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Voorwoord

Sommige wereldwijde problemen bleven lastig en ook niet goed oplos-
baar. Denk aan het chiptekort. Leveringstermijnen van producten werden 
volkomen onvoorspelbaar, zoals van keukenapparatuur, e-bikes, spelcom-
puters en vooral auto’s. Dat heeft ook het succes van sommige van onze 
diensten beïnvloed. Met ons Autolease Collectief hebben we minder leden 
kunnen helpen dan we van plan waren. En door de schaarste van e-bikes 
lukte het ons nauwelijks om voordeel te bieden. Daarom hebben we beslo-
ten om voorlopig geen E-bike Collectief meer te organiseren.

Een andere mondiale uitdaging waar consumenten in Nederland en ook de 
Consumentenbond mee geconfronteerd werden, was de sterke stijging 
van de gasprijs en als afgeleide daarvan de hoge prijs voor elektriciteit. 
Consumenten met een variabel of een aflopend vast contract zagen zich 
geconfronteerd met fors hogere energierekeningen. Energieleveranciers 
trokken zich juist terug uit overstapservices (vergelijkers) en kozen ervoor 
niet deel te nemen aan veilingen en collectieven. Hierdoor was er weinig 
keuze voor consumenten. De ontwikkelingen in de energiemarkt droegen 
bij aan faillissementen van verschillende aanbieders. Dat heeft schade 
opgeleverd bij consumenten: zij raakten (onder meer) hun voorschot 
kwijt en de energielevering werd overgenomen door een andere aanbie-
der tegen (veel) hogere tarieven. Sinds het faillissement van EnergieFlex 
in 2018 is de Consumentenbond in gesprek met het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, de Autoriteit Consument en Markt en de 
branche. We zoeken zo naar oplossingen die ervoor zorgen dat consu-
menten binnen de geliberaliseerde energiemarkt gemakkelijk en vooral 
ook veilig kunnen overstappen met een betere bescherming van hun 
belangen. Daarnaast doet de Consumentenbond financieel onderzoek 
alvorens een partij toe te laten tot de overstapservices of een collectief. 
Deze informatie delen wij met onder meer de Autoriteit Consument en 
Markt (ACM).

2021 was opnieuw een jaar dat volop in het teken stond 
van het coronavirus, ook voor de Consumentenbond. 
Weer moesten we ons aanpassen, maar daarbij konden 
we wel de ervaringen van 2020 goed benutten. Voor 
thuiswerken en videovergaderingen draaien we onze 
hand niet meer om. Al wordt het broodnodige echte 
contact natuurlijk wel gemist en dat is door schermcontact 
ook niet te vervangen. Rekening houdend met alle 
richtlijnen vanuit Den Haag hebben we steeds ons kantoor 
opengehouden voor de collega’s die om wat voor reden 
dan ook (die dag) niet thuis wilden of konden werken. 
Coronagerelateerde vraagstukken waar we in 2020 voor het 
eerst mee werden geconfronteerd, denk aan vliegtickets 
en fitnessabonnementen die niet konden worden gebruikt, 
pakten we nu gemakkelijker en sneller aan. 
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Dit bestuursverslag, en dan vooral hoofdstuk 1, biedt meer inhoudelijke 
informatie over de impact die de Consumentenbond voor consumenten in 
het algemeen en de leden in het bijzonder heeft gehad in 2021. 

Graag spreken wij hier onze dank uit aan alle consumenten die ons hun 
vertrouwen hebben gegeven. Bijvoorbeeld door lid te worden en te blijven, 
door deel te nemen aan onze acties, door gebruik te maken van onze 
diensten en door met en over ons te communiceren via social media, onze 
community en serviceafdeling. En ten slotte een groot compliment voor 
alle collega’s die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt, in wederom geen 
doorsnee jaar, vanaf hun zolderkamer, vanachter hun keukentafel, vanuit 
hun volkstuin of workcation-adres.

De Consumentenbond zet zich sinds zijn oprichting in 1953 in om mis-
standen voor consumenten uit de wereld te helpen en te voorkomen. Om 
iedereen nog beter van dienst te zijn, leggen we sinds 2018 meer focus op 
het verhalen van geleden schade via collectieve claims oftewel massa-
claims. In de praktijk gaat het meestal om langlopende trajecten. De orga-
nisaties waartegen een claim is gericht, hebben belang bij vertraging en/
of beperking van de schadevergoeding. We zijn daarom extra trots op wat 
we bereikt hebben op het dossier ‘woekerrente’, dat is rente op kredieten 
die banken onvoldoende hebben laten meebewegen met de marktrente. 
In 2021 hebben we in vrij korte tijd gesprekken gevoerd met verschillende 
Nederlandse banken en is er (op hoofdlijnen) overeenstemming gekomen 
voor een compensatieregeling. Vermeldenswaard hierbij is dat partijen 
ons soms ook proactief benaderen om tot een goede oplossing te komen.  
Collectieve claims die nu nog lopen zijn onder andere TikTok, Facebook en 
Dieselclaim.

In 2021 zijn we er weer in geslaagd om het aantal leden te laten groeien 
met ruim 11.000. Een groei dus ondanks de hiervoor beschreven uitda-
gingen die we hebben ondervonden in het aanbieden van collectieven. 
Aantrekkelijke collectieve inkoopmogelijkheden zijn interessant voor 
consumenten, zij melden zich vervolgens aan als basislid als ze nog geen 
lid zijn van de Consumentenbond. Omdat we minder collectieven konden 
aanbieden, hebben we ook minder basisleden geworven dan verwacht. 
De financiële consequentie daarvan is niet groot, omdat de financiële bij-
drage van basisleden geringer is. De lidmaatschapsomzet is in zijn geheel 
uiteindelijk gegroeid ten opzichte van 2020 (met €770.000). De overige 
omzet (onder meer de overstapvergoedingen) is juist achtergebleven 
(circa €1,2 miljoen).

Voorwoord

Sandra Molenaar 
Algemeen directeur

Lousewies van der Laan 
Voorzitter Raad van Toezicht,
namens alle leden van de RvT
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Inleiding 
 

De Consumentenbond is een in 1953 opgerichte vereniging waar 
Nederlandse consumenten lid van kunnen worden. 

De missie van de Consumentenbond, en daarmee de bestaansreden, is 
al die jaren nagenoeg gelijk gebleven. Hooguit zijn de bewoordingen nu 
en dan aangepast. De missie luidt nu: ‘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 
winstoogmerk.’ 

Om onze missie te laten slagen, zijn onze onafhankelijkheid en betrouw-
baarheid cruciaal en handelen we altijd vanuit het belang van consumen-
ten in het algemeen en leden in het bijzonder. 

De Consumentenbond is een non-profitorganisatie zonder aandeel-
houders. We bieden geen bedrijfslidmaatschappen aan. Wel hebben 
we ervoor gekozen om naast lidmaatschapsinkomsten, goed voor zo’n 
driekwart van onze inkomsten, gebruik te maken van andere inkomsten-
bronnen. Denk aan de verkoop van predicaten, de vergoedingen vanuit 
bedrijven voor onze overstapdiensten en collectieven en de vergoedingen 
voor onze inzet bij massaclaims. Over deze inkomsten zijn we transpa-
rant en ze hebben op geen enkele manier invloed op onze standpunten, 
onze onderzoeken en de door ons verstrekte informatie. We accepteren 
geen vergoedingen die onze onafhankelijkheid in gevaar brengen. De 
Consumentenbond ontvangt geen algemene subsidie, wel incidenteel een 
bescheiden subsidie om bijvoorbeeld een bepaald onderzoek kostendek-
kend te kunnen uitvoeren. 

We zijn open over de manier waarop standpunten en onderzoeken tot 
stand komen. Bij alles wat we doen, staan we onvoorwaardelijk naast en 
achter de consument. Al onze inkomsten besteden we aan ons werk voor 
consumenten.
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1. Impact van de 
Consumentenbond
De Consumentenbond maakt markten eerlijk en veilig. Dat 
doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door 
informatie te geven, door onderzoeken en tests te doen, 
door in gesprek te gaan met bedrijven, toezichthouders 
en beleidsmakers, door acties te starten en door diensten 
aan te bieden. En dit vaak ook in combinatie. Zo kan ons 
onderzoek het startpunt zijn voor een gesprek met een 
branchevereniging of een Kamerlid. 

Diverse onderwerpen en vraagstukken zijn voor 
consumenten van belang en hebben te maken met 
consumentenrechten. Per onderwerp/vraagstuk maken 
wij afwegingen of we hiermee wel of niet aan de slag 
gaan. Daarbij spelen verschillende vragen een rol, zoals 
voor hoeveel consumenten is het van belang, hoe groot 
is het probleem, wat is de haalbaarheid en zijn wij de 
logische partij? Onze speciale aandacht gaat in ieder 
geval altijd uit naar ‘waar voor je geld’. Dat betekent focus 
op onze onderzoeken en tests, digitalisering en privacy, 
eerlijke en gezonde voeding, geldzaken en energie en de 
energietransitie.

1.1 Tests
Wij stellen jaarlijks een testprogramma vast. Actuele marktontwikke-
lingen en consumentenvragen en -gedrag vormen hierbij belangrijke 
uitgangspunten. Veel producten testen wij op min of meer continue basis. 
Meestal vinden dergelijke uitgebreide tests in gespecialiseerde laborato-
ria plaats, verspreid over Europa. Consumentenorganisaties uit Europa en 
de Verenigde Staten voeren de tests zo veel mogelijk gezamenlijk uit, om 
zowel kosten als expertise te kunnen delen. Dat doen we binnen de spe-
ciaal daarvoor opgerichte testorganisatie ICRT (International Consumer 
Research & Testing).

In 2021 hebben we meer dan 2000 (2020: 1500) producten getest in 61 
(2020: 59) productcategorieën. Het grootste deel van deze testinformatie 
is beschikbaar in Productdossiers op de website. In 2021 waren er ruim  
20,4 miljoen (2020: 22,5 miljoen) bezoeken aan de Productdossiers.  
De top 10 is als volgt: 

Bezoek productdossiers
20,4 miljoen

De top 10 best bezochte productdossiers:

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

10. CV-ketels

 1.837.556

 1.144.919

 1.073.296

 1.020.075

 918.349

 887.158

 798.328

 741.377

 689.871

 670.172
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Het bezoek is weliswaar zo’n 10% lager dan in 2020, maar nog wel 8,5% 
hoger dan in 2019. 2020 was een uitzonderlijk jaar met een toename van 
20%. Dat kwam vooral door coronamaatregelen, die maakten dat online 
kopen meer de standaard werd en er behoefte ontstond aan specifieke 
producten zoals laptops, grotere beeldschermen en vriezers. Het bezoek 
aan de Productdossiers elektronicaproducten op onze site was in 2021 wat 
minder dan in het jaar ervoor. 

Uitgevoerde eenmalige tests: bakpannen (voor inductie), dekbedden, 
muurverf, tandpasta en vaatwasmiddelen.

Internationale tests: vrijwel alle producttests doen we in samenwerking met 
één of meerdere internationale partners. Tests die we zelfstandig uitvoeren 
zijn: cv-ketels, fietsdragers, laptops en chromebooks.

Productvergelijker en keuzehulp

De Productvergelijker is het kloppend hart binnen de Productdossiers. 
Consumenten vinden hier productspecificaties, testoordelen, expert- 
reviews, consumentenreviews en actuele winkelprijzen. In 2021 zijn de 
expertreviews uitgebreid. Zo worden de gebruikelijke specificaties en 

Toename bezoek aan geïntroduceerde
nieuwe Productdossiers (in 2020/2021)

  +263.000

  +240.000

  +230.000

  +86.000

  +60.000

1. Airco’s
2.  Boxsprings
3.  Steelstofzuigers
4.  Inductiekookplaten 
5.  Robotstofzuigers

testinformatie aangevuld met een deskundige beoordeling van het 
product en met adviezen van een expert van de Consumentenbond. De 
expertreviews helpen consumenten om eenvoudiger producten te kiezen.  
Eind 2021 waren er ruim 450 (2020: 170) producten voorzien van een 
expertreview en die trokken samen 584.000 (2020: 336.000) bezoekers 
over het hele jaar. 

De Keuzehulp helpt consumenten via enkele gerichte vragen om een-
voudiger producten te kiezen die goed bij hun wensen passen. Steeds 
meer Productdossiers kregen in 2021 een Keuzehulp. Het gebruik van de 
Keuzehulp nam in dit jaar met 96% toe naar ruim 1 miljoen. 

Wij geven binnen de Productvergelijker en de Keuzehulp steeds vaker  
en gerichter informatie over de duurzaamheid van de door ons geteste 
producten. In deze context betekent duurzaamheid dat de negatieve  
milieu-impact van een product zo veel mogelijk wordt beperkt. Hierbij  
kijken we naar de hele levenscyclus van een product, van winning 
van grondstoffen, assemblage en transport tot gebruik, afdanking en 
verwerking.  

1.1 Tests

Gebruik keuzehulp bij 
Productdossiers nam met 
96% toe naar 1 miljoen
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Op dit moment hebben de volgende Productvergelijkers een filter om de 
producten uit te lichten die een Duurzamere Keuze zijn:

Smartwatches

Bluetooth-speakers

Wasmachines 

CV-ketels

Koelkasten

Tablets

Kinderwagens

Activity trackers

Smartphones

Printers

1.1 Tests
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Binnen de Productvergelijker kunnen bezoekers producten ook op 
prijs vergelijken bij verschillende winkels, met de mogelijkheid om 
direct tot aankoop over te gaan bij een gekozen winkel. Het aantal 
Webwinkeldoorkliks nam in 2021 toe, naar bijna 1,1 miljoen (2020: 977.000). 
De top 10 is als volgt:

Predicaten 

Wij kennen predicaten toe onder andere aan producten of diensten die de 
beste resultaten behalen in onze vergelijkende tests en analyses. Als een 
product (en soms ook een dienst) een predicaat heeft verworven, kan een 
bedrijf een licentie aanvragen voor het gebruik van het logo voor reclame- 
doeleinden. In 2021 zijn 207 (2020: 189) predicaatlicenties verstrekt met 
een bijbehorende omzet van €1.263.000 (2020: bijna €1,2 miljoen).

  44.810

  36.956

  29.492

De top 10 van Webwinkeldoorkliks

  148.192

  66.717

  62.996

  59.957

  58.813

  49.400

  47.030

1. Televisie
2.  Stofzuiger
3.  All-in-one-printer
4.  Wasmachine
5.  Smartphone
6.  Espressomachine
7.  Wasdroger
8.  Laptop
9.  Koptelefoon
10. Tablet

(bron: Kieskeurig dashboard, clicks, rangorde op ‘clicks’)

1.1 Tests Webwinkeldoorkliks
1,1 miljoen

207 predicaatlicenties in 2021
omzet €1.263.000
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1.2 Onderzoeken en analyses

De Consumentenbond onderzoekt en analyseert producten en diensten 
niet alleen via laboratoriumtests, maar ook door onder andere voorwaar-
den te vergelijken, mysteryshopping en experimenteel onderzoek. Enkele 
voorbeelden uit het afgelopen jaar staan hieronder.

• Drie jaar na invoering van de AVG (Algemene verordening gegevens-
bescherming) blijken veel websites zich nog altijd niet aan de privacy-
regels te houden. Uit ons onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de 
bezochte sites volgcookies plaatst zonder daar toestemming voor te 
vragen of ze dwingen die toestemming af.

• Online shoppen en de rekening naar iemand anders sturen, is kinderlijk 
eenvoudig met Afterpay. Dat constateerden we in ons onderzoek naar 
de achterafbetaaldienst. We riepen Afterpay op om het lek te dichten. 
Het bedrijf heeft inmiddels een extra verificatie in het bestelproces 
doorgevoerd.

• Bij onze privacytest van 5 populaire voedingsapps ontdekten we meer-
dere problemen. We zagen bijvoorbeeld dat Mijn Eetmeter van het 
Voedingscentrum wachtwoorden niet voldoende beschermde. Nadat 
wij aan de bel trokken, is dit veiligheidsprobleem verholpen.

• In ons onderzoek naar datingsites en -apps keken we kritisch naar de 
beveiliging van gegevens. Bij 3 van de 12 datingplatforms - Inner Circle, 
Pepper en Relatieplanet – konden we te gemakkelijk gebruikersna-
men en wachtwoorden raden. Hoor en wederhoor leverde de nodige 
verbeteringen op: bij een hertest constateerden we dat de problemen 
zijn opgelost. 

• De AVG beschermt de privacy van kinderen onvoldoende. Daarom zijn 
aanvullende regels nodig. We deden onderzoek naar de positie van 
deze kwetsbare groep in de wet en overhandigden een rapport met de 
conclusies aan de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.

• Sociale media zijn ongeschikt voor kinderen. Dat concludeerden we 
na het doorlichten van acht socialmedia-apps. De platforms houden 
te weinig rekening met de kwetsbaarheid van kinderen, schenden de 
privacy en hebben te weinig kindvriendelijke instellingen. 

• De autoverzekeraars hebben besloten dat vanaf 1 januari 2022 autorij-
ders hun schadevrije jaren niet meer zomaar kwijtraken als hun partner 
overlijdt, als ze scheiden of bij autolease.  Deze verandering is een 
succes voor ons als Consumentenbond, na een jarenlange strijd voor 
eerlijke registratie en behoud van schadevrije jaren.

• ‘Verplicht energieleveranciers transparant te zijn over de stroom 
die ze inkopen!’ Die oproep doen we samen met Natuur & Milieu en 
WISE (World Information Service on Energy) aan de minister van 
Economische Zaken. Het is nog steeds te makkelijk om grijze stroom als 
groen te verkopen, ondanks nieuwe transparantieregels. Dit conclude-
ren deze organisaties in hun jaarlijkse duurzaamheidsonderzoek.

• De Europese consumentenorganisaties, waaronder de 
Consumentenbond, pleiten ervoor dat de Europese Commissie met 
wetgeving komt om kinderen te beschermen tegen reclame voor 
ongezonde voeding. Het huidige systeem van zelfregulering door de 
industrie werkt niet.

• Er moeten heldere regels en definities komen voor het gebruik van de 
termen ‘natuurlijk’ en ‘puur’ op voedseletiketten. We pleiten voor richt-
lijnen om misleiding en onduidelijkheid tegen te gaan. 
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1.3 Collectieven, vergelijkers, 
hypotheekservice

We helpen consumenten met het maken van een keuze die bij hen past. 

Dat doen we door goede informatie te geven, maar ook door te helpen bij 
de overstap naar een nieuwe leverancier/aanbieder. Dat laatste kan via 
één van onze vergelijkers en ook via onze inkoopcollectieven. 

Collectieven

• Energiecollectief Elk jaar organiseren wij meerdere energiecollec-
tieven, waarbij we de inkoopkracht van grote groepen consumenten 
bundelen en daarmee een scherp en aantrekkelijk aanbod kunnen 
bewerkstelligen. Door de ontwikkelingen op de energiemarkt en de 
daarmee gepaard gaande extreem hoge en almaar stijgende ener-
gieprijzen was er in 2021 minder bereidheid bij energieleveranciers om 
grote groepen klanten via ons Energiecollectief te werven. Daarom 
hebben we geen eindejaarscollectief kunnen realiseren. Uiteindelijk 
hebben in totaal 23.416 consumenten (inclusief het hierna genoemde 
Zekergroen Energiecollectief) een aanvraag voor een nieuw energie-
contract via ons collectief gedaan. In 2020 waren er 32.168 overstap-
pers (inclusief Zekergroen, zie hierna).

• Zekergroen Energiecollectief Via onze nieuwe editie van het 
Zekergroen Energiecollectief zijn 2.860 mensen overgestapt naar een 
écht duurzame energieleverancier. Deelnemende leveranciers moeten 
onder meer minimaal een 8 scoren in ons duurzaamheidsonderzoek. 
Dit collectief hebben we weer in samenwerking met Natuur & Milieu 
georganiseerd. In 2020 waren er 3.736 overstappers.

• CV-ketel Collectief 3.534 consumenten hebben via ons CV-ketel 
Collectief een aanvraag gedaan voor een ketel (koop 75%, huur 25%).  
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• Autoverzekering Vergelijker Aantal aanvragen in 2021: 2.853  
(in 2020: 4.517)

• Woonverzekering Vergelijker Aantal aanvragen in 2021: 3.585  
(in 2020: 6.801)

• Zorgvergelijker Aantal aanvragen in 2021: 10.390 (in 2020: 11.340). Nieuw 
in 2021 was de samenwerking met de Hersenstichting. Voor elke over-
stapper via de Consumentenbond, ontving de Hersenstichting €10.

Ons collectief is altijd inclusief een serviceabonnement en onze 
gas-los-garantie. Dat laatste houdt in dat deelnemers onder gunstige 
voorwaarden hun cv-ketel kunnen retourneren zodra hun woning van 
het gas af gaat/moet. In 2020 ging het om 2.699 aanvragen.

• Autolease Collectief Het aantal aanvragen in 2021 bedroeg 3.231 (in 
2020 4.032 en in 2019 5.080). Hiervan was 35% voor een elektrische of 
(plug-in) hybride auto (in de tweede helft van 2020 was dit 25% en in 
de eerste helft van 2020 nog slechts 12%).

• E-bike Collectief Het aantal aanvragen voor het leasen van een e-bike 
lag in 2021 op 436 (in 2020: 838). Het aantal aanvragen voor een e-bike 
kopen was in 2021: 227 (dit was een pilot). In november 2021 hebben 
we de pilot geëvalueerd en besloten om te stoppen met het E-bike 
Collectief.

Vergelijkers 

• Energievergelijker In de tweede helft van het jaar was het aanbod in 
prijsvergelijkers - en dus ook in onze Energievergelijker - zeer beperkt 
of zelfs tijdelijk nul. Dit kwam door de situatie op de energiemarkt en de 
daarmee gepaard gaande extreem hoge energieprijzen. Deze situatie 
heeft uiteraard een grote impact gehad op het aantal overstappers via 
onze vergelijker. In totaal hebben 19.805 leden een aanvraag gedaan 
voor een nieuw energiecontract via onze Energievergelijker. Experts 
geven aan dat deze situatie ook in 2022 nog wel even kan aanhouden. 
In 2020 ging het om 37.045 overstappers.

• Internet, telefonie en tv Aantal aanvragen in 2021: 3.765 (in 2020: 6.520)

1.3 Collectieven, vergelijkers, hypotheekservice

Aantal aanvragen in onze 
Vergelijkers

 Energievergelijker
19.805

 Zorgvergelijker
10.390

 Woonverzekering
Vergelijker

3.585

 Internet, telefonie en tv 
vergelijker

3.765

 Autoverzekering
vergelijker

2.853
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Hypotheekservice

Naast collectieven en vergelijkers bieden we nog andere diensten aan. Zo 
zijn we actief op het gebied van hypotheken. We helpen veel consumenten 
met onze rekentools en informatie. Degenen die daadwerkelijk een nieuwe 
hypotheek willen afsluiten of een bestaande hypotheek willen oversluiten, 
kunnen wij helpen via onze samenwerking met IkBenFrits. 

Enkele getallen: 

• Ruim 800 consumenten sloten een nieuwe hypotheek af via  
ons Hypotheekadvies, (in 2020: 500).

• 93% van de ondervraagden vond dat de adviesgesprekken  
(heel) goed verliepen (geen vergelijking met 2020 mogelijk).

• Ruim 1.660.000 bezoekers raadpleegden ons hypotheekdossier  
(in 2020: 1,7 miljoen). 

1.3 Collectieven, vergelijkers, hypotheekservice

Ruim 800 consumenten sloten 
een nieuwe hypotheek af via ons 

Hypotheekadvies

93% van de ondervraagden  
vond de adviesgesprekken  

heel goed

Ruim 1.660.000 bezoekers  
raadpleegden  

ons hypotheekdossier
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1.4 Collectieve belangenbehartiging

Via onze belangenbehartiging proberen we misstanden voor consumen-
ten structureel op te lossen of de positie van consumenten te verbeteren. 
Daarvoor gaan we in gesprek met bedrijven, toezichthouders, branche-
verenigingen en beleidsmakers. Niet zelden leidt een publicatie van ons tot 
Kamervragen. 

In de Kamer

De Consumentenbond kwam 84 keer voor in de Kamerstukken van 2021 
(bron: www.tweedekamer.nl en Polpo). Dit was in 2020 85 keer.

Het gaat hierbij om Kamervragen en de antwoorden daarop (van minis-
ters of staatssecretarissen). Maar ook om verslagen van vergaderingen, 
moties, nota’s, besluitenlijsten, brieven van de minister aan de Kamer en 
wetsvoorstellen (of de memorie van toelichting hierbij). 

We houden ons met een veelheid aan onderwerpen bezig. Ter illustratie 
lichten we er hier een aantal uit.

Banken en identiteitsfraude

We maken ons nog steeds grote zorgen over de schade door helpdesk- 
oplichting en WhatsApp-fraude (hulpvraag van bijvoorbeeld een familie-
lid). We spreken individuele banken aan op hun beleid, en willen met de 
sector afspraken maken over een betere compensatie van slachtoffers. 

Bunq voert naam-nummercontrole in | Consumentenbond

Compensatie spoofing ING. Bij ABN nog niet iedereen | Consumentenbond

Klarna beschermt onvoldoende tegen identiteitsfraude | 
Consumentenbond

Boete op opnemen cash

Ondanks onze kritiek blijft ABN Amro bij haar plan om per 1 juli 2022 
kosten in rekening te brengen voor het opnemen van cash. Wij zijn 
teleurgesteld en maken ons zorgen over een glijdende schaal. We delen 
onze zorgen met de minister van Financiën. Mede onder druk van de 
Consumentenbond neemt De Nederlandsche Bank (DNB) het initiatief 
om te komen tot een convenant, waarin rekening wordt gehouden met 
de belangen van consumenten. Naar verwachting wordt dit convenant in 
2022 gesloten.

ABN AMRO blijft bij plan betalen voor geldopnames (consumentenbond.nl)

Minister moet optreden tegen cash-boetes | Consumentenbond

Overname Yarden door Dela

In het belang van honderdduizenden polishouders van Yarden, hebben we 
besloten om af te zien van juridische stappen tegen dit bedrijf, omdat Dela 
alleen dan bereid was het zieltogende bedrijf over te nemen. 

Consumentenbond staakt juridische strijd Yarden | Consumentenbond

Opzegging samenwerking Stichting Reclame Code

We hebben de samenwerking met de Stichting Reclame Code defini-
tief opgezegd. Directe aanleiding is dat de Stichting goedkeuring gaf 
aan de Reclamecode Online Kansspelen, ondanks de grote bezwaren 
die wij daartegen hebben geuit. We zijn zeer ingenomen met de bijval 
die we nu krijgen van de Tweede Kamer in de kritiek op de betreffende 
reclamecode.

Samenwerking Stichting Reclame Code opgezegd | Consumentenbond

Verbod gokreclame: kamer steunt Consumentenbond | 
Consumentenbond

84 keer genoemd 
in Kamerstukken 

https://www.tweedekamer.nl
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/bunq-voert-naam-nummercontrole-in-na-kritiek-consumentenbond
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/spoofing-slachtoffers-ing-gecompenseerd-consumentenbond-maant-abn-tot-haast
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/klarna-beschermt-klant-onvoldoende-tegen-identiteitsfraude
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/klarna-beschermt-klant-onvoldoende-tegen-identiteitsfraude
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/abn-amro-blijft-bij-plan-betalen-voor-geldopnames
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/minister-moet-optreden-tegen-cash-boetes
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/consumentenbond-staakt-juridische-strijd-tegen-yarden
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/consumentenbond-zegt-samenwerking-stichting-reclame-code-op
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/consumentenbond-gesteund-door-wens-tweede-kamer-voor-verbod-op-gokreclames
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/consumentenbond-gesteund-door-wens-tweede-kamer-voor-verbod-op-gokreclames
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Privacywet

Het nieuwe kabinet moet serieus werk maken van de privacywet 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming/AVG). De wet wordt 
namelijk slecht nageleefd, beschermt kinderen onvoldoende en handha-
ving ontbreekt. In aanloop naar het Tweede Kamerdebat op 20 mei 2021, 
spraken we met Kamerleden en brachten we hierover een persbericht uit.

https://www.con...-van-privacywet

Online veiligheid kinderen

Naar aanleiding van ons onderzoek zijn er Kamervragen gesteld over 
de online veiligheid van kinderen. De ChristenUnie vroeg opheldering 
van demissionair ministers Blok van Economische Zaken en Dekker voor 
Rechtsbescherming over ons bericht dat sociale media ongeschikt zijn 
voor kinderen en dat hun privacyrechten door dergelijke platforms worden 
geschonden.

Vanuit de Tweede Kamer kregen we de terugkoppeling dat het dossier en 
onze inzet op de online veiligheid van kinderen directe aanleiding waren 
voor passages in het coalitieakkoord.

Verkiezingen Tweede Kamer

We organiseerden een levendig verkiezingsdebat over belangrijke consu-
mententhema’s, zoals klimaat, energie en gezonde voeding. En we stuur-
den een brief aan de informateur om aan te dringen op betere consumen-
tenbescherming. Ook riepen we het aanstaande kabinet op om werk te 
maken van de bescherming van de privacy van kinderen.

Veel steun voor standpunten Consumentenbond in verkiezingsdebat

Nieuw kabinet moet werk maken van privacywet | Consumentenbond

‘Consumenten op eerste plaats’ | Consumentenbond

Onafhankelijk pensioenloket

We bepleiten de oprichting van een Pensioenautoriteit waar consumen-
ten terechtkunnen met al hun vragen en klachten over hun pensioen. Het 
nieuwe pensioenstelsel, dat uiterlijk in 2027 ingaat, vraagt om één laag-
drempelig loket. We bespreken onze ideeën met diverse ministeries en 
toezichthouders.

Consumentenbond wil onafhankelijk pensioenloket | Consumentenbond

Veilige energiemarkt

Het rommelt in de energiemarkt. In de afgelopen jaren zijn meerdere ener-
giebedrijven omgevallen. Hierdoor liepen klanten financiële schade op, 
soms tot wel meer dan €1.000. Wij vinden dat de consument niet de dupe 
mag zijn van een faillissement en strijden voor een veiligere energiemarkt. 
We hebben hierover regelmatig overleg gevoerd met de toezichthouder, 
het ministerie van Economische Zaken en de branche.

Consumentenbescherming op de energiemarkt (consumentenbond.nl 

1.4 Collectieve belangenbehartiging

https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/nieuw-kabinet-moet-werk-maken-van-privacywet
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/veel-steun-voor-standpunten-consumentenbond-in-verkiezingsdebat
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/nieuw-kabinet-moet-werk-maken-van-privacywet
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/omslag-nodig-van-nieuw-kabinet-consumenten-op-eerste-plaats
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/consumentenbond-wil-onafhankelijk-pensioenloket
https://www.consumentenbond.nl/acties/faillissement-energieleveranciers-zorgt-voor-financiele-schade-consumenten
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1.5 Collectieve claims

In 2021 hebben we het instrument collectieve acties vaker ingezet en  
ook diverse successen geboekt. Met een collectieve actie, ook wel een 
massaclaim genoemd, proberen we een misstand voor consumenten uit 
de wereld te helpen. Maar ook proberen we een vergoeding voor de door 
consumenten geleden schade af te spreken. Dat kan met tussenkomst van 
de rechter, maar ook via een schikking en daarmee buiten de rechter om.

In 2021 hebben we in totaal 80.671 nieuwe deelnemers geworven, voor 
diverse claims. In 2020 waren dat er 224.831, door een bijzonder grote actie 
tegen Facebook. De claim tegen TikTok heeft de meeste aanmeldingen 
(32.187). In totaal hebben 320.608 deelnemers zich aangemeld voor alle 
lopende claims. De meeste collectieve claims voeren we uit met externe 
samenwerkingspartners. 

Miljardenclaim tegen TikTok 

Stichting Take Back Your Privacy en de Consumentenbond dagen social- 
media-platform TikTok voor de rechter. We eisen dat TikTok stopt met het 
schenden van de privacy van kinderen, alle illegaal verzamelde persoons-
gegevens verwijdert en een schadevergoeding betaalt. De geclaimde 
schadevergoeding bedraagt circa €2 miljard. We willen dat elk kind dat 
gedupeerd is een vast bedrag krijgt, plus de winst die het bedrijf over de 
rug van Nederlandse kinderen heeft geboekt.

Het bericht over de claim is viral gegaan. Zo maakt het onder jongeren 
populaire Instagram-account NOS Stories er een item over, dat meer dan 
490.000 keer is bekeken. 

https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/
tiktok-gedagvaard-om-schending-rechten-kinderen

320.608 deelnemers voor 
lopende claims

80.671 nieuwe deelnemers

https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/tiktok-gedagvaard-om-schending-rechten-kinderen
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/tiktok-gedagvaard-om-schending-rechten-kinderen
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Banken compenseren woekerrentes 

Het langlopende dossier rond de woekerrentes is door ons in een stroom-
versnelling gebracht. We spraken met ING en ABN Amro compensatie- 
regelingen af voor klanten die in het verleden te veel rente betaalden over 
hun consumptief krediet. De eerste ABN Amro-klanten zijn voor het einde 
van 2021 gecompenseerd. De bank reserveert hiervoor in totaal zo’n €340 
miljoen. ING zal de eerste compensatievoorstellen in het tweede kwartaal 
van 2022 versturen. Ook Rabobank en Volksbank werken in samenwerking 
met ons aan compensatieregelingen voor klanten die te veel rente betaal-
den op consumptieve kredieten.

https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/
akkoord-compensatieregeling-om-te-hoge-rentes-abn-amro

https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/
rabobank-start-in-januari-met-uitkeren-compensatie-woekerrente

https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/ing-en-de-consumen-
tenbond-akkoord-over-compensatie-te-hoge-rentes

Bezwaren Facebook van tafel

De rechtbank Amsterdam maakte korte metten met bezwaren van 
Facebook in de rechtszaak die de Data Privacy Stichting (DPS) in 
samenwerking met ons tegen het bedrijf heeft aangespannen. De 
Consumentenbond en DPS verwijten Facebook dat het jarenlang privége-
gevens van zijn gebruikers en hun Facebook-vrienden verzamelde, deze 
zonder toestemming toegankelijk maakte voor derden, en zo veel geld 
verdiende. Er moet compensatie komen voor alle Facebook-gebruikers in 
Nederland.

Facebook voert onder andere aan dat de Nederlandse rechter niet 
bevoegd zou zijn en het Nederlands recht niet van toepassing is. De recht-
bank wees alle verweren van Facebook af en veroordeelde het bedrijf tot 
het betalen van de proceskosten. 

https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/
rechter-veegt-bezwaren-facebook-van-tafel

Gedupeerden Allianz uitbetaald

Alle consumenten met een woekerpolis van Allianz die zich hebben aange-
sloten bij onze claimactie, zijn uitbetaald. Meer dan 99% ging akkoord met 
de schikkingsregeling. Het gaat om beleggingsverzekeringen van Allianz 
en haar rechtsvoorgangers. De vergoeding bedraagt minimaal €500 per 
polishouder en loopt in een enkel geval op tot tienduizenden euro’s.  

https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/
alle-consumenten-in-woekerpoliszaak-allianz-uitbetaald

Ongunstige uitspraak Airbnb

Ondanks een eerdere rechterlijke uitspraak én een gunstig advies van 
de advocaat-generaal van de Hoge Raad, besluit de Hoge Raad toch dat 
verhuurplatform Airbnb servicekosten mag berekenen aan zowel huur-
ders als verhuurders. Een onverwachte en teleurstellende wending in 
deze zaak, vinden wij. We bestuderen de uitspraak van de hoogste rechter 
van ons land.

https://www.consumentenbond.nl/acties/
onterechte-servicekosten-airbnb

1.5 Collectieve claims

https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/akkoord-compensatieregeling-om-te-hoge-rentes-abn-amro
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/akkoord-compensatieregeling-om-te-hoge-rentes-abn-amro
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/rabobank-start-in-januari-met-uitkeren-compensatie-woekerrente
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/rabobank-start-in-januari-met-uitkeren-compensatie-woekerrente
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/ing-en-de-consumentenbond-akkoord-over-compensatie-te-hoge-rentes
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/ing-en-de-consumentenbond-akkoord-over-compensatie-te-hoge-rentes
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/rechter-veegt-bezwaren-facebook-van-tafel
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/rechter-veegt-bezwaren-facebook-van-tafel
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/alle-consumenten-in-woekerpoliszaak-allianz-uitbetaald
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/alle-consumenten-in-woekerpoliszaak-allianz-uitbetaald
https://www.consumentenbond.nl/acties/onterechte-servicekosten-airbnb
https://www.consumentenbond.nl/acties/onterechte-servicekosten-airbnb
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1.6 Individuele belangenbehartiging

Consumenten kunnen ook met individuele vraagstukken en klachten bij 
ons terecht. Wij helpen ze op verschillende manieren en bieden een diver-
siteit aan oplossingen. 

Online hulp voor financiële vraagstukken

Om zich goed te informeren over hun belastingaangifte bezochten 
910.000 consumenten ons online dossier. In 2020 waren dat er 1,6 miljoen. 
Dit komt doordat we er bewust voor gekozen hebben om meer informatie 
exclusief voor onze leden te maken. Verder lanceerden we in 2021 nieuwe 
diensten voor leden, zoals hulp bij een familiehypotheek. Met de familie-
hypotheek kunnen ouders hun kinderen helpen bij het kopen van een huis, 
en wij zorgen dat ze dit goed regelen. We bieden een samenhangend 
pakket om zo’n familiehypotheek goed te regelen: een voorbeeldbrief, een 
overeenkomst, een stappenplan en Q&A (vragen en antwoorden). Ook 
ontwikkelen we een soortgelijke hulp voor schenken op papier, handig 
voor ouders die willen schenken aan hun kind. 

Klachtenkompas

Er waren in 2021 4.071.885 bezoeken aan ons Klachtenkompas. En er zijn 
62.080 klachten geplaatst. Op Klachtenkompas zijn 6.127 bedrijven actief. 

In 2020 waren er meer dan 4,5 miljoen bezoeken, zijn er bijna 85.000 klach-
ten geplaatst en ging het om 5.643 actieve bedrijven op Klachtenkompas.

4.071.885
bezoeken

62.080
geplaatste  

klachten

6.127
actieve  

bedrijven

Top 10 Meeste klachten per sector

1. Webwinkels
2.  Pakket & Post 
3.  Winkels
4.  Telecom
5.  Financiële dienstverleners 
6.  Reizen & Vervoer 
7.  Energie
8.  Fabrikanten
9.  Online platforms 

10. Klussen

                19.462

                  11.265

 4.346

 3.388

 2.632

 2.378

 2.134

 1.224

 1.201

 426

Klachtenkompas
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Brievenhulp

We hebben een brievenhulp voor leden, om ze op weg te helpen bij het 
aanspreken van bedrijven. 

• Via de Brievenhulp zijn in 2021 circa 270 gebruikers lid geworden  
(dat waren er 60 in 2020). Per kwartaal stijgt het gemiddelde aantal 
lidregistraties per week licht.

• In 2021 is de Brievenhulp 9.213 keer gestart (in 2020 1.880 keer). 

• Achteraf vragen we of gebruikers zich geholpen voelen. Deze vraag 
werd in 2021 door 90% positief beantwoord. Dat percentage ligt hoger 
dan in 2020 toen het 86% was. Sinds april 2021 vragen we ook om een 
cijfer. Gemiddeld wordt er een 8,2 gegeven, dit cijfer nam in 2021 per 
maand toe.

• De Brievenhulp is in 2021 uitgebreid met actuele brievenhulpen en 
voorbeeldbrieven. Een paar voorbeelden:  
- Brievenhulp familiehypotheek. Hiermee vraag je de 
Belastinginspecteur om een redelijke rente. Deze brief is tot 
stand gekomen na een door ons ingediend WOB-verzoek bij de 
Belastingdienst. Door dit WOB-verzoek is er een werkinstructie open-
baar gemaakt, die meer inzicht geeft in hoe een standpunt door de 
Belastingdienst wordt ingenomen over een familiehypotheek. 
- Brievenhulp WOZ-bezwaar 
- Brievenhulp energiecontract opgezegd 
- Brievenhulp geannuleerde vlucht 
- Voorbeeldbrief (gedeeltelijke) ontbinding van een sport-  
 schoolabonnement 
- Voorbeeldbrief voor uitbrengen van een bod op een woning.

Oudere voorbeeldbrieven zijn herschreven naar B1/B2-leesniveau, zodat 
ze prettiger lezen en begrijpelijker zijn. Juridische informatie is moeilijk. 

Wet- en regelgeving zitten complex in elkaar en dat leidt tot veel nuances. 
Het is daarom belangrijk om juridische informatie zo duidelijk en begrijpelijk 
mogelijk te maken. Ook vermelden we nu duidelijker wat we bieden, zodat 
niet-leden beter weten waarvoor ze moeten betalen. 

1.6 Individuele belangenbehartiging

Brievenhulp werd in 2021
9.213 keer gestart
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Online hulp bij juridische vraagstukken

• Op het site-onderdeel juridisch advies zijn in 2021 5,4% meer bezoeken 
geteld dan in 2020 (namelijk: 104.733). 

• Sinds de invoering van de nieuwe lidmaatschapsvormen hebben we 
naar gebruikerservaringen gevraagd op meerdere pagina’s binnen 
het site-onderdeel juridisch advies. Gewapend met de ervaringen van 
gebruikers en na diverse tests hebben we in 2021 dit site-onderdeel in 
een nieuw jasje gestoken. Dit heeft geleid tot:  
- Een duidelijke navigatie 
- Concrete en gecategoriseerde uitleg over onze juridische diensten  
- Het optimaliseren van Keuzehulpen  
- Verbetering van onze vindbaarheid in zoekmachines 
- Meer uniformiteit in beeld 
- Een professionelere uitstraling van het site-onderdeel

Juridisch advies en financiële helpdesk

• De tevredenheid over juridisch advies en de financiële helpdesk bij 
DNA (dienstverlening en advisering) is hoog: het klanttevredenheids-
cijfer voor telefonisch advies in 2021 is een 8,7 (in 2020 een 8,6) en voor 
advies via e-mail een 8,4 (in 2020 ook een 8,4) .

• In totaal zijn er 66.001 zaken afgehandeld (in 2020: 70.000). Telefonisch 
48.306 en e-mail (ook website, social en chat) 17.695.

1.6 Individuele belangenbehartiging

Consumentenrecht  57.180 

Financieel  8.821 
66.001 
cases  

afgehandeld  
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De top 3 op onderwerpniveau is: garantie/slecht product, ruilen/annuleren 
en energie. 

Bemiddeling
Als consumenten dit willen, treden wij met een bedrijf in contact om een 
oplossing te vinden. Klanten beoordelen deze dienst met een 8,8. En het 
slagingspercentage is 72%. In 2019 kregen we in totaal 256 aanmeldin-
gen, in 2020 waren dit er 201 en in 2021 gaat het om 293 aanmeldingen, 
een record. 

Op het gebied van consumentenrecht zijn er 41.542 (in 2020: 43.400) zaken 
telefonisch afgehandeld en 15.638 (in 2020: 20.000) per e-mail.

Van de financiële zaken zijn er 6.764 (in 2020: 4.600) telefonisch afgehan-
deld en 2.057 (in 2020: 1.950) per e-mail.

Advisering-financieel Telefonie E-mail

Bankzaken 2.362 747

Verzekeringen 2.488 853

Inkomen en belastingen 716 206

Financieel advies 739 130

Erven en schenken 200 47

Sparen en lenen 120 24

Beleggen 86 28

Pensioen 53 22

Totaal 6.764 2.057

Het betrof voornamelijk de volgende bedrijven: 

Vodafone/Ziggo 540

ABN Amro 513

KPN 477

Bol.com 415

PostNL 410

ING 401

MediaMarkt 396

D-reizen 283

Belastingdienst 282

Coolblue 261

1.6 Individuele belangenbehartiging
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1.7 Media en interactie

We brengen informatie op verschillende manieren onder de aandacht van 
onze leden en andere geïnteresseerden. Via onze eigen media, te weten 
de website, gidsen, nieuwsbrieven en boeken. Maar ook via onze woord-
voerders op radio, televisie en in de (landelijke) dagbladen. Verder zetten 
we social media in. Daarmee kunnen mensen ook interactie met ons zoe-
ken en met elkaar, net zoals via onze community.

Ten opzichte van 2020 is de mediawaarde online flink gedaald, maar daar 
staat wel tegenover dat die in 2020 fors gestegen was in vergelijking met 
2019. Het aantal nieuwsberichten en mediaoptredens ligt ook lager, onder 
andere omdat we in 2020 door de coronacrisis veel in de media waren.

Radio, tv en dagbladen
2021 2020 Bron

Landelijke tv   83 129 zelf bijgehouden

Landelijke radio 85 89 zelf bijgehouden

Landelijk dagbladen 434 423 LexisNexis

Online media 27.937 32.729 Clipit

Mediawaarde online €47,8 miljoen €218 miljoen Clipit

Mediawaarde print LexisNexis

Landelijke printmedia €3,8 miljoen      Deze cijfers zijn over 2020 niet bekend

Regionale printmedia €2,9 miljoen
     Inclusief alle regio-edities, 
     Deze cijfers zijn over 2020 niet bekend

Regionale printmedia €772.000
     Exclusief identieke berichten in regio-edities
     Deze cijfers zijn over 2020 niet bekend

keer op          
landelijke tv

83
keer op 

landelijke radio

85
keer in landelijke  

dagbladen

434
keer in online 

media

27.937
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Gezondheidsonderwerpen

De meeste media-aandacht kregen we voor de volgende 
nieuwsberichten:

• Veel maaltijdvervangende repen en shakes ongezond

• Onvoldoende informatie vishandels bemoeilijkt duurzame keuze

• Consumentenbond: regels ‘natuurlijk’ en ‘puur’ op voedseletiketten

• Kruidenmixen: weinig kruiden, veel goedkope vulling

Deze onderwerpen zijn vaak ook besproken in de radiorubrieken die we 
hebben bij Omroep Flevoland, RTV NH en Radio Rijnmond. En als AD ons 
nieuws overneemt, staat het vaak ook in de vele regionale kranten die 
daaronder vallen (print of online).
Verder hebben we een wekelijkse gezondheidsrubriek bij RTV Utrecht 
(radio) waarin we (meestal) een onderwerp uit de Gezondgids bespreken.

Campagnes

Via de radio bereikten we met onze campagnes Private lease, Sportzomer 
en de Merkcampagne (Black Friday, energie en zorg):
78% van de 25-plussers oftewel zo’n 9,5 miljoen mensen
85% van de 25 tot 45-jarigen oftewel 3,7 miljoen mensen
bron: NLO (https://rab.radio/onderzoek/luisteraar-inzicht/nlo/) 

Hieronder een paar voorbeelden van onderwerpen waarmee we in het 
nieuws zijn geweest.

Kassa

In het tv-programma Kassa legden we uit dat het bedrijf Klarna het moge-
lijk maakt achteraf online aankopen te betalen, maar dat het anderen ook 
in staat stelt makkelijk en stiekem met je rekeningnummer te shoppen. 
https://www.bnn...lservice-klarna

Jeugdjournaal

We riepen TikTok op het matje, samen met BEUC (Bureau Européen des 
Unions de Consommateurs) en andere organisaties in 14 landen. De app 
TikTok is razend populair bij kinderen en tieners. Maar TikTok respecteert 
de consumentenrechten van deze kwetsbare groep niet. Het bedrijf 
neemt niet genoeg maatregelen om ze te beschermen tegen verborgen 
reclames en een mogelijk schadelijke inhoud. In het Jeugdjournaal legden 
we het uit. 
https://jeugdjo...beschermen.html

Nieuwsuur

In een aflevering van Nieuwsuur vertelden we hoe het gaat met onze 
klacht over Google bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De AP weigert tot 
op heden het stiekeme volgen van Google te onderzoeken. 
https://twitter...192234442829827

1.7 Media en interactie Radiobereik met 3 campagnes 
13,2 miljoen mensen

https://rab.radio/onderzoek/luisteraar-inzicht/nlo/
https://www.bnn...lservice-klarna/
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2368938-tiktok-moet-kinderen-beter-beschermen.html
https://twitter...192234442829827
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Eigen communicatiekanalen

Websitebezoek 

Het aantal unieke bezoeken in 2021 is een kleine 48 miljoen. In 2020 was dit 
ruim 55 miljoen. De Net Promoter Score (NPS, geeft de klanttevredenheid 
weer) is 24 in 2021 (23 in 2020). 

Bladen en Boeken

De waardering voor onze bladen blijft op hetzelfde hoge niveau als in 
2020. De Consumentengids krijgt weer een 8,0, de Geldgids een 7,9 en de 
Digitaalgids en Gezondgids beide weer een 8,1. De special interest-bladen 
Gezondgids, Geldgids en Digitaalgids kwamen samen uit op ruim 91.000 
abonnees (in 2020 was dat bijna 96.000). De daling in de printmarkt is 
structureel.
Er zijn in 2021 67.925 boeken verkocht, dat is iets minder dan in 2020, maar 
meer dan in 2019. Hiervan bestaat 17% uit e-books (11.526) en is 12% aan 
niet-leden verkocht (8.303). De populairste titel is Smartphone Supertips 
(9.633). Bij de e-books en de niet-leden is Het levenstestament de best 
scorende titel.

Video’s

Een paar statistieken van onze video’s in 2021:
4,3 miljoen weergaven (2020: 4,4 miljoen) 
122.259 uur gekeken (2020: 159.880)

boeken verkocht

67.925

is het waarderingscijfer voor 
de Consumentengids

8,0

unieke  
websitebezoeken 

48.000.000 NPS 
24
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uur aan video’s 

bekeken

122.259

Populairste titel
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2.769.911
Community visits

3.700.522
Community 
page views

Community

Unieke visits: 2.769.911 (2020: 2.866.442)
Page views: 3.700.522 (2020: 3.777.713)

Top drie categorieën (op basis van aantal views):  
1. Woning & Huishouden: 
 722.286 views 
 2.040 posts 
2. Computers & Elektronica 
 675.096 views 
 4.093 posts 
3. Energie  
 311.334 views 
 3.178 posts 

Best lopende topics: 
• Zitten mijn gegevens bij het Facebook lek?  

(50.280 views, 42 reacties, 22 likes) 

• Waterontharders  
(48.597 views, 30 reacties, 27 likes) 

• Is jouw pc geschikt voor Windows 11?  
(30.131 views, 125 reacties, 34 likes) 

 

1.7 Media en interactie

1  Woning & Huishouden 
2  Computers & Elektronica
3  Energie

Top 3
Community
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Nieuw
campagne Lekker in je Lijf

20.000 deelnemers

26.000
aanmeldingen voor EnergieAlert

Nieuwsbrieven en e-mails

• De totale e-maildatabase (nieuwsbrieven, e-mailcampagnes) bevat 
bijna 1,7 miljoen (1.683.491) adressen van leden en niet-leden.

• De wekelijkse nieuwsbrief wordt verstuurd naar ruim 710.000 leden 
en niet-leden, gepersonaliseerd op type lidmaatschap en producten 
en diensten.

• Nieuw in 2021 was de campagne Lekker in je Lijf waarmee we ruim 
20.000 deelnemers 10 weken lang hebben geholpen bij het maken van 
gezonde keuzes. 

• We hebben een welkomstprogramma voor nieuwe leden ingericht, 
met verschillende ‘klantreizen’ afgestemd op het type lidmaatschap.

• Ook nieuw is de EnergieAlert, waarmee we consumenten op de 
hoogte houden van de ontwikkelingen in de huidige onrustige energie-
markt. Denk aan stijgende en dalende energieprijzen, uitleg over wel/
niet overstappen en energie besparen in huis. Hiervoor hebben zich 
ruim 26.000 mensen aangemeld. 

• Tijdens de Sportzomer van 2021 en rondom Black Friday hebben we 
24.000 consumenten op de hoogte gehouden van goede deals én 
nepdeals via de Beste Deal Alert. 

• De Belastingcoach e-mailreeks stuurden we naar ruim 166.000 consu-
menten. Door het jaar heen werd de Belastingcoach gewaardeerd met 
een 8.2 gemiddeld.

• De ZorgAlert ging naar bijna 200.000 consumenten.

1.7 Media en interactie

1.683.491
leden en niet-leden bevat 
de totale e-maildatabase

166.000
consumenten ontvingen

de e-mailreeks
Belastingcoach
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Bereik social media in 2021

950.000  Instagram

3.810.000  Facebook
41.500.000

Facebook  
weergaven

4.200.000
Twitter 

weergaven

Social media

We hebben er in 2021 voor gekozen om op Twitter kwaliteit boven kwanti-
teit te stellen. Er is dus minder getweet, maar wel met relevantere bood-
schappen. Het aantal weergaven is daardoor gedaald, maar er is een lichte 
groei in volgers en het aantal ontvolgers (degenen die stoppen met het 
volgen van de Consumentenbond) is afgenomen.
Voor Facebook geldt dat we minder uitgeven aan advertenties waardoor 
het aantal weergaven lager ligt dan in 2020. Op Instagram zijn we fors 
gegroeid in bereik: bijna een verdubbeling ten opzichte van 2020.

Bereik social media in 2021   
Instagram = 950.000 (in 2020 520.000) 
Facebook = 3.810.000 (in 2020 5 miljoen) 

Aantal weergaven:
Twitter – 4,2 miljoen (in 2020 6,7 miljoen)
Facebook – 41,5 miljoen (in 2020 57,7 miljoen)

De beste tweets waren:
de tweet over ons onderzoek kruidenmixen (41.000 weergaven) 
https://twitter.com/Consumentenbond/status/1468853428822630404 

de tweet over de TikTok-claim (ruim 36.000 weergaven) 
https://twitter.com/Consumentenbond/status/1407950930608365568 

en de tweet over contant betalen  
https://twitter.com/Consumentenbond/status/1413079986387496960 
 

1.7 Media en interactie

https://twitter.com/Consumentenbond/status/1468853428822630404
https://twitter.com/Consumentenbond/status/1407950930608365568
https://twitter.com/Consumentenbond/status/1413079986387496960
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De beste posts op Facebook waren: 
Premie niet betaald (autoverzekering) wat nu? 
https://www.facebook.com/102504908526/posts/10157907768158527/ 

Online aankopen retourneren; hier moet je op letten 
https://www.facebook.com/102504908526/posts/10157988784958527/ 

Waarschuwing datalek in de autobranche  
https://www.facebook.com/102504908526/posts/10158114828758527/ 

Waarschuwing voor datalek bij GGD 
https://www.facebook.com/102504908526/posts/10157966440698527/ 
 
De beste posts op Instagram waren: 
Over miskopen: Wij willen shoppen bij webshops buiten Europa veiliger 
maken. En daar hebben we jouw hulp bij nodig. Kom in actie en meld 
je miskoop 
https://www.instagram.com/tv/CWK6YVfqz3y/  

Over magnesium-supplementen 
https://www.instagram.com/p/CUX7CzOq_nU/ 

Consumentenvragen beantwoorden: deze keer over pasta invriezen 
https://www.instagram.com/p/CSZwFyuqIMN/ 
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https://www.facebook.com/102504908526/posts/10157907768158527/
https://www.facebook.com/102504908526/posts/10157988784958527/
https://www.facebook.com/102504908526/posts/10158114828758527/
https://www.facebook.com/102504908526/posts/10157966440698527/
https://www.instagram.com/tv/CWK6YVfqz3y/
https://www.instagram.com/p/CUX7CzOq_nU/
https://www.instagram.com/p/CSZwFyuqIMN/
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2. Toekomst 

Strategische koers 

Het jaar 2022 staat in het teken van het uitvoeren van onze 
nieuwe strategie (2022-2024). De Consumentenbond werkt 
in een strategiecyclus van drie jaar. In deze nieuwe strategie 
borduren we voort op de strategie 2019-2021 en hebben we 
geformuleerd wat we eind 2024 bereikt willen hebben.

We leven in een tijd waarin de ontwikkelingen elkaar 
razendsnel opvolgen. We zullen daarom ook in 2022 
nauwgezet de relevante ontwikkelingen voor onze leden en 
consumenten in het algemeen volgen en daarop zo mogelijk 
anticiperen of reageren. Dat kan leiden tot een aanvulling of 
versterking van onze uitgezette koers. 

Onze ambitie is als volgt samen te vatten: Een groeiende en steeds diver-
sere groep consumenten ziet de Consumentenbond in 2024 als onmisbare 
organisatie, doordat we structurele en zichtbare verbeteringen voor alle 
consumenten realiseren en leden meer persoonlijke, directe en terugke-
rende waarde bieden. 

Deze ambitie hebben we vertaald in vijf strategische prioriteiten:

1. Integrale profilering vanuit onze purpose

Met integrale profilering bedoelen we dat we inzetten op verster-
king van het merk Consumentenbond. Onze zogenoemde purpose is: 
‘Consumentenbond. Op de wereld zodat jij de beste keuzes kunt maken en 
krijgt waar je recht op hebt!’ We zijn een brede consumentenorganisatie 
en daardoor op heel veel onderwerpen actief. Dat is mooi en goed, maar 
kan een versnipperd beeld geven. Daarom willen we duidelijker maken wie 
we zijn en waar we voor staan. En daarbinnen krijgen onze producten en 
diensten een logische plaats. 

2. Meer terugkerende waarde

Sinds 2020 hebben we nieuwe lidmaatschapspakketten. We gaan flink 
investeren in het vergroten van de waarde van het lidmaatschap: met 
unieke, persoonlijk relevante content, met ledenvoordeel en met verbe-
terde en nieuwe diensten. 

3. Groei onder millennials

We willen een diverser publiek aanspreken en dat doen we heel gericht 
door groei te zoeken binnen de millennials (25- tot 40-jarigen), die onder-
vertegenwoordigd zijn in ons ledenbestand en die we op dit moment 
onvoldoende aanspreken. Uiteraard vergeten we de bestaande ach-
terban niet.
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4. Focus op kansrijke diensten

De afgelopen jaren hebben we tientallen nieuwe diensten gelanceerd, die 
niet allemaal een substantiële groep consumenten aanspreken. Hoewel 
de diensten vaak goed gewaardeerd worden, zorgt dit voor versnippering 
en daardoor voor onvoldoende mogelijkheden om er echte successen 
van te maken. De komende strategieperiode willen we consolideren en 
focus aanbrengen. We nemen afscheid van diensten die te weinig leden 
bedienen en zetten onze middelen vol in op de (door)ontwikkeling van 
circa drie kansrijke diensten met strategische waarde. Dat zijn in ieder 
geval onze Claimservice en de Voordeelcoach. Met onze Claimservice is 
het mogelijk om schade die consumenten hebben geleden, door bedrijven 
die verkeerde informatie geven of afspraken niet nakomen, te verhalen. 
Wij zorgen er dan voor dat deze consumenten worden gecompenseerd.
De Voordeelcoach is een slimme, proactieve en meer gepersonaliseerde 
online tool die consumenten helpt de juiste keuzes te maken op het gebied 
van energie en verzekeringen. Daarnaast gaan we op zoek naar een 
nieuwe pijler. Die kan helemaal nieuw zijn of gebaseerd op een van onze 
bestaande activiteiten.

5. Versterking van onze organisatie

Tot slot hebben we een strategische prioriteit die de randvoorwaarde is 
voor het slagen van de andere prioriteiten en die is dat we onze organisa-
tie blijven doorontwikkelen. Om onze ambities waar te maken, hebben we 
de juiste structuur, processen en mensen nodig.

Voor een deel zijn deze strategische prioriteiten te realiseren via staps-
gewijze veranderingen en vernieuwingen, die we al in 2022 in gang gaan 
zetten. Andere strategische prioriteiten vragen om een meer fundamen-
tele aanpak. Denk aan het verder ontwikkelen van onze Claimservice of 
het opzetten van een nieuwe pijler. Daarmee zijn we eind 2022 zeker nog 
niet klaar, maar we zullen wel een lijn bepaald hebben. 

Corona 
In de afgelopen periode van de coronapandemie hebben we steeds zo 
effectief mogelijk op de wisselende omstandigheden gereageerd en waar 
mogelijk geanticipeerd. Daarbij hadden en hebben we steeds aandacht 
voor hoe we Nederlandse consumenten zo goed mogelijk van dienst kun-
nen zijn. Maar zeker ook voor hoe we het werk zo goed mogelijk kunnen 
uitvoeren en het welzijn van de collega’s kunnen waarborgen. We kijken 
wel reikhalzend uit naar een 2022 zonder pandemie, waarin de contacten 
intern en extern weer ‘gewoon’ worden. 
De afgelopen twee jaar is de financiële impact beperkt gebleven, deze 
verwachting bestaat ook voor 2022.

Energiemarkt
De turbulente situatie op de energiemarkt speelt zich grotendeels af 
buiten onze invloedssfeer. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en 
informeren onze leden en alle consumenten zo goed mogelijk, met oog 
voor hun persoonlijke omstandigheden. Ook experimenteren we met 
alternatieve diensten om consumenten toch een mogelijkheid te bieden 
een gunstig(er) energiecontract af te sluiten. De omstandigheden op 
de energiemarkt hebben invloed op onze resultaten. Enerzijds omdat 
onze energievergelijker en energiecollectieven belangrijke instrumen-
ten zijn om consumenten te interesseren voor een lidmaatschap van 
de Consumentenbond. Anderzijds omdat een deel van onze inkomsten 
bestaat uit de vergoedingen die wij ontvangen van energiebedrijven voor 
nieuwe klanten.

2.  Toekomst
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Duurzaamheid
De Consumentenbond ziet het als zijn verantwoordelijkheid om duurzaam 
consumentengedrag te stimuleren en evident niet-duurzaam gedrag te 
ontmoedigen. We streven naar een brede bewustwording onder consu-
menten en vragen daarvoor aandacht van onze leden. In de afgelopen 
jaren hebben we dit gedaan door bijvoorbeeld een duurzaamheidsfil-
ter bij onze onderzoeken, groene tips bij onze artikelen, het opnemen 
van elektrische auto’s in ons Private Lease Collectief en een Zekergroen 
Energiecollectief. In 2022 gaan we weer een stap verder. Bepaalde pro-
ducten zullen we vanuit duurzaamheidsoverwegingen niet meer testen. En 
voor sommige categorieën zullen we geen Beste uit de Test of Beste Koop 
uitroepen, om de verkoop niet te bevorderen. Ook gaan we starten met 
duurzaamheidspredicaten.

Duurzaamheid bij de interne organisatie richt zich vooral op de huisves-
ting. Met de huidige status van ons pand voldoen we aan de duurzaam-
heidsdoelstellingen van 2030. Om ook aan de doelen van 2040 tegemoet 
te komen, zullen we in de komende jaren extra investeringen in ons pand 
doen. Bij onze inkoop, mobiliteit, gebouw(inrichting) en facilitaire zaken 
maken we eveneens zo veel mogelijk duurzame keuzes. 

Investeringen en financieringen
We investeren niet alleen in het verduurzamen van ons pand, maar ook in 
het gereed maken van een deel ervan voor de verhuur. In 2022 verwelko-
men we een huurder, een oogkliniek, waarmee we een contract hebben 
afgesloten voor 12 jaar. Met andere geïnteresseerde huurders zijn gesprek-
ken gaande.

Om onze plannen voor 2022 te kunnen realiseren is naar verwachting geen 
financiering noodzakelijk.

Beleggingsbeleid
Met het oog op de inflatie en de negatieve rente hebben we met de Raad 
van Toezicht afgestemd om een deel van ons vermogen defensief te 
beleggen. Hierbij is de doelstelling om het vermogen in stand te houden. 
Een en ander zal in 2022 gestalte krijgen, waarbij het uitgangspunt is 100% 
duurzaam beleggen via een fondsbeheerder. Er wordt niet belegd in 
derivaten.

Formatie
De ambitie om onze dienstverlening verder te ontwikkelen is groot. 
Daarom breiden we met name uit op productontwikkeling. In totaal 
groeien we van 200,9 fte naar 217,8 fte (2022).
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3. Kengetallen 2021

(in duizenden euro’s) 2021 2020 2019 2018 2017

Bedrijfsopbrengsten 38.199 38.617 39.332 43.584 43.299

Bedrijfslasten 36.771 37.864 38.879 42.398 42.030

Bedrijfsresultaat 1.428 753 453 1.186 1.269

Rentebaten/-lasten en 
deelnemingen

-51 -4 4 -1 4

Resultaat voor belastingen 1.377 749 457 1.185 1.273

% Bedrijfsresultaat / 
opbrengsten

3,60 1,94 1.16 2,72 2,94

Belastingen -329 -129 -227 -282 -357

Resultaat deelnemingen 2 -139 -196 -11 0

Resultaat na belastingen 1.050 481 34 892 916

Resultaat aandeel derden 0 0 0 -41 6

Resultaat na belastingen 1.050 481 34 851 922

Eigen vermogen per 31/12 14.153 13.103 12.622 12.588 11.791

% Eigen vermogen / 
balanstotaal

62 57 55 55 51

Aantal personeelsleden  
(gemiddeld in fte’s)

199 190 195 206 212

Aantal leden  per 1 januari van 
het volgend boekjaar

434.061 422.989 395.302 419.461 446.767

Aantal special interest- 
abonnementen

91.409 95.326 102.227 109.722 129.036
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4. Financiën en 
ledenontwikkeling
De Consumentenbond streeft naar een langdurig gezonde 

exploitatie en om dat te realiseren is een positief resultaat essen-

tieel. Alle inkomsten worden ingezet om de dienstverlening 

aan de leden te verbeteren en de collectieve belangen van alle 

consumenten te behartigen. Het jaar 2021 is afgesloten met een 

positief resultaat van €1,05 miljoen. De ledenstand sluit eind 2021 

op 434.000 leden, ongeveer 11.000 meer dan de beginstand op 

1 januari. Ook zien we dat de solvabiliteit is verbeterd naar 62,5% 

(2020: 57,7%). De liquiditeit is met ruim 14% gestegen naar circa 

€9,5 miljoen (2020: €8,3 miljoen). Ook de current-ratio is verbe-

terd: deze is 1,4 (2020: 1,2). Zie hoofdstuk 6.6 voor de belangrijkste 

risico’s en onzekerheden.

4.1 Omzet
De totale omzet is in 2021 met ongeveer €0,4 miljoen gedaald ten 
opzichte van 2020.

De omzet uit lidmaatschappen en abonnementen is ten opzichte  
van 2020 gestegen met €0,8 miljoen, dankzij het toegenomen aantal  
betalende leden.

De overige omzet is €1,2 miljoen lager dan in 2020. De drie belangrijkste 
oorzaken hiervoor zijn (in volgorde van omvang) de Energievergelijker,  
de Zorgvergelijker en het Private Lease Collectief. 

• Vanwege ontwikkelingen op de energiemarkt was er minder animo bij 
energie-aanbieders om deel te nemen aan de Energievergelijker en 
Energiecollectieven. 

• De Zorgvergelijker is lager geëindigd qua omzet, maar er is tijdig  
bijgestuurd op hiermee samenhangende kosten.

• Het Private Lease Collectief had (net als in 2020) ondanks enkele  
succesvolle campagnes een erg moeilijk jaar, vooral vanwege corona 
en het bijbehorende thuiswerken. 

4.2 Kosten
De totale kosten liggen bijna €1,1 miljoen lager dan in 2020. Over bijna de 
gehele linie zijn de kosten lager dan een jaar eerder. De personele kosten 
zijn ondanks een ruim 4% hoger aantal fte circa €0,2 miljoen lager. Dit is 
onder andere toe te schrijven aan lagere opleidings- en wervingskosten. 
Ook de externe inhuur daalde met circa €0,4 miljoen. 

De facilitaire kosten zijn €142.000 lager, met name door meer online 
vergaderen en thuiswerken en het opzeggen van het contract met de 
cateraar. De kosten voor publicaties zijn €43.000 lager door een andere 
marketingstrategie en kleinere oplages. Binnen werving & promotie werd 
€0,9 miljoen minder uitgegeven door de beschikbare campagnegelden in 
overeenstemming te brengen met de verwachte lagere omzet. Wel werd 
dit jaar €137.000 meer uitgegeven aan onderzoeken.
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Ledenstand eind 2021
434.000

De liquiditeit is met ruim 14% gestegen 
naar circa €9,5 miljoen
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5. Personeel en 
organisatie
De Consumentenbond werkt zelforganiserend op basis van 

holacratische principes. Gevolg daarvan is dat we een wend-

bare en flexibele organisatiestructuur hebben. We werken vanuit 

rollen in plaats van functies en vanuit een hiërarchie van doelen in 

plaats van klassieke managementlagen. Dat leidt tot een efficiën-

tere en wendbare organisatie, maar ook tot een fijne en inspire-

rende werkplek voor huidige en toekomstige medewerkers. In 

november 2021 heeft de Consumentenbond tijdens de Next Gen 

Summit in Parijs een erkenning (award) ontvangen voor de  

innovatie op het gebied van zelforganisatie. Verder geven wij 

steeds vaker inspiratiesessies aan bedrijven over de transitie die 

wij doorgemaakt hebben en hoe je als organisatie écht wend-

baar en purpose-gedreven kan werken. 

5.1 Organisatie en formatie 
De Ondernemingsraad heeft in 2021 instemming verleend op de nieuwe 
systematiek van belonen en ontwikkelen. Dit nieuwe systeem, Baarda, is 
daarna in de organisatie geïmplementeerd.  
Ook is er een nieuwe cao afgesloten met een looptijd van 1 januari 2021 
tot 1 januari 2023. Voorheen werd de cao afgestemd met de vakbond FNV, 
maar vanaf 2021 zit de vakbond AVV ook aan de onderhandelingstafel. 
Door de AVV erbij te betrekken, heeft de cao een breder draagvlak gekre-
gen omdat alle medewerkers mochten meestemmen en niet alleen leden 
van vakbond FNV.  
Om aandacht te geven aan de ‘zachte’ kant van de nieuwe manier van 
werken, geïnspireerd op holacratie, is in 2020 het cultuurondersteunende 
programma gestart. Dit programma is in 2021 afgerond. Aansluitend hierop 
is in 2021 binnen de cirkel Mensenwerk de cirkel Cultuur gecreëerd, om zo 
continu aandacht aan dit thema te blijven besteden. Zie het overzicht van 
cirkels op pagina 80.

Corona heeft in 2021 weer grote impact gehad op de medewerkers. 
Thuiswerken werd al voor de pandemie gedaan, maar nu gebeurt het op 
grote schaal. Daarbij moesten we ook veel meer rekening houden met alle 
thuissituaties van elkaar.  
Het ziekteverzuim is iets gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het lang-
durig verzuim is nog steeds hoog, hoofdzakelijk door niet-arbeidsgerela-
teerde klachten. De cirkel Duurzame Inzetbaarheid is in 2021 opgericht met 
daarin de rol coach duurzame inzetbaarheid. De huidige inzet heeft nog 
niet geleid tot een verlaging van het ziekteverzuim. In 2022 gaat de cirkel 
Duurzame Inzetbaarheid haar aanpak om medewerkers beter te onder-
steunen, zowel bij hun herstel als preventief, verder ontwikkelen. 
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5.2. Vertrouwenspersoon 
In het jaar 2021 hebben de vertrouwenspersonen regelmatig gebruik-
gemaakt van elkaars expertise en ervaring waarbij privacy hoog in het 
vaandel staat. De vertrouwenspersonen hebben in 2021 vier gesprekken 
met drie personen gevoerd. Dat zijn minder gesprekken dan in voorgaande 
jaren, waarschijnlijk door het thuiswerken in verband met corona. De rol 
van vertrouwenspersoon is ondergebracht in de cirkel Mensenwerk. 

5.3 Medezeggenschap
In april 2021 is een nieuwe Ondernemingsraad aangetreden voor de periode 
van drie jaar. De Ondernemingsraad heeft maandelijks overleg met de 
algemeen directeur en de routebepaler Mensenwerk. 

5.  Personeel en organisatie

Kengetallen 2021 2020 

Gemiddeld aantal medewerkers 235 225 

Aantal parttimers, stand 31-12 77,5% 78,5% 

Gemiddeld aantal fte’s 198,6 190,4 

Ziekteverzuim 6,94% 6,28% 

Meldingsfrequentie ziekteverzuim 0,9 0,7 

Verloop 9% 8% 

Verhouding vrouw/man stand 31-12 57/43 52/48 

Cao-verhoging per 1 juni 2,0% 2,9% 

Belangrijke onderwerpen in 2021 waren:

• Rapport Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 2021 en plan 
van aanpak

• (Ongevraagd) advies bezwaarprocedure implementatie model Baarda

• Instemmingsverzoek aanpassing proces grote groeistap Baarda

• Opnemen vrije dagen en aanpak verlofstuwmeer bij personeel

• Ziekteverzuim

• Werken tijdens corona

5.4 Duurzaamheid
In de gehele bedrijfsvoering van de Consumentenbond speelt duur-
zaamheid een steeds grotere rol. We streven er naar onze bedrijfsvoering 
zo klimaatvriendelijk als mogelijk te maken. Bij onze inkoop, mobiliteit, 
gebouw(inrichting) en facilitaire zaken proberen we duurzame keuzes te 
maken. We doen dit bijvoorbeeld door in de selectie van leveranciers de 
duurzaamheid van de geboden oplossing, maar ook van de leverancier 
zelf, in de afweging mee te nemen.
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6. Structuur en 
governance
De Consumentenbond is een formele vereniging van individue- 

le leden (consumenten). Het doel van de Consumentenbond 

is omschreven in de statuten: ‘als onafhankelijke organisatie, 

zonder winstoogmerk en zonder binding met enige politieke 

of levensbeschouwelijke stroming of organisatie, de belangen 

van de consumenten in het algemeen en van de leden van de 

Consumentenbond in het bijzonder in Nederland – en voor zover 

mogelijk en zo nodig daarbuiten - te behartigen’.   

De vereniging Consumentenbond heeft drie organen: het bestuur (de 
directie), de Raad van Toezicht en de ledenvergadering (de Bondsraad). 
De bevoegdheden, verantwoordelijkheden, taken, rechten en plichten van 
deze drie organen en hun onderlinge verhouding en samenwerking zijn 
vastgelegd in de wet en de statuten en nader uitgewerkt in reglemen-
ten. In 2021 is het Bondsraadsreglement gewijzigd om zowel de nieuwe 
inrichting als de taken van de Bondsraad goed vast te leggen. Binnen het 
gewijzigde Reglement Kostenvergoeding Raad van Toezicht zijn de regels 
rondom de kostenvergoeding van de Raad van Toezicht opgenomen.  

Verder is er een ondernemingsraad die op regelmatige basis overleg voert 
met de directie en ook contacten onderhoudt met de Raad van Toezicht.  

Per 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in werking 
getreden. De gevolgen daarvan voor de Consumentenbond zijn in grote 
lijnen in kaart gebracht. Er is een werkgroep gevormd om deze wet in 2022 
te implementeren in de statuten en reglementen.  

De Bondsraad is de algemene vergadering van de Consumentenbond en 
bestaat uit maximaal 75 afgevaardigden. Zij worden door de Bondsraad uit 
de leden gekozen. De Bondsraad heeft onder meer de taak om de strate-
gie, de jaarrekening en de begroting vast te stellen.  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de 
Consumentenbond en de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht 
fungeert tevens als sparringpartner en klankbord voor de directie en ver-
vult de rol van werkgever ten opzichte van de directie. 

In 2021 is de omvang van de Raad van Toezicht teruggebracht van zeven 
naar zes leden, conform het eerder genomen besluit. De leden worden 
benoemd door de Bondsraad op voordracht van de Raad van Toezicht.
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In 2021 traden Pieter Broertjes (voorzitter van de Raad van Toezicht en 
voorzitter van de Consumentenbond) en Marieke Cambeen (lid van de 
Raad van Toezicht) af vanwege het verstrijken van hun benoemingstermij-
nen. De Consumentenbond is Pieter Broertjes veel dank verschuldigd voor 
de zeer betrokken en verbindende wijze waarop hij zijn rol in de afgelo-
pen jaren heeft ingevuld. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de goede samenwerking tussen de organen van de Consumentenbond. 
De Consumentenbond dankt Marieke Cambeen voor haar immer con-
structieve en inhoudelijke bijdrage in de Raad van Toezicht en betreurt 
het niet langer van haar kennis en ervaring gebruik te kunnen maken. 
De Consumentenbond nam eveneens afscheid van de voorzitter van de 
Bondsraad, Ben Jamry. Onder zijn voorzitterschap en niet aflatende inzet is 
de nieuwe werkwijze van de Bondsraad ontwikkeld en geïmplementeerd. 
De Consumentenbond is hem veel dank verschuldigd. 

De Consumentenbond is verheugd Lousewies van der Laan te ver-
welkomen als voorzitter van de Raad van Toezicht en voorzitter van de 
Consumentenbond en wenst haar veel succes.   

 De Raad van Toezicht heeft twee commissies die de werkzaamheden 
voorbereiden en adviseren:  

1.    De Auditcommissie, bestaande uit Mieke Pigeaud (voorzitter) en   
       Raoul Teeuwen. 

2.   De Remuneratiecommissie, bestaande uit Guusje ter Horst (voorzitter)        
      en Pieter Broertjes (tot 6 november), Lousewies van der Laan (vanaf 6     
      november).  

De directie van de Consumentenbond is verantwoordelijk voor het 
besturen van de organisatie en de algemene gang van zaken. De directie 
bestaat uit één algemeen directeur, Sandra Molenaar. Zij is in vaste dienst 
van de vereniging. 

De regels voor het functioneren van de directie zijn vastgelegd in het 
directiereglement. De beloning wordt jaarlijks door de Raad van Toezicht 
vastgesteld, op voordracht van de Remuneratiecommissie.

Aan de directie zijn in het verslagjaar geen voorschotten, leningen of 
garanties verstrekt.  

6. Structuur en governance

OR
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Vereniging Consumentenbond
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6.1  Bondsraad

De Bondsraad kwam in 2021 als gebruikelijk tweemaal plenair bijeen in een-
voor- en een najaarsvergadering, die dit jaar gedeeltelijk online plaats-
vonden. In het voorjaar werden het jaarverslag en de jaarrekening 2020 
vastgesteld. Verder is kennisgenomen van het verantwoordingsverslag van 
de Raad van Toezicht. In het najaar werden de meerjarenraming 2022-2024 
en de nieuwe strategie voor 2022-2024 vastgesteld. 

In de najaarsvergadering heeft de Bondsraad afscheid genomen van de 
voorzitter van de Raad van Toezicht Pieter Broertjes. Zijn tweede en laatste 
benoemingstermijn was verstreken. Conform het voorstel van de daartoe 
samengestelde selectiecommissie heeft de Bondsraad Lousewies van 
der Laan benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, tevens 
voorzitter van de Consumentenbond. Ook benoemde de Bondsraad 
Mieke Pigeaud voor een tweede termijn van vier jaar als lid van de Raad 
van Toezicht. Verder nam de Bondsraad afscheid van RvT-lid Marieke 
Cambeen vanwege het verstrijken van haar termijn.  

Op 16 september 2021 benoemde de Bondsraad een nieuwe voorzitter  
en secretaris, respectievelijk Machel Nuyten-Tjondronegoro (voorheen 
secretaris) en Wim Stille. De termijnen van de voorzitter en secretaris  
gingen in per 6 november, de datum van de najaarsvergadering. Tijdens 
deze vergadering werd afscheid genomen van voorzitter Ben Jamry, zijn 
termijn was verstreken.  

De plenaire vergaderingen van de Bondsraad zijn voorafgegaan door 
vier voorbereidende vergaderingen in het voorjaar en vier in het najaar, 
allemaal online. De voorbereiding van de agenda en de verdere organisatie 
van de vergaderingen lag in handen van de Bondsraadscommissie en de 
opvolger daarvan: de Commissie Algemene Zaken. Ook vonden er in 2021 
vijf discussiebijeenkomsten plaats, waarin de leden van de Bondsraad over 
uiteenlopende onderwerpen van gedachten konden wisselen. Het ging 
hierbij om presentaties over Geld & Recht en Klachtenkompas, verbeter-
voorstellen voor de werking van de Bondsraad, de strategie 2022-2024  
en een presentatie over de doelgroep millennials. Verder zijn er twee 
buitengewone vergaderingen georganiseerd vanwege het vaststellen van 
aanvullende regels rondom declaraties en het verkiezen en benoemen van 
leden voor nieuwe Commissies en Adviesraden. 

De introductiebijeenkomstvoor de 17 nieuw aangetreden Bondsraadsleden 
vond in januari online plaats.   
Op 24 november 2021 heeft de curator in het faillissement van EnergieFlex 
zijn rapport openbaar gemaakt. Daarin wordt ook aandacht besteed aan 
de positie en rol van de Consumentenbond, vanwege het organiseren van 
energiecollectieven en -vergelijkingen waaraan EnergieFlex destijds deel-
nam. Tijdens een speciale bijeenkomst in december heeft de directeur 
vragen van Bondsraadsleden hierover beantwoord.

In 2021 zijn de voorstellen van de commissie Verbetervoorstellen geïm-
plementeerd in de herziene reglementen van de Bondsraad, die zijn 
vastgesteld in de najaarsvergadering van 6 november. De voorstellen 
hebben als doel het verbeteren van het interne functioneren van de 
Bondsraad. De implementatie is voorbereid door een speciale werkgroep 
waarin alle organen van de Consumentenbond waren vertegenwoor-
digd. Een en ander heeft geresulteerd in een nieuwe ‘onderstructuur’ 
van de Bondsraad. De taken van de opgeheven Bondsraadscommissie 
zijn verdeeld over twee nieuwe commissies: de Commissie Algemene 
Zaken en de Commissie Verkiezingen en Stemmingen. Verder zijn er 
twee Adviesraden gekomen: de Adviesraad Financiën en de Adviesraad 
Strategie. De Adviesraad Financiën heeft tot taak de financiële onderwer-
pen voor de Bondsraadsvergaderingen voor te bereiden en de Bondsraad 
hierover te adviseren. Ook overlegt deze Adviesraad in voorkomende 
gevallen met de directie en de RvT over financiële aangelegenheden.   

De Adviesraad Strategie heeft de taak om onderwerpen op de agenda van 
BR-vergaderingen die gaan over de strategie van de Consumentenbond 
te bestuderen en voor te bereiden. Om zo de Bondsraad te kunnen advise-
ren, zodat die zijn taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid op dit terrein 
beter kan invullen. Ook fungeert deze Adviesraad als klankbord voor de 
werkorganisatie bij de totstandkoming van de strategie als de directie 
daarom verzoekt. 

De leden van de nieuwe commissies en adviesraden zijn benoemd tijdens 
de extra BR-vergadering van 16 september. Er is een start gemaakt om 
deze nieuwe Adviesraden goed in te bedden in de bestaande processen 
en procedures van de Consumentenbond.  
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6.1 Bondsraad

In het jaar 2021 telde de Bondsraad 54 leden. 
 
Bondsraad per 31-12-2021

De heer H.G. Bezemer 
De heer H.J. Bohré 
De heer H.J. Brink 
De heer J.G. van den Brink 
De heer M.P.B. Broek 
Mevrouw W. de Bruin 
De heer R. Buikstra 
De heer A. Bulut 
De heer J.W. van der Burgh 
De heer S.B. Cijntje 
De heer P.A.J.M. Clabbers 
De heer J.J. Damsté 
De heer G.F. van Dijk 
De heer R. van Ee 
De heer H.M. Geerds 
De heer R. Geevers 
Mevrouw E.J.J.M. Hamer 
De heer G.F. Haynes 
De heer M.A. Helmer 
De heer M.J. Hilkens 
Mevrouw M. Huibers 
Mevrouw M.D.A. Huysse 
De heer A.B. Jamry 
Mevrouw E. de Jong 
De heer H. Koster 
De heer G. Lombarts 
De heer B.M.J. Manders 

De heer A.H.A.M. van der Meeren 
De heer L. Melissen 
Mevrouw J. Murre 
De heer M.E.M. Nuyten-Tjondronegoro 
Mevrouw I. Oltmans 
De heer H. Post 
De heer L.G.J. Rengers 
Mevrouw J.C.M. Sars 
De heer A. van der Schraaf 
Mevrouw C.J.A.M. Smitshuysen 
De heer A.J.W. Snijders 
Mevrouw C. Steenkamp-Scheinhardt 
De heer W.M.A. Stille 
De heer G. Stordiau 
De heer P. Stutvoet 
Mevrouw R.S. Tacq 
Mevrouw M.C. Teunissen 
De heer M.E.F.P. van Tiggelen 
Mevrouw J.M. Verweij-van Dongen              
De heer J.J.J.M. Vinken 
De heer M.A.M. Vintges 
De heer P.P.A.J. Vos 
De heer G. de Vries 
De heer F.M. van Waard 
De heer M. Warmerdam 
De heer M.J. Weststrate 
De heer M.M.F.C. van der Wijst 
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6.2 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kwam in 2021 vijfmaal bijeen in een reguliere verga-
dering. Naast de gebruikelijke onderwerpen die ter goedkeuring voorla-
gen (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 
nieuwe strategie, de implementatie van de nieuwe verdienmodellen, het 
nieuwe operationeel model en het beleggingsbeleid. Ook was er speci-
fieke aandacht voor de gevolgen van de coronapandemie, de financiële 
controle en het strategisch risicomanagement.   

Vanwege het verstrijken van de laatste termijn van voorzitter 
Pieter Broertjes per november 2021, heeft de voorzitter van de 
Remuneratiecommissie een werkgroep samengesteld en geleid om te 
komen tot de voordracht van een nieuwe voorzitter. Conform de voor-
dracht van de Raad van Toezicht benoemde de Bondsraad in zijn ver-
gadering van 6 november Lousewies van der Laan als voorzitter van de 
Raad van Toezicht en voorzitter van de Consumentenbond. De Raad van 
Toezicht is verheugd dat Lousewies de RvT wil komen versterken en wenst 
haar veel succes. 

De Raad van Toezicht dankt Pieter Broertjes voor de inspirerende en ver-
bindende wijze waarop hij zijn rol van voorzitter van de Raad van Toezicht 
in de afgelopen jaren heeft vervuld. De benoemingstermijn van het lid van 
de Raad van Toezicht Marieke Cambeen eindigde in 2021. De Raad van 
Toezicht dankt Marieke zeer voor haar betrokkenheid en constructieve 
inzet voor de Raad van Toezicht in de afgelopen jaren. 
Guusje ter Horst en Marco Loos namen deel aan de werkgroep implemen-
tatie verbetervoorstellen Bondsraad, die de nieuwe reglementen van de 
Bondsraad heeft voorbereid. 

In 2021 zijn door medewerkers van het bureau presentaties verzorgd voor 
de Raad van Toezicht. Hierbij werd ingegaan op actuele ontwikkelingen 
binnen de Consumentenbond. Zo is uitgebreid aandacht geschonken aan 
de ontwikkeling van de nieuwe strategie en de daarbij gemaakte keuzes. 
Ook is stilgestaan bij de aanpak en stand van zaken van het dossier ‘woe-
kerrente’, bij arbeidsrechtelijke onderwerpen, zoals de resultaten van het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek, de implementatie van de nieuwe 
beloningssystematiek en de cao-onderhandelingen. 

De RvT-leden waren aanwezig bij de plenaire en buitengewone 
Bondsraadsvergaderingen, en ook bij de voorbereidende vergaderingen 
en de discussiebijeenkomsten van de Bondsraad.  
De vicevoorzitter heeft gefungeerd als voorzitter van de Raad van Toezicht 
gedurende de periode april tot september, toen de voorzitter wegens 
ziekte verhinderd was. De Raad van Toezicht is haar zeer erkentelijk 
hiervoor.  
De Raad van Toezicht speelde in op de nieuwe manier van werken bij de 
Bondsraad. Er is bijvoorbeeld meer afstemming met adviesraden en er 
wordt samen gezocht naar een nieuw evenwicht in rol- en functiescheiding.  
De Raad van Toezicht heeft ook in 2021 contact onderhouden met de 
Ondernemingsraad.  

De auditcommissie van de Raad van Toezicht richtte zich op de totstand-
koming en de inhoud van de jaarrekening (in het voorjaar), voerde overleg 
met de externe accountant en besprak de meerjarenraming en begroting 
(in het najaar). Verder had deze commissie aandacht voor het risico- 
management, het auditplan en de managementletter van de externe 
accountant, het beleggingsbeleid en ICT- en fiscale aspecten van de 
organisatie. 

De Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht zorgde voor de 
jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de algemeen directeur en 
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bereidde de zelfevaluatie voor die in september plaatsvond onder bege-
leiding van een externe partij.    

De leden van de Raad van Toezicht vervulden naast hun werkzaamhe-
den voor de Consumentenbond ook andere functies, zie het overzicht 
verderop. Voordat een lid van de Raad van Toezicht een nieuwe functie 
accepteert, wordt binnen de Raad van Toezicht besproken of sprake kan 
zijn van een ‘conflicterend belang’. Mocht zich een mogelijk belangencon-
flict voordoen, dan geldt dat het betreffende RvT-lid niet deelneemt aan 
dat onderdeel van een vergadering, dan wel zal terugtreden uit de Raad. 
Deze situatie heeft zich in 2021 niet voorgedaan.   

De samenstelling van de Raad van Toezicht was in het verslagjaar 2021 
als volgt:  
Voorzitter       Pieter Broertjes (tot 6 november) 
         Lousewies van der Laan (vanaf 6 november)
Vicevoorzitter  Guusje ter Horst  
Leden        Marco Loos  
         Mieke Pigeaud-Wijdeveld   
         Raoul Teeuwen   
         Matthijs Tetteroo 
         Marieke Cambeen (tot 6 november)     

Lousewies van der Laan 
• Directeur Transparency International Nederland 
• Raad van Advies Alert Online 
• Raad van Advies North Sea Neighbours Conference 
• Ambassadeur Netherlands Internet Governance Forum 
• Ambassadeur Nederlandse Trombose Stichting 
• Ambassadeur Pim de Kuijer lezing 

Pieter Broertjes  
• Burgemeester van de Gemeente Hilversum  
• Vicevoorzitter Nederlands Genootschap van Burgemeesters  
• Vicevoorzitter Instituut voor Fysieke Veiligheid   
• Portefeuillehouder van het Veiligheidsberaad
• Voorzitter Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
• Ambassadeur EBU (Economic Board Utrecht)  
• Lid regiegroep Metropool Regio Amsterdam (MRA)  
• Lid Muiderkring  
• Lid bestuur Stichting het Tijdschrift voor de Politie  
• Ambassadeur/beschermheer Stichting Muziekids
• Lid Raad van Advies RFO (Radio Filharmonisch Orkest) in Hilversum
• Lid Raad van Advies Kamp Amersfoort
• Lid van het comité van aanbeveling van de Philip Bloemendaal Prijs
• Lid van het comité van aanbeveling van de Stichting Thomas More

Guusje ter Horst 
• Directeur/eigenaar Ter Horst Agency 
• Mede-eigenaar OnderstebovenAdvies 
• Lid Raad van Toezicht Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
• Voorzitter van Sectorraad Paarden 
• Voorzitter Hoofdpijn Alliantie (per 15 oktober) 
• Lid Raad van Toezicht Omroep Zwart (per 1 december) 

6.2 Raad van Toezicht Functies Raad van Toezicht     
Per 31 december 2021 bekleedden de leden van de Raad van Toezicht de 
volgende functies:     
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Marieke Cambeen 
• Managing director Springer Media B.V.   
• Lid Raad van Toezicht (en vicevoorzitter) ROC Mondriaan in Den Haag  

Marco Loos    
• Hoogleraar, Universiteit van Amsterdam  
• Lid bestuur Stichting toetsing verzekeraars  
• Lid bestuur Stichting Beroepsopleiding Advocatuur   
• Raadsheerplaatsvervanger Gerechtshof ’s-Hertogenbosch  
• Bestuurslid International Association for Consumer Law  
• Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht  
• Lid Raad van Advies Huurcommissie  
• Lid Raad van Toezicht van Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid 

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 SURF (tot 1 augustus) 
• Informatieanalist bij Pure Energie Levering BV (vanaf 1 augustus) 

 
Matthijs Tetteroo   
• Directeur bij Company.info B.V. 
• Lid directieteam bij FD Mediagroep B.V. 
• Bestuurslid Vereniging Voor Zakelijke B2B informatie (VVZBI) 

Functies Raad van Toezicht 6.3 Directie
De directeur bekleedde in 2021 een aantal onbezoldigde functies: 
• Lid van de Raad van Advies van Caring Farmers  

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  

6.4 Ereleden
De Consumentenbond heeft naast gewone en buitengewone leden ook 
ereleden. In 2021 zijn dat:  
 
Annelies Speelpenning: zij is in 2016 benoemd tot erelid vanwege haar 
enorme inzet en betrokkenheid als lid van de Bondsraad.  
 
Elisabeth Sevenhuijsen-Hoogewooning: zij beëindigde haar bestuurslid-
maatschap in 1973 en is in 1978 door de Bondsraad tot erelid benoemd († 
25 december 2021). Zij was de enig overgebleven pionier uit de beginjaren 
van de Consumentenbond. 

Hans Dirken: hij 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 erelid-
maatschap verleend in 1986. 

6.5 Internationale vertegenwoordigingen
In 2021 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 
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consumentenorganisaties uit meer dan 30 Europese landen. Olof 
King volgde in mei 2021 Gerjan Huis in ’t Veld op als 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.  

6.6 Risicobeheer- en controlesysteem
Het volgen en managen van de belangrijkste risico’s staat permanent hoog 
op de agenda bij de Consumentenbond. Het maatschappelijk karakter, de 
noodzakelijke onafhankelijkheid en de solide reputatie stellen hoge eisen 
aan de 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 en herzien. We nemen maatregelen om risico’s 
te verkleinen of weg te nemen en volgen gedurende het jaar de effecten 
ervan. De strategische risico’s en de maatregelen daarvoor staan regelma-
tig op de agenda van de Raad van Toezicht. 
In het schema is weergegeven hoe groot de invloed van de strategische 
risico’s is op het behalen van het strategische doel (impact). Ook is inge-
schat hoe groot de kans is dat dit risico zich voordoet (waarschijnlijkheid). 
Daarna volgt een samenvatting van de belangrijkste strategische risico’s 
en genomen beheersmaatregelen in 2021.
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Beheersmaatregelen

1.  Reputatie- en imagoschade 
De kans op fraude wordt geminimaliseerd door een volledig geautoma-
tiseerde workflow voor inkopen en betalingen. Het beheer van in- en 
uitgaande testproducten is in 2021 verder geautomatiseerd, waardoor de 
controle op productbewegingen meer in detail te volgen is. 
Het interne proces bij commerciële samenwerking is aangescherpt op het 
gebied van interne sturing en beheersing. In het contract met de externe 
partij zijn elementen opgenomen die de kwaliteit en integriteit waarbor-
gen (waaronder de borging van bedrijfsprocessen, de aanwezigheid van 
verwerkersovereenkomsten, het voldoen aan de AVG en ICT-prestaties 
en veiligheid). Daarnaast zijn er vereisten opgenomen voor de financiële 
verantwoording. 
Het risico op mediaschade beperken we door dagelijkse monitoring. 
Verder werken we met test-protocollen en is er een aansprakelijkheidsver-
zekering afgesloten.

2.  Onvoldoende afspiegeling bevolking
Het bestaansrecht van de Consumentenbond is gebaseerd op hoe goed 
we inspelen op de uiteenlopende behoeften aan informatie en 
ondersteuning van individuele consumenten.  Om deze doelgroep zo goed 
mogelijk te bedienen worden de producten en diensten steeds aangepast. 
Sinds 2020 is daarom het one-size-fits-all lidmaatschap vervangen door 
een meer gedifferentieerd aanbod. Ook is er meer aandacht voor jongere 
doelgroepen en voor het personaliseren van de benadering van klanten.  
Dit heeft onder andere geresulteerd in een hoger aandeel millennials in de 
nieuw geworven leden ten opzichte van vorig jaar.

3.  Verliezen maatschappelijke positie
De samenleving verandert continu, onder andere door steeds snel-
lere technologische en digitale ontwikkelingen. Om daar beter en vlot-
ter op in te kunnen spelen, werkt de Consumentenbond met flexibele 

zelforganiserende 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. De besluitvorming ligt laag in de organisatie. 

4.  Cybersecurity-kwesties
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 
interne audit uitgevoerd. De uitkomst van de audit heeft bevestigd dat de 
technische status van de ICT en infrastructuur op orde is. Dat geldt ook 
voor de beveiliging en de organisatorische inpassing.

5.  Privacy-kwesties
Het waarborgen van de privacy van onze stakeholders is van groot belang. 
Om die reden wordt gewerkt met privacy officers. En er is een ethisch 
kader geformuleerd en bekendgemaakt. Verder werken we bij externe 
samenwerkingspartijen met verwerkersovereenkomsten en wordt een 
bevestiging van het betreffende management opgevraagd over de kwali-
teit van de interne beheersing.

6.  Non-compliant handelen
Voor de Consumentenbond is reputatie en imago een groot goed. Daarom 
is er een fraude- en autorisatiebeleid ontwikkeld dat jaarlijks wordt 
gemonitord door geautomatiseerde checks in het factuursysteem en het 
personeelsinformatiesysteem.

7.  Niet financieel gezond
Sinds 2020 werken banken met negatieve rente. Binnen de regels van ons 
treasury-statuut is gekeken hoe de Consumentenbond hier zo min moge-
lijk hinder van ondervindt.
We hebben 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 

6.6 Risicobeheer- en controlesysteem
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financiële waardering. In 2021 zijn de eerste contouren geschetst van een 
nieuw treasury-statuut. Daarbij wordt het onder voorwaarden mogelijk om 
(duurzaam en verantwoord) te beleggen. Het uiteindelijke doel hiervan is 
betere waarborgen voor het instandhouden van ons weerstandsvermogen.
De huidige financiële- en solvabiliteitspositie van de organisatie is gezond. 
De zogenoemde current-ratio (liquiditeitsverhouding) is 1,4 (1,2 in 2020), 
waarbij de norm voor een gezond bedrijf op 1 ligt. De solvabiliteit is 63% 
(58% in 2020), de norm voor een gezond bedrijf ligt tussen 25 en 40% 
(de voor de Consumentenbond vastgestelde norm is 35%). Door het 
gebruik van een maandelijkse cashplanning wordt de liquiditeit goed op 
peil gehouden.
Voor een verdere beheersing van onze uitgaven is een verplichtingenad-
ministratie opgezet, waarmee we inzicht verkrijgen in de verplichtingen 
die we met onze leveranciers zijn aangegaan. In 2022 implementeren we 
een forecastingtool, daarmee zijn we via algoritmes en scenario’s in staat 
het langetermijneffect van huidig en toekomstig beleid te toetsen.

8.  Ontoegankelijk gebouw
In de twee jaar waarin we nu met Covid-19 te maken hebben, is gebleken 
dat we prima in staat zijn ons werk vanuit vele thuiskantoren te organise-
ren. Dit mede dankzij het inrichten van thuiswerkfaciliteiten en het goed 
regelen van onze back-up, zowel digitaal (in de cloud) als fysiek (op tapes).

6.7 Integriteit en onafhankelijkheid 
Net als in voorgaande jaren is de Consumentenbond in 2021 niet gecon-
fronteerd met integriteitskwesties rond bijvoorbeeld fraude of omkoping 
door of van de medewerkers.  
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. Het laatste onderzoek is in 2017 uitgevoerd door KPMG.
Om onze integriteit te waarborgen is naast het genoemde periodieke 
onderzoek een integriteitscode waarin gewenst en ongewenst gedrag 
zijn vastgelegd. Verder hebben we een klokkenluidersregeling en vertrou-
wenspersonen waar medewerkers terecht kunnen met zorgen, vragen en 
klachten op dit gebied. 

Beheersmaatregelen
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7.1 Geconsolideerde 
jaarrekening
7.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2021 

(in duizenden euro’s) (vóór resultaatbestemming)

Activa 31 december 2021 31 december 2020

Vaste activa 
Immateriële vaste activa 7.4.1 277 538

Materiële vaste activa 7.4.2

Bedrijfsgebouw en terrein 8.271 8.718

Overige vaste bedrijfsmiddelen 985 977

Activa in uitvoering 0 15

9.256 9.710

Financiële vaste activa 7.4.3

Deelnemingen 106 104

Vordering latente belasting 609 603

715 707

Vlottende activa 
Voorraden 9 7

Vorderingen 7.4.4

Debiteuren 1.299 1.851

Belastingen en sociale premies 47 0

Overige vorderingen 1.074 1.355

Overlopende activa 519 190

2.939 3.396

Liquide middelen 7.4.5 9.492 8.344

Totaal activa 22.688 22.702

Passiva 31 december 2021 31 december 2020

Wettelijke reserve 277 538

Overige reserve 12.826 12.084

Onverdeeld resultaat 1.050 481

Eigen vermogen 7.4.6 14.153 13.103

Voorzieningen 7.4.7

Reorganisatie 0 14

0 14

Kortlopende schulden en  
overlopende passiva 7.4.8

Crediteuren 1.254 1.921

Belastingen en sociale premies 865 1.555

Vooruit ontvangen contributies 3.271 3.172

Overige schulden en overlopende passiva 3.145 2.937

8.535 9.585

Totaal passiva 22.688 22.702
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7.1.2 Geconsolideerde exploitatierekening over 2021

(in duizenden euro’s) 2021 2020

Contributie 7.5.1 28.790 28.020

Abonnementen 3.437 3.463

Activiteiten voor derden 7.5.2 191 199

Opbrengsten uit services en overstapdiensten 7.5.3 4.649 5.583

Netto omzet 37.067 37.265

Overige opbrengsten 7.5.4 1.132 1.352

Som der bedrijfsopbrengsten 38.199 38.617

Personeelskosten 7.5.5 17.047 17.320

Sociale lasten en pensioenlasten 7.5.5 3.675 3.557

Afschrijvingen vaste activa 7.4.1/7.4.2 1.685 1.615

Overige bedrijfskosten 7.5.6 14.364 15.372

Som der bedrijfslasten 36.771 37.864

Bedrijfsresultaat 1.428 753

Rentebaten/-lasten 7.5.7 -51 -4

Resultaat voor belastingen 1.377 749

Belastingen 7.5.8 -329 -129

Resultaat deelneming 7.4.3 2 -139

Resultaat na belastingen 1.050 481

7.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2021 

(in duizenden euro’s) 2021 2020

Bedrijfsresultaat 1.428 753

Gecorrigeerd voor:

Afschrijvingen 7.4.1/7.4.2 1.685 1.620

Mutatie voorzieningen 7.4.7 -8 -115

Resultaat deelnemingen 7.4.3 2 -139

Mutaties werkkapitaal:

Voorraden -2 174

Vorderingen 7.4.4 457 655

Kortlopende schulden en 
overlopende passiva 7.4.8 -1.064 -472

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.498 2.476

Rentebaten en lasten -51 -4

Betaalde winstbelasting 7.5.8 -329 -220

-380 -224

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.118 2.252

Investeringen in:

Immateriële vaste activa 7.4.1 -174 -88

Materiële vaste activa 7.4.2 -796 -1.852

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -970 -1.940

Mutatie liquide middelen 1.148 312

Liquide middelen 1 januari 8.344 8.032

Liquide middelen 31 december 7.4.5 9.492 8.344

Mutatie 1.148 312
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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) jaarreke-
ning opgesteld in overeenstemming met Burgerlijk Wetboek 2 titel 9 en RJ 
(Richtlijnen jaarverslaggeving) 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 de groepsmaatschappijen en andere 
rechtspersonen waarover de Consumentenbond overheersende zeggen-
schap kan uitoefenen of de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen 
zijn rechtspersonen waarin direct of indirect overheersende zeggenschap 
kan worden uitgeoefend doordat de Consumentenbond beschikt over de 
meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële 
en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt ook rekening 
gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoe-
fend op de balansdatum.

De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover een 
overheersende zeggenschap wordt uitgeoefend of waarover de 
Consumentenbond de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de 
consolidatie betrokken. De maatschappijen die in de consolidatie betrok-
ken zijn, blijven daarin 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%)

Aangezien de winst- en verliesrekening over 2021 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 BW.
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Vergelijking voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling 
zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Wel zijn er 
herrubriceringen toegepast in de balans ten aanzien van overige schulden 
en vorderingen en in de exploitatierekening ten aanzien van contributie en 
overige opbrengsten. Vergelijkende cijfers van de overige vorderingen en 
overige schulden zijn aangepast ten opzichte van vorig jaar met €191.000. 
Dit betreft gerealiseerde activiteiten voor subsidieprojecten waarvoor een 
bedrag is vooruitontvangen. Dit bedrag was in 2020 zowel bij de overige 
vorderingen als de overige schulden opgenomen.

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 
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. 
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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.

Materiële vaste activa
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebou-
wen is geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. 

(Im)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

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. 

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 
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deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief, dan wordt deze 
op nihil gewaardeerd. 

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 eigenvermogensinstrumenten 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 soortgelijk 
financieel actief. Het bijzonderewaardeverminderingsverlies 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 belastingvorderingen 
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 vast-
gesteld. Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nomi-
nale waarde.

Voorraden
De voorraden voor handelsgoederen worden gewaardeerd op verkrij-
gingsprijzen waarbij we rekening houden met afwaardering wegens 
incourantheid. 

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 12 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.
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De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af 
te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de ver-
plichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

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 vereniging kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot 
deel van de voor- en nadelen die aan het eigendom verbonden zijn, niet 
bij de vereniging 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 
additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werkne-
mers, als het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtin-
gen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de 
verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan 
van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de 

uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met 
de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan 
de werknemers. Een voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste 
schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn 
om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Het risico van de 
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 2021 heeft er geen in- 
dexatie plaatsgevonden, omdat er geen ruimte was in de premie.

• De dekkingsgraad van de pensioenuitvoerder per balansdatum was 
104,6 (2020: 94,9).

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 is 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 aanvankelijk 
in de balans opgenomen als vooruit ontvangen bedragen. Zodra rede-
lijke 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.

Vennootschapsbelasting
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.

Investeringen in (im)materiële vaste activa zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit investeringsactiviteiten. De geldmiddelen die in de verwor-
ven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in minde-
ring 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 2021

3.717 34 3.751

Cumulatieve afschrijving en bijzondere 
waardeverminderingen tot en met  
1 januari 2021

-3.213 0 -3.213

Boekwaarde 1 januari 2021 504 34 538

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen 150 24 174

Herrubricering 34 -34 0

Afschrijving immateriële vaste activa -435 0 -435

Saldo -251 -10 -261

Cumulatieve aanschafwaarde                         
31 december 2021

3.901 24 3.925

Cumulatieve afschrijving en bijzondere 
waardeverminderingen tot en met  
31 december 2021

-3.648 0 -3.648

Boekwaarde 31 december 2021 253 24 277

 
De investeringen in Immateriële vaste activa betreffen voornamelijk 
migratiekosten voor SAP BW (€43.000) en voor de ontwikkeling van een 
systeem om aanpassingen op de website sneller te verwerken (€106.000).

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 2021

17.071 4.009 15 21.095

Cumulatieve afschrijving tot en 
met 1 januari 2021

-8.353 -3.032 0 -11.385

Boekwaarde 1 januari 2021 8.718 977 15 9.710

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen 427 369 0 796

Herrubricering 15 0 -15 0

Desinvesteringen -16 -151 0 -167

Afschrijving desinvestering 12 151 0 163

Afschrijving materiële vaste activa -885 -361 0 -1.246

Saldo -447 8 -15 -454

Aanschafwaarde  
31 december 2021

17.497 4.227 0 21.724

Cumulatieve afschrijving tot en 
met 31 december 2021

-9.226 -3.242 0 -12.468

Boekwaarde 31 december 2021 8.271 985 0 9.256

De investering in bedrijfsgebouw en terrein heeft grotendeels te maken 
met de verbouwing van de begane grond (€305.000) en groot onderhoud 
van het trappenhuis (€52.000). De overige vaste bedrijfsmiddelen betref-
fen voornamelijk de aanschaf van nieuwe laptops (€209.000) en mobiele 
telefoons (€82.000).
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7.4.3 Financiële vaste activa

Deelnemingen (in duizenden euro’s) 31-12-2021

Saldo per 1 januari 2021 104

Resultaat deelneming Consumentenbond Claim 
Services B.V.

0

Resultaat deelneming International Consumer 
Research and Testing Ltd.

2

Saldo per 31 december 2021 106

Deelneming CCS heeft volgens de vermogensmutatiemethode een 
negatieve waardering. Aangezien Consumentenbond Participaties 
niet aansprakelijk is voor de schulden van deze deelneming en de 
Consumentenbond geen bijstortplicht heeft, is er geen voorziening 
gevormd. Het niet-verwerkte aandeel van de verliezen bedraagt €78.251 
(2020: €74.233). International Consumer Research and Testing Ltd wordt 
als een deelneming gezien ondanks dat er minder dan 20% belang is, 
omdat de Consumentenbond één van de zes categorie A-aandeelhouders 
is en ook deelneemt in de directie.

Eind 2021 houdt de Consumentenbond de volgende belangen:

• 50% (2020: 50%) van de aandelen Consumentenbond Claim Services 
B.V., statutair gevestigd te Amsterdam.

• 11% (2020: 11%) van de aandelen van International Consumer Research 
and Testing Ltd., statutair gevestigd in Londen, Engeland.

(in duizenden euro’s)

2021 
Eigen vermogen

2021 
Resultaat

2020 
Eigen vermogen

2020 
Resultaat

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

-157 -8 -149 -480

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

947 20 927 234

De resultaten van deze deelnemingen betreffen de resultaten volgens 
de meest recente, beschikbare cijfers. Voor International Consumer 
Research and Testing Ltd. is dit de vastgestelde jaarrekening 2020. Voor 
Consumentenbond Claim Services B.V. zijn deze cijfers op basis van de 
kolommenbalans 2021.

Latente belastingvordering

De latente belastingvordering heeft betrekking op de verschillen tussen de 
fiscale en commerciële waardering van afschrijvingen van materiële vaste 
activa. Naar verwachting wordt €39.000 (circa 6%) in 2022 verrekend.

Vordering latente belasting (in duizenden euro’s) 31-12-2021 31-12-2020

Saldo per 1 januari 603 464

Mutaties 6 139

Saldo per 31 december 609 603

De latentie wordt gewaardeerd op basis van een belastingdruk van 20%. 
De mutatie ontstaat door tijdelijke verschillen tussen de commerciële en 
fiscale balans met betrekking tot afschrijvingstermijnen.

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) 31-12-2021 31-12-2020

Lidmaatschappen en abonnementen 561 537

Samenwerkingsverbanden collectieven 504 1027

Overige posten 234 287

1.299 1.851

Per einde 2021 bedraagt de debiteurenvoorziening €89.000 (2020: 
€76.000). 
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Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen voornamelijk bedragen voor over-
stappers uit het Energiecollectief  €498.000 (2020: €483.000) en de 
Zorgvergelijker €276.000 (2020: €453.000). 

Overlopende activa

Het saldo eind 2021 bestaat uit vooruitbetaalde kosten voor 2022. Het 
betreft voornamelijk de kosten voor vervaardiging en verzending van de 
Consumentengids van januari 2022 (€47.000), door te belasten kosten aan 
derden (€42.000), vooruitbetaalde licenties (€82.000) en vooruitbetalin-
gen voor nog niet opgeleverde onderzoeksprojecten (€44.000).

7.4.5 Liquide middelen
(in duizenden euro’s) 31-12-2021 31-12-2020

ABN Amro rekening courant en spaarrekening 7.580 5.243

RABO rekening courant 1.067 1.102

ING rekening courant en spaarrekening 845 1.999

Saldo per 31 december 9.492 8.344

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
Het eigen vermogen wordt toegelicht in de enkelvoudige jaarrekening 
onder paragraaf 7.7.3.

7.4.7 Voorzieningen
Reorganisatie (in duizenden euro’s) 31-12-2021 31-12-2020

Saldo per 1 januari 14 90

Toevoeging 0 0

Vrijval -8 0

Onttrekking -6 -76

Saldo per 31 december 0 14

De aanspraak op de personeelsvoorziening van één personeelslid liep 
in 2021 af.

7.4.8 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Belastingen en sociale premies

(in duizenden euro’s) 31-12-2021 31-12-2020

Te betalen loonheffing 773 1.171

Te betalen omzetbelasting 0 15

Te betalen vennootschapsbelasting 92 369

865 1.555

De te betalen loonheffing betreft in het jaar 2021 de maand december. In 
2020 stonden einde jaar twee maanden open, zowel oktober als novem-
ber. In 2021 is de vennootschapsbelasting van 2020, alsmede de voorlopige 
aanslag 2021 betaald.

Overige schulden en overlopende passiva

(in duizenden euro’s) 31-12-2021 31-12-2020

Vakantiegeld en vakantiedagen 1.671 1.670

Te betalen personeelskosten 164 314

Nog te betalen kosten 1.214 895

Vooruit ontvangen subsidies 96 58

3.145 2.937
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Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter 
dan een jaar. De te betalen personeelskosten nemen af met €150.000 
door minder te betalen transitievergoedingen. De toename van de nog te 
betalen kosten wordt verklaard door het opnemen van kosten waarvoor de 
factuur nog niet is ontvangen.

7.4.9 Financiële instrumenten

Algemeen

De Consumentenbond maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik 
van financiële instrumenten die de vereniging blootstellen aan markt- en/
of kredietrisico’s. Het gaat om 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 betalingen blijven eventue- 
le 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.

Renterisico

De negatieve rente die diverse banken 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 en middellange 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 2021 voor €293.000 (2020: €66.000) verplichtingen aangegaan. 
Hiervan heeft €97.000 (2020: €39.000) een looptijd korter dan een jaar. Er 
zijn geen verplichtingen met een looptijd langer dan vijf jaar. In 2021 is een 
nieuw contract aangegaan voor het beheer van de applicatie SAP.

Verplichtingen (in duizenden euro’s)

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

Onderhoudscontract 
kopieerapparatuur

4 26 0 30

Licenties en beheer 71 89 0 160

Autoleasecontracten 22 81 0 103

97 196 0 293

Omschrijving Bedrag ten laste 2021

Onderhoudscontract kopieerapparatuur  2 

Licenties en beheer  46 

Autoleasecontracten  74 

122
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7.5 Toelichting op de 
exploitatierekening

7.5.1 Contributie
    2021 2020

 Aantal leden per 31 december 434.061 422.989

 Index (2010=100) 89,9 87,6

 (in duizenden euro’s) 2021 2020

 Contributie 28.790 28.020

7.5.2 Activiteiten voor derden�
Activiteiten voor derden (in duizenden euro’s) 2021 2020

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 31 92

Ministerie van Economische Zaken 123 90

Europese Commissie 25 6

Externe opdrachten 12 11

191 199

De subsidies zijn verstrekt voor projecten zoals ‘Transitie testprogramma 
Connected Products’ (€108.000 van ministerie van Economische Zaken) 
en ‘Duurzame vis bij viswinkels en op de markt’ (€31.000 van ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

7.5.3 Opbrengsten uit services, overstapdiensten

Services en Overstapdiensten (in duizenden euro’s) 2021 2020

Collectieven 1.516 1.690

Dienstenvergelijkers 1.167 2.151

Services 703 581

Licenties/ Predicaten/ Keurmerken 1.263 1.161

4.649 5.583

7.5.4 Overige opbrengsten
De overige opbrengsten in 2021 betreffen omzet uit losse verkopen, zoals 
boeken en tijdschriften.

Overige opbrengsten (in duizenden euro’s) 2021 2020

Boeken 1.099 1.291

Tijdschriften 6 25

Bibliotheken 27 36

1.132 1.352

7.5.5 Personeelskosten
Personeelskosten (in duizenden euro’s) 2021 2020

Salarissen 13.127 12.458

Pensioenlasten 1.641 1.546

Overige sociale verzekeringen 2.034 2.011

Personeel niet in loondienst 3.449 3.854

Overige personeelskosten 471 1.008

20.722 20.877
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De post Personeel niet in loondienst bestaat uit kosten voor freelancers 
en uitzendkrachten. De personele kosten zijn ondanks een ruim 4% hoger 
aantal fte circa €0,2 miljoen lager. Ook de externe inhuur daalde met circa 
€0,4 miljoen. De overige personeelskosten betreffen de kosten voor per-
soneelswervingen en opleidingen. 

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

Gemiddeld aantal personeelsleden (in fte) 2021 2020

Directie  1  1 

Proposities  7  7 

Gildes  166  159 

Secretariële ondersteuning  5  5 

Gouverneur  2  3 

Financiën, P&C, Faciliteiten  12  12 

Mensenwerk  5  4 

 199  190 

Evenals in 2020 waren ook in 2021 geen werknemers werkzaam buiten 
Nederland.

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. De secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan uit een lease-
auto en een vaste onkostenvergoeding. Hoewel de Consumentenbond 
niet onder de Wet Normering Topinkomens valt, wordt de WNT-norm als 

referentie gebruikt bij het bepalen van de (maximum)bezoldiging van de 
directeur. Op grond van artikel 383 lid 1 Titel 9 Boek 2 BW blijft vermelding 
van de directiebeloning achterwege.

Aan de directie zijn in het verslagjaar geen voorschottenleningen of garan-
ties verstrekt.

Voor 2021 bedragen de vergoedingen aan de Raad van Toezicht in totaal 
€77.000 (2020: €75.000). 

7.5.6 Overige bedrijfskosten

(in duizenden euro’s) 2021 2020

Faciliteiten, ICT en telefoon 4.095 4.237

Project- en onderzoekskosten 1.882 1.745

Drukwerk- en vervaardigingskosten 1.219 1.263

Porti- en distributiekosten 1.104 1.103

Bijstand en advies 392 418

Lidmaatschap organisaties 517 543

Werving en promotie 5.155 6.063

14.364 15.372

De totale overige bedrijfskosten liggen €1 miljoen lager dan in 2020. Over 
bijna de gehele linie zijn de kosten lager dan een jaar eerder. De facilitaire 
kosten zijn €142.000 lager, met name door meer online vergaderen en 
thuiswerken. Bovendien is het contract met de cateraar beëindigd in 2021. 
De kosten voor publicaties zijn €43.000 lager door een andere marke-
tingstrategie en kleinere oplages. Binnen werving & promotie werd €0,9 
miljoen minder uitgegeven door de beschikbare campagnegelden in 
overeenstemming te brengen met de verwachte lagere omzet. Wel werd 
dit jaar €137.000 meer uitgegeven aan onderzoeken.
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7.5.7 Rentebaten en lasten
Deze post betreft rentebetaling aan de banken (€47.000) in verband 
met het aanhouden van banktegoeden en betaalde rente aan de 
Belastingdienst in verband met de aangifte VPB (Vennootschapsbelasting) 
2020 en 2019 (betaalde rente aan de Belastingdienst in 2021 bedroeg 
€3.000, in 2020: €2.000).

7.5.8 Belastingen
De belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ten bedrage 
van €278.000 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) 2021 2020

Resultaat voor belastingen 1.377 610

Latente vennootschapsbelasting 4 177

Acute vennootschapsbelasting huidig boekjaar -320 -387

Vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren -13 81

Belastingen resultaat -329 -129

Effectief belastingtarief 24% 21%

Toepasselijk belastingtarief 23% 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) 2021 2020

Onderzoek jaarrekening 83 67

Extra onderzoek jaarrekening voorgaand jaar 18 3

101 70

De bedragen zijn exclusief btw.
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7.6 Enkelvoudige jaarrekening 
per 31 december 2021
7.6.1  Enkelvoudige balans per 31 december 2021 
(in duizenden euro’s)   (vóór resultaatbestemming)

Activa 31 december 2021 31 december 2020

Vaste activa 
Immateriële vaste activa 277 538

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouw en terrein 8.271 8.718

Overige vaste bedrijfsmiddelen 985 977

Activa in uitvoering 0 15

9.256 9.710

Financiële vaste activa 7.7.1

Deelnemingen 106 104

Vordering latente belasting 609 603

715 707

Vlottende activa 
Voorraden 9 7

Materiële vaste activa

Debiteuren 1.299 1.851

Vorderingen op groepsmaatschappijen 75 74

Belastingen en sociale premies 47 0

Overige vorderingen 996 1.279

Overlopende activa 519 190

2.936 3.394

Liquide middelen 7.7.2 9.425 8.277

Totaal activa 22.618 22.633

Passiva 31 december 2021 31 december 2020

Wettelijke reserve 277 538

Overige reserve 12.826 12.084

Onverdeeld resultaat 1.050 481

Eigen vermogen 14.153 13.103

Voorzieningen

Reorganisatie 0 14

Overige voorzieningen 5 5

5 19

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 1.254 1.921

Belastingen en sociale premies 865 1.555

Vooruit ontvangen contributies 3.271 3.172

Overige schulden en overlopende passiva 3.070 2.863

8.460 9.511

Totaal passiva 22.618 22.633

�
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7.6.2 Enkelvoudige exploitatierekening over 2021    
(in duizenden euro’s)

Staat van baten en lasten 

2021 2020

Resultaat voor belastingen 1.377 749

Resultaat deelneming 2 -139

Belastingen 7.5.8 -329 -129

Resultaat na belastingen 1.050 481

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 Raad van de Jaarverslaggeving (RJ) 630.

Aangezien de winst- en verliesrekening over 2021 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 2021 104

Resultaat deelneming Consumentenbond Holding B.V. 0

Resultaat deelneming International Consumer Research and 
Testing Ltd.

2

Saldo per 31 december 2021 106

Deelneming CCS (Consumenten Claim Service) heeft volgens de 
vermogensmutatiemethode een negatieve waardering. Aangezien 
Consumentenbond Participaties niet aansprakelijk is voor de schulden 
van deze deelneming is er geen voorziening gevormd. Het niet-verwerkte 
aandeel van de verliezen bedraagt €78.251 (2020: €74.233).

Eind 2021 houdt de Consumentenbond de volgende belangen:

• 100% (2020: 100%) van de aandelen Consumentenbond Holding B.V., 
statutair gevestigd te Den Haag. 

• 11% (2020: 11%) van de aandelen van International Consumer Research 
and Testing Ltd., statutair gevestigd in Londen, Engeland.

(in duizenden euro’s)
2021 

Eigen vermogen
2021 

Resultaat
2020 

Eigen vermogen
2020 

Resultaat

Consumentenbond 
Holding B.V.

77 0 77 -166

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

947 20 927 234

De resultaten van deze deelnemingen betreffen de resultaten volgens de 
meest recente, beschikbare jaarrekeningen. Voor International Consumer 
Research and Testing Ltd. is dit 2020.

De vorderingen op de 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) 31-12-2021 31-12-2020

ABN Amro rekening courant en spaarrekening 7.513 5.176

RABO rekening courant 1.067 1.102

ING rekening courant en spaarrekening 845 1.999

Saldo per 31 december 9.425 8.277

Onder de liquide middelen zijn in 2021 geen deposito’s begrepen. De 
liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

100% 11%

Consumentenbond Holding B.V. ICRT Ltd

50%

100%

Vereniging Consumentenbond

Consumentenbond Participaties I.B.V.

Consumentenbond Claimservices B.V.
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7.7.3 Eigen Vermogen

(in duizenden euro’s)
Wettelijke

reserve
Algemene

reserve
Onverdeeld

resutaat Totaal

Saldo per 1 januari 538 12.084 481 13.103 

Mutaties:

Herrubricering -261 261 0 

Toevoeging 
resultaat 2020

0 481 -481 0 

Resultaat 2021 0 0 1.050 1.050 

Saldo per 31 december 2021 277 12.826 1.050 14.153 

Het resultaat over 2021 van €1.050.000 positief brengen we na goedkeu-
ring van de Raad van Toezicht en vaststelling door de Bondsraad in 2022 
ten gunste van de algemene reserve. De wettelijke reserve wordt aange-
houden voor de boekwaarde van geactiveerde kosten onderzoek en ont-
wikkeling begrepen in de immateriële vaste activa. De herrubricering naar 
de vrije, algemene reserve, komt overeen met de mutatie gedurende 2021. 

Voorstel verwerking resultaat

We stellen voor het positieve resultaat over het boekjaar van €1.050.000 
ten bate van de algemene reserve te brengen.

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

Den Haag, 31 mei 2022

Algemeen directeur,

Sandra Molenaar
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8. Overige gegevens
 
De Bondsraad stelt op 28 mei 2022 de jaarrekening en het bestuursverslag 
van de Consumentenbond vast volgens de statuten, artikel 13b en 13c.

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

Verklaring over de jaarrekening 2021 

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 2021 en van het resultaat 
over 2021 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 2021 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 2021;
• de geconsolideerde en enkelvoudige exploitatierekening over 2021; en
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen 

voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken 
van de jaarrekening is Titel 9 Boek 2 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 2021152 153

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
Het jaarverslag omvat ook andere informatie. Dat betreft alle informatie 
in het jaarverslag anders dan de jaarrekening en onze controleverkla-
ring daarbij. 

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 voor 

het bestuursverslag en de overige gegevens.

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 jaar- 
rekening 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. 

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- 
informatie 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 controleverkla-
ring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate 
van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
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waardoor 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 2022 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door drs. M. Gaasterland RA 

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 
2021 van de Consumentenbond 
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in 
deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaar- 
rekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt. 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de  
controle 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 spre-
ken 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.

• Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsver- 
onderstelling aanvaardbaar is. Ook op basis van de verkregen controle- 
informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar 
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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.
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Op de wereld 
zodat jij de beste keuzes kunt maken 

en krijgt waar je recht op hebt 
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