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Voorwoord

In het Verre Oosten stak het coronavirus al de kop 
op, maar in dit deel van de wereld begonnen we nog 
nietsvermoedend aan het jaar 2020. Na de persconferentie 
van onze minister-president Mark Rutte op 12 maart werd 
echter duidelijk dat het virus en al haar gevolgen niet aan 
Nederland voorbij zouden gaan. 

Aan het dringende appèl ‘Blijf thuis’ heeft de Consumentenbond onmid-
dellijk gehoor gegeven. Collega’s werkten vanaf 16 maart vrijwel uitsluitend 
vanuit huis, ook de collega’s van onze serviceafdeling. Dat laatste was een 
prestatie van niveau. De Consumentenbond verkeerde in de gelukkige 
omstandigheid dat iedereen al was voorzien of anders snel kon worden 
voorzien van de juiste hardware (een goede laptop, smartphone en head-
set) en dat alle programma’s, applicaties en bestanden vanuit huis bena-
derd konden worden. Videoconferencing was al langer mogelijk, maar 
tot maart vorig jaar maakten wij daar maar mondjesmaat gebruik van. 
Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. We hebben massaal elkaars 
keukens, boekenkasten, schilderijen en huisgenoten kunnen bewonderen. 
Hoewel we hoofdzakelijk thuis hebben gewerkt het afgelopen jaar, hebben 
we er wel voor gekozen ons kantoor elke dag open te houden. Voor de 
collega’s die om wat voor reden dan ook (die dag) niet thuis wilden of 
konden werken.  

En wat is er hard gewerkt, soms ook echt wel te hard. Collega’s zijn over 
het algemeen net zo productief geweest als in voorgaande jaren: tests zijn 
uitgevoerd, alle tijdschriften lagen op tijd op de deurmat, bedrijven zijn aan 
de tand gevoeld, politici overtuigd van onze standpunten en ons nieuwe 
lidmaatschapsmodel is geïmplementeerd. Terwijl er vaak ondertussen ook 
nog overhoord moest worden, tafels geoefend en dictees gemaakt. En 
dat vanuit 231 woonhuizen en 1 kantoorgebouw, of zoals Mark Friederichs, 
hoofdredacteur van de Consumentengids zei: ‘vanuit 232 filialen’. 

.
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Autolease-collectief. En hoewel er wel veel belangstelling was voor  
e-bikes, zorgden leveringsproblemen ervoor dat we minder consumenten 
aan ons E-bike collectief konden verbinden dan gepland.  

Verderop in dit bestuursverslag is in meer detail te lezen hoe de 
Consumentenbond in 2020 de positie van veel Nederlanders heeft verbe-
terd. Rest ons niets dan alle consumenten te bedanken voor hun vertrou-
wen, voor hun lidmaatschap, maar ook voor alle andere manieren waarop 
zij onze relevantie hebben onderstreept. Via sociale media, onze commu-
nity, door petities te steunen en door deel te nemen aan onze collectieve 
acties. Ook hartelijk dank aan alle vrijwilligers en Bondsraadsleden voor 
hun inzet.  

Een laatste woord van dank is voor onze medewerkers, die in dit onstui-
mige jaar gezamenlijk zo veel mooie en goede resultaten hebben weten  
te behalen.  

    
  

 

Het zal niet verbazen, dat wij in dit jaarverslag met regelmaat zullen ver-
wijzen naar de coronapandemie. We hebben consumenten goed weten 
te helpen met vraagstukken die hiermee te maken hadden of hierdoor 
veroorzaakt werden. Zo gingen consumenten hard op zoek naar infor-
matie over onder andere goede laptops, snellere of goedkopere wifi, 
grote computerschermen en vrieskisten. Het is ons gelukt om ons test-
programma, dat meestal een jaar vooruit wordt gepland, zo veel mogelijk 
aan te passen. Verder hielpen we met vragen over geboekte vliegtickets, 
vakantiehuisjes, pakketreizen, concerten en wat te doen met het sport-
schoolabonnement en/of de kinderopvang. Wij hebben iedereen goed 
kunnen informeren over zijn of haar rechten. En voor betere regelingen 
gezorgd waar het ging om aangeboden vouchers. Het adagium luidde: 
‘Ken je rechten, maar vraag je telkens af of je die wilt afdwingen’.

Verder hebben we meer boeken en gidsen verkocht, meer dan vorig jaar 
en meer dan verwacht. Ook hebben we veel leden en niet-leden gratis 
e-books en artikelen verstrekt om deze coronaperiode door te komen. 

Wij zijn er al met al goed in geslaagd om de relevantie van de 
Consumentenbond voor het voetlicht te brengen en dat hebben we 
verzilverd met een ledengroei. Onze vier nieuwe lidmaatschapsvormen, 
die we vanaf augustus aanbieden, hebben daaraan zeker ook een bijdrage 
geleverd. We zijn uitgekomen op een totale ledengroei van ongeveer 
28.000 ten opzichte van begin 2020. Deze positieve ledenontwikkeling 
zien we terug in de lidmaatschapsomzet, die hoger is dan verwacht. Wel 
is deze omzet wat lager dan in 2019, omdat sinds de introductie van de 
nieuwe lidmaatschappen ook het goedkopere basislidmaatschap wordt 
aangeboden.   

Daarentegen kregen we in de overige omzet te maken met wat 
tegenvallers vanwege corona. Zo was er minder interesse in ons 

Voorwoord

Sandra Molenaar 
Algemeen Directeur

Pieter Broertjes 
Voorzitter Consumentenbond
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Inleiding 
 

De Consumentenbond is in 1953 opgericht en is een vereniging van indi-
viduele leden. Al ruim 67 jaar hebben we een unieke positie in de maat-
schappij. Dat blijkt ook uit onze missie: ‘Wij zijn van en voor consumenten. 
Samen zorgen we dat consumenten vinden wat ze zoeken en krijgen waar 
ze recht op hebben. We maken markten eerlijk en veilig. Zonder winstoog-
merk.’ Dat schept verantwoordelijkheden, voor de organisatie en iedereen 
die er werkt. Onze kernwaarden zijn dan ook: eerlijk, samenwerkend en 
ondernemend.

Bij alles wat we doen, staan we naast en achter de consument. Iedereen 
moet met gemak en zekerheid producten en diensten kunnen kopen en 
gebruiken in een eerlijke en veilige markt.  Wij helpen daarbij door moei-
lijke keuzes makkelijk te maken. We beïnvloeden regelgeving, zien toe op 
de naleving daarvan, we stellen misstanden aan de kaak, we voorkomen 
problemen en lossen ze op. We bieden informatie en complete dienstver-
lening in alle fasen van het koopproces.

Bij dit alles richten we ons op markten waarin de bestedingen en/of risico’s 
hoog zijn, veel fricties spelen en waar we ons ten opzichte van andere 
partijen kunnen onderscheiden. 

Onze adviezen, standpunten en onderzoeken zijn betrouwbaar en we zijn 
open over de manier waarop ze tot stand komen.

De Consumentenbond is een non-profitorganisatie zonder aandeelhou-
ders en zonder winstoogmerk. We ontvangen geen algemene subsidie, 
wel incidenteel een bescheiden subsidie om een bepaald onderzoek 
kostendekkend te kunnen uitvoeren. We accepteren geen vergoedingen 
die onze onafhankelijkheid in gevaar brengen. Al onze inkomsten, die voor 
driekwart afkomstig zijn uit lidmaatschapsgelden, besteden we aan ons 
werk voor consumenten.
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1. Impact van de 
Consumentenbond
In 2020 hebben we vastgehouden aan de strategie om ons 
in te zetten in een beperkt aantal markten waarin we een 
duidelijke meerwaarde kunnen leveren. Want alleen dan 
kunnen we werkelijk het verschil maken en zichtbaar en 
relevant zijn voor grote groepen consumenten. 

Onze inzet op de thema’s digitalisering, gezonde voeding, 
geldzaken en de energietransitie hebben we voortgezet en 
hier en daar zelfs geïntensiveerd. En vanzelfsprekend bleef 
het uitgangspunt dat consumenten ‘waar voor hun geld’ 
moeten krijgen een belangrijke leidraad voor ons handelen. 
Toegevoegd is het thema hulp wanneer het telt: we staan 
consumenten op verschillende manieren bij met financieel 
en juridisch advies.

We hebben een duidelijke strategische keuze gemaakt om het lidmaat-
schap als de belangrijkste toekomstige relatievorm te (blijven) zien. In 2020 
heeft de Consumentenbond een compleet nieuwe lidmaatschapsstructuur 
geïntroduceerd: gedifferentieerd (in prijs en inhoud), laagdrempelig en rele-
vant. De nieuwe lidmaatschappen zijn ontworpen vanuit de behoeften van 
toekomstige leden om zo een grotere doelgroep aan te kunnen spreken. 
Dat heeft geleid tot vier nieuwe lidmaatschappen:

Het Basislidmaatschap: dit laagdrempelige startpunt heeft als belangrijkste 
kenmerk steun voor onze maatschappelijke activiteiten en belangenbehar-
tiging. Hiermee kunnen leden gebruikmaken van onze overstapservices en 
collectieven en korting krijgen op enkele losse producten en diensten. 

Lidmaatschap Kies & Koop: omvat alles om consumenten met gemak 
en zekerheid het juiste product te laten kiezen en kopen. Het is gericht 
op test- en koopinformatie. Ook ontvangen leden alle voordelen uit het 
Basislidmaatschap én de digitale Consumentengids.

Lidmaatschap Geld & Recht: hierbij gaat het om hulp en advies bij finan- 
ciële en juridische vragen. De Consumentenbond biedt zekerheid en helpt 
consumenten om de juiste beslissingen te nemen, zodat ze hun geldza-
ken op orde hebben en weten wat hun rechten als consument zijn. Ook 
ontvangen leden alle voordelen uit het Basislidmaatschap én de digitale 
Consumentengids.

Lidmaatschap Volledig & Vertrouwd: hiermee zijn consumenten verzekerd 
van álle voordelen van de Consumentenbond: alle basisvoordelen, gemak-
kelijk de juiste aankoop doen én de beste hulp bij financiële en juridische 
vragen. En uiteraard de digitale Consumentengids. Een bundeling dus van 
de voorgaande drie lidmaatschapsvormen.

De papieren Consumentengids is voortaan een optionele add-on, exclusief 
voor leden. 
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Tevredenheid
De waardering voor onze bladen is in 2020 weer iets gestegen. Het 
gemiddelde rapportcijfer dat de lezers geven is een 8,0 voor de 
Consumentengids, een 7,9 voor de Geldgids, een 8,1 voor de Digitaalgids 
en een 8,1 voor de Gezondgids.

De Net Promoter Score (NPS) meet klanttevredenheid en klantloyaliteit en 
geeft aan in welke mate de Consumentenbond wordt aanbevolen. De NPS 
van 2020 ligt op gemiddeld 26,3 (n=8162) en varieerde per maand van 22,5 
tot 30,2. In 2018 lag de NPS op 21,4 en in 2019 op 24,8. De NPS van 2020 is 
gemeten onder leden met Volledig & Vertrouwd (gemigreerd) en gewogen 
naar de verhouding met/zonder papieren Consumentengids.

Covid-19
De unieke situatie rondom Covid-19 leidde bij veel partijen tot vragen, onrust 
en dikwijls ook tot problemen en klachten. Bij consumenten, maar ook bij 
media, bedrijven en soms zelfs bij de overheid. In deze roerige periode 
slaagde de Consumentenbond er in hele korte tijd in om zich te onder-
scheiden als dé expert en voorvechter van de rechten van consumenten. 
Dat deden we op veel onderwerpen. Denk aan pakketreizen, vliegtickets, 
accommodaties, vouchers, evenementen, abonnementen, reis- en annu-
leringsverzekeringen, opleidingen en trainingen, pakketbezorging, faillisse-
menten en online winkelen. En dat doen we nog steeds. De impact van wat 
we op dit vlak hebben neergezet is groot: we hebben veel media-aandacht 
gegenereerd en gekregen en veel individuele hulp kunnen bieden via onze 
adviseurs en online informatie.  
 
Verkiezingen
Om de belangen van consumenten zo goed mogelijk op het netvlies van de 
politieke partijen en (aspirant) Kamerleden te krijgen, hebben we in 2020 
een verkiezingsmanifest opgesteld. Hierin gaan we in op de belangrijkste 
consumentenfricties en de oplossingen die wij daarvoor zien. In juli hebben 
we het manifest naar de verkiezingsprogrammacommissies gestuurd en in 
de maanden daarna startte de lobby richting de verkiezingen in 2021.

Impact van de Consumentenbond De waardering voor onze bladen is in 2020 weer iets gestegen. 
Het gemiddelde rapportcijfer dat de lezers geven is een 8,0 voor 
de Consumentengids, een 7,9 voor de Geldgids, een 8,1 voor de 
Digitaalgids en een 8,1 voor de Gezondgids.
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1.1  Media-aandacht

Relevantie is zeker niet alleen in cijfers uit te drukken, maar op basis van de 
meetbare resultaten kunnen we wel vaststellen dat de Consumentenbond 
in 2020 relevant was. Zo zijn we in dit jaar maar liefst 89 keer genoemd in 
Kamerstukken, is ons ledental toegenomen en waren we vaak aanwezig in 
de media. 

In de media       

2020 2019

Landelijke tv 129 122

Landelijke radio 89 140

Landelijke dagbladen 423 595

Online media 32.729 33.440

De online media-aandacht vertegenwoordigde een waarde van ruim €218 
miljoen (bron: Clipit). In 2019 was dit ruim €50 miljoen. De mediawaarde is 
dus toegenomen. Dat heeft mogelijk te maken met positievere sentimen-
ten, nadrukkelijker genoemd zijn in berichtgeving en op grotere nieuwssites 
(zoals nu.nl).

De mediawaarde van de landelijke en regionale printmedia is in 2020 ook 
toegenomen. 

Video
Al konden we minder video’s maken door de coronacrisis, toch hebben we 
het een en ander kunnen draaien. 

We hebben 75 video’s gemaakt die in totaal 159.880 uur (6661 dagen) 
bekeken zijn.

keer op          
landelijke tv

129
keer op 

landelijke radio

89
keer in landelijke  

dagbladen

423
keer in online 

media

32.729

4.400.000
 

YouTube-views

Best scorende 
video 

VanMoof S3 e-bike

Bekijk videoBekijk video’s

75 video’s 
159.880 uur 

 bekeken 

89 keer 
genoemd in 

Kamerstukken 

1.1  Media-aandacht

https://www.youtube.com/watch?v=l9SVHF78xXA?icmp=bestevan2020_bodytekst_tekstlink_videovanmoof
https://www.youtube.com/watch?v=l9SVHF78xXA?icmp=bestevan2020_bodytekst_tekstlink_videovanmoof
https://www.youtube.com/user/consumentenbond?icmp=bestevan2020_bodytekst_tekstlink_youtube
https://www.youtube.com/user/consumentenbond?icmp=bestevan2020_bodytekst_tekstlink_youtube
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De videoreview over de VanMoof S3 e-bike is het meest bekeken. Onze 
YouTube-video’s zijn ruim 4,4 miljoen keer bekeken. 

Twee voorbeelden van populaire video’s zijn de waarschuwing voor Chinese 
camera’s en de tips voor thuiswerken. Bij de eerste ging het met name 
om consumenten bewust maken van de risico’s en ze tips geven. Bij de 
tweede bereikten we met onze adviezen een grote groep mensen met dit 
actuele thema.

Sociale media  
6.700.000 weergaven op Twitter
57.748.423 weergaven op Facebook
520.000 was het totale bereik van alle posts op Instagram

De meest bekeken posts gingen over:
• Veelgestelde vragen over de CoronaMelder-app
• Onze Facebook-actie
• Mondkapjes tijdens corona
• Reis geannuleerd door corona? Onze tips

Onze Community 
Unieke bezoeken: 2.866.442
Page views: 3.777.713
Topics: 1753
Reacties: 18.256
Nieuwe leden: 4388
Totaal aantal leden: 65.736

Op bijna 95% van alle topics op onze community volgt minimaal 1 reactie, 40% 
krijgt meer dan 5 reacties en 20% meer dan 10 reacties.
Bij de Consumentenbond-onderwerpen wordt gemiddeld minstens 1,5 bericht 
geplaatst. In de beste categorie gemiddeld 9,7 berichten. 

Media aandacht

Community

1753 topics

18.256 reacties
3.770.000

Community 
page views

65.736
aantal 

Community-leden

57.700.000
Facebook  

page views

6.700.000
Twitter 

page views
bereik van posts  

op Instagram

520.000

https://www.youtube.com/watch?v=l9SVHF78xXA?icmp=bestevan2020_bodytekst_tekstlink_videovanmoof
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Media aandacht

De top 3 is al jaren:
1. Computers & Elektronica
2. Geld & Verzekeringen
3. Woning & Huishouden 

Dit jaar introduceerden we een nieuwe subcategorie voor alle vragen, 
opmerkingen en berichten over corona. In minder dan een jaar tijd ver-
overde deze subcategorie de tweede plaats in de top 3 (in totaal 2172 
reacties). Naast het Coronasubforum zijn er in 2020 nog drie nieuwe subfora 
gelanceerd: Privacyloket, Online Oplichting en Gezonde Keuze. 

E-mail 
Inmiddels bereiken we 1,7 miljoen leden en niet-leden met onze nieuwsbrie-
ven en e-mail-campagnes. De Consumentenbond Nieuwsbrief wordt weke-
lijks verstuurd naar 725.000 mensen (leden en niet-leden). 
Speciale e-mailacties waren er rond Facebook (180.000 aanmeldingen), 
Black Friday (30.000 mensen geholpen met Beste Deal Alert) en onze 
Zorgcampagne (194.000 deelnemers ZorgAlert).

Campagnes
Met de Thuiszitcampagne hebben we in april/mei de Energievergelijker, het 
E-bike collectief en Grip op je basisuitgaven onder de aandacht gebracht. 
Via de tv bereikten we 77% van de 25-plussers in Nederland en ruim de helft 
van alle 25- tot 40-jarigen.

Met al onze campagnes, naast de Thuiszitcampagne zijn dat de 
Vergelijkcampagne, Black Friday en de Zorgcampagne, hebben we ruim  
12 miljoen Nederlanders bereikt. 

1  Computers & Elektronica
2  Geld & Verzekeringen
3  Woning & Huishouden 

Top 3
Community

 
leden en niet-leden  

bereiken we met onze  
e-mail-campagnes  
en nieuwsbrieven

1.700.000
Consumentenbond 

Nieuwsbrieven 
verzenden we wekelijks

725.000 194.000
deelnemers  

ZorgAlert

12.000.000
Nederlanders bereikt met al 

onze campagnes
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1.2  Belangrijke thema’s

Energieslim wonen
Pagina 42

Waar voor je geld
Pagina 46

Hulp wanneer het telt
Pagina 52

Grip op je basisuitgaven
Pagina 32

Slim en veilig digitaal
Pagina 26 De thema’s waar we als Consumentenbond vooral op 

inzetten zijn Slim en veilig digitaal, Grip op je basisuitgaven, 

Grip op je gezondheid, Energieslim wonen, Waar voor je 

geld en Hulp wanneer het telt. Binnen deze zes thema’s 

neemt duurzaamheid een belangrijke rol in. Dat hebben we 

in het navolgende herkenbaar gemaakt met een symbool.

Consumenten hechten steeds meer waarde aan duur-

zaamheid. Inmiddels vinden twee op de drie consumen-

ten deze informatie van belang bij het maken van hun 

keuze. Denk aan de CO2-afdruk en de repareerbaarheid 

van een product en de verantwoordelijkheid die een 

onderneming neemt voor het milieu in woord en daad. 

Plus de manier waarop wordt omgesprongen met kin-

derarbeid. We hebben het thema duurzaamheid in 2020 

dan ook zo veel mogelijk in onze werkzaamheden geïnte-

greerd. Door duurzaamheid steeds meer mee te nemen in 

onze tests, en door bedrijven en overheden uit te dagen 

zich in te spannen voor een duurzamere economie.

Grip op je gezondheid
Pagina 38
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Slim en veilig digitaal
Bij Slim en veilig digitaal ligt de nadruk op privacy en ‘internet of 
things’ en op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de technologie. 

Privacymeter gestart 
De Consumentenbond startte met de Privacymeter. Hiermee kunnen con-
sumenten in één oogopslag zien of een online aanbieder van producten en 
diensten zich aan de privacyregels houdt.

Met de Privacymeter onderzochten we: datingsites, drogisterijen, aanbie-
ders van DNA-test, videobel-apps, banken en supermarkten. In alle onder-
zoeken stuitten we op onregelmatigheden. Door de druk op te voeren rich-
ting aanbieders heeft gemiddeld 50% zijn privacyvoorwaarden verbeterd. 

Compensatie bij ‘bankspoofing’
We hebben ons met succes ingezet voor volledige compensatie van 
slachtoffers van ‘bankspoofing’ door de banken. Het gaat hier om iden-
titeitsfraude, waarbij criminelen zich voordoen als een medewerker van 
je bank. Banken waren aanvankelijk niet bereid om de honderden gedu-
peerde klanten tegemoet te komen. De Consumentenbond heeft bij de 
banken, Kamerleden en de minister van Financiën aangedrongen op 
volledige compensatie. Onder grote politieke druk gaan de banken schade 
door bankspoofing alsnog vergoeden. 

In 2018 en 2019 kreeg 1 op de 6 consumenten te maken met bankfraude 
of een poging daartoe. Dat blijkt uit onze enquête onder meer dan 11.000 
panelleden. Bij 276 panelleden (ruim 2%) werd daadwerkelijk geld afhandig 
gemaakt. In sommige gevallen gaat het om duizenden euro’s. Dergelijke 
schade zeggen de banken meestal te vergoeden, tenzij de klant ‘grof nala-
tig’ is geweest door bijvoorbeeld zijn bankgegevens te delen met derden. 
Dat staat in de veiligheidsvoorschriften die alle banken in Nederland han-
teren. Maar dit geeft te veel ruimte voor interpretatie. Daarom hebben we 
in 2020 een vuist gemaakt voor vergoeding bij oplichting, met als voorlopig 
resultaat dus de toezegging van banken om over te gaan tot compensatie 
bij bankspoofing.

Facebook in de fout
Facebook heeft de privacy van zijn gebruikers geschonden. Het bedrijf 
verzamelde veel privédetails van haar gebruikers, zoals geslacht, leeftijd 
en woonplaats, en wat ze deelden met vrienden. 

Daarnaast verzamelde het bedrijf informatie over welke apps consumen-
ten gebruikten en volgde hun surfgedrag buiten het platform. Facebook 
deelde deze zeer persoonlijke informatie met diverse app-makers. Daarom 
willen wij Facebook dwingen consumenten te compenseren. We strijden 
hiervoor samen met de Data Privacy Stichting. Al 180.000 consumenten 
meldden zich aan. 

Met respectievelijk 279.000 en 141.000 unieke bezoekers zijn de aan-
meldpagina en de landingspagina van de Facebook-campagne de best 
bezochte actiepagina’s in 2020. 

Bescherming bij fraude via webwinkels
Uit onze steekproef bij 30 webwinkels bleek dat klanten van 5 populaire 
webwinkels niet goed zijn beschermd tegen bestelfraude met gelekte of 
geraden wachtwoorden. Criminelen kunnen met een gestolen of geraden 
wachtwoord een bestelling doen. Vervolgens kunnen ze het bezorgadres 
veranderen in hun eigen adres en gebruikmaken van de mogelijkheid om 
achteraf te betalen. De gedupeerde ontvangt dan geen bestelling, maar 
wel de rekening. De meeste winkels gaan onze beveiligingssuggesties 
doorvoeren, zodat consumenten beter beschermd zijn tegen fraude. Dat 
voorkomt schade bij honderdduizenden consumenten.

Google weert misleidende advertenties
In reactie op onze publicaties en kritische vragen verwijdert Google 
advertenties van commerciële websites en dubieuze bemiddelaars voor 

180.000 consumenten sluiten 
zich aan bij Facebook actie
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Slim en veilig digitaal

het aanvragen van toeslagen, verklaringen en andere overheidsdiensten 
uit de zoekmachine. Deze advertenties verdringen de officiële loketten, 
die vaak geen of veel minder kosten rekenen. Het gaat bijvoorbeeld om 
verklaringen omtrent gedrag, zorg- of huurtoeslagen of het overschrijven 
van een kenteken in het RDW-register. 

Er zijn tientallen ‘bemiddelingssites’ actief die geld rekenen voor een 
service die weinig of niets voorstelt. Je komt er terecht door te googelen 
op een overheidsdienst of -loket. In de advertenties die bovenaan en in de 
zoekresultaten staan, vind je dan sites die lijken op de officiële overheids-
website. Consumenten betalen voor deze diensten vaak onnodig tientallen 
euro’s meer dan wanneer ze direct de website van de overheidsdienst 
gebruiken.

Naar de rechter in Google-zaak
Al 2 jaar zijn we met Google in discussie over de stiekeme opslag van 
locatiegegevens van gebruikers. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
verschuilt zich steeds achter de Ierse toezichthouder, die de leiding heeft 
genomen in het onderzoek. Maar dat is niet terecht. De AP is gewoon aan 
zet, maar doet niets. Iedere drie maanden scheept de toezichthouder 
consumenten opnieuw af met een nietszeggend briefje van drie regels. 
Daarom stapt de Consumentenbond nu naar de rechter. Met de procedure 
willen we afdwingen dat de AP alsnog een besluit neemt en Google op de 
vingers tikt voor het onrechtmatig verzamelen van locatiegegevens van 
miljoenen gebruikers. 

Cyberhulplijn gelanceerd
We zagen in de loop van het jaar een grote toename in het aantal meldin-
gen van slachtoffers van cybercriminaliteit, zoals helpdeskfraude, phishing 

of hacks. Daarom zijn we in november de Cyberhulplijn gestart. Via deze 
dienst geven experts telefonisch advies en kijken op afstand mee met 
de gedupeerde consument. Ze onderzoeken de oorzaak, proberen de 
schade te beperken en helpen problemen op te lossen. In de laatste 2 
maanden van 2020 hebben we al 50 slachtoffers kunnen helpen.

Europese samenwerking Nintendo Switch
Samen met negen andere Europese consumentenorganisaties heb-
ben we opgeroepen om problemen met de controller van de Nintendo 
Switch te melden. Dat heeft ruim 20.700 klachten opgeleverd. Alleen al 
bij de Consumentenbond kwamen in korte tijd meer dan 9200 meldingen 
binnen. Uit alle meldingen blijkt dat 95% van de consumenten binnen 2 jaar 
na aankoop last kreeg van een productstoring. Bijna 74% kocht daarop een 
nieuwe controller. Ondanks alles blijft Nintendo dit ondeugdelijke product 
verkopen. Dat is onaanvaardbaar. De deelnemende consumentenorgani-
saties en de koepelorganisatie BEUC hebben de nationale toezichthouders 
en de Europese Commissie opgeroepen om in te grijpen.

Veiligheidseisen voor slimme apparaten
De Consumentenbond heeft 7 veiligheidseisen geformuleerd voor slimme 
apparaten. Dit zijn apparaten die verbonden zijn met internet. Bijvoorbeeld 
een router, een wifi-babyfoon of een slimme deurbel. Je moet erop kun-
nen vertrouwen dat deze apparaten veilig zijn, dus dat anderen bijvoor-
beeld niet kunnen meekijken of -luisteren. Veel fabrikanten zien internet-
veiligheid als een sluitpost. Wij vinden dat je fabrikanten aansprakelijk moet 
kunnen stellen voor de digitale veiligheid van hun producten.

Door onze publicaties zijn onveilige producten verbeterd, uit de handel 
gehaald of hebben consumenten het product kunnen omruilen voor een 
veiliger alternatief. 

 

Nieuw: Cyberhulplijn 
50 slachtoffers geholpen
in 2 maanden tijd
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Grip op je basisuitgaven
De basisuitgaven voor onder andere je huis, auto en verzekeringen 
houd je liefst zo laag mogelijk. Met onze praktische hulp is het 
makkelijker om de beste keuze te maken, zodat die aansluit bij je 
wensen en zo voordelig mogelijk is. 

Besparingen 
Met het Autolease-collectief, E-bike collectief, Energiecollectief, de 
Verzekeringvergelijkers, de Energievergelijker en de Internet- en TV 
Vergelijker hebben we consumenten geholpen met besparingen en een 
kwalitatief goed aanbod.

Auto en e-bike
In de tweede helft van 2020 ging het bij bijna een kwart van de private 
lease auto-aanvragen om een elektrische of (plug-in) hybride auto. Een 
verdubbeling ten opzichte van de eerste helft van 2020 toen dit nog 12% 
van de aanvragen was. 

Over het hele jaar waren er 4032 aanvragen voor private lease auto’s, dat is 
een daling van 20% ten opzichte van 2019 (5080 aanvragen). Deze daling is 
bijna helemaal toe te schrijven aan de effecten van de coronacrisis. 

Voor het E-bike collectief waren er 838 aanvragen. Helaas waren er door 
de coronapandemie veel leveringsproblemen met de e-bikes.

Telecom
We ontvingen in 2020 6520 aanvragen voor het overzetten van internet, 
televisie en/of telefonie via onze dienst. 

In maart ten tijde van de eerste lockdown stond het artikel ‘Hoe werkt 
Skype’ met 39.896 unieke bezoekers met stip op 1 van de best bezochte 
artikelen. Maar in april werd dit ruimschoots overtroffen door het artikel 
‘Gratis videobellen via internet’ met 75.684 unieke bezoekers. 

Verzekeren, betalen, sparen
De teller stond aan het eind van 2020 op 4517 aanvragen voor autoverze-
keringen en 6801 voor woonverzekeringen (inboedel, opstal en aansprake-
lijkheid particulieren).

Zorg
Bij ons webinar over zorg hadden we plek voor 1000 inschrijvingen. Dat 
aantal was al twee dagen voor die tijd bereikt.  
Het aantal inschrijvers dat daadwerkelijk meedoet aan een webinar ligt in 
de praktijk op gemiddeld 33%, maar was bij ons 43%. De gemiddelde deel-
nametijd lag op 31 minuten, gezien de totale duur van 38 minuten is dit 82%.

Ons dossier zorgverzekeringen had in november en december ruim 1,5 
miljoen bezoekers. We kregen 11.340 aanvragen voor een zorgverzeke-
ring in 2020.

De e-mailreeks ZorgAlert is dit jaar naar 194.000 mensen verstuurd.

Energie
In totaal hebben we bijna 70.000 mensen helpen overstappen via één van 
onze drie diensten (Energievergelijker, Energiecollectief en Zekergroen 
Energiecollectief). Zo hebben we veel consumenten kunnen helpen aan 
een goedkoper en/of groener energiecontract.

De gemiddelde besparing met het Zekergroen Energiecollectief (van 
Consumentenbond en Natuur & Milieu) is in drie jaar gemiddeld zo’n €900. 
Dat bleek uit het aanbod van Greenchoice, Pure Energie en Vandebron. 
Bij de eerste editie van dit groene collectief zijn bijna 3500 consumenten 
overgestapt naar een driejarig contract bij een duurzame leverancier. 

Ons dossier zorgverzekeringen 
had in november en december 
ruim 1,5 miljoen bezoekers
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Introductie Voordeelcoach-app

Om consumenten inzicht te geven in en te laten besparen op hun ver-
zekeringen en energiecontracten zijn we in november gestart met de 
Voordeelcoach-app. Consumenten kunnen al hun contracten uploaden in 
de app, zodat alles bij elkaar staat op één plek. De Voordeelcoach is niet 
alleen administratief handig, maar werkt ook als een digitale adviseur. De 
app geeft inzicht in de meest geschikte verzekeraars en energieleveran-
ciers en geeft een seintje wanneer het interessant is om over te stappen. 
Oversluiten en schades afhandelen kan ook via de app.

Grip op je basisuitgaven

838
aanvragen 

e-bike

11.340
aanvragen 

zorgverzekering

4032
aanvragen 

private lease auto
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Wij zorgen dat het aanbod van voedings- en zelfzorgmiddelen 
verbetert en dat consumenten bewust de voor hen juiste keuzes 
kunnen maken.

Grip op je gezondheid

Strijd tegen suiker en zout
Het jaar 2020 stond voor een belangrijk deel in het teken van onze strijd 
tegen suiker. Uit een enquête onder onze panelleden blijkt dat 91% het een 
goede zaak vindt als fabrikanten minder suiker en zout aan verpakte voe-
dingsmiddelen toevoegen. Een groot deel van de consumenten geeft aan 
dat fabrikanten daarvan nu te veel gebruiken. Ruim driekwart wil dan ook 
dat fabrikanten worden verplicht om minder zout en suiker toe te voegen. 

Misleidende verpakkingen
Ook in 2020 hebben we veel aandacht besteed aan misleidende claims op 
verpakkingen van voedingsmiddelen. Zo constateerden we dat er aan veel 
fruitdrankjes voor kinderen zo veel suiker is toegevoegd dat ze niet gezond 
zijn, hoewel de verpakking anders suggereerde. Hiertoe berekenden we 
de Nutri-Score van 30 drankjes. Meer dan de helft scoorde een oranje 
D of een rode E. Niet alleen bij suiker zijn de verpakkingen nogal eens 
misleidend. Zo stelden we vast dat veel fabrikanten hun product volkoren 
noemen terwijl maar een deel van het gebruikte meel volkoren is. Met onze 
onderzoeken en publicaties zetten we fabrikanten onder druk om te stop-
pen met misleidende teksten op verpakkingen. Over onze bevindingen 
hebben we regelmatig overleg met toezichthouder NVWA.

Vitamines en supplementen
De test van vitamine D viel samen met extra belangstelling voor deze vita-
mine in verband met corona. Van de 58 onderzochte potjes bleken er 33 te 
veel vitamine D te adviseren.  
Ook onderzochten we vitamine B12-supplementen. Veganisten en vege-
tariërs kunnen baat hebben bij vitamine B12. Maar de 15 geteste producten 
bevatten onnodig veel B12 en raden we niet aan.

Persoonlijke verzorging
Voor het eerst namen we de milieu-impact mee in ons jaarlijkse onderzoek 
van zonnebrandmiddelen. Zonnebrandmiddelen bevatten steeds minder 
hormoonverstorende stoffen en allergenen. Wel bevatten veel producten 
ingrediënten die slecht zijn voor het milieu. De Consumentenbond roept 
fabrikanten op hun producten milieuvriendelijker te maken.

Ook hebben wij 75 soorten deodorant en antitranspirant gecontroleerd 
op ingrediënten die een negatieve invloed kunnen hebben op gezondheid 
en milieu. Zodat consumenten een verantwoorde keuze kunnen maken. 
Natuurlijk zien we het liefst dat fabrikanten zulke stoffen zo min mogelijk 
gebruiken. We troffen een paar deo’s aan die het goed doen op dit gebied. 
Maar helaas zijn er ook veel exemplaren waarvoor fabrikanten meer dan 20 
mogelijk schadelijke stoffen hebben gebruikt. 

Zelfzorg
De Consumentenbond wil al langer dat supermarkten die zelfzorgmedicij-
nen verkopen ervoor zorgen dat er (assistent)drogisten fysiek in de winkel 
aanwezig zijn. De Raad van State gaf ons gelijk, en oordeelde in novem-
ber dat supermarkten bepaalde zelfzorgmedicijnen, zoals diclofenac en 
naproxen, niet mogen verkopen als er geen deskundig personeel in de 
winkel aanwezig is voor voorlichting. De Consumentenbond is blij met deze 
uitspraak over UAD-geneesmiddelen (Uitsluitend Apotheek Drogisterij).

Zonnebrandmiddelen bevatten steeds 
minder hormoonverstorende stoffen

Meer dan de helft van de  
30 fruitdrankjes voor 
kinderen kreeg als  
Nutri-Score een oranje D 
of rode E.
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In elk huishouden is energie niet alleen een stijgende kostenpost, 
maar ook een onderwerp dat steeds ingewikkelder wordt en 
vragen oproept. Wij helpen met besparen en geven informatie over 
duurzaamheid.

Energieslim wonen 

Meer transparantie op stroommarkt
Energieleveranciers moeten transparanter zijn over de herkomst van 
hun ingekochte stroom. Dat vindt ook de Tweede Kamer, die een motie 
van D66 en CU aannam. Deze motie volgde op de Stroomranking van de 
Consumentenbond, Natuur & Milieu en WISE.

Bij veel leveranciers is er een groot verschil tussen de stroom die zij leveren 
aan klanten en de stroom die ze inkopen op de stroommarkt. Dat bleek 
uit onderzoek van de Consumentenbond naar de duurzaamheid van 
stroomleveranciers. De ingekochte elektriciteit is voornamelijk grijs en 
deze ‘vergroenen’ de stroomleveranciers met los bijgekochte certificaten, 
zogenoemde Garanties van Oorsprong (GvO’s). Deze vorm van inkoop 
draagt nauwelijks bij aan een toename van de duurzame energieopwek-
king in Nederland. Maar leveranciers lijken zo wél heel duurzaam, omdat op 
hun stroometiket dan ‘groene stroom’ staat. 

Met ons nieuwe Zekergroen Energiecollectief is het voor een grote groep 
consumenten gemakkelijk om een echt duurzame keuze te maken.

Manifest tegen Warmtewet 2.0
In juni bood een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, waar-
onder de Consumentenbond, de Tweede Kamer een manifest aan tegen 
de nieuwe Warmtewet. Het wetsvoorstel bevoordeelt nu te veel de grote 
warmteleveranciers en zet kleine initiatieven buitenspel. Wij vinden het 
belangrijk dat de nieuwe Warmtewet ruimte geeft aan initiatieven van 
energie-coöperaties die kleinschalige en open warmtenetten stimuleren. 
Dat leidt tot meer marktwerking, betrokkenheid en meer keuzevrijheid. En 
dat stimuleert weer de broodnodige concurrentie waardoor innovatieve, 
duurzame warmtenetten sneller en goedkoper worden uitgerold.

Het Cv-ketel collectief
Circa 2500 consumenten hebben via ons een cv-ketel gekocht of gehuurd: 
70% koos voor koop en 30% voor huur. Voordelen van ons collectief zijn de 
kwalitatief goede ketel inclusief een service-abonnement en wie van het 
gas af wil of moet kan onder gunstige voorwaarden de ketel inleveren. 

Tv-serie Green Make Over
In oktober startte het woon- en lifestyleprogramma ‘Green Make Over’ op 
SBS6. Samen met haar team van experts schiet programmamaker Gwen 
Jansen 10 huishoudens en 2 scholen te hulp. Zij krijgen een groene make-
over en praktische tips om te besparen op energie en om winst te boe-
ken op wooncomfort, leefplezier en gezondheid. Het programma wordt 
gemaakt in samenwerking met de Consumentenbond, Milieu Centraal en 
TonZon. Zo helpen we consumenten om geld te besparen en informeren 
we hen over wat echt duurzaam is en wat niet. 

2500 consumenten hebben via ons 
een cv-ketel gekocht of gehuurd
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Testresultaten
In 2020 hebben we meer dan 1500 producten getest in 59 
productcategorieën.

Het grootste deel van deze testinformatie is beschikbaar in 
Productdossiers op de website, waarbinnen de Productvergelijker het 
kloppend hart vormt met productspecificaties, Testoordelen, expert- 
reviews, consumentenreviews en actuele winkelprijzen.  

Het bezoek aan de Productdossiers nam met 20% toe naar bijna 22,5 mil-
joen bezoeken. De top 10 van bezochte dossiers staat hieronder. 

Op basis van marktontwikkelingen en de consumentenvraag stelt de 
Consumentenbond jaarlijks een testprogramma vast. Dit jaar werden 
enkele nieuwe Productdossiers toegevoegd over inductiekookplaten, 
robotstofzuigers en steelstofzuigers. 

Naast deze producten die continu getest worden, zijn er diverse eenmalige 
tests uitgevoerd. De populairste artikelen daarvan waren in 2020: koeken-
pannen met anti-aanbaklaag (bezoek 72.000), zonnebrandmiddelen SPG 
30+ (69.000), dekbedden (60.000) en deurbellen met camera (42.000). 

Op basis van de actualiteit is ook (internationaal) beschikbare testinfor-
matie gepubliceerd, bijvoorbeeld over ventilatoren tijdens de hittegolf 
deze zomer. 

Sinds de eerste coronamaatregelen medio maart nam het bezoek aan een 
groot aantal Productdossiers snel toe. Online kopen werd meer en meer 
de standaard. Er was vooral veel interesse in producten voor thuiswerken 
(zoals beeldschermen, laptops, printers en koptelefoons). Inspelend op 
de actualiteit is een speciale verzamelpagina ‘Thuiswerken’ gemaakt, met 
informatie over het inrichten van een goede thuiswerkplek. 
In april/mei werd er veel gezocht naar producten die te maken hebben 
met voorjaar/klussen (zoals hogedrukreinigers) en in de zomer zagen we 
een piek bij de elektrische fietsen en fietsdragers. In het vierde kwartaal 
volgde opnieuw een groeispurt toen de coronamaatregelen werden 
aangescherpt.

Ook een redactionele samenwerking tussen de Consumentenbond en 
NU.nl heeft bijgedragen aan de groei. Wekelijks zijn twee redactionele 
artikelen over geteste producten gepubliceerd op NU.nl met verwijzingen 
naar onze website voor meer informatie. De artikelen werden meer dan 
8,9 miljoen keer bekeken en zorgden voor ruim 650.000 bezoeken aan 

We helpen consumenten om zo gemakkelijk mogelijk en met zo veel 
mogelijk zekerheid de juiste producten te kiezen en kopen.

Waar voor je geld

2.081.862

1.362.369

1.335.816

1.202.269

1.170.351

1.073.848

999.743

839.703

739.141

679.944

1. Televisies
2.  Elektrische fietsen
3.  Laptops
4.  Wasmachines
5.  Smartphones
6.  Matrassen
7.  Stofzuigers
8.  Espressomachines
9.  Vaatwassers
10. Printers

De top 10 best bezochte productdossiers:

Bezoek productdossiers
22,5 miljoen, 20% toename



Jaarverslag 202048 49.

Waar voor je geld

onze Productdossiers. Zo kwamen de tests van de Consumentenbond 
wekelijks bij een breed publiek onder de aandacht.

Informatie over de duurzaamheid van producten was al langer in diverse 
Productdossiers beschikbaar. Maar nu nemen we voor steeds meer 
productdossiers in de Productvergelijkers een filter ‘duurzame keuze’ op, 
onder andere bij wasmachines, wasdrogers, smartphones en koelkasten. 
Het is zo mogelijk om in één keer eenvoudig producten te selecteren op 
duurzaamheid. Er is ook een speciale verzamelpagina over duurzaamheid 
gemaakt en deze wordt stap voor stap aangevuld.

Webwinkeldoorkliks
Binnen de Productdossiers kunnen bezoekers producten ook vergelijken 
op prijs bij verschillende winkels. Daarbij kunnen ze ook direct tot aan-
koop bij een winkel overgaan. Het aantal van deze zogenoemde webwin-
keldoorkliks nam in 2020 met 49% toe naar ruim 977.000. We slagen er zo 
goed in om testinformatie te geven én het product met één klik te kunnen 
aankopen. Je hoeft dus niet meer te zoeken waar je het voor de beste prijs 
kunt kopen.

Black Friday
Om consumenten te helpen in al het aanbiedingengeweld tijdens Black 
Friday is een grootschalige campagne uitgevoerd. Daarmee onderschei-
den we goede deals van nepdeals en stimuleren we om producten met 
korting voorafgaand aan de koop nog te vergelijken op testinformatie. De 
informatie over hoe je op zoek gaat naar de ‘beste deal’ is op een speciale 
pagina op de website gezet. Met bijna 55.000 webwinkeldoorkliks in de 
Black Friday-week werd een nieuw record gevestigd.

De campagne is onder de aandacht gebracht via radio, social media, 
nieuwsbrief en community. De échte koopjesjagers konden zich aan-
melden voor een dagelijkse ‘Beste Deal Alert’ via e-mail tijdens de Black 
Friday-week. Meer dan 30.000 consumenten hebben dat gedaan.

Webwinkeldoorkliks
977.000, 49% toename

172.551

58.806

57.646

47.953

47.386

44.776

43.385

39.285

34.232

29.434

29.434

26.042

23.771

22.825

18.621

1. Televisie
2.  All-in-one printer
3.  Wasmachine
4.  Smartphone
5.  Espressomachine
6.  Laptop
7.  Stofzuiger
8.  Wasdroger
9.  Koptelefoon
10.  Inbouwvaatwasser
11. Tablet
12. CV-ketel
13. Smartwatch
14.  Elektrische tandenborstel
15.  Wireless speaker

De top 15 is als volgt (bron: Kieskeurig, rangorde op ‘clicks’):
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Hulp wanneer het telt
Er zijn niet zo veel mensen die graag bezig zijn met financiële of 
juridische onderwerpen. Maar geldzaken zijn wel belangrijk en het 
is goed om op de hoogte te zijn van je rechten. Daarom helpen we 
consumenten op weg bij problemen, twijfels of zorgen.

In ons persoonlijke leven hebben we met allerlei financiële zaken te maken. 
Denk aan woonlasten, persoonlijke uitgaven, verzekeringen, pensioenen 
en belastingen.

Ook kennen we allemaal momenten van twijfel of zorg over onze rechten 
als consument. Zoals bij de garantie van een defect product, problemen 
met een levering of een conflict met een provider. Hoe kom je tot de juiste 
beslissing als je het wetboek niet uit je hoofd kent?

In het digitale tijdperk zijn we gelukkig meer dan ooit in staat zelf infor-
matie en advies te vergaren. Maar de bronnen die we raadplegen hebben 
vaak verschillende belangen en prijskaartjes. Dat maakt het onoverzich-
telijk en ingewikkeld. Het gevaar is dat je het niet goed regelt of misschien 
zelfs laat liggen. En daar betaal je uiteindelijk zelf de rekening voor.

De Consumentenbond helpt je goede beslissingen te nemen, zodat je je 
geldzaken op orde hebt en weet wat je rechten zijn in uiteenlopende situa-
ties. Dit doen we door heldere en betrouwbare informatie en oplossingen 
te geven, zo veel mogelijk te ondersteunen bij vragen over aankopen, 
garantie, voorwaarden, pensioen, hypotheken, belastingen en meer. Altijd 
eerlijk en onafhankelijk en zo veel mogelijk op maat.

Recht halen via ons stappenplan
Op onze site is onder Recht onder andere een stappenplan te vinden (zie 
afbeelding). Bij een probleem met een bedrijf helpen wij consumenten stap 
voor stap naar een oplossing. Het gaat dan om problemen zoals een kapot 
product, een pakket dat niet is aangekomen of gedoe bij het opzeggen van 
een abonnement. 

In het stappenplan (stap 2) zit ook de nieuwe Consumentenbond Brievenhulp. 
Via een keuzehulp begeleiden we Geld & Recht-leden en Volledig & 
Vertrouwd-leden naar de juiste brief, die we hen mailen. De brief versturen ze 
zelf naar het bedrijf. Van degenen die de Brievenhulp volledig doorlopen voelt 
86% zich geholpen. 
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‘Niet lang geleden ontdekte ik vochtproblemen bij mijn kozijnen. 
En dat terwijl ik de verkoper jaarlijks laat komen voor onderhoud 
aan de kozijnen. Het bedrijf liet me aanvankelijk in de kou staan, 
omdat de garantie van 10 jaar is verlopen. Dankzij het advies van 
de Consumentenbond betaalt het bedrijf alsnog een deel van 
de kosten. Ik wil jullie bedanken voor jullie adviezen.’ 

Elja 
Zoetermeer

‘Voor mijn verjaardag had ik een uitje geboekt. Door het corona-
virus ging dat niet door. Ik kreeg een voucher, maar wilde mijn 
geld terug. Het bedrijf wilde alleen de datum tot 2 jaar kosteloos 
verzetten. Met de Consumentenbond Brievenhulp kreeg ik via 
een paar stappen de juiste voorbeeldbrief. En wat denk je? Ik 
kreeg zowaar het geld terug! Ik wachtte al 6 maanden, maar 
dankzij jullie hulp komen ze nu ineens over de brug. Nogmaals 
dank voor de goede service.’

Petra 
Rotterdam

86% voelt zich geholpen
door de Consumentenbond

Brievenhulp

Twee ervaringen van consumenten die we geholpen hebben.

Hulp wanneer het telt 
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Juridisch advies en financiële helpdesk 
Over 2020 was het tevredenheidscijfer van klanten die ons telefonisch 
benaderden een 8,6 en van klanten die ons een e-mail stuurden een 8,4. 
Bij Advisering zijn 48.000 cases afgehandeld waarbij de klant contact heeft 
gelegd per telefoon, 4600 daarvan hadden een financieel onderwerp en 
bij 43.400 was het onderwerp consumentenrecht. Bij 22.000 afgehandelde 
cases heeft de klant contact gelegd per mail, hiervan hadden 1950 cases 
een financieel onderwerp en bij ruim 20.000 ging het om consumenten-
recht. In totaal waren er dus 70.000 cases waarbij Advisering juridische en 
financiële hulp heeft geboden.

Advisering-financieel Telefonie E-mail

Bankzaken 1600 675

Beleggen 15 2

Financieel advies 600 200

Inkomen & belastingen 500 250

Pensioen 20 10

Sparen & Lenen 15 13

Verzekeringen 1850 800

Totaal 4600 1950

70.000 
cases  

afgehandeld  

Consumentenrecht 63.450 
producten en diensten, garan-
ties en conflicten over onder 
andere levering, voorwaarden 
en facturen.

Financieel  6.550 
Advies bankzaken, beleggen, 
financieel advies, inkomen en 
belasting, pensioen, sparen en 
lenen, verzekeringen.

70.000 cases afgehandeld met onze 
juridische en financiële hulp



Jaarverslag 202060 61.

Hulp wanneer het telt

Vanaf het moment dat de gevolgen van de corona-maatregelen duidelijk 
werden, stond bij Advisering de telefoon roodgloeiend en stroomde de 
e-mailbox vol. Ook het aantal niet-leden dat contact opnam, nam in deze 
periode toe. En al moesten klanten langer op een antwoord wachten, 
ze waren erg blij dat ze bij ons terecht konden. Het was soms een flinke 
uitdaging om antwoorden op bepaalde vragen te vinden, omdat we met 
bijzondere, nieuwe omstandigheden te maken hadden. 

In 2020 gingen de meeste meldingen over problemen met de volgende 
bedrijven.

Bedrijven

KPN 383

Transavia 369

KLM 332

Bol.com 298

MediaMarkt 250

VodafoneZiggo 243

Cheaptickets.nl 243

PostNL 212

ING 208

TUI 204

De top 3 van onderwerpen bij Advisering was:
1. Garantie/slecht product
2. Ruilen/annuleren
3. Reizen/recreatie

Klachtenkompas
Er waren in 2020 meer dan 4,5 miljoen bezoeken. En er zijn 84.914 
klachten geplaatst, dat is een groei van 31% ten opzichte van 2019. Op 
Klachtenkompas zijn 5.643 bedrijven actief.

We hebben een koppeling gemaakt tussen Klachtenkompas en het Geld 
& Recht-lidmaatschap. Zo kunnen we consumenten die vastlopen bij 
het oplossen van hun klacht toch verder helpen via Geld & Recht. Op 
Klachtenkompas zijn bovendien sectoren en onderwerpen toegevoegd, 
waardoor we beter weten waar klachten over gaan. 

4.500.000
bezoeken

84.914
geplaatste  

klachten

5.643
actieve  

bedrijven

Groei van 31% ten opzichte van 2019

PostNL, DHL en Bol.com
top 3 meeste klachten
bij Klachtenkompas
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Bemiddeling
De prijzen voor bemiddeling zijn per 1 maart verhoogd, want het was niet 
kostendekkend. Van €100 naar €200 voor niet-leden en van €85 naar 
€180 voor leden. De negatieve impact op het aantal aanmeldingen voor 
bemiddeling bleef beperkt. In 2019 ging het om in totaal 256 aanmeldin-
gen en in 2020 om 201. De meeste aanmeldingen gaan over gekochte 
en ondeugdelijke auto’s, keukens, witgoed, bankstellen, kozijnen en 
laptops. Maar er komen ook meldingen binnen over energierekeningen, 
woekerprijzen bij dakreparaties en loodgieters en over consumenten 
die ten onrechte geen gebruik mogen maken van hun bedenktijd. De 
klanttevredenheid voor bemiddeling werd dit jaar beoordeeld met maar 
liefst een 8,9.

Coronavouchers
In maart lieten de luchtvaartmaatschappijen weten dat ze bij vanwege 
corona geannuleerde vluchten hun klanten niet standaard wensten terug 
te betalen, maar vouchers gingen uitgeven. De minister van Infrastructuur 
en Waterstaat leek de bedrijven hierin aanvankelijk te steunen. De 
Consumentenbond verzette zich fel tegen deze maatregel. Juist in tijden 
van crisis moeten consumenten kunnen vertrouwen op hun rechten. Het 
niet naleven van de bestaande regels voor terugbetaling kan voor een 
gevaarlijk precedent zorgen. En het is heel slecht voor het vertrouwen van 
consumenten in de reisbranche. Mede door onze inzet besloot het kabinet 
toch de rechten van consumenten te respecteren.

Hulp wanneer het telt

Top 10 klachten bij Klachtenkompas

Actief Aantal klachten Niet actief Aantal klachten

PostNL 8841 MediaMarkt 813

DHL 2879 Albert Heijn 793

Bol.com 1547 Oslobrands.com 613

DPD 1339 Yunezpress.com 543

KPN 1129 Ziggo 539

Spotta 982 Digital Advice LLC 349

ING 827 Floryday 344

Transavia 767 Bulux.nl 334

VidaXL 670 Ubereats 321

Jumbo 657 Delorio.nl 315

Hypotheekadvies
Ruim 350.000 consumenten gebruikten in 2020 onze hypotheek-reken-
hulpen, bijvoorbeeld om hun maximale hypotheek te berekenen. In mei 
berekenden 22.500 personen via de Consumentenbond of ze konden 
besparen door over te stappen naar een andere hypotheekaanbieder. We 
zorgden zo dat honderden woningeigenaren bespaarden op hun hypo-
theeklasten. Ruim 500 consumenten sloten via de Consumentenbond een 
nieuwe hypotheek af. We bieden een voordelig en volledig onafhankelijk 
hypotheekadvies aan.

350.000 consumenten
maakten gebruik van onze
hypotheek-rekenhulpen
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Deze schikking in het langslepende dossier woekerpolissen is met recht 
historisch te noemen. De vergoeding bedraagt minimaal €500 per polis-
houder en kan in een enkel geval oplopen tot enkele tienduizenden euro’s. 
Wij roepen andere verzekeraars op het voorbeeld van Allianz te volgen.

Onderzoek naar misstanden kredietmarkt 
ABN Amro heeft jarenlang te veel rente in rekening gebracht bij klanten 
met een doorlopend krediet. Hetzelfde gebeurde bij klanten die rood 
stonden op hun betaalrekening. We vermoeden dat ook andere geldver-
strekkers zich hieraan hebben bezondigd. De Consumentenbond start 
een onderzoek naar misstanden in de kredietmarkt en gaat gedupeerden 
helpen om te veel betaalde rente terug te krijgen.

Servicekosten terug van Airbnb 
Airbnb brengt ten onrechte servicekosten in rekening aan zowel verhuur-
ders als huurders van woningen. Daarmee handelt Airbnb in strijd met 
de wet, zo oordeelde de rechtbank in Amsterdam op 9 maart 2020. Uit 
deze uitspraak blijkt dat huurders recht hebben op terugbetaling van de 
servicekosten inclusief wettelijke rente. Ruim 35.000 gedupeerden hebben 
zich hiervoor bij Consumentenbond Claimservice aangemeld. Daarnaast 
willen we dat Airbnb zijn algemene voorwaarden op dit punt aanpast. 

Corona vakantiemeldpunt
In december openden we een corona vakantiemeldpunt, om meer inzicht 
te krijgen in de belangrijkste trends en problemen. In 3 weken tijd kwa-
men er ruim 2600 meldingen binnen. Bij 4 op de 5 meldingen ging het om 
een klacht, 1 op de 5 was een compliment. De meeste klachten gaan over 
vluchten (1116), gevolgd door pakketreizen (616). Consumenten klagen het 
minst over accommodaties (394).

Burgerinitiatief 
Verzekeraars moeten wettelijk verplicht worden om álle kosten van een 
kapitaalverzekering op duidelijke jaaroverzichten te vermelden. Om dit te 
bereiken, dienden de Consumentenbond en ConsumentenClaim (mede 
namens Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces) in 
oktober een burgerinitiatief in bij de Tweede Kamer, ondersteund door 
52.000 handtekeningen. Hiermee komt het onderwerp op de agenda van 
de Kamer. 

Bij veel van deze kapitaalverzekeringen brengen verzekeraars kosten in 
rekening, waarvan ze de hoogte niet inzichtelijk maken. Wij vinden dat het 
voor consumenten klip en klaar moet zijn wat er aan kosten wordt inge-
houden. Alleen zo kunnen zij een goede afweging maken of ze de verzeke-
ring afsluiten, behouden of aanpassen.

Historische schikking over woekerpolissen 
De Consumentenbond en verzekeraar Allianz zijn het na jarenlang onder-
handelen eens geworden over een compensatieregeling voor een groep 
consumenten met woekerpolissen. Het gaat om beleggingsverzekeringen 
van Abbey Leven, FinLife, Royal Nederland Levensverzekering, Universal 
Leven en Zwolsche Algemeene. 

Hulp wanneer het telt Corona vakantiemeldpunt
in 3 weken ruim 2600 meldingen
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2. Toekomst

Op basis van deze analyses schetsen wij scenario’s en stellen wij de 
richting voor waarin de Consumentenbond zich zou moeten bewegen. 
Ultiem streven is het vinden van een nieuwe pijler onder onze dienst-
verlening, naast onze sterke positie op testen, informatie en juridische 
hulp. Bij voorkeur is het een pijler waarmee we onze lidmaatschappen 
kunnen versterken en nog relevanter kunnen maken, zodat er een extra 
stimulans is om lid te worden en lid te blijven. Natuurlijk zal deze pijler 
goed moeten passen bij onze missie en de zogenoemde purpose 
(ons hogere doel/bestaansrecht):

Consumentenbond. Op de wereld zodat jij de beste keuzes kunt 
maken en krijgt waar je recht op hebt!

Het kan om een volledig nieuwe pijler gaan, maar het kan ook dat we een 
bestaande activiteit steviger of anders in de markt zetten. 

Het behoort altijd al tot de kernactiviteiten van de Consumentenbond om 
collectieve acties te voeren tegen bedrijven, branches en toezichthou-
ders. De inwerkingtreding van de WAMCA (Wet Afwikkeling Massaschade 
in Collectieve Actie) en de oprichting van de CCS (Consumentenbond 
Claimservice) hebben ons meer slagkracht gegeven. Nu wordt de consu-
ment niet alleen in het gelijk gesteld, maar ook gecompenseerd voor de 
geleden schade.  

In 2020 zijn we ook in andere samenwerkingsvormen gestart met collec-
tieve acties, denk aan de zaak rondom Facebook. Met dergelijke acti-
viteiten geven we duidelijk uitvoering aan onze missie en maken we de 
Consumentenbond zichtbaar én relevant voor een bredere doelgroep. 
Voor ons is dit reden om te onderzoeken hoe wij onze activiteiten kunnen 
uitbreiden en onszelf daarop meer herkenbaar kunnen maken. Mogelijk 
wordt dit één van de hiervoor bedoelde nieuwe pijlers. 

Voor de Consumentenbond staat 2021 in het teken van 
de nieuwe strategie. We kijken terug op de strategische 
keuzes voor 2019-2021 en zetten de koers uit voor 2022-
2024. Dat begint met een interne analyse van ontwikkelingen 
binnen de Consumentenbond, de leden, diensten et cetera. 
En met een externe analyse van macro-economische, 
demografische, technologische, sociaal-culturele, 
ecologische en politiek-juridische ontwikkelingen, die van 
invloed kunnen zijn op de koers van de Consumentenbond. 
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We hebben in 2020 een heldere positie ingenomen op het gebied van 
duurzaamheid. We willen consumenten zelf duurzame keuzes laten maken, 
door objectieve informatie te bieden. En door duurzame keuzes aantrek-
kelijk te maken, al dan niet met behulp van de markt of beleidsmakers. In 
onze tests neemt duurzaamheid een steeds belangrijkere plaats in. Net als 
in onze diensten. Zo bieden wij een Cv-ketel collectief en elektrische auto’s 
via ons Autolease-collectief. Deze koers zetten we in 2021 voort. 

In 2020 heeft de Consumentenbond zich ondanks de coronapandemie 
goed staande weten te houden. De relevantie van onze organisatie is extra 
duidelijk geworden voor consumenten. Niet alleen met betrekking tot con-
sumentenrechten, bijvoorbeeld bij annuleringen van vakanties, maar ook 
met het oog op het belang van objectieve en onafhankelijke informatie. 
Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat nadelige effecten van de corona-
crisis aan ons voorbij blijven gaan. Het ongewisse verloop van de pandemie 
en de daarmee mogelijk gepaard gaande economische gevolgen leveren 
de meeste onzekerheid op voor de omzetontwikkeling. Maar ook wanneer 
er sprake is van een significante omzetdaling zullen we door ingrepen in 
het kostenniveau het bedrijfsresultaat naar verwachting op het gewenste 
niveau kunnen houden. Op dit moment gaan wij ervan uit dat er dan geen 
(grote) aanpassingen in onze formatie nodig zijn en dat het personeelsbe-
stand in 2021 een met 2020 vergelijkbare omvang zal hebben. 

In de afgelopen jaren heeft de Consumentenbond grote investeringen 
gedaan in het bedrijfspand. Het pand was behoorlijk gedateerd en er was 
achterstallig onderhoud. Voor 2021 zijn geen bijzondere investeringen 
voorzien. De recente investeringen hebben we uit eigen middelen betaald. 
Gezien de verwachte liquiditeitsontwikkeling is voor 2021 geen externe 
financiering nodig. 

  

Toekomst
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3. Kengetallen 2020

(in duizenden euro’s) 2020 2019 2018 2017 2016

Bedrijfsopbrengsten 38.617 39.332 43.584 43.299 44.879

Bedrijfslasten 37.864 38.879 42.398 42.030 44.511

Bedrijfsresultaat 753 453 1.186 1.269 368

Rentebaten/-lasten en 
deelnemingen

-143 -192 -12 4 23

Resultaat voor belastingen 610 261 1.174 1.273 391

% Bedrijfsresultaat / 
opbrengsten

1,58 0,66 2,69 2,94 0,87

Belastingen -129 -227 -282 -357 -80

Resultaat na belastingen 481 34 892 916 311

Resultaat aandeel derden 0 0 -41 6 -43

Resultaat na belastingen 481 34 851 922 268

Liquide middelen per 31/12 8.334 8.032 8.332 10.197 5.232

Eigen vermogen per 31/12 13.103 12.622 12.588 11.791 10.876

% Eigen vermogen / 
balanstotaal

57 55 55 51 48

Aantal personeelsleden  
(gemiddeld in fte’s)

190 195 206 212 214

Aantal leden  per 1 januari van 
het volgend boekjaar

422.989 395.302 419.461 446.767 472.035

Aantal special interest- 
abonnementen

95.326 102.227 109.722 129.036 141.656
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4. Financiën en 
ledenontwikkeling

De Consumentenbond heeft geen winstdoelstelling en streeft 

naar een langdurig gezonde exploitatie. Alle inkomsten worden 

ingezet om de dienstverlening aan de leden te verbeteren en de 

collectieve belangen van alle consumenten te behartigen. Het 

jaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van €481.000. 

De ledenstand sluit eind 2020 op 422.989 leden, ongeveer 28.000 

meer dan de beginstand op 1 januari.

4.1 Omzet
De totale omzet daalde met ongeveer €700.000 ten opzichte van 2019. 
De omzet uit lidmaatschappen en abonnementen daalde ondanks het stij-
gende aantal leden. De belangrijkste verklaring hiervoor is de introductie 
van het relatief laaggeprijsde Basislidmaatschap.

De overige omzet is nagenoeg gelijk aan 2019 en ook de samenstelling van 
de omzet veranderde niet wezenlijk. De overstapservices voor energie 
(Collectief en Vergelijker) leveren nog altijd een belangrijke bijdrage, maar 
meer consumenten vonden een goed aanbod via de Energievergelijker 
dan via de Collectieven. De boekenverkoop steeg ten opzichte van 2019. 

Diensten als het Autolease-collectief en het E-bike collectief hadden 
daarentegen duidelijk te lijden onder de coronapandemie. Er was minder 
interesse voor nieuwe auto’s. Voor e-bikes was wel veel belangstelling, 
maar deze waren minder goed leverbaar. 

4.2 Kosten
De totale kosten liggen een miljoen lager dan in 2019. De personele kosten 
zijn nagenoeg gelijk gebleven (€0,1 miljoen lager) door efficiency-ver-
beteringen, ondanks de CAO-indexatie van 2,9% per 1 juni en een (coro-
nagerelateerde) stijging van de voorziening voor niet-opgenomen verlof. 
De afschrijvingslast is circa €0,2 miljoen lager, als gevolg van uitgestelde 
investeringen. De kosten voor ICT zijn €0,9 miljoen lager dan in 2019. Dit 
komt doordat er in 2019 diverse investeringen gedaan zijn in strategische 
programma’s (zoals verbetering van het online en mobiele aanbod). De 
marketinguitgaven zijn juist met €1,3 miljoen gestegen. In 2019 lag de focus 
op strategische vernieuwing, terwijl we ons in 2020 gericht hebben op 
intensief campagne voeren op onder andere de thema’s zorg, energie en 
financieel advies. Vanwege coronamaatregelen liggen de onderzoeks-
kosten voor producttests €0,7 miljoen lager dan in 2019. Aan drukwerk en 
advieskosten is €0,5 miljoen minder uitgegeven en aan distributiekosten 
€0,1 miljoen meer. 
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Raad van Toezicht

Bondsraad

100% 11%

Consumentenbond Holding B.V. ICRT Ltd

50%

100%

5. Bestuur en 
governance 
De Consumentenbond is een vereniging van individuele 

leden (lees: consumenten). De regels rond het bestuur van 

de Consumentenbond zijn vastgelegd in de statuten en daar-

uit afgeleide reglementen. Het Bondsraadsreglement en het 

Reglement Werkzaamheden Raad van Toezicht zijn daarvan de 

belangrijkste. Hierin zijn voor respectievelijk de Bondsraad, de 

Raad van Toezicht en de directie de belangrijkste verantwoor-

delijkheden, taken en bevoegdheden in onderlinge samenhang 

vastgelegd. In 2020 zijn de statuten, het Bondsraadsreglement en 

Reglement Werkzaamheden Raad van Toezicht gewijzigd. Deze 

wijzigingen hadden tot doel om digitaal stemmen en vergaderen 

statutair mogelijk te maken én om de termijnen in de  verkie-

zingsprocedure van de Raad van Toezicht aan te passen. 

5.1  Bondsraad 
De Bondsraad is het ledenparlement van de Consumentenbond en bestaat 
uit maximaal 75 gekozen leden. Statutair is het onder meer de taak van de 
Bondsraad om de strategie, de jaarrekening en de begroting vast te stellen. 

De Bondsraad kwam als gebruikelijk tweemaal plenair bijeen in een voor- en 
een najaarsvergadering, die dit jaar gedeeltelijk virtueel waren. In het voorjaar 
werden het jaarverslag en de jaarrekening vastgesteld. Verder is kennisgeno-
men van het verantwoordingsverslag van de Raad van Toezicht. In het najaar 
werden de meerjarenraming 2021-2023 en de update van de strategie vastge-
steld. De plenaire vergaderingen zijn voorafgegaan door vijf voorbereidende 
vergaderingen in het voorjaar en vier in het najaar, allemaal online. De voorbe-
reiding van de agenda en de verdere organisatie van de vergaderingen lag in 
handen van de Bondsraadscommissie. Ook in 2020 vonden er drie discussie-
bijeenkomsten plaats, waarin de leden van de Bondsraad over uiteenlopende 
onderwerpen van gedachten konden wisselen. Verder zijn er in 2020 drie 
buitengewone vergaderingen georganiseerd. 

Het afgelopen jaar heeft de commissie Verbetervoorstellen, waarvoor de 
Bondsraad uit haar midden leden benoemde, voorstellen gemaakt ter ver-
betering van het interne functioneren van de Bondsraad. Daarover heeft de 
Bondsraad besluiten genomen, waarna de uitwerking van deze voorstellen is 
belegd bij een aantal voorbereidende groepen. Naar verwachting kunnen de 
voorstellen in 2021 worden geïmplementeerd.  

Vereniging Consumentenbond

Consumentenbond Participaties I.B.V.

Consumentenbond Claimservices B.V.
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Bondsraad

Bondsraadsleden in 2020

H.G. Bezemer

H.J. Bohré

T. Bos

W. van Brederode

H.J. Brink

J.G. van den Brink

R. Buikstra

A. Bulut

S.B. Cijntje

P.A.J.M. Clabbers

J.J. Damsté

G.F. van Dijk

H.L. van den Ende

H.M. Geerds

R. Geevers

P.R. Gort

E.J.J.M. Hamer

R.G.C.M. van der Hart                          
(tot 10 juni)

G.F. Haynes

K.R. Ho Ten Soeng

M. Huibers D.M. 

A.B. Jamry

E. de Jong

H-J. Lekkerkerk

B.P.A.M. van de Loo

B.M.J. Manders

A.H.A.M. van der Meeren

L. Melissen

A.W. Nauta

M.E.M. Nuyten

I. Oltmans

H. Post

J.C. van Prooijen

L.G.J. Rengers

J.C.M. Sars

J.A.C.M. Schilders

A. van der Schraaf

M. Senol

C.J.A.M. Smitshuysen

W.M.A. Stille

G. Stordiau

P. Stutvoet

G.M.H. Tanke

M.E.F.P. van Tiggelen

K.H. te Velde   
(tot 5 oktober)

J.M. Verweij-van Dongen

J.J.J.M. Vinken

P.P.A.J. Vos

F.M. van Waard

M. Warmerdam

M.J. Weststrate

P.J. Wijers

5.2 Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht, bestaande uit zeven leden, wordt benoemd door 
de Bondsraad en houdt toezicht op de directie. Daarnaast vervult de Raad 
van Toezicht ten opzichte van de directie de rol van werkgever.

De samenstelling van de Raad van Toezicht was in het verslagjaar als volgt: 

Voorzitter Pieter Broertjes 
Vicevoorzitter Guusje ter Horst  
Leden  Marieke Cambeen 
  Marco Loos  
  Mieke Pigeaud-Wijdeveld 
  Raoul Teeuwen 
  Matthijs Tetteroo 

De Raad van Toezicht kwam in 2020 vijfmaal bij elkaar. Naast de reguliere 
onderwerpen die ter goedkeuring lagen (zoals de meerjarenraming, 
tarieven, begroting en de jaarrekening), besprak de Raad van Toezicht een 
aantal inhoudelijke en strategische vraagstukken.  

De belangrijkste gespreksonderwerpen in het verslagjaar waren de 
implementatie van de nieuwe lidmaatschappen en het nieuwe ope-
rationeel model. Ook was er specifieke aandacht voor de gevolgen 
van de coronapandemie, de financiële controle en het strategisch 
risicomanagement. 

In 2020 zijn door medewerkers van het bureau presentaties verzorgd voor 
de Raad van Toezicht. Hierbij werd ingegaan op actuele ontwikkelingen 
binnen de Consumentenbond. Er zijn onder andere presentaties gege-
ven over de ontwikkeling van de nieuwe lidmaatschappen en de verdere 
invulling van Geld & Recht. Ook heeft een externe spreker een presentatie 
gegeven over het thema innovatie en verjonging en werd de gedachte 
achter en werking van de toekomstige inschalings- en beoordelingsme-
thodiek toegelicht.  
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Raad van Toezicht

Pieter Broertjes
Burgemeester van de 
Gemeente Hilversum

Vicevoorzitter Nederlands 
Genootschap van 
Burgemeesters

Vicevoorzitter Instituut 
voor Fysieke Veiligheid 

Voorzitter Raad van 
Toezicht Film Festival 
Rotterdam (IFFR)

Lid EBU (Economic 
Board Utrecht)

Lid regiegroep Metropool 
Regio Amsterdam (MRA)

Lid Muiderkring

Lid Bestuur Stichting 
Tijdschrift voor de Politie

 
Guusje ter Horst
Lid Raad van 
Commissarissen 
Shell Nederland

Lid Raad van Toezicht 
Amsterdamse Hoge-
school voor de Kunsten

Vicevoorzitter Raad 
van Commissarissen 
Woningstichting De Key

Directeur/eigenaar Ter 
Horst Agency

Mede-eigenaar 
OnderstebovenAdvies

Voorzitter van 
Sectorraad Paarden  

Marieke Cambeen
Managing director 
Springer Media B.V.

Lid van de Raad van 
Toezicht (tevens vice-
voorzitter) van ROC 
Mondriaan in Den Haag

 
Marco Loos
Hoogleraar, Universiteit 
van Amsterdam

Lid bestuur Stichting 
toetsing verzekeraars

Lid bestuur Stichting 
Beroepsopleiding 
Advocatuur 

Raadsheerplaats-
vervanger Gerechtshof 
’s-Hertogenbosch

Bestuurslid International 
Association for 
Consumer Law

Medewerker Nederlands 
Tijdschrift voor 
Europees Recht

Lid Raad van Advies 
Huurcommissie

Mieke Pigeaud- 
Wijdeveld 
Directeur-eigenaar  
van Pi Control

Lid Raad van 
Commissarissen 
Havenbedrijf 
Amsterdam NV

Lid Raad van 
Commissarissen PWN 
Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland NV

Lid ledenraad 
Vereniging Achmea

Docent/kennispartner 
van diverse governance 
opleidingsinstituten

 
Raoul Teeuwen
Productmanager 
bij SURFnet

 
Matthijs Tetteroo
Directeur bij 
Company.info B.V.

Lid directieteam bij FD 
Mediagroep B.V. 

De RvT-leden waren daarnaast aanwezig bij de plenaire 
Bondsraadsvergaderingen, de regionale voorbesprekingen en de discus-
siebijeenkomsten van de Bondsraad. De Raad van Toezicht heeft verder 
contact onderhouden met de Ondernemingsraad. De auditcommissie 
van de Raad van Toezicht richtte zich, evenals in voorgaande jaren, op de 
totstandkoming en de inhoud van de jaarrekening (in het voorjaar, mede 
in overleg met de accountant) en de meerjarenraming (in het najaar). Een 
speciale commissie van de RvT zorgde voor de jaarlijkse evaluatie van het 
functioneren van de algemeen directeur.   

De leden van de Raad van Toezicht vervulden naast hun werkzaamheden 
voor de Consumentenbond ook andere (neven)functies. Op het bureau 
van de Consumentenbond wordt hiervan een register bijgehouden. 
Dit overzicht zit standaard bij de stukken van iedere vergadering, met 
de vraag aan de leden of het nog actueel is. De leden van de Raad van 
Toezicht ontvingen een vaste jaarlijkse vergoeding voor hun werkzaam-
heden. Deze bedroegen in 2020 respectievelijk €16.217 (voorzitter), en 
€9.850 (vicevoorzitter en leden). 

Binnen de Raad van Toezicht geldt de afspraak dat als zich een mogelijk 
belangenconflict voordoet tussen de Consumentenbond en een of meer 
leden van de Raad van Toezicht, het betreffende lid niet zal deelnemen 
aan dat onderdeel van een vergadering, dan wel zal terugtreden uit de 
Raad. Deze situatie heeft zich in 2020 niet voorgedaan.  

Functies Raad van Toezicht  
De leden van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond geven alle 
functies die zij bekleden op. Per 31 december 2020 werden door de leden de 
volgende functies bekleed:  
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5.3 Directie  
De directie van de Consumentenbond, in de persoon van algemeen 
directeur Sandra Molenaar, is verantwoordelijk voor het besturen van de 
organisatie. De algemeen directeur is in vaste dienst van de vereniging en 
richt zich zowel op de interne organisatie als op externe contacten in het 
binnen- en buitenland. 

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. Sandra Molenaar is in 2019 per 1 mei in dienst gekomen waar-
door de bezoldiging in 2019 niet een heel jaar besloeg.

Salaris directie 2020 2019

Vast salaris 174.758 105.187

Pensioenlasten 15.111 9.850

Sociale lasten 11.295 7.535

Totaal 201.165 122.572

Aan de directie zijn in het verslagjaar geen voorschotten, leningen of 
garanties verstrekt. De directeur bekleedde in 2020 een aantal onbezol-
digde functies namens de Consumentenbond:  

• Secretaris van het Anne Fransen Fonds
• Lid van het bestuur van de ICRT (International Consumer Research and 

Testing Ltd.) 
• Council member Consumers International
• Deelnemer Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

5.4 Ereleden
Annelies Speelpenning is in 2016 benoemd tot erelid vanwege haar enorme 
inzet en betrokkenheid als lid van de Bondsraad.  

Elisabeth Sevenhuijsen-Hoogewooning is de enig overgebleven pionier uit 
de beginjaren van de Consumentenbond. Zij beëindigde haar bestuurslid-
maatschap in 1973 en is in 1978 door de Bondsraad tot erelid benoemd. 

Hans Dirken was voorzitter van het (Dagelijks) Bestuur in de tweede helft 
van de jaren 70 en de eerste helft van de jaren 80. Hem is het erelidmaat-
schap verleend in 1986.

5.5 Internationale 
vertegenwoordigingen
In 2020 behartigde de Consumentenbond de belangen van de consument 
in diverse nationale en internationale organisaties en fora. Dit waren 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. Gerjan 
Huis in ’t Veld werd in mei 2017 voor een periode van vier jaar gekozen 
tot vicevoorzitter van de Beuc, en lid van het bestuur (Executive).  

• CI. Consumers International vormt de mondiale koepel van enkele hon-
derden consumentenorganisaties. 

• ICRT. International Consumer Research & Testing is het wereldwijde 
samenwerkingsverband voor tests van de consumentenorganisaties.  

5.6 Risicobeheer- en controlesysteem
Risicobeheer staat permanent hoog op de agenda bij de 
Consumentenbond. Het maatschappelijk karakter en de solide reputa-
tie stellen hoge eisen aan de diverse activiteiten alsmede aan de wijze 
waarop deze worden uitgevoerd.

Zowel de strategische als de operationele risico’s worden meerdere keren 
per jaar in kaart gebracht. We nemen maatregelen om risico’s te verklei-
nen of weg te nemen en dit volgen we gedurende het jaar. 
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De strategische risico’s en de maatregelen daarvoor staan regelmatig op 
de agenda van de Raad van Toezicht. Hieronder een samenvatting van de 
belangrijkste strategische risico’s en de genomen beheermaatregelen die 
in 2020 zijn besproken.

Risico-analyse Consumentenbond 2020

Categorie Risico
Risico-

bereidheid Kans Impact Beheersing

Strategisch risico Verlies aan relevantie • • • • • • • • •
Strategisch risico

Discrepantie 
gewenste en aanwe-
zige competenties

• • • • • • • • •

Strategisch risico
Innovatie niet onder-
steund door ICT

• • • • • • • •
Strategisch risico

Reputatie- en 
imagoschade 

• • • • • • • • •
Operationeel risico

Wendbaarheid 
organisatie

• • • • • • • •

Operationeel risico
Onvoldoende regie 
op samenwer-
kingspartners

• • • • •
Financieel risico Daling omzet / leden • • • • • •
Financieel risico Te weinig cash • • • • •
• geen/laag     • • gemiddeld     • • • hoog

 
Verlies van relevantie

Het bestaansrecht van de Consumentenbond hangt samen met hoe we 
inspelen op de uiteenlopende behoeften aan informatie en ondersteu-
ning van individuele consumenten. Om de doelgroep zo goed mogelijk te 

bedienen worden producten en diensten steeds aangepast. Daarnaast is 
in 2020 het one-size-fits-all lidmaatschap vervangen door een meer gedif-
ferentieerd aanbod. Verder is er meer aandacht voor jongere doelgroepen 
en voor het personaliseren van de benadering van klanten.

Discrepantie gewenste en aanwezige competenties 
In 2020 zijn vanuit de kernwaarden individuele gedragsveranderingen 
gestimuleerd door de inzet van een cultuurondersteunend programma.
Ook is het beoordelings- en beloningsbeleid vernieuwd. 

Flexibiliteit en toekomstvastheid ICT 
Het hebben van een adequaat ingerichte en veilige ICT-omgeving is van 
groot belang. Daarom is, mede in opdracht van de Raad van Toezicht, een 
externe audit uitgevoerd. De uitkomst ervan heeft bevestigd dat de tech-
nische status van de ICT en infrastructuur in orde is. Dat geldt ook voor de 
beveiliging en de organisatorische inpassing. Deze audit staat ook voor de 
toekomst gepland. 

Reputatie- en imagoschade 
De kans op fraude is verder geminimaliseerd door het aanscherpen van het 
interne goedkeuringsproces voor inkopen en betalingen. 

Het beheer van in- en uitgaande testproducten zal in 2021 verder geautoma-
tiseerd worden, waardoor de controle op productbewegingen tot in detail te 
volgen is. 

Wendbaarheid van de organisatie
De samenleving verandert continu, onder andere door steeds snellere 
technologische en digitale ontwikkelingen. Om daar beter en vlotter op 
in te kunnen spelen, werkt de Consumentenbond met flexibele zelforga-
niserende teams op basis van holacratische uitgangspunten. Dit betekent 
onder meer: geen managementlagen, geen afdelingen en geen functies. 
Er wordt gewerkt in cirkels en rollen vanuit een hiërarchie van doelen. 
Besluitvorming ligt laag in de organisatie. De Bondsraad heeft in 2020 inge-
stemd met een serie voorstellen om de eigen inbreng in de governance te 
verbeteren.
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Onvoldoende grip op samenwerkingspartners 
Het proces rond strategische samenwerkingen is aangescherpt daar waar 
het gaat om interne sturing en beheersing. In het contract met de externe 
partij zijn elementen opgenomen die de kwaliteit en integriteit waarbor-
gen (bijvoorbeeld de aanwezigheid van verwerkersovereenkomsten, 
voldoen aan de AVG en afspraken over de ICT-prestaties). Daarnaast zijn er 
vereisten opgenomen voor de financiële verantwoording.

Te weinig cash
In 2020 zijn banken gestart met het in rekening brengen van negatieve 
rente. Binnen de regels van het Treasury-statuut is gekeken hoe de 
Consumentenbond hier zo weinig mogelijk last van kan ondervinden. 

De Consumentenbond heeft een conservatief treasury-beleid. Conform 
de richtlijnen die met de Raad van Toezicht zijn overeengekomen, zijn 
liquide middelen ondergebracht bij Nederlandse financiële instellingen 
met de hoogste financiële waardering. Er wordt geen gebruikgemaakt van 
derivaten of andere complexe financiële instrumenten.

In 2021 evalueren we het Treasury-statuut en zullen we bekijken of er 
ruimte is voor verdere optimalisering. De huidige financiële en solvabiliteits- 
positie van de organisatie is gezond. De zogenoemde currentratio (liqui-
diteitsverhouding) is 1,22 (2019: 1,19), waarbij de norm voor een gezond 
bedrijf op 1 ligt. De solvabiliteit is 57% (2019: 55%), de norm gesteld door de 
RvT is 20%. Door het gebruik van een maandelijkse cashplanning wordt de 
liquiditeit goed op peil gehouden.

Voor een verdere beheersing van onze uitgaven zijn we in 2020 gestart 
met het opzetten van een verplichtingenadministratie. Daardoor verkrijgen 
we inzicht in de verplichtingen die we met onze leveranciers zijn aange-
gaan. Een en ander zal in het eerste kwartaal van 2021 verder geïmple-
menteerd worden. 

Covid-19
Het stijgende aantal leden, onze maatschappelijke relevantie, financiële 
positie en de behaalde resultaten in 2020 geven geen aanleiding voor het 
vaststellen van aanvullende risico’s door Covid-19. 

5.7 Integriteit en onafhankelijkheid 
Net als in voorgaande jaren is de Consumentenbond in 2020 niet gecon-
fronteerd met integriteitskwesties rond bijvoorbeeld fraude of omkoping 
door of van de medewerkers. Dat heeft ongetwijfeld met de aard en mis-
sie van de Consumentenbond te maken en met de medewerkers die zich 
hierdoor aangetrokken voelen. 

Ongeveer eens in de vijf jaar laten we door een externe partij een gericht 
onderzoek uitvoeren naar integriteits- en onafhankelijkheidsrisico’s en 
daarin wordt dit beeld bevestigd: onafhankelijkheid zit in het DNA van onze 
medewerkers. 

Om onze integriteit te waarborgen is er naast het genoemde periodieke 
onderzoek een integriteitscode waarin gewenst en ongewenst gedrag 
zijn vastgelegd. Verder hebben we een klokkenluidersregeling en vertrou-
wenspersonen waarbij medewerkers terechtkunnen met zorgen, vragen 
en klachten op dit gebied.
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6. Personeel en 
organisatie
In 2019 zijn wij overgegaan op een nieuwe manier van werken, 

geïnspireerd op holacratie. Kenmerkend hiervoor is dat we 

zelforganiserend en multidisciplinair werken, vanuit rollen in plaats 

van functies. De organisatie is ingericht in flexibele en multidisci-

plinaire cirkels, kent geen afdelingen meer en er wordt gewerkt 

vanuit een hiërarchie van doelen in plaats van functies. Dat leidt 

tot een efficiëntere en wendbare, maar ook tot een fijne en inspi-

rerende werkplek voor huidige en toekomstige medewerkers. Dit 

laatste wordt door de resultaten van het medewerkerswaarde-

ringsonderzoek onderstreept.

6.1 Organisatie en formatie 
Met het oog op de nieuwe werkwijze is in 2020 gekozen voor een systema-
tiek van belonen en ontwikkelen die hierop aansluit. In dit nieuwe model 
wordt een medewerker niet beloond op basis van een ingeschaalde 
functie, maar op basis van een persoonlijke leerwegpositie die onder 
meer wordt bepaald door het niveau van zijn of haar probleemoplos-
send vermogen.

Verder is er in 2020 ook aandacht geweest voor de ‘zachte’ kant van de 
nieuwe organisatie-inrichting. Het geplande cultuurondersteunende pro-
gramma hebben we ondanks de coronamaatregelen toch kunnen laten 
doorgaan, wel volledig online. Van een live gestreamde kick-off tot een 
aantal online workshops: dit alles heeft de basis van waaruit we werken 
vernieuwd en verstevigd. 

Hieronder de belangrijkste cijfers met betrekking tot het personeel. 

Kengetallen 2020 2019

Gemiddeld aantal medewerkers 225 231

Aantal parttimers, stand 31-12 78,45% 76,89%

Gemiddeld aantal fte's 190,4 195,4

Ziekteverzuim 6,28% 5,64%

Meldingsfrequentie ziekteverzuim 0,7 1,4

Verloop 8% 14,28%

Verhouding man / vrouw stand 31-12 48 / 52 46 / 54

CAO-verhoging per 1 juni 2,90% 2,30%
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De stijging van het verzuim ten opzichte van 2019 heeft te maken met 
meer langdurig verzuim. We hadden een flink aantal medewerkers dat 
met niet-arbeidsgerelateerde klachten langdurig afwezig was. In 2020 is 
per cirkel de rol van coach duurzame inzetbaarheid geïntroduceerd om 
de signalen van mogelijke uitval op te vangen en daarop actie te onderne-
men. Het kortdurend verzuim is lager dan in 2019 en de meldingsfrequen-
tie is gedurende het hele jaar laag geweest. Het geringe verloop heeft 
vermoedelijk onder andere te maken met de onzekere situatie door de 
coronapandemie.

6.2 Vertrouwenspersonen
In 2020 hebben de vertrouwenspersonen ter ondersteuning van de mede-
werker(s) 14 gesprekken gevoerd. De aanleidingen voor de gesprekken 
waren dit jaar anders dan in de afgelopen jaren en gingen niet meer over 
de plannings-, voortgangs- en beoordelingscyclus, die immers is stop-
gezet. Belangrijke aanleidingen waren dit jaar vooral de invoering van het 
holacratisch werken, corona en het thuiswerken. De rol van vertrouwens-
persoon is nog steeds ondergebracht in de cirkel Mensenwerk.

6.3 Medezeggenschap
De Ondernemingsraad overlegde maandelijks met de directie en de  
routebepaler Mensenwerk. Belangrijke onderwerpen in 2020 waren: 

• MWO: uitkomsten onderzoek 2019.

• Instemmingsverzoek betreffende de keuze voor model 
Baarda (belonen)

• Salarisbenchmark conform model Baarda

• Cultuurondersteunend programma

• Ziekteverzuim

• Werken tijdens corona

• Adviesaanvraag over de wijziging van de statuten van de 
Consumentenbond

6.4 Duurzaamheid 
Het pand van de Consumentenbond is de afgelopen jaren grondig ver-
bouwd. We hebben in het voorjaar van 2020 een scan laten doen. Vóór de 
verbouwing was Energielabel C van toepassing. Na de verbouwing en nog 
wat extra verbeteringen gaan we naar Energielabel A en wellicht AA. 
Om een voorbeeld te geven: bij de entree van het pand zijn de schuif-
deuren vervangen door draaideuren. Voorheen kwam er erg veel koude 
en vochtige lucht naar binnen en die trok via het trappenhuis naar boven. 
Met glazen panelen en schuifdeuren is de receptie optisch open gehou-
den, maar voor temperatuurregulering gesloten. Verder zijn in het gehele 
pand ledverlichting en bewegingssensoren aangebracht. Dat alles heeft 
uiteraard effect op het energieverbruik. Hoeveel precies is nog moeilijk aan 
te geven, omdat door het coronavirus het gebruik van het pand in 2020 
atypisch is geweest.

Ook bij de catering hadden we een verduurzaming willen doorvoeren. Ons 
bestaande contract liep eind 2020 af en daarmee ontstond de moge-
lijkheid om nieuwe uitgangspunten voor de catering te formuleren. Maar 
vanwege de slechts beperkte aanwezigheid van medewerkers in verband 
met de pandemie, hebben we een en ander voorlopig uitgesteld.
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7.1 Geconsolideerde 
jaarrekening
7.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2020 

(in duizenden euro’s) (vóór resultaatbestemming)

Activa 31 december 2020 31 december 2019

Vaste activa 
Immateriële vaste activa 7.4.1 538 946

Materiële vaste activa 7.4.2

Bedrijfsgebouw en terrein 8.718 7.373

Overige vaste bedrijfsmiddelen 977 1.036

Activa in uitvoering 15 574

9.710 8.983

Financiële vaste activa 7.4.3

Deelnemingen 104 243

Vordering latente belasting 603 464

707 707

Vlottende activa 
Voorraden 7 181

Vorderingen 7.4.4

Debiteuren 1.851 1.542

Belastingen en sociale premies 0 285

Overige vorderingen 1.546 1.957

Overlopende activa 190 266

3.587 4.050

Liquide middelen 7.4.5 8.344 8.032

Totaal activa 22.893 22.899

Passiva 31 december 2020 31 december 2019

Wettelijke reserve 538 946

Overige reserve 12.084 11.642

Onverdeeld resultaat 481 34

Eigen vermogen 7.4.6 13.103 12.622

Voorzieningen 7.4.7

Latente belastingverplichting 0 39

Reorganisatie 14 90

14 129

Kortlopende schulden en  
overlopende passiva 7.4.8

Crediteuren 1.921 2.709

Belastingen en sociale premies 1.555 1.138

Vooruit ontvangen contributies 3.172 3.199

Overige schulden en overlopende passiva 3.128 3.102

9.776 10.148

Totaal passiva 22.893 22.899
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7.1.2 Geconsolideerde exploitatierekening over 2020

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Contributie 7.5.1 32.782 33.377

Activiteiten voor derden 7.5.2 199 114

Opbrengsten uit services en overstapdiensten 7.5.3 5.583 5.476

Netto omzet 38.564 38.967

Overige opbrengsten 7.5.4 53 364

Som der bedrijfsopbrengsten 38.617 39.331

Personeelskosten 7.5.5 17.320 17.155

Sociale lasten en pensioenlasten 7.5.5 3.557 3.801

Afschrijvingen immateriële vaste activa 7.4.1 495 868

Afschrijvingen materiële vaste activa 7.4.2 1.120 941

Overige bedrijfskosten 7.5.6 15.372 16.113

Som der bedrijfslasten 37.864 38.878

Bedrijfsresultaat 753 453

Rentebaten/-lasten 7.5.7 -4 4

Resultaat voor belastingen 749 457

Belastingen 7.5.8 -129 -227

Resultaat deelneming 7.4.3 -139 -196

Resultaat na belastingen 481 34

7.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2020 

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Bedrijfsresultaat 753 453

Gecorrigeerd voor:

Afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen 7.4.1/7.4.2 1.620 1.809

Mutatie voorzieningen 7.4.7 -115 -992

Resultaat deelnemingen 7.4.3 -139 -196

Mutaties werkkapitaal:

Voorraden 174 -82

Vorderingen 7.4.4 464 975

Kortlopende schulden en 
overlopende passiva 7.4.8 -281 1.138

Rentebaten en lasten -4 4

Betaalde winstbelasting 7.5.8 -220 -227

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.252 2.882

Investeringen in:

Immateriële vaste activa 7.4.1 -88 -284

Materiële vaste activa 7.4.2 -1.852 -2.897

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.940 -3.181

Mutatie liquide middelen 312 -300

Liquide middelen 1 januari 8.032 8.332

Liquide middelen 31 december 7.4.5 8.344 8.032

Mutatie 312 -300
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7.2 Waarderingsgrondslagen
Algemeen
De Vereniging Consumentenbond, gevestigd op het Enthovenplein 1 in Den 
Haag, KvK-nummer 40409495, heeft haar (geconsolideerde) jaarrekening 
opgesteld in overeenstemming met Burgerlijk Wetboek 2 titel 9 en RJ 630. 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Vorderingen worden gewaardeerd 
tegen de actuele waarde. Is geen specifieke waarderingsgrondslag ver-
meld, dan 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.

Belangrijkste activiteiten
De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk die voor 
het grootste deel wordt gefinancierd met contributies van leden en 
gebruikers. Wij werken samen met consumenten aan eerlijke, rechtvaar-
dige en veilige markten. Samen staan we sterker en weten we meer. 
Wij zijn het verbindende platform en de vertrouwde stem van en voor 
consumenten.

Toelichting op geconsolideerde jaarrekening
In de consolidatie zijn de financiële gegevens opgenomen van de 
Consumentenbond samen met haar groepsmaatschappijen en andere 
rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen of 
waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechts-
personen 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 operatio-
nele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt ook rekening gehouden 
met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op de 
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 consoli-
datie betrokken. De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, 
blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment waarop zij worden 
verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de beslissende 
zeggenschap wordt overgedragen.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderin-
gen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consoli-
datie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de 
resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerea-
liseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-transacties worden 
ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een bijzondere waardeverminde-
ring. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen zijn waar nodig 
gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondsla-
gen voor de groep. 

Joint ventures worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde. 
Van een joint venture is sprake als in een overeenkomst tot samenwerking 
de zeggenschap door de deelnemers gezamenlijk wordt uitgeoefend.

De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn

Vereniging Consumentenbond (100%) 
Consumentenbond Holding B.V. (100%) 
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.

Oordelen en 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 de exploitatierekening. De daadwerke-
lijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen 
en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 
Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin 
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deze schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft. Als het voor het geven van het in artikel 2:362 
lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 
de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

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.

Transacties met verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover 
overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van 
betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende 
zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden 
partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het 
management van de deelnemingen of de Consumentenbond en nauwe 
verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht 
voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. 
Toegelicht worden dan de aard en de omvang van de transactie en andere 
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Omrekening vreemde valuta
De uit transacties in vreemde valuta voortvloeiende kosten en opbreng-
sten of vorderingen en schulden rekenen we om tegen de koers per 
transactie- of balansdatum. Koersverschillen brengen we ten gunste res-
pectievelijk ten laste van de exploitatierekening onder de financiële baten 
of lasten.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 
onder aftrek van afschrijvingen. Er is rekening gehouden met bijzondere 
waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief 
(of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort) 
hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. Om vast te stellen of er voor 
een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere waardeverminde-
ring, wordt verwezen naar de betreffende paragraaf. Ontwikkelingskosten 
zijn geactiveerd voor zover deze betrekking hebben op commercieel haal-
baar 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 wor-
den ten laste van het resultaat gebracht in de periode waarin deze 
zijn gemaakt.

Voor het nog niet afgeschreven deel van de geactiveerde ontwikkelings-
kosten wordt een wettelijke reserve gevormd. Immateriële vaste activa 
met een verkrijgingsprijs lager dan €25.000 zijn direct ten laste van het 
resultaat gebracht. Activa in uitvoering zijn gewaardeerd tegen verkrij-
gingsprijs en hierop wordt in het lopende boekjaar niet afgeschreven. De 
waardedaling is opgenomen in de tabel onder paragraaf 7.4.2.
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Materiële vaste activa
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebou-
wen is geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. 

Materieel 
vast actief

Waarderingsgrondslag Afschrijvings- 
termijn

Restwaarde

Terrein Historische kostprijs van 
de investering

Geen Geen

Bedrijfsgebouw Historische kostprijs van 
de investering minus 
lineaire afschrijving

30 jaar Geen

Overige vaste 
bedrijfsmiddelen

Verkrijgingsprijzen      
minus lineaire 
afschrijving

3 tot 30 jaar, 
afhanke-
lijk van de 
economische 
gebruiksduur

Geen

Auto’s Verkrijgingsprijzen minus 
lineaire afschrijving

5 jaar 18%

Computer- 
programmatuur

Verkrijgingsprijzen minus 
lineaire afschrijvingen

3 of 5 jaar, 
afhanke-
lijk van de 
economische 
gebruiksduur

Geen

Bijzondere waardevermindering of vervreemding van 
vaste activa 
Vaste activa worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen 
wanneer zich wijzigingen of omstandigheden voordoen die doen vermoe-
den 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 netto kasstromen die het actief naar 

verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger 
is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kas-
stroom, 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 onder-
hevig is. Zijn dergelijke indicaties aanwezig, dan wordt de realiseerbare 
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseer-
bare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseer-
bare 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.

Financiële vaste activa - Deelnemingen
Deelnemingen waarbij we invloed van betekenis op het zakelijke en finan-
ciële beleid kunnen uitoefenen, waarderen we volgens de vermogens-
mutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. 

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de 
reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment van 
acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast 
die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste 
waardering. 

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van 
de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg 
van het door de deelneming behaalde resultaat.

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. Is de waardering van een deel-
neming volgens de nettovermogenswaarde negatief, dan wordt deze op 
nihil gewaardeerd.
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Indien en voor zover de Consumentenbond in deze situatie geheel of 
gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het 
stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in 
staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit 
is het geval als de boekwaarde van het actief hoger is dan de realiseer-
bare waarde ervan. Voor de vaststelling of voor een financieel vast actief 
sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de 
betreffende paragraaf.

Bijzondere waardevermindering of vervreemding van 
financiële vaste activa
Bij een investering in eigen-vermogensinstrumenten gewaardeerd 
tegen kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waardevermindering 
bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het financiële actief 
en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant 
gemaakt tegen de actuele vermogenskostenvoet voor een soortge-
lijk financieel actief. Het bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt 
slechts teruggenomen als er aanwijzingen zijn dat een in voorgaande jaren 
in de jaarrekening verwerkt verlies als gevolg van waardevermindering niet 
meer aanwezig is of veranderd is. 

Latente belastingen
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fis-
cale verliezen en voor verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde 
van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in 
deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds. Met dien 
verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen 
voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn 
waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen 
kunnen worden gecompenseerd.

De berekening van de latente belastingvorderingen vindt plaats tegen 
de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen 
de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn 
vastgesteld.

Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Voorraden
De voorraden voor handelsgoederen worden gewaardeerd op verkrij-
gingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode (‘first in, first out’) of 
lagere opbrengstwaarde, waarbij we rekening houden met afwaardering 
wegens incourantheid. De lagere opbrengstwaarde wordt bepaald aan de 
hand van de marktwaarde.

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële 
waarde van de tegenprestatie. Na eerste verwerking worden vorderingen 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens 
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering.

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven 
het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig 
voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een 
looptijd korter dan twaalf maanden en worden gewaardeerd tegen nomi-
nale waarde.

Voorzieningen
Voorzieningen nemen we op wanneer sprake is van een in rechte afdwing-
bare of feitelijke verplichting als gevolg van een gebeurtenis in het verle-
den. En wanneer het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die ver-
plichting een uitstroom van middelen nodig is waarvan een betrouwbare 
schatting kan worden gemaakt.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af 
te wikkelen.
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Voorziening latente belastingen
Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke ver-
schillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voor-
schriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening gevolgd 
worden anderzijds. De berekening van de latente belastingverplichtingen 
vindt plaats tegen de belastingtarieven die op het einde van het verslag-
jaar gelden, of tegen de tarieven die in de komende jaren gelden, voor 
zover deze al bij wet zijn vastgesteld. Belastinglatenties worden gewaar-
deerd op nominale waarde.

Overige activa
Overige activa worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrij-
gings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Is er geen specifieke 
waarderingsgrondslag vermeld, dan vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. 

Operationele leasing
Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot 
deel van de voor- en nadelen die aan het 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.

Pensioenregeling
Uitgangspunt is de verplichtingenbenadering. Voor zover de verschul-
digde 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 additio-
nele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, als het 

waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uit-
stroom 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 uitvoeringsovereen-
komst 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 con-
tante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen 
op balansdatum af te wikkelen. Het risico van de (beschikbare premie) 
pensioenregeling ligt volledig bij de deelnemers. Op de pensioenen is een 
voorwaardelijke indexatie van toepassing. 

De belangrijkste kenmerken van de pensioenregelingen zijn: 

• Salarisgrondslag is op basis van middelloon.

• De pensioenregeling is ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds 
PNO Media middels een uitvoeringsovereenkomst, uitvoerder PNO 
Media is MPD.

• Maximum afgesproken vaste premie is 21% van pensioengrondslag. Is 
de maximumpremie niet toereikend om de regeling te financieren, dan 
wordt het opbouwpercentage verlaagd. Indien de benodigde premie 
lager is dan 21%, zal er worden geïndexeerd.

• Een indexatie is afhankelijk van de dekkingsgraad. Boven de 110 kan er 
deels een indexatietoeslag worden verleend en boven 125 kan er een 
volledige indexatietoeslag plaatsvinden. Voor 2020 heeft er geen ind-
exatie plaatsgevonden, omdat er geen ruimte was in de premie.

• De dekkingsgraad van de pensioenuitvoerder per balansdatum was 
94,9 (2019: 99,5).

Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 
waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwer-
ving 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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7.3 Resultaatbepalingsgrondslagen
Het resultaat is 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 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 zijn te schatten. Verantwoording 
van opbrengsten uit de levering van diensten vindt plaats naar rato van 
de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de 
balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Een 
uitzondering betreft de verkoop van licenties, waarbij afnemers tijdelijk 
gebruik kunnen maken van een uitgegeven predicaat. Deze opbrengst 
wordt in de omzet verantwoord op het moment dat het predicaat 
wordt verleend.

Activiteiten voor derden
Activiteiten voor derden (overheidsvergoedingen) worden aanvanke-
lijk 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 subsidieopbrengsten opgenomen in 
dezelfde periode als die waarin de kosten zijn gemaakt.

Overige opbrengsten
Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die 
niet rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of diensten 
in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. Deze 
opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstem-
ming met de aard van de onderliggende transactie.

Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoor-
waarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschul-
digd zijn aan werknemers.

Overige bedrijfskosten
Onder overige bedrijfskosten worden resultaten verantwoord die niet 
rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of diensten in 
het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. 

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening hou-
dend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Vennootschapsbelastingen
De Consumentenbond valt met al haar activiteiten onder de heffing van de 
vennootschapsbelasting. De belasting over het resultaat wordt berekend 
over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening. Daarbij 
wordt rekening gehouden met beschikbare, fiscaal compensabele verlie-
zen 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 wijzigin-
gen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belasting-
schulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Resultaat deelnemingen 
(gewaardeerd op netto-vermogenswaarde)

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming 
sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door 
de deelneming gehaalde resultaat voor zover dit aan Consumentenbond 
wordt toegerekend.

1. Consumentenbond Claim Service B.V.

2. International Consumer Research and Testing Ltd.
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Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide midde-
len. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen 
zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen 
onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld 
heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven groepsmaat-
schappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.
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7.4 Toelichting op de balans
7.4.1 Immateriële vaste activa

(in duizenden euro’s)
Ontwikkelings-  

kosten
Activa in 

uitvoering Totaal

Cumulatieve aanschafwaarde  
1 januari 2020

4.253 0 4.253

Cumulatieve afschrijving en bijzondere 
waardeverminderingen tot en met  
1 januari 2020

-3.307 - -3.307

Boekwaarde 1 januari 2020 946 0 946

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen 54 34 88

Afschrijving immateriële vaste activa -496 - -496

Saldo -442 34 -408

Cumulatieve aanschafwaarde                         
31 december 2020

3.717 34 3.751

Cumulatieve afschrijving en bijzondere 
waardeverminderingen tot en met  
31 december 2020

-3.213 0 -3.213

Boekwaarde 31 december 2020 504 34 538

De investeringen in immateriële vaste activa betreffen voornamelijk het 
Klachtenkompas (€54.000).

7.4.2 Materiële vaste activa

 
(in duizenden euro’s)

Bedrijfs-  
gebouw 

en terrein

Overige  
vaste  

bedrijfs- 
middelen

Activa in 
uitvoering Totaal

Cumulatieve aanschafwaarde  
1 januari 2020

15.693 4.864 574 21.131

Cumulatieve afschrijving tot en 
met 1 januari 2020

-8.320 -3.828 0 -12.148

Boekwaarde 1 januari 2020 7.373 1.036 574 8.983

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen 1.558 279 15 1.852

Herrubricering 551 23 -574 0

Desinvesteringen -731 -1.157 0 -1.888

Afschrijving desinvestering 716 1.155 0 1.871

Afschrijving materiële vaste activa -749 -359 0 -1.108

Saldo 1.345 -59 -559 727

Aanschafwaarde  
31 december 2020

17.071 4.009 15 21.095

Cumulatieve afschrijving tot en 
met 31 december 2020

-8.353 -3.032 0 -11.385

Boekwaarde 31 december 2020 8.718 977 15 9.710

De investering in bedrijfsgebouw en terrein heeft grotendeels te maken 
met de verbouwing van de begane grond (€1.124.000). De overige vaste 
bedrijfsmiddelen betreffen voornamelijk de aanschaf van nieuwe servers.
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7.4.3 Financiële vaste activa

Deelnemingen (in duizenden euro’s) 2020

Saldo per 1 januari 2020 243

Resultaat deelneming Consumentenbond Claim 
Services B.V. -166

Resultaat deelneming International Consumer 
Research and Testing Ltd.

27

Saldo per 31 december 2020 104

Deelneming CCS heeft volgens de vermogensmutatiemethode een nega-
tieve waardering. Aangezien Consumentenbond Participaties niet aan-
sprakelijk is voor de schulden van deze deelneming is er geen voorziening 
gevormd. Het niet-verwerkte aandeel van de verliezen bedraagt €73.483 
(2019: €0).

Eind 2020 houdt de Consumentenbond de volgende belangen:

• 50% (2019: 50%) van de aandelen Consumentenbond Claim Services 
B.V., statutair gevestigd te Amsterdam.

• 11% (2019: 11%) van de aandelen van International Consumer Research 
and Testing Ltd., statutair gevestigd in Londen, Engeland.

(in duizenden euro’s)

2020 
Eigen vermogen

2020 
Resultaat

2019 
Eigen vermogen

2019 
Resultaat

Consumentenbond Claim Services 
B.V.  (tegen 100%)

-149 -480 331 -569

International Consumer Research 
and Testing Ltd. (tegen 100%)

927 234 693 44

De resultaten van deze deelnemingen betreffen de resultaten volgens de 
meest recente, beschikbare cijfers. Voor International Consumer Research 
and Testing Ltd. is dit 2019. Voor Consumentenbond Claim Services B.V. zijn 
deze cijfers op basis van de kolommenbalans 2020.

Latente belastingvordering

De latente belastingvorderingen hebben betrekking op de verschillen tus-
sen de fiscale en commerciële waardering van afschrijvingen van mate-
riële vaste activa. Naar verwachting wordt €482.000 (circa 80%) in 2021 
verrekend.

Vordering latente belasting (in duizenden euro’s) 2020 2019

Saldo per 1 januari 464 384

Mutaties 139 80

Saldo per 31 december 603 464

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

7.4.4 Vorderingen
Onder de post vorderingen zijn geen bedragen opgenomen met een reste-
rende looptijd langer dan een jaar.

Debiteuren (in duizenden euro’s) 2020 2019

Lidmaatschappen en abonnementen 537 460

Samenwerkingsverbanden collectieven 1027 751

Overige posten 287 331

1.851 1.542

Per einde 2020 bedraagt de debiteurenvoorziening €76.000  
(2019: €38.000). 
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Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen voornamelijk bedragen voor over-
stappers uit het Energiecollectief  €483.000 (2019: €600.000), de 
Energievergelijker €94.000 (2019: €303.000) en de Zorgvergelijker 
€453.000 (2019: €547.000).

Overlopende activa

Het saldo eind 2020 bestaat uit vooruitbetaalde kosten voor 2020. Het 
betreft voornamelijk de kosten voor vervaardiging en verzending van de 
Consumentengids van januari 2020 (€83.000) en vooruitbetalingen voor 
nog niet opgeleverde onderzoeksprojecten (€21.000).

7.4.5 Liquide middelen
(in duizenden euro’s) 2020 2019

ABN Amro rekening courant en spaarrekening 5.243 7.951

RABO rekening courant 1.102 72

ING rekening courant en spaarrekening 1.999 9

Saldo per 31 december 2020 8.344 8.032

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. 

7.4.6 Eigen vermogen
(in duizenden euro’s) Wettelijke  

reserve
Algemene  

reserve
Onverdeeld  

resultaat
Totaal

Saldo per 1 januari 946 11.642 34 12.622 

Mutaties

Herrubricering -408 408 0 0 

Toevoeging resultaat 2019 0 34 -34 0 

Resultaat 2020 0 0 481 481 

Saldo per 31 december 538 12.084 481 13.103 

Het resultaat over 2020 van €481.000 positief brengen we na goedkeuring 
van de Raad van Toezicht en vaststelling door de Bondsraad in 2021 ten 
gunste van de algemene reserve. De wettelijke reserve wordt aangehou-
den voor de boekwaarde van geactiveerde kosten onderzoek en ontwik-
keling begrepen in de immateriële vaste activa. De herrubricering naar de 
vrije, algemene reserve, komt overeen met de mutatie gedurende 2020. 

7.4.7 Voorzieningen
De latente belastingverplichting heeft betrekking op de verschillen tussen 
de fiscale en commerciële waardering van afschrijvingen van materiële 
vaste activa. De latentie wordt gewaardeerd op basis van een belasting-
druk van 20%. Naar verwachting wordt de komende jaren niets verrekend.

Latente belastingverplichting (in duizenden euro’s) 2020 2019

Saldo per 1 januari 39 202

Mutaties -39 -163

Saldo per 31 december 0 39
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Reorganisatie (in duizenden euro’s) 2020 2019

Saldo per 1 januari 90 919

Toevoeging 0 0

Onttrekking -76 -829

Saldo per 31 december 14 90

Per balansdatum is er nog 1 personeelslid die gebruik zal maken van de 
reorganisatievoorziening.

7.4.8 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 

In 2020 neemt het crediteurensaldo af met €900.000 door meer betalin-
gen voor balansdatum.

Belastingen en sociale premies

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Te betalen loonheffing 1.171 817

Te betalen omzetbelasting 15 0

Te betalen vennootschapsbelasting 369 321

1.555 1.138

Te betalen loonbelasting neemt toe doordat het bedrag is opgebouwd 
uit de aangifte oktober 2020 en december 2020. In 2019 was dit alleen de 
maand december 2019.

Overige schulden en overlopende passiva

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Vakantiegeld en vakantiedagen 1.984 1.627

Nog te betalen kosten 895 1.161

Vooruit ontvangen subsidies 249 314

3.128 3.102

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan 
een jaar. De post vakantiegeld en vakantiedagen neemt toe door een dota-
tie aan de voorziening vakantiedagen.

7.4.9 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 de Consumentenbond verschuldigde beta-
lingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de 
marktwaarde van de betreffende instrumenten.

Valutarisico

Er zijn geen valutarisico’s. De activiteiten vinden volledig in Nederland 
plaats, er worden dan ook in beginsel geen transacties in vreemde 
valuta gedaan.
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Renterisico

De eigen geldmiddelen zijn voor uitstaande deposito’s rentegevoelig.  De 
negatieve rente die diverse banken inmiddels berekenen over hogere saldi 
heeft ook invloed op de Consumentenbond.

Kredietrisico 

De liquide middelen staan uit bij meerdere banken die minimaal een 
A-rating hebben. Er zijn geen belangrijke concentraties van kredietrisico’s.

Liquiditeitsrisico

De Consumentenbond beschikt over voldoende middelen om de activitei-
ten op korte termijn voort te kunnen zetten.

7.4.10 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De Consumentenbond is in het kader van de normale bedrijfsuitoefening 
als verwerende partij soms betrokken bij claims. Op grond van de ont-
wikkelingen tot dusver verwachten we niet dat de financiële positie van 
de Consumentenbond door een van deze zaken materieel zal worden 
beïnvloed.

Inzake lease-, huur- en onderhoudscontracten is de Consumentenbond 
eind 2020 voor €66.000 (2019: €296.000) verplichtingen aangegaan. 
Hiervan heeft €39.000 (2019: €141.000) een looptijd korter dan een jaar. Er 
zijn geen verplichtingen met een looptijd langer dan vijf jaar. Het onder-
houdscontract voor kopieerapparatuur liep af per 31 december 2020.

Verplichtingen (in duizenden euro’s)

Omschrijving 0-1 jaar 1-5 jaar 5+ jaar Totaal

Onderhoudscontract 
kopieerapparatuur

0 0 0 0

Autoleasecontracten 39 27 0 66

39 27 0 66

Omschrijving Bedrag ten laste 2020

Onderhoudscontract kopieerapparatuur 95

Autoleasecontracten 56

151

7.5 Toelichting op de 
exploitatierekening
7.5.1 Contributie
    2020 2019

Aantal leden per 31 december 422.989 395.302

Index (2010=100) 87,6 81,9

Producten (in duizenden euro’s) 2020 2019

CB Basis 1.504 2.120

CB Extra 14.379 26.247

CB Extra digitaal 67 103

Gidsen 3.490 3.736

Gidsen digitaal 35 30

Vrienden 3 4

Losse Publicaties en Ledeninformatie 1.299 1.137

Basislidmaatschap NVM 5.572 -

Kies en Koop NVM 86 -

Geld en Recht NVM 7 -

Volledig en Vertrouwd NVM 2.641 -

Consumentengids NVM 3.699 -

32.782 33.377
Per 1 augustus 2020 zijn de producten gewijzigd naar het nieuwe lidmaatschapsmodel.
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7.5.2 Activiteiten voor derden 
Activiteiten voor derden (in duizenden euro’s) 2020 2019

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 92 69

Ministerie van Economische zaken 90 13

Overig 17 32

199 114

7.5.3 Opbrengsten uit services, overstapdiensten
De opbrengsten services en overstapdiensten bestaan uit advies bij prijs-
vergelijkingen (waaronder Energie, Autoverzekering en Zorgverzekering), 
energieveiling en licentieverkoop.  

7.5.4 Overige opbrengsten
De overige opbrengsten in 2020 betreft voornamelijk de teruggave van 
een btw-suppletie over het jaar 2019 ad €15.000 (btw-suppletie 2018: 
€192.000).

7.5.5 Personeelskosten
Personeelskosten (in duizenden euro’s) 2020 2019

Salarissen 12.458 12.319

Pensioenlasten 1.546 1.561

Overige sociale verzekeringen 2.011 2.240

Personeel niet in loondienst 3.854 3.808

Overige personeelskosten 1.008 1.028

20.877 20.956

De post Personeel niet in loondienst bestaat uit kosten voor freelancers, 
detacheringen en uitzendkrachten. Deze kosten worden voornamelijk 

gemaakt ter ondersteuning van het callcenter en nog niet opgevulde 
vacatures.

De overige personeelskosten betreffen de mutatie van niet- 
opgenomen vakantiedagen gedurende het jaar en kosten voor 
beëindigingsvergoedingen.

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

Gemiddeld aantal personeelsleden (in fte) 2020 2019

Content, Media & Advies 137

Acties & Campagnes 12

Financiën, Facilitair & Informatievoorziening 14

Marketing & Business Development 25

Overige afdelingen 7

Directie 1

Proposities 7

Gildes 159

Secretariële ondersteuning 5

Gouverneur 3

Financiën, P&C, Faciliteiten 11

Mensenwerk 4

190 195

In 2020 is het besturingsmodel van de organisatie gewijzigd naar een hola-
cratie-systeem. In dit systeem zijn er geen afdelingen meer, maar wordt er 
gewerkt met cirkels.

Evenals in 2019 waren ook in 2020 geen werknemers werkzaam buiten 
Nederland.
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Voor 2020 bedragen de vergoedingen aan de Raad van Toezicht in totaal 
€75.000 (2019: €73.000). 

Sandra Molenaar is in 2019 per 1 mei in dienst gekomen waardoor de bezol-
diging in 2019 niet een heel jaar besloeg.

Salaris directie 2020 2019

Vast salaris 174.758 105.187

Pensioenlasten 15.111 9.850

Sociale lasten 11.295 7.535

Totaal 201.165 122.572

7.5.6 Overige bedrijfskosten

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Faciliteiten, ICT en telefoon 4.237 5.167

Project- en onderzoekskosten 1.745 2.473

Drukwerk- en vervaardigingskosten 1.263 1.518

Porti- en distributiekosten 1.103 993

Bijstand en advies 418 632

Lidmaatschap organisaties 543 559

Werving en promotie 6.063 4.771

15.372 16.113

7.5.7 Rentebaten en lasten
Deze post betreft betaalde rente aan de Belastingdienst in verband 
met de aangifte VPB 2019 en betaalde rente over het saldo van de 
liquide middelen.

7.5.8 Belastingen
De belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ten bedrage 
van €129.000 kan als volgt worden toegelicht. Het effectieve belastingta-
rief wijkt af van het toepasselijk tarief als gevolg van permanente verschil-
len. Hieronder vallen de deelnemingsvrijstelling, waardoor het verlies van 
Claimservice niet in de belastingheffing is begrepen en het feit dat de 
latente belastingvordering tegen een lager tarief wordt gewaardeerd dan 
het toepasselijk tarief. 

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Resultaat voor belastingen 610 261

Latente vennootschapsbelasting 177 243

Acute vennootschapsbelasting huidig boekjaar -387 -462

Vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren 81 -8

Belastingen resultaat -129 -227

Effectief belastingtarief 21% 30%

Toepasselijk belastingtarief 22% 22%

7.5.9 Honorarium onafhankelijke accountant
Het volgende honorarium van de onafhankelijke accountant van 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. is ten laste gebracht van de 
Consumentenbond:

(in duizenden euro’s) 2020 2019

Onderzoek jaarrekening 72 85

Andere controleopdrachten 0 3

72 88

7.5.10 Kosten van onderzoek en ontwikkeling
De ten laste van het resultaat over 2020 gebrachte kosten van onderzoek 
en ontwikkeling met inbegrip van de afschrijvingen van op de balans geac-
tiveerde ontwikkelingskosten bedragen €997.000 (2019: €1.136.000).
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7.6 Enkelvoudige jaarrekening 
per 31 december 2020
7.6.1  Enkelvoudige balans per 31 december 2020 
(in duizenden euro’s) 
(vóór resultaatbestemming)

Activa 31 december 2020 31 december 2019

Vaste activa 
Immateriële vaste activa 538 946

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouw en terrein 8.718 7.373

Overige vaste bedrijfsmiddelen 977 1.036

Activa in uitvoering 15 574

9.710 8.983

Financiële vaste activa 7.7.1

Deelnemingen 104 243

Vordering latente belasting 603 384

707 707

Vlottende activa 
Voorraden 7 181

Materiële vaste activa

Debiteuren 1.851 1.542

Vorderingen op groepsmaatschappijen 74 74

Belastingen en sociale premies 0 285

Overige vorderingen 1.470 1.878

Overlopende activa 190 377

3.585 4.156

Liquide middelen 7.7.2 8.277 7.964

Totaal activa 22.824 22.937

Passiva 31 december 2020 31 december 2019

Wettelijke reserve 538 946

Overige reserve 12.084 11.642

Onverdeeld resultaat 481 34

Eigen vermogen 13.103 12.622

Voorzieningen

Latente belastingverplichting 0 39

Reorganisatie 14 90

Overige voorzieningen 5 5

19 134

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 1.921 2.821

Belastingen en sociale premies 1.555 1.138

Vooruit ontvangen contributies 3.172 3.199

Overige schulden en overlopende passiva 3.054 3.023

9.702 10.181

Totaal passiva 22.824 22.937
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7.6.2 Enkelvoudige exploitatierekening over 2020    
(in duizenden euro’s)

Staat van baten en lasten 

2020 2019

Resultaat voor belastingen 749 457

Resultaat deelneming -139 -196

Belastingen 7.4.7 -129 -227

Resultaat na belastingen 481 34

7.7 Toelichting op de 
enkelvoudige balans en 
exploitatierekening
Algemene toelichting

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met 
Burgerlijk Wetboek 2 titel 9 en RJ 630.

Aangezien de winst-en-verliesrekening over 2020 van de 
Consumentenbond in de geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, is (in 
de enkelvoudige jaarrekening) volstaan met weergave van een beknopte 
winst-en-verliesrekening in overeenstemming met artikel 2:402 van het 
Burgerlijk Wetboek.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkel-
voudige 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.

Toelichtingen worden gegeven voor zover deze afwijken van de geconso-
lideerde balans.
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7.7.1 Financiële vaste activa

Deelnemingen

(in duizenden euro’s)

Saldo per 1 januari 2020 243

Resultaat deelneming Consumentenbond Holding B.V. -166

Resultaat deelneming International Consumer Research and 
Testing Ltd.

27

Saldo per 31 december 2020 104

Deelneming CCS heeft volgens de vermogensmutatiemethode een nega-
tieve waardering. Aangezien Consumentenbond Participaties niet aan-
sprakelijk is voor de schulden van deze deelneming is er geen voorziening 
gevormd. Het niet-verwerkte aandeel van de verliezen bedraagt €73.483 
(2019: €0).

Eind 2019 houdt de Consumentenbond de volgende belangen:

• 100% (2019: 100%) van de aandelen Consumentenbond Holding B.V., 
statutair gevestigd te Den Haag. 

• 11% (2019: 11%) van de aandelen van International Consumer Research 
and Testing Ltd., statutair gevestigd in Londen, Engeland.

(in duizenden euro’s)

2020 
Eigen vermogen

2020 
Resultaat

2019 
Eigen vermogen 

2019 
Resultaat

Consumentenbond 
Holding B.V.

77 -166 244 -201

International Consumer 
Research and Testing Ltd. 
(tegen 100%)

927 234 693 44

De resultaten van deze deelnemingen betreffen de resultaten volgens de 
meest recente, beschikbare jaarrekeningen. Voor International Consumer 
Research and Testing Ltd. is dit 2019.

De vorderingen op groepsmaatschappij refereert naar onze dochter- 
onderneming Consumentenbond Holding B.V. Over het gemiddeld saldo 
van deze rekening-courantverhoudingen wordt 0% rente per jaar bere-
kend. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen.

7.7.2 Liquide middelen
(in duizenden euro’s) 2020 2019

ABN Amro rekening courant en spaarrekening 5.176 7.883

RABO rekening courant 1.102 72

ING rekening courant en spaarrekening 1.999 9

Saldo per 31 december 2020 8.277 7.964

Onder de liquide middelen zijn in 2020 geen deposito’s begrepen. De 
liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

Voorstel verwerking resultaat
We stellen voor het positieve resultaat over het boekjaar van €481.000 ten 
bate van de algemene reserve te brengen.

7.7.3 Toelichting op de exploitatierekening
Er zijn geen afwijkingen vanuit de enkelvoudige exploitatierekening verge-
leken met de geconsolideerde exploitatierekening.

Den Haag, 31 mei 2021 
Algemeen Directeur,                                                                                              
Sandra Molenaar
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8. Overige gegevens
 
De Bondsraad stelt op 29 mei 2021 de jaarrekening en het bestuursverslag 
vast van de Consumentenbond volgens de statuten, artikel 13b en 13c.

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant
Aan: de directie en de Raad van Toezicht van de Consumentenbond 

Verklaring over de jaarrekening 2020 

Ons oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Consumentenbond (‘de 
vereniging’) een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen van de vereniging en de groep (de vereniging samen met 
haar dochtermaatschappijen) op 31 december 2020 en van het resultaat 
over 2020 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland 
geldende Burgerlijk Wetboek (‘BW’).

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 van de 
Consumentenbond te Den Haag gecontroleerd. De jaarrekening omvat 
de geconsolideerde jaarrekening van de groep en de enkelvoudige 
jaarrekening.

De jaarrekening bestaat uit:
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020;
• de geconsolideerde en enkelvoudige exploitatierekening over 2020; en
• de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-

slaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken 
van de jaarrekening is Titel 9 Boek 2 BW.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaron-
der ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoorde-
lijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verant-
woordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.



Jaarverslag 2020154 155.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel.

Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van de Consumentenbond zoals vereist in de Wet 
toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onaf-
hankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere 
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accoun-
tants (VGBA).

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarver-
slag andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag;
• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de 
andere informatie:met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële 
afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze ken-
nis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, 
overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 
9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 
waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstem-
ming met Titel 9 Boek 2 BW.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarreke-
ning en de accountantscontrole

Verantwoordelijkheden van de directie en de Raad van 
Toezicht voor de jaarrekening

• De directie is verantwoordelijk voor: 
het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in over-
eenstemming 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 afwijkin-
gen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de ver-
eniging 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 om de vereniging te liquideren of de 
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waar-
door gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar bedrijfsacti-
viteiten 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.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-infor-
matie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen 
over de vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel 
belang bevat als gevolg van fraude of van fouten en een controleverklaring 
uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van 
zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waar-
door het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle afwijkingen van 
materieel belang ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn mate-
rieel 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. De materialiteit beïn-
vloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en 
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is 
opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Rotterdam, 31 mei 2021 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door drs. M. Gaasterland RA

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 
2020 van de Consumentenbond
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in 
deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarre-
kening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de con-
trole van de jaarrekening

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd 
en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in 
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische 
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening 

afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, 
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerk-
zaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een 
afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. 
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor 
de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die 
passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de vereniging.

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 
voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan.
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• Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsver-
onderstelling aanvaardbaar is. Ook op basis van de verkregen contro-
le-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden 
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen 
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht 
om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclu-
sies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de 
datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar 
continuïteit niet langer kan handhaven.

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarre-
kening en de daarin opgenomen toelichtingen en het evalueren of de 
jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transac-
ties en gebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verant-
woordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de 
groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang van de uit te 
voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen bepaald om te waar-
borgen dat we voldoende controlewerkzaamheden verrichten om in staat 
te zijn een oordeel te geven over de jaarrekening als geheel. Bepalend 
hierbij zijn de geografische structuur van de groep, de omvang en/of het 
risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten, de bedrijfspro-
cessen en interne beheersingsmaatregelen en de bedrijfstak waarin de 
vereniging opereert. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen 
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de financiële infor-
matie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de 
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante 
bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.



Op de wereld 
zodat jij de beste keuzes kunt maken 

en krijgt waar je recht op hebt !




