijke indexatie van 

toepassing. 

Het Pensioenfonds is per ultimo 2015 geliquideerd en zal de 

opgebouwde aanspraken onderbrengen bij PNO Media. Dit 

voorgenomen besluit ligt nu ter goedkeuring bij De Nederlandse Bank 

(DNB) en binnen enkele maanden zal de DNB hierover een uitspraak 

doen. 

Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen 

reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan 

de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste 

verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten.
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Mary Beekhuizen

 

‘Op het adviescentrum maken wij  

het verschil omdat we persoonlijk 

advies geven. Leden mogen ons 

altijd bellen over zaken die met 

consumentenrecht te maken hebben; 

ook financieel advies behoort tot de 

mogelijkheden. Daarnaast zijn er acties 

waar consumenten op reageren en 

waar tips/aandachtspunten en signalen 

uit voortkomen. Het is onze taak om 

bruikbare informatie door te spelen 

binnen de organisatie. Leden hebben 

recht op een goed advies waar ze mee 

verder kunnen en daar zijn zij blij mee 

en wij ook!’

Familie Gooijer 

 

‘We hebben goede ervaringen met 

overstappen via de Consumentenbond. 

Tweemaal deden we al mee met 

het Energiecollectief. De eerste keer 

leverde dat ons al €300 op, maar de 

aanbieding van een jaar later was tóch 

weer goedkoper!’
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7.3 Resultaatbepalingsgrondslagen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde 

van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het 

jaar. 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. Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten 

geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de 

verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal 

te verrichten diensten.

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de 

arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor 

zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

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 verantwoord. Vergoedingen 

ter compensatie van door de Consumentenbond gemaakte kosten 

worden systematisch als opbrengsten in de staat van baten en lasten 

opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden 

gemaakt.

Belastingen

Met ingang van 1997 valt de Consumentenbond met al zijn activiteiten 

onder de heffing van de vennootschapsbelasting. De belasting over 

het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in 

de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, 

fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover 

niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 

winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens 

wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente 

belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van 

wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening 

houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en 

passiva.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte 

methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de 

liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en 

winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten.



JAARVERSLAG 201564

7.4 Toelichting op de balans

7.4.1 Immateriële vaste activa

De geactiveerde ontwikkelingskosten betreffen extern gegenereerde 

immateriële vaste activa en hebben betrekking op ontwikkeling van de 

website, zoals de Productvergelijker. De post Activa in uitvoering betreft 

de bouw van een nieuwe website en de aanschaf en inrichting van een 

ledenadministratiesysteem. Deze kosten worden lineair over drie jaar 

afgeschreven.

 

7.4.2 Materiële vaste activa

 (in duizenden euro’s)

Bedrijfs-
gebouw en 

terrein

Overige 
vaste  

bedrijfs-
middelen

Activa in 
uitvoering Totaal

Aanschafwaarde 1 januari  
2015 (inclusief boekwinst  
vorig bedrijfsgebouw)

14.066 5.970 28 20.064

Correctie afschrijving 2014 IVA 0 -132 0 -132

Cumulatieve afschrijving tot en 
met 1 januari 2015

-7.300 -4.792 0 -12.092

Boekwaarde 1 januari 2015 6.766 1.046 28 7.840

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen 213 575 0 788

Desinvesteringen -35 -1.117 -28 -1.180

Afschrijving desinvestering 35 1.117 0 1.152

Afschrijving materiële  
vaste activa

-519 -520 0 -1.039

Saldo -306 55 -28 -279

Aanschafwaarde 31 december 
2015 (inclusief boekwinst vorig 
bedrijfsgebouw)

14.244 5.428 0 19.672

Cumulatieve afschrijving tot en 
met 31 december 2015

-7.784 -4.327 0 -12.111

Boekwaarde 31 december 
2015

6.460 1.101 0 7.561

 (in duizenden euro’s)
Ontwikkelings- 

kosten
Activa in 

uitvoering Totaal

Cumulatieve aanschafwaarde 1 januari 2015 1.495 0 1.495

Correctie afschrijving 2014 MVA 132 0 132

Cumulatieve afschrijving tot en met 
1 januari 2015

-1.386 0 -1.386

Boekwaarde 1 januari 2015 241 0 241

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen 0 695 695

Desinvesteringen -251 0 -251

Afschrijving desinvestering 251 0 251

Afschrijving immateriële vaste activa -192 0 -192

Saldo -192 695 503

Cumulatieve aanschafwaarde  
31 december 2015

1.244 695 1.939

Cumulatieve afschrijving tot en met  
31 december 2015

-1.195 0 -1.195

Boekwaarde 31 december 2015 49 695 744
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Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de 

bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. 

De kosten worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord. De 

investeringen in overige vaste bedrijfsmiddelen hebben grotendeels 

betrekking op hardware (€101.000), software (€216.000), inventaris 

(bureaus en bureaustoelen) (€150.000). De investering bij 

bedrijfsgebouw en terrein heeft grotendeels te maken met 

verbouwingskosten (€162.000) en tuinaanleg (€32.000). Als gevolg van 

de controle op aanwezige activa Overige bedrijfsmiddelen, vindt er een 

desinvestering plaats.

Dit betreft activa die reeds volledig waren afgeschreven, maar tot voor 

kort in gebruik waren. De aanschafwaarde van deze activa is verwijderd 

en heeft geen invloed op het resultaat

7.4.3 Financiële vaste activa

Deelnemingen

Ultimo 2015 houdt de Consumentenbond de volgende belangen:

• 100% (2014: 100%) van de aandelen Consumentenbond Holding 

B.V., statutair gevestigd te Den Haag. 

• 100% (2014: 100%) van de aandelen Consumentenbond 

Participaties I B.V., statutair gevestigd te Den Haag. 

• 12% (2014: 12%) van de aandelen van International Consumer 

Research and Testing Ltd. (ICRT), statutair gevestigd in Londen, 

Engeland.

• 40% (2014: 40%) van de aandelen Advieskeuze.nl B.V., statutair 

gevestigd te Loenen. Naar aanleiding van de tegenvallende resultaten 

van Advieskeuze.nl B.V. per ultimo 2014 en een dientengevolge 

negatief eigen vermogen was de waarde van deze deelneming 

volledig afgewaardeerd. De Consumentenbond zal in het eerste 

kwartaal van het nieuwe jaar het belang in Advieskeuze.nl uitbreiden 

van 40% naar 52% en verkrijgt hiermee volledige zeggenschap.

Er hebben in 2015 geen verdere transacties plaatsgevonden. 

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%.

7.4.4 Voorraden

Alle gidsen nemen we direct als kosten. Boeken en cd-rom’s waarderen 

we vijf maanden na uitgifte af tot nihil.

Vordering latente belasting (in duizenden euro’s) 2015 2014

Saldo per 1 januari 177 319

Mutaties 30 -142

Saldo per 31 december 207 177
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7.4.5 Vorderingen

Onder de handelsdebiteuren zijn geen vorderingen opgenomen 

met een resterende looptijd langer dan een jaar. Op de uitstaande 

debiteuren ontvangen we tot en met 28 januari 2016 een bedrag van 

€251.000. Per ultimo 2015 bedraagt de debiteurenvoorziening €7.000 

(2014: €97.000).

Belastingen en sociale premies

Deze vordering heeft voornamelijk betrekking op nog te ontvangen 

BTW voor de aangifte november 2015 (€127.000).

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen voornamelijk bedragen voor 

overstappers uit het Energiecollectief en de Zorgvergelijker. De 

vordering op nog te ontvangen subsidie is in 2015 €556.000 (2014: 

€280.000). Daarnaast registreren we hier de depotbedragen van de 

TNT groep (€5000). Een ander deel van de overige vorderingen betreft 

nog te ontvangen rente van €46.000 (2014: €74.000) over de liquide 

middelen.

Debiteuren (in duizenden euro’s)

Saldo per 31 december 2015 2014

Samenwerkingsverbanden met zusterorganisaties 26 7

Rijk/Provincies/Gemeenten 0 19

Lidmaatschappen en abonnementen 109 210

Samenwerkingsverbanden collectieven 1.030 682

Licenties 151 178

Overige posten 17 159

1.333 1.255 

Lening

Onder vorderingen is een lening opgenomen die verschaft is aan 

Consumentenbond Holding B.V. ter waarde van €50.000 (2014: €50.000). 

Het betreft een renteloze converteerbare lening en heeft een 

resterende looptijd van 12 maanden.

Overlopende activa

Het saldo ultimo 2015 bestaat uit vooruitbetaalde kosten voor 2016. Het 

betreft voornamelijk de kosten voor vervaardiging en verzending van de 

Consumentengids van januari 2016 (€152.000), vooruitbetalingen voor 

nog niet opgeleverde interne projecten (€243.000).

7.4.6 Liquide middelen

De mutatie van de liquiditeiten lichten we toe in het kasstroomoverzicht 

in paragraaf 7.1.3. 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging.

Liquide middelen (in duizenden euro’s)

2015 2014

ABN Amro rekening courant 14.598 13.451

RABO rekening courant 43 68

ING rekening courant 7.180 7.118

Kas 0 0

Saldo per 31 december 21.821 20.637
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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 is vanaf 1 januari 

2013 verdwenen. Voor de deelnemers die per 1 januari 2012 gebruik 

maken 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.

7.4.7 Eigen vermogen

Het resultaat over 2015 van €513.000 positief brengen we na 

goedkeuring van de Raad van Toezicht en vaststelling door de 

Bondsraad in 2016 ten bate 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 ontwikkelingskosten van onderdelen van de website, 

zoals de productvergelijker.

7.4.8 Voorzieningen

60-plusregeling (in duizenden euro's)

2015 2014

Saldo per 1 januari 107 201

Toevoeging 0 3

107 204

Onttrekkingen 68 97

Saldo per 31 december 39 107

Latente belastingschuld (in duizenden euro's)

2015 2014

Saldo per 1 januari 26 166 

Mutaties -20 -140 

Saldo per 31 december 6 26 

Reorganisatie (in duizenden euro’s)

2015 2014

Saldo per 1 januari 273 290 

Toevoeging 0 0 

Onttrekking -28 -17 

Saldo per 31 december 245 273 

Eigen vermogen Wettelijke 
reserve

Algemene 
reserve

Onverdeeld 
resultaat Totaal

(in duizenden euro’s)

Saldo per 1 januari 111 9.353 570 10.034 

Mutaties:

Herrubricering 633 -633 0 0 

Toevoeging resultaat 2014 0 570 -570 0 

Resultaat 2015 0 0 513 513 

Saldo per 31 december 744 9.290 513 10.547 
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(in duizenden euro’s)

Splitsing van de voorzieningen naar looptijd                                    2015 2014

< 1 jaar 60-plusregeling 26 57

> 1 jaar 60-plusregeling 13 50

39 107

< 1 jaar Schuld latente belasting 1 5

> 1 jaar Schuld latente belasting 5 21

6 26

< 1 jaar Reorganisatie 35 34

> 1 jaar Reorganisatie 210 239

245 273

7.4.9 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 

In 2015 neemt het crediteurensaldo toe. De voornaamste schuld per 

einde 2015 betreft reclame-uitingen voor vergelijkers en internet-

zoekwoorden (€864.000), kosten voor uitzendkrachten (€173.000) en 

druk- en verzendkosten voor gidsen en boeken (€357.000).

Belastingen en sociale premies

Deze schuld heeft voornamelijk betrekking op de te betalen BTW 

(€768.000) en loonheffing (€745.000) over december 2015.

Overige schulden en overlopende passiva

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter 

dan een jaar. De post vakantiegeld en vakantiedagen neemt toe doordat 

er minder vakantiedagen zijn opgenomen in 2015. De post nog te 

betalen kosten neemt toe door latere ontvangst van facturen. De post 

vooruit ontvangen subsidies neemt toe door de langere doorlooptijd 

van subsidieprojecten en daarbij behorende verrekening van de 

ontvangen subsidiebedragen. De post Overig betreft een voorziening 

ter correctie van vooruitbetaald servicekosten.

7.4.10 Financiële instrumenten

Algemeen

De Consumentenbond maakt in de normale bedrijfsuitoefening 

gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de vereniging 

blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële 

instrumenten die in de balans zijn opgenomen. 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 

Overige schulden en overlopende passiva (in duizenden euro’s)

Saldo per 31 december 2015 2014

Vakantiegeld en vakantiedagen 1.185 1.126

Nog te betalen kosten 1.577 897

Vooruit ontvangen subsidies 563 467

Overig 230 2

3.555 2.492
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7.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

7.5.1 Contributies

7.5.2 Diverse publicaties

de Consumentenbond verschuldigde betalingen blijven eventuele 

daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de 

desbetreffende instrumenten.

Kredietrisico 

De vorderingen uit hoofde van debiteuren ultimo 2015 bestaan voor 

circa 8% uit contributies van onze leden.

Er zijn geen belangrijke concentraties van kredietrisico’s.

Renterisico

De eigen geldmiddelen zijn rentegevoelig. 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.

7.4.11 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De Consumentenbond is in het kader van de normale bedrijfsuitoefe-

ning als verwerende 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 wor-

den beïnvloed.

Inzake lease- en onderhoudscontracten is de Consumentenbond ulti-

mo 2015 voor €468.000 (2014: €440.000) verplichtingen aangegaan. 

Hiervan heeft €117.000 (2014: €243.000) een looptijd korter dan een 

jaar. Er zijn geen verplichtingen met een looptijd langer dan vijf jaar.

(in duizenden euro’s)

Omschrijving verplichting 
≤ 1 jaar

verplichting >1 jaar 
en ≤ 5 jaar

verplichting 
> 5 jaar

Totaal

Onderhoudscontract 

Kopieerapparatuur

69 277 0 346

Autoleasecontracten 48 74 0 121

117 351 0 468

(in duizenden euro’s)

2015 2014

Contributie 29.114 28.088

Index (2010=100) 111,9 107,9

Aantal leden per 31 december 486.403 491.005

Index (2010=100) 100,7 101,7

 (in duizenden euro's) 2015 2014

Abonnementsopbrengsten Geldgids 1.999 2.036

Abonnementsopbrengsten Reisgids 387 389

Abonnementsopbrengsten Gezondgids 1.112 1.112

Abonnementsopbrengsten Digitaalgids 1.392 1.424

Abonnementsopbrengsten MissPerfect 0 51

Abonnementsopbrengsten Beste Koop vj Kind 2 9

Vrienden 5 0

Losse Publicaties en Ledeninformatie 1.527 1.695

6.424 6.716
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7.5.3 Activiteiten voor derden

Het aandeel van de inkomsten door overheden en andere instanties 

limiteren wij tot maximaal 10% van de totale inkomsten. In 2015 is dit 

aandeel 0,8% (2014: 0,7%).

7.5.4 Services en overstapdiensten

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit inkomsten door advies 

bij prijsvergelijkingen (waaronder Energie, Autoverzekering en 

Zorgverzekering), energieveiling en licentieverkoop.

(in duizenden euro’s) 2015 2014

Europese Commissie 150 43

Ministerie van Economische zaken 0 117

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 0 23

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 47 44

Ministerie van Veiligheid en Justitie 127 41

Overig 108 107

432 375

7.5.5 Personeelskosten

In de personeelskosten verantwoorden we de kosten van de per 

jaareinde nog niet opgenomen vakantiedagen. De toename van de 

kosten is vooral ontstaan door de toename van het aantal medewerkers 

en extra inhuur voor het call centrum.

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

verdeeld:

Hiervan waren evenals in 2014 ook in 2015 geen werknemers 

werkzaam buiten Nederland.

Personeelskosten  (in duizenden euro’s) 2015 2014

Salarissen 12.771 12.226

Pensioenlasten 1.631 1.592

Overige sociale verzekeringen 1.983 2.226

Personeel niet in loondienst 3.913 3.595

Dotatie/onttrekking 60-plusvoorziening -7 3

Overige personeelskosten 572 416

20.863 20.058

Gemiddeld aantal personeelsleden (in fte) 2015 2014

Content, Media & Advies 141 137

Belangenbehartiging & Communicatie 19 19

Financiën, Facilitair & ICT 15 15

Marketing & Business Development 25 22

Overige afdelingen 7 7

207 200
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Vergoeding Raad van Toezicht en Directie

Voor 2015 bedragen de vergoedingen aan de Raad van Toezicht in 

totaal €73.798. De bezoldiging van de Directie voor 2015 bedraagt in 

totaal €194.000. Voor een nadere specificatie van deze post verwijzen 

we u naar paragraaf 4.1.2 en 4.1.4.

7.5.6 Overige bedrijfskosten 

7.5.7 Rentebaten en rentelasten

De Consumentenbond beschikt over een faciliteit bij zowel de ABN 

AMRO Bank als bij de ING.

7.5.8 Belastingen 

(in duizenden euro’s) 2015 2014

Faciliteiten en telefoon 3.909 4.029

Project- en onderzoekskosten 2.665 2.893

Drukwerk- en vervaardigingskosten 2.074 2.411

Porti- en distributiekosten 1.256 1.384

Bijstand en advies 709 399

Lidmaatschap organisaties 548 518

Innovatie 143 268

Werving en promotie 8.171 6.680

19.475 18.582

De belastinglast wordt beïnvloed door de mutatie in de latente 

belastingvordering en -schuld.

7.5.9 Honorarium accountant

De volgende honoraria van de onafhankelijke accountants van 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van 

de Consumentenbond:

Toegerekende kosten in het jaar waarover de diensten zijn verleend, zijn 

€51.000 in 2015 en €59.000 in 2014.

7.5.10  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 2015 geen 

transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke 

grondslag.

 

(in duizenden euro’s) 2015 2014

Commercieel resultaat 641 735

Belastinglast op basis van nominaal tarief 151 23,5% 174 23,7%

Verschil waardering latentie en nominaal tarief -9 -1,4% 6 0,8%

Overig -14 -2,2% -15 -2,0%

128 20,0% 165 22,4%

(in duizenden euro’s) 2015 2014

Onderzoek jaarrekening 51 49

Andere controleopdrachten 0 0

Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 0

Andere niet-controle diensten 0 0

51 85
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7.6 Enkelvoudige jaarrekening per 31 december

7.6.1 Balans per 31 december  (Vóór resultaatbestemming, in duizenden euro’s)  

Activa Paragraaf 2015 2014

Vaste activa

Immateriële vaste activa 7.4.1 744 109

Materiële vaste activa 7.4.2

Bedrijfsgebouw en terrein 6.460 6.766

Overige vaste bedrijfsmiddelen 1.101 1.178

Activa in uitvoering 0 28

7.561 7.972

Financiële vaste activa 7.4.3

Deelneming Consumentenbond Holding B.V. 7.7.1 20 20

Vordering latente belasting 7.4.3 207 177

227 197

Vlottende activa

Voorraden 7.4.4 15 9

Vorderingen 7.4.5

Debiteuren 1.333 1.255

Belastingen en sociale premies 128 124

Overige vorderingen 2.432 2.389

Lening u/g Consumentenbond Holding B.V. 50 50

Overlopende activa 713 638

4.656 4.456

Liquide middelen 7.7.2 21.801 20.616

Totaal activa

35.004 33.359



73

(in duizenden euro’s)                           

Passiva Paragraaf 2015 2014

Eigen vermogen 7.4.7

Algemene reserve 9.290 9.354

Wettelijke reserve 744 109

Onverdeeld resultaat 513 571

10.547 10.034

Voorzieningen 7.4.8

60-plusregeling 39 107

Schuld latente belasting 6 26

Reorganisatie 245 273

290 406

Kortlopende schulden en overlopende passiva 7.4.9

Crediteuren 2.883 1.872

Belastingen en sociale premies 1.708 1.586

Vooruit ontvangen contributies 16.021 16.969

Overige schulden en overlopende passiva 3.555 2.492

24.167 22.919

Totaal passiva 35.004 33.359
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7.6.2 Staat van baten en lasten 

(in duizenden euro’s)

Paragraaf 2015 2014

Contributie 7.5.1 29.114 28.088

Diverse producten 7.5.2 6.424 6.716

Activiteiten voor derden 7.5.3 432 375

Overige bedrijfsopbrengsten 7.5.4 6.156 5.708

Som der bedrijfsopbrengsten 42.126 40.887

Personeelskosten 7.5.5 20.864 20.058

Afschrijvingen immateriële vaste activa 7.4.1 192 525

Bijzondere waardevermindering 7.4.1 0 219

Afschrijvingen materiële vaste activa 7.4.2 1.039 848

Overige bedrijfskosten 7.5.6 19.475 18.582

Som der bedrijfslasten 41.570 40.232

Bedrijfsresultaat 556 655

Rentebaten 7.5.7 85 133

Uitkomst financiële baten en lasten  85 133

Resultaat uit normale bedrijfsvoering 641 788

Buitengewone post:

Resultaat deelneming 7.7.1 0 -52

Resultaat voor belastingen 641 736

Belastingen 7.5.8 -128 -165

Resultaat na belastingen 513 571
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7.6.3 Kasstroomoverzicht

(in duizenden euro’s)

Paragraaf 2014 2013

Resultaat na belastingen 513 571

Gecorrigeerd voor:

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 7.4.1/7.4.2 1.231 1.592

Mutatie voorzieningen 7.4.8 -116 -251

Mutatie werkkapitaal:

Voorraden 7.4.4 -6 17

Vorderingen 7.4.5 -200 286

Kortlopende schulden en overlopende passiva 7.4.9 1.248 -2.223

Latente belastingen 7.4.3 -30 142

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.127 -437

Investeringen in:

Immateriële vaste activa 7.4.1 -695 -25

Materiële vaste activa 7.4.2 -760 -579

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.455 -604

Mutatie liquide middelen 1.185 -470

Liquide middelen 1 januari 20.616 21.086

Liquide middelen 31 december 7.7.2 21.801 20.616

Mutatie 1.185 -470
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7.7.2 Liquide middelen

7.7.3 Eigen vermogen

7.7 Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en
             verliesrekening

Algemene toelichting

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de 

wettelijke bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, 

uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de 

enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn 

gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd 

volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met paragraaf 

7.2 van de geconsolideerde jaarrekening.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor 

de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de in paragraaf 7.2 

en paragraaf 7.3 opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans 

en winst-en-verliesrekening.

7.7.1 Financiële vaste activa

(in duizenden euro’s) 2015 2014

Saldo per 1 januari 20 20

Investeringen 0 52

Resultaat deelnemingen 0 -52

Saldo per 31 december 20 20

Saldo per 31 december  (in duizenden euro’s) 2015 2014

ABN Amro rekening courant 14.578 13.425

RABO rekening courant 43 73

ING rekening courant 7.180 7.118

Kas 0 0

21.801 20.616

(in duizenden euro’s) Wettelijke 
reserve

Algemene 
reserve

Onverdeeld 
resultaat

Totaal

Saldo per 1 januari 109 9.354 571 10.034 

Mutaties:

Herrubricering 635 -635 0 0 

Toevoeging resultaat 2014 0 571 -571 0 

Resultaat 2015 0 0 513 513 

Saldo per 31 december 744 9.290 513 10.547 
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IN 2015 Bespaarden 65.000 mensen samen 
ruim 25 miljoen via het Energiecollectief

Kon je voor het eerst ook 
collectief zonnepanelen inkopen
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Overige gegevens
Voorstel verwerking resultaat

De Bondsraad beslist op 23 april 2016 over de bestemming van het 

resultaat, volgens de statuten, artikel 13b en 13l.

We stellen voor het positieve resultaat over het boekjaar van €513.000 

ten bate van de algemene reserve te brengen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Bondsraad van Consumentenbond  

Verklaring betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de in dit verslag opgenomen jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen 

van Consumentenbond op 31 december 2015 en van het resultaat over 

2015 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland 

geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Wat we hebben gecontroleerd

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2015 van 

Consumentenbond te Den Haag (‘de vereniging’) gecontroleerd. 

De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van 

Consumentenbond en dochtermaatschappijen (samen: ‘de groep’) en 

de enkelvoudige jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit:

• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2015;

• de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 

2015 en

• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen 

voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het 

opmaken van de jaarrekening is Titel 9 Boek 2 van het in Nederland 

geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

 

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, 

waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Consumentenbond zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 

assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 

de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende 

en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van toezicht 

De directie is verantwoordelijk voor:

• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening en 

voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming 

met Titel 9 Boek 2 BW, en voor

• een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht 

om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 

afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of 

de vereniging in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit 

voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel 

moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft 
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TOP 3 VERGELIJKERS 
IN 2015

Autoverzekering: binnen 5 minuten 
tot €250 bespaard

Zorgvergelijker: ruim 686.000 mensen 
raadpleegden onze vergelijker bij het kiezen 
van de best passende polis

Energievergelijker: zelf energie op prijs 
en kwaliteit vergelijken levert een gemiddelde 
besparing van €250 per jaar op
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om de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen 

of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie 

moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 

zou kunnen bestaan of de vereniging haar bedrijfsactiviteiten kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van 

toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vereniging. 

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-

informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Ons 

controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven 

dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een 

redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute 

mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze 

controle niet alle afwijkingen ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan 

als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 

kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis 

van deze jaarrekening nemen.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden 

is opgenomen in de bijlage bij ons rapport.

Verklaring betreffende het jaarverslag en de overige gegevens

Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 

Boek 2 BW (betreffende onze verantwoordelijkheid om te rapporteren 

over het jaarverslag en de overige gegevens):

• dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding 

van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen 

beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, 

en of de door Titel 9 Boek 2 BW vereiste overige gegevens zijn 

toegevoegd. 

• dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 

verenigbaar is met de jaarrekening.

Utrecht, 23 april 2016

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door 

M.H.A. Bauman RA
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