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Voorwoord

2019 was in vele opzichten een bijzonder jaar, niet 
in de laatste plaats voor één van de ondergete-
kenden zelf, Sandra Molenaar, die startte in haar 
rol als algemeen directeur. 
Het is goed om te zien hoe de Consumentenbond 
anno 2019, 66 jaar na oprichting, nog steeds zo 
veel invloed heeft. Tegelijkertijd blijkt het niet een-
voudig om meer consumenten langdurig aan onze 
organisatie te binden.
Verderop in dit bestuursverslag is meer in detail te 
lezen hoe de Consumentenbond het afgelopen 
jaar de positie van veel Nederlandse consumenten 
heeft verbeterd. We lichten hier alvast een tipje 
van de sluier op.

Wij zijn er bijzonder trots op dat na 30 jaar niet aflatende inspanningen 
vanuit de Consumentenbond uiteindelijk de Wet Afhandeling Massaschade 
in Collectieve Actie van kracht is geworden. Tot 1 januari 2020 kon de 
rechter, in een gezamenlijke procedure, alleen gevraagd worden te 
verklaren dat een bedrijf onrechtmatig heeft gehandeld. Daarna moest 
een individuele consument zelf nog achter een schadevergoeding aan. 
Zeker als de schade relatief klein is, is dat onbegonnen werk. Vanaf 1 
januari kan de rechter ook de schade in de gezamenlijke procedure vast-
stellen en hoeven consumenten niet nog eens zelf te strijden voor hun 
schadevergoeding. 

Het is ons in 2019 eveneens gelukt ons eerste grote succes te boeken 
met het in 2018 opgerichte bedrijf Consumentenbond Claimservice. Wij 
hebben bij de telecomproviders een schadevergoeding bedongen voor 
consumenten die zogenaamd een gratis mobieltje hadden ontvangen. 
Dat betekent dat we voor 50.000 klanten een fikse compensatie hebben 
geregeld. Hiermee laten we zien dat we een goede stap hebben gezet 
in het versterken van de positie van consumenten. Collectieve claims, via 
de rechtbank dan wel via schikkingen, zullen in de toekomst alleen maar 
belangrijker worden.

Door rechtstreeks het gesprek aan te gaan met bedrijven en beleidsma-
kers hebben wij in 2019 gezorgd voor eerlijkere en transparantere markten 
en keuzes voor consumenten vergemakkelijkt. Zo restitueert Ticketmaster 
dankzij onze bemoeienis bij de annulering van een concert nu niet alleen 
de ticketprijs, maar ook de servicekosten. Verder hebben we staatsse-
cretaris Blokhuis ervan weten te overtuigen dat Nutri-Score het eerlijkste 
en duidelijkste voedselkeuzelogo is. En tijdens Black Friday hebben we de 
misstand van nepaanbiedingen aangepakt, van zogenaamde ‘van-voor-
prijzen’. Door onze aandacht hiervoor hebben 15 webwinkels ogenblikkelijk 
hun site aangepast.
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Door het goede werk dat wij verrichten en door ons grote bereik zijn we in 
2019 23e geworden in de lijst met meest inspirerende Nederlandse organi-
saties. Op het gebied van vergelijken hebben wij voor de derde maal ach-
tereen de prijs gewonnen van de populairste website. Elke maand raad-
plegen in totaal tussen 2,5 en 3,5 miljoen consumenten onze informatie en 
adviezen op consumentenbond.nl. Daarbij komt nog het bereik via onze 
eigen bladen (Consumentengids, Geldgids, Digitaalgids en Gezondgids), 
nieuwsbrieven en social media en via dagbladen, radio en televisie. 

De behoefte van consumenten gaat vaak verder dan advies. Ze willen 
ook handelingsperspectief. Daarom hebben wij een Cv-ketel collectief 
geïntroduceerd. Consumenten van wie de cv-ketel het begeeft, bieden wij 
de mogelijkheid om, totdat zij over willen stappen op een warmtepomp, 
een cv-ketel te huren of te kopen. Zodra zij van het gas willen afstappen, 
kunnen ze tegen vooraf afgesproken voorwaarden de ketel inleveren. 
Een ander mooi voorbeeld is het E-bike collectief. Daarmee bieden wij de 
mogelijkheid om een e-bike te leasen. Zo sluiten we aan op de maatschap-
pelijke trend waarbij consumenten liever betalen voor het gebruik dan 
voor het bezit van een product.

Inmiddels is ongeveer een kwart van onze inkomsten afkomstig uit andere 
bronnen dan onze lidmaatschappen. In 2019 zagen wij het aantal leden 
wederom afnemen, van 419.461 tot 395.302. Een deel van deze afname is 
toe te schrijven aan het verkorten van het gratis proefabonnement van 
twee maanden naar een week. Daardoor hebben we een minder grote 
populatie niet-betalende proefabonnees in ons ledenbestand. Wel zien 
we gelukkig dat we de tweede helft van het jaar het ledenbestand beter 
hebben weten te stabiliseren. Dat neemt niet weg dat we de inhoud van 
het lidmaatschap, de werving van nieuwe leden, maar ook het behoud van 
bestaande leden onze volle aandacht zullen geven in 2020.

Voorwoord

Zonder consumenten geen Consumentenbond. Dank aan allen, in de eer-
ste plaats aan onze leden, maar ook aan alle anderen die op welke wijze 
dan ook onze relevantie hebben onderstreept: via social media, via petities 
en door deel te nemen aan onze collectieven. Ook hartelijk dank aan alle 
vrijwilligers en Bondsraadleden voor hun inzet. 

Tot slot een blijk van waardering voor onze medewerkers. Sinds begin 
2019 is de organisatie gaan werken op een holacratische wijze. Heel kort 
gezegd komt het erop neer dat medewerkers werken in zelforganiserende 
teams, waardoor minder management nodig is. Er wordt meer multidisci-
plinair samengewerkt, het werk wordt georganiseerd vanuit rollen en niet 
vanuit functies en de beslissingsbevoegdheid wordt daar gelegd waar 
de expertise is. De organisatie is daarmee wendbaarder geworden en de 
besluitvorming gaat sneller. De hiërarchie van mensen is vervangen door 
een hiërarchie van doelen. Zo’n grote verandering brengt veel nieuwe per-
spectieven, maar is niet altijd gemakkelijk. Het is vallen en weer opstaan. 
Een groot compliment is hier op zijn plaats.

    
  

 

Sandra Molenaar 
Algemeen Directeur

Pieter Broertjes 
Voorzitter Raad van Toezicht
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Inleiding 
 

De Consumentenbond is in 1953 opgericht en is een vereniging van indi-
viduele leden. Al ruim 66 jaar hebben we een unieke positie in de maat-
schappij. Dat blijkt ook uit onze missie: ‘Wij zijn van en voor consumenten. 
Samen zorgen we dat consumenten vinden wat ze zoeken en krijgen waar 
ze recht op hebben. We maken markten eerlijk en veilig.’ 
Dat schept verantwoordelijkheden, voor de organisatie en iedereen die 
er werkt. Onze kernwaarden zijn dan ook: eerlijk, samenwerkend en 
ondernemend.

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

Bij dit alles richten we ons op markten waarin de bestedingen en/of risico’s 
hoog zijn, veel fricties spelen en waar we ons ten opzichte van andere 
partijen kunnen onderscheiden. Onze adviezen, standpunten en onder-
zoeken zijn betrouwbaar en we zijn open over de manier waarop ze tot 
stand komen.

De Consumentenbond is een non-profitorganisatie zonder aandeelhou-
ders en zonder winstoogmerk. We ontvangen geen algemene subsidie, 
wel incidenteel een bescheiden subsidie om een bepaald onderzoek kos-
tendekkend te kunnen uitvoeren. En we accepteren geen vergoedingen 
die onze onafhankelijkheid in gevaar brengen. Al onze inkomsten, die voor 
driekwart afkomstig zijn uit lidmaatschapsgelden, besteden we aan ons 
werk voor consumenten.
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1. Impact van de 
Consumentenbond 
De Consumentenbond wil actief zijn daar waar 
de komende jaren de grootste uitdagingen voor 
consumenten liggen. Dus waar misstanden 
spelen, de bestedingen hoog zijn en de risico’s 
soms groot. 

Onze focus ligt op vier thema’s. Zorgen dat consumenten veilig gebruik 
kunnen maken van de mogelijkheden van de digitalisering. Gezonde keuzes 
kunnen maken. Grip op hun geldzaken krijgen. En verstandige en duur-
zame keuzes kunnen maken in de ingrijpende energietransitie waar we als 
samenleving in zitten. En natuurlijk blijven we ook informatie en diensten 
bieden om te zorgen dat je ‘gewoon’ waar voor je geld krijgt.

Door ons te concentreren op deze hoofdpunten zijn we herkenbaarder en 
relevanter dan in eerdere jaren. Meer nog dan voorheen hebben we ons in 
2019 niet beperkt tot alleen het benoemen van een (consumenten)pro-
bleem, maar hebben we continu oplossingen aangedragen. Vaak door in 
gesprek te gaan met en druk te zetten op bedrijven en overheden, soms 
door zelf een product of dienst aan te bieden waarmee consumenten 
verder kunnen. Verderop in dit hoofdstuk belichten we de belangrijkste 
resultaten. 

Media-aandacht is geen doel op zich, maar moet bijdragen aan de oplos-
sing van een consumentenfrictie. De ervaring leert dat veel Kamervragen 
- we zijn in 2019 45 keer genoemd - het gevolg zijn van een item in een van 
de landelijke media. En bedrijven zijn onder druk van publiciteit graag bereid 
om alsnog hun beleid aan te passen in het voordeel van hun klanten. Ook 
helpt deze aandacht ons om de Consumentenbond prominent in de schijn-
werpers te zetten. Dat leidt uiteindelijk tot meer bezoek aan onze website, 
instroom van leden en meer gebruik van onze diensten en producten.  

45 keer in 
Kamervragen 

genoemd
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We zijn in 2019 weer prominent aanwezig geweest op landelijke televisie 
en radio en in de grote dagbladen. In de media ging de meeste aandacht 
uit naar de Nutri-Score-campagne. Maar ook onderwerpen als ‘Black 
Friday’, onze actie tegen Ticketmaster, onze kritiek op PostNL en de proce-
dures tegen KLM en Philips trokken veel aandacht. Op onze community werd 
het Black Friday-topic in twee weken tijd 50.000 keer bekeken.

In totaal verschenen we 122 keer op landelijke tv (2018: 109), 140 keer op 
landelijke radio (2018: 139), en 595 keer in landelijke dagbladen (2018: 640). In 
online media waren we 33.440 keer te vinden (2018: 35.759). Alleen al de 
mediawaarde van online nieuws vertegenwoordigt een waarde van meer 
dan €50 miljoen.

Onze Facebookposts zijn bij elkaar 54.353.834 keer bekeken en onze 
Twitterposts 5.903.776 keer. Ook onze community is in 2019 goed bezocht: 
2.329.250 keer. Er zijn 3.319.421 pagina’s bekeken, 1740 topics geopend en 
19.100 reacties geplaatst. Er zijn in 2019 5714 nieuwe communityleden bijge-
komen, dat is 36% meer groei dan in 2018. 

Onze YouTube-video’s zijn ruim 5,2 miljoen keer bekeken. In tijd weergegeven 
is dat 12,5 miljoen minuten en omgerekend voor één persoon 21 jaar en 51 
dagen. De best scorende video ging over APK gesjoemel met 361.772 views. 
In 2019 zijn we voorzichtig gestart met Instagram, aan het eind van het jaar 
hadden we zo’n 2000 volgers. Via onze e-mailnieuwsbrieven hebben we  
1,3 miljoen leden en niet-leden geïnformeerd en geholpen bij hun keuzes.  
Het aantal abonnees op onze bladen lag eind 2019 op 437.444.

In september hebben we de nieuwe visuele identiteit van de 
Consumentenbond gepresenteerd. De website is in een nieuw jasje gesto-
ken en de Consumentengids met het nieuwe logo viel op de deurmat van 
onze leden. Het nieuwe campagneconcept is in oktober gelanceerd. Zo 
begon er een samenwerking met Q-music om voor starters ‘moeilijke dingen 
makkelijk’ te maken. Hiermee richten we ons met name op een jongere 
doelgroep. In ruim een maand hebben we 2.301.583 personen tussen de 20 
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en 49 jaar weten te bereiken. Verder startten we een grote ‘vergelijk’-cam-
pagne op radio, abri’s en online. Het nieuwe campagneconcept vormt 
tevens de paraplu voor meer specifieke productcampagnes. Zo waren we 
zichtbaar langs de snelweg op masten met de Autoverzekeringvergelijker en 
via digitale schermen bij tankstations met het Autoleasecollectief. Voor de 
Energievergelijker en het Energiecollectief hebben we abri’s ingezet. Met de 
zorgcampagne zijn we zichtbaar geweest in wachtkamers, bioscopen, op 
digitale schermen in bussen en op busstations. Alle campagnes dragen bij 
aan het verhogen van de merkbekendheid van de Consumentenbond.

Community

1740 topics

19.100 reacties

5,254,3 5,9

2,3

keer op 
landelijke tv

miljoen Facebook 
page views

keer op 
landelijke radio

miljoen Twitter 
page views

miljoen Community 
page views

keer in landelijke  
dagbladen

Instagram  
volgers

miljoen 
e-mailnieuws-

brief-ontvangers

keer in online 
media

miljoen 
YouTube views

122 140 595 33.440

1,3 2000
Nieuw

Best scorende 
video 

APK gesjoemel

Bekijk video

https://www.youtube.com/watch?v=hVLzXi8WGx0&t=3s 
https://www.youtube.com/watch?v=hVLzXi8WGx0&t=3s 


Jaarverslag 201918 19.

1.1 Belangrijke thema’s

Grip op je gezondheid
Pagina 32

Energieslim wonen
Pagina 36

Waar voor je geld
Pagina 40

Grip op je geldzaken
Pagina 26

Slim en veilig digitaal
Pagina 20
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Google
Een belangrijk punt is onze aanhoudende discussie met Google. 
Zo verzamelt Google zonder toestemming locatiegegevens van 
Androidgebruikers. 

Zo’n 65% van de Nederlanders met  
een smartphone heeft een Android- 
besturingssysteem. 

Uit een enquête van ons blijkt dat op 
ruim de helft daarvan de instelling 
aanstaat waarmee Google locatie-
gegevens verzamelt. En de meesten 
zijn daarvan niet op de hoogte. 

Aan

Uit

Locatiegeschiedenis

Ruim  
50%

65%

Slim en veilig digitaal
Bij Slim en veilig digitaal ligt de nadruk op privacy 
en ‘internet of things’, en op de kwaliteit en 
betrouwbaarheid van de technologie.  

We hebben Google een petitie overhandigd met ruim 50.000 steunbe-
tuigingen tegen het stiekem opslaan van locaties. Wij vermoeden dat 
het bedrijf de wet overtreedt en hebben om die reden al in 2018 een 
handhavingsverzoek ingediend bij de toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens (AP). Deze procedure duurt veel langer dan acceptabel 
is, waarschijnlijk veroorzaakt door de complexiteit van de AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) bij internationale kwesties. Hierover 
hebben wij onze onvrede geuit: het kan toch niet zo zijn dat de belangen 
van de Nederlandse consument ondergeschikt zijn aan die van een multina-
tional? In het najaar hebben we een uitzonderlijke stap gezet: we hebben de 
AP in gebreke gesteld. Deze kwestie krijgt in 2020 een vervolg. 

Keurmerk voor refurbished producten
Een mooi resultaat was de introductie van een keurmerk voor refurbis-
hed producten, dat we samen met Techniek Nederland tot stand heb-
ben gebracht. In eerste instantie is het keurmerk alleen voor iPhones, 
maar later gaan ook Android-smartphones en laptops er onder vallen. Dit 
keurmerk garandeert dat de toestellen op meer dan 50 punten zijn gecon-
troleerd. De telefoons van de aangesloten winkels moeten aan meerdere 
technische eisen voldoen, zo worden onder andere de accu en het scherm 
standaard gecontroleerd. Ook moet er 24 maanden garantie zijn op de 
accu en meegeleverde accessoires. De aanleiding voor het keurmerk is 
ons onderzoek in 2018. We ondersteunen het keurmerk, maar we houden de 
markt uiteraard scherp in de gaten. 

Keurmerk 
garandeert controle 

op 50 punten
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Privacywet
Met enige regelmaat besteedden we in 2019 aandacht aan het feit dat veel 
websites over gevoelige onderwerpen de privacywet aan hun laars lap-
pen. Een voorbeeld zijn datingsites: 8 van de 10 overtreden de privacywet 
blijkt uit ons onderzoek. Zo krijgen advertentienetwerken zeer persoonlijke 
informatie in handen. Hierover hebben we steeds intensief contact met de 
toezichthouder en inmiddels hebben 6 datingsites verbeteringen aange-
bracht. Dankzij onze onderzoeken naar slimme – met internet verbonden 
– apparaten (zoals babyfoons, deurbellen, beveiligingscamera’s, routers 
en printers), heeft meer dan 50% van de fabrikanten de veiligheid van zijn 
producten verbeterd.

Jaarlijks zijn er ruim een miljoen bezoeken aan 
datingsites en dankzij ons onderzoek is er nu 
meer aandacht voor privacy. 

Aanbiedingen op basis van betaalgegevens
Mede op ons aandringen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens ingegre-
pen op een plan van ING om persoonlijke aanbiedingen te gaan doen aan 
klanten op basis van hun bij- en afschrijvingen. Uit een poll op ons forum 
blijkt dat 96% helemaal niet gecharmeerd is van zulke persoonlijke aan-
biedingen op basis van betaalgegevens. Voorlopig ziet ING af van het plan. 
Goed nieuws voor de 7,9 miljoen klanten van ING. ABN Amro, met onge-
veer 5 miljoen klanten, volgt dit voorbeeld.

Slim en veilig digitaal
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Toch is het voor velen geen onderwerp dat bovenaan de agenda staat. We hel-
pen met praktische adviezen en services waarmee we consumenten een deel 
van de zorgen uit handen nemen. 

Premiestijgingen
We besteedden prominent aandacht aan de veel te hoge, stilzwijgend 
doorgevoerde premiestijgingen bij bijvoorbeeld woonverzekeringen. De 
Consumentenbond wil deze aan banden leggen, en is hierover in gesprek met 
het Verbond van Verzekeraars. 

Schadevrije jaren
Ook de autorijder lieten we niet in de kou staan. Alleen de bestuurder op wiens 
naam de autoverzekering staat, bouwt schadevrije jaren op. Andere regelma-
tige bestuurders van dezelfde auto, zoals partners en kinderen, bouwen niets 
op. Wij pleiten al jaren voor aanpassing van dit oneerlijke systeem en er is goede 
hoop dat dit nu eindelijk gaat gebeuren. Naar aanleiding van onze inspanningen 
is minister Hoekstra zich er persoonlijk mee gaan bemoeien. Een ander hieraan 
gerelateerd probleem is dat je bij veel leasemaatschappijen je schadevrije jaren 
niet kunt meenemen. We hebben dit geagendeerd, en vastgesteld dat verschil-
lende leasemaatschappijen hun beleid al hebben aangepast of zeggen dit aan 
te zullen passen.  

Uitvaartpolissen
Uitvaartverzekeraar Yarden is volop in het nieuws omdat de organisatie een-
zijdig een deel van de uitvaartpolissen beperkt. Wij hebben ons intensief 
met dit onderwerp beziggehouden en leggen ons niet neer bij de stelling 
van Yarden dat de aanpassing noodzakelijk is voor de continuïteit. We treden 
inmiddels op als spreekbuis van de leden van Yarden en werken hierbij samen 
met Consumentenbond Claim Service.  

Grip op je geldzaken
Het niet goed regelen van je geldzaken (verzekeringen, 
hypotheek, financiële planning) kan grote gevolgen hebben op 
korte of lange termijn.

Risico-opslag
Na een stevige campagne boekten we een mooi succes: de Rabobank past 
als eerste grote bank de risico-opslag (die is gebaseerd op de verhouding 
tussen hypotheekschuld en woningwaarde) op zijn hypotheken aan bij 
aflossing, zonder dat de klant erom hoeft te vragen. Dat kan per klant zo 
duizenden euro’s schelen. Dit is een belangrijk succes in onze campagne 
Omlaag met die opslag! We roepen andere banken op snel dit goede voor-
beeld te volgen. 

Boeterente hypotheken
Ook was er een succes ten aanzien van de boeterente op hypotheken van 
de Volksbank. Na onderhandelingen tussen de Consumentenbond, de 
Vereniging Eigen Huis en de Volksbank zijn 15.000 klanten gecompenseerd 
voor naar schatting €5 miljoen.

Bankafschriften begrijpelijker
Ons meldpunt voor onbegrijpelijke namen op bankafschriften heeft ertoe 
geleid dat de afschriften voor 7 miljoen Rabobankklanten begrijpelijker zijn 
geworden. Rabobank toont nu op de afschriften direct de winkelnaam waar 
de aankoop is gedaan, als die winkel gebruikmaakt van Rabobanks online 
betaalservice. 

15.000 klanten 
gecompenseerd  
voor €5 miljoen
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Negatieve spaarrente
Verder maken we ons hard voor een verbod op negatieve spaarrente. De 
overgrote meerderheid (80%) van de spaarders verplaatst zijn geld wan-
neer de spaarrente negatief wordt. Dit blijkt uit een onderzoek onder 7000 
panelleden. We pleiten met een persbericht en een column in de Telegraaf 
voor een verbod op negatieve rente, zoals dat ook in België geldt. We spre-
ken er niet alleen in de media over, maar ook met de banken. In het najaar 
van 2019 ontvingen we meerdere bestuurders van grote financiële instellin-
gen om hen te informeren over ons standpunt.

Besparen met vergelijkers en collectieven
Ook hebben we veel consumenten kunnen helpen met forse besparingen 
en een kwalitatief goed aanbod op het gebied van verzekeringen, hypothe-
ken, belastingen en autolease. Bij de vergelijkers en collectieven voor auto-
verzekeringen, woonverzekeringen, autolease en zorgverzekeringen is er 
een flinke stijging geweest van het aantal deelnemers ten opzichte van 2018. 
Bovendien hebben we in 2019, als eerste in Nederland, het E-bike collectief 
gelanceerd: nieuwe e-bikes mét onderhoud en verzekering, verlengde 
garantie op de accu én alles geregeld voor een vast bedrag per maand.

15.502 volwassenen deden via ons een aanvraag voor een 
zorgverzekering, er kwamen 5080 aanvragen binnen voor 
een privatelease-auto en 2860 aanvragen om een e-bike te 
leasen via ons collectief. 

Grip op je geldzaken

2860508015.502
Aanvragen 

e-bike
Aanvragen 

privatelease-auto
Aanvragen 

zorgverzekering
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Grip op je gezondheid

Bij het streven naar een gezondere leefstijl is het niet altijd makkelijk om 
de juiste keuzes te maken. Dat komt onder andere door onnodig onge-
zonde producten (te veel zout en vet) en door onduidelijke of misleidende 
productclaims. 

Nutri-Score
Bij Grip op je gezondheid was het meest in het oog springend ons initia-
tief om de Nutri-Score in te voeren als voedingskeuzelogo en als vervan-
ger van het vinkje. Hiermee is in één oogopslag te zien of een product 
overwegend gezond is of niet. Uit ons onderzoek blijkt dat 76% van de 
Nederlandse consumenten zo’n voedingskeuzelogo op producten een 
goede zaak vindt. We hebben het hele jaar een intensieve lobby gevoerd 
door met supermarkten, fabrikanten, Kamerleden en bewindspersonen 
te spreken en aanwezig te zijn bij congressen en manifestaties. En door 
regelmatig in de media te verschijnen met onderzoeken naar bijvoorbeeld 
ontbijtkoek en tussendoortjes. We haalden 16 keer de landelijke radio en tv, 
23 keer de landelijke dagbladen en 53 keer de nieuwssites van kranten en 
vakbladen. En met succes: aan het eind van 2019 maakte staatssecretaris 

keer op 
landelijke  
tv & radio

keer op 
nieuwssites

16 23 53
keer in 

landelijke  
dagbladen

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

Blokhuis bekend dat het kabinet heeft gekozen voor ‘ons’ logo: de Nutri-
Score. Hiermee kunnen vanaf 2021 meer dan 7 miljoen huishoudens in de 
winkel makkelijker voor gezondere producten kiezen. 

Contant afrekenen bij apothekers
De Consumentenbond heeft scherpe kritiek geuit op apothekers die 
‘cash’ weigeren. Contant geld is per slot van rekening een wettig betaal-
middel, en een apotheek heeft een zorgverlenende en maatschappe-
lijke functie. Ook om privacy-redenen vinden wij dit niet acceptabel. Een 
succesvolle lobby heeft ertoe geleid dat een ruime meerderheid in de 
Tweede Kamer wil dat het kabinet regelt dat er in apotheken altijd een 
mogelijkheid is om contant af te rekenen. 

Tandartsoffertes
Een derde van de tandartsen geeft geen offerte bij een behandeling 
duurder dan €250, terwijl dit wel verplicht is. We hebben dit probleem 
al enkele jaren geleden vastgesteld, en er blijkt nauwelijks verbetering op 
te treden. Wij roepen brancheorganisaties ANT en KNMT daarom op om 
maatregelen te nemen, zodat tandartsen zich voortaan houden aan de 
offerteplicht voor behandelingen boven de €250. We vergroten de druk 
door hierover in gesprek te gaan met toezichthouder NZA en de zorgver-
zekeraars, die het met ons eens zijn. 

Vanaf 2021 kunnen 
meer dan 7 miljoen 
huishoudens in de winkel 
makkelijker voor gezondere 
producten kiezen
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Energieslim wonen 

Hoe zit het bijvoorbeeld met duurzaamheid, nieuwe technieken en de 
overgang naar gasloos wonen? We zorgen dat consumenten de juiste en 
toekomstbestendige keuzes kunnen maken.

Bescherming klant bij faillissement energieleverancier
In 2019 stond de belangenbehartiging rond energie voor een belangrijk 
deel in het teken van de financiële positie van energieleveranciers.  De 
Consumentenbond wil dat minister Wiebes van Economische Zaken en 
Klimaat maatregelen neemt om consumenten te beschermen tegen de 
gevolgen van een faillissement van hun energieleverancier. De aanleiding is 
ons onderzoek naar de solvabiliteit van energieleveranciers. Hieruit blijkt dat 
een belangrijk deel van de onderzochte leveranciers volstrekt insolvabel is, 
wat kan duiden op een groot faillissementsrisico. Zo’n faillissement kan klan-
ten veel geld kosten: per huishouden tot €1000. We zijn daarom intensief in 
gesprek met ministerie, Kamerleden en de branche. 

Vergroening van stroom
De vergroening van stroom in Nederland gaat uiterst traag. Dat blijkt uit het 
jaarlijkse onderzoek naar de duurzaamheid van energieleveranciers dat we 
doen samen met Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE. Stroom werd het 
afgelopen jaar maar een heel klein beetje groener. 

Cv-ketels
Wie een nieuwe cv-ketel wil, maar niet zeker weet of zijn woning in de nabije 
toekomst van het gas af gaat, kan terecht bij ons nieuwe Cv-ketel collectief. 
Je koopt of huurt dan een cv-ketel die goed uit onze test komt. Mét instal-
latie en onderhoud en een ‘gasloos-garantie’, waarbij de cv-ketel onder 
gunstige voorwaarden teruggegeven kan worden als de consument van het 
gas af wil of moet. 

Voordeligere en groenere energie
Via het Energiecollectief en de Energievergelijker hebben we in 2019 weer 
velen kunnen helpen met de overstap naar een goedkopere en/of duurza-
mere energieleverancier (waarbij we ook de solvabiliteit van de leveranciers 

In elk huishouden is energie niet alleen een stijgende 
kostenpost, maar ook een onderwerp dat steeds 
ingewikkelder wordt en vragen oproept.

een rol hebben laten spelen). De totale besparing per jaar voor consumen-
ten via de collectieven en de vergelijker was in 2019 €20 miljoen, dat is meer 
dan €200 per huishouden.  
Bij het Energiecollectief zien we dat de vraag dalend is. Daarom zijn we in 
2019 een nieuwe energieservice gestart die beter aansluit bij de verande-
rende behoefte: Kostenservice. Met Kostenservice spelen we in op ontzor-
ging. Consumenten weten vaak wel dat ze het beste elk jaar kunnen over-
stappen voor een voordelig energiecontract. Maar ze vinden het ‘gedoe’ of 
denken er niet op tijd aan. Kostenservice neemt ze dit proces volledig uit 
handen en regelt alles automatisch. Zodat ze altijd op het juiste moment 
switchen en een gegarandeerd en voordelig energiecontract hebben.

Huisbaasje
We introduceren nieuwe producten en diensten, maar zijn ook gestopt met 
producten die niet aan de verwachting voldeden. Per 1 december 2019 
kwam er een einde aan de verkoop van Huisbaasje. Huisbaasje vroeg meer 
mankracht, tijd en geld in relatie tot het resultaat. De bestaande klanten zijn 
overgedragen aan onze partner, die wel verder gaat met Huisbaasje. Wij 
hebben een zorgeloze overgang van de bestaande klanten naar de nieuwe 
eigenaar bedongen, zodat de afgesproken dienstverlening, service en 
garanties integraal doorlopen.

€200
Besparing per huishouden  

per jaar
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Waar voor je geld 

Collectieve schadevergoeding
‘Een historisch moment voor Nederlandse consumenten’, zo noemden 
we de instemming van de Tweede Kamer met het wetsvoorstel dat col-
lectieve schadevergoeding mogelijk maakt. Wij hebben hier maar liefst 30 
jaar voor gestreden. Met deze wet is de positie van Nederlandse consu-
menten sterk verbeterd, omdat rechters nu bij een uitspraak tevens een 
schadevergoeding kunnen vaststellen. Dat biedt de mogelijkheid om iets 
te doen aan de enorme schade die consumenten jaarlijks lijden.

Nepwebwinkels
Chinese nepwebwinkels blijven een plaag. Wij kwamen tot die conclusie 
nadat we 3100 malafide webshops uit China vonden en er 2709 offline 
lieten halen. 

KLM
De Consumentenbond is het oneens met het ‘no-show’ beleid van de 
KLM. De KLM dwingt passagiers nu om alle geboekte reissegmenten uit te 
voeren of anders een nieuw ticket aan te schaffen. Wij vinden dat kolder. 
Passagiers die al betaald hebben voor de retourvlucht maar om allerlei 
redenen de heenvlucht missen, moeten van de KLM een nieuw, en meestal 
heel duur, ticket kopen voor de terugvlucht. Dit omdat volgens de KLM 
met het niet komen opdagen het recht op de reeds geboekte en betaalde 
terugvlucht is komen te vervallen. Een gesprek met de KLM is op niets 
uitgelopen. Wij zijn dus naar de rechter gestapt. 

2709 gevonden
nepwebwinkels
offline gehaald

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

PostNL
We publiceerden een artikel naar aanleiding van de vele klachten die 
we via Klachtenkompas ontvangen over de pakketbezorging van PostNL. Dit 
leidde tot veel publiciteit. We zijn met de directie van PostNL in 
gesprek gegaan om te horen wat het bedrijf gaat doen om het enorme aan-
tal klachten over pakketbezorging terug te dringen. We houden de vinger 
aan de pols. 

Stuntprijzen
Rond Black Friday deden we uitgebreid onderzoek naar de stuntprijzen van 
internetwinkels, en naar de manier waarop ze omgaan met retourzendin-
gen. We stelden vast dat het beeld met het jaar negatiever wordt, en heb-
ben dat actief naar buiten gebracht. Bij 39 van de 100 onderzochte webwin-
kels troffen we nepaanbiedingen aan, 15 van deze 39 hebben dit aangepast. 
Oftewel bijna 40% van de webwinkels met nepaanbiedingen heeft hier wat 
aan gedaan. Dit onderzoek heeft veel publiciteit opgeleverd, en tevens tot 
een record aantal nieuwe leden geleid. 

CETA
CETA, het voorgenomen vrijhandelsakkoord tussen Canada en de EU, biedt 
onvoldoende garanties om het hoge niveau van consumentenbescherming 
in Europa te behouden. Dat concludeert de Consumentenbond samen met 
Europese zusterorganisaties. Op 6 november hebben we in de Tweede 
Kamer tijdens een rondetafelgesprek gepleit tegen CETA.  

Vlucht Claimservice
Via onze Vlucht Claimservice (VCS) hebben we voor €1.296.596 aan vertra-
gingsschade succesvol geclaimd.

Bijna 40% van de gevonden  
nepaanbiedingen is 

aangepast
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Woonwinkels
Klanten moeten bij woonwinkels vaak meer aanbetalen dan de maximale 
50% die in de algemene voorwaarden staat. In de praktijk eisen de meeste 
winkels het volledige bedrag, zo blijkt. We vragen de branchevereniging 
om hierin verandering te brengen. Marktleider Kwantum gaat met ons in 
gesprek en belooft het beleid aan te passen. 

Consumentenbond Claimservices
Op de valreep van 2020 boekten we het eerste grote succes met onze 
claimactiviteiten. Via Consumentenbond Claimservices (CCS) troffen 
we een schikking met KPN, T-Mobile, Tele-2 en Vodafone. Deze bedrijven  
verkochten jarenlang abonnementen met een ‘gratis’ toestel erbij op een 
- volgens de Hoge Raad - illegale manier. Consumenten die zich voor 
september hadden aangemeld, dat zijn er zo’n 50.000, krijgen allen een 
substantieel bedrag terug dankzij onze inspanningen.

Los verkrijgbare testpublicaties
Na vijf jaar zijn we gestopt met het aanbieden van los verkrijgbare testpubli-
caties. Ze werden ontwikkeld om tegemoet te komen aan degenen die wel 
onze testresultaten wilden afnemen, maar geen lid wilden worden. In 2019 
bleek dat dit geen duurzaam businessmodel was.

Ticketmaster
Op ons aandringen besloot kaartjesverkoper Ticketmaster voortaan ook 
de servicekosten terug te betalen als een evenement geannuleerd of 
verschoven wordt. De servicekosten zijn algauw €6 per kaartje, dus 
bijvoorbeeld bij een afgelast concert in de Ziggo Dome, 
met een capaciteit van 17.000, gaat het om €102.000 
dat terugvloeit naar de bezoekers. Wij hadden hier, 
onder andere in een mediaoffensief, stevig op 
aangedrongen. Dit leverde ons veel enthousiaste 
reacties op, ook van regelmatige concert- en 
theaterbezoekers. 

Service- 
kosten  
retour

Waar voor je geld

1. Energie vergelijken
2.  Zorgverzekering
3.  Belastingaangifte
4.  Televisies
5.  Smartphones
6.  Alles-in-1-providers
7.  Matrassen
8.  Wasmachines 
9.  Laptops 
10. Stofzuigers

2.031.707

1.705.045

1.613.617

1.515.588

1.406.351

1.268.178

1.135.080

1.096.509

1.041.683

1.000.223

Top 10 dossiers 
Op onze website worden tests en dossiers veelvuldig geraadpleegd.  
Hier de top-10 dossiers van 2019.
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1.2 Persoonlijke 
hulp en advies In 2019 hebben we 138.000 keer 

contact gehad met individuele 
consumenten over een kwestie 
op het gebied van consumen-
tenrecht of financiële producten 
en diensten. We hebben deze 
klantcontacten uitgesplitst per 
onderwerp (zie het schema 
hieronder). Hiervan waren 
90.000 telefonische contacten 
en 48.000 via mail. De leden 
waarderen ons advies met een 
klanttevredenheidsscore van 8,4.

Klant- 
contacten per  

onderwerp

Consumentenrecht  51.000  
Advies over ondeugdelijke  
producten en diensten, 
garanties en conflicten 
over onder andere levering, 
voorwaarden en facturen.

Energie  28.000
Hulp en advies bij de 
Energievergelijker en het 
Energiecollectief

Financieel  22.000 
Advies over woekerpolissen, 
hypotheken, belasting en 
beleggingsproducten

Verzekeringen en bankzaken
9000 
Advies over diverse 
bankzaken en verzekerings-
overeenkomsten, voorwaarden, 
schade en aansprakelijkheid

Overig  28.000
Adviezen over de 
woning (huurrecht), 
algemene energievragen, 
doorverwijzingen naar het 
Juridisch Loket, Consuwijzer 
en de Ombudsman, vragen 
over erfrecht, zorg, inkomen 
en belasting
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Ook hebben we 220 zaken in behandeling 
genomen waarin wij hebben bemiddeld. 
Ongeveer de helft van deze zaken werd met 
succes afgerond. 

Voorbeeld 1

Een klant heeft een overkapping en zonwering besteld met 
een totale waarde van €11.750. De zonwering kan niet wor-
den geleverd, vanwege bepaalde afmetingen en kenmerken. 
Zonder overleg met de klant, wordt er een ander model 
bezorgd. Het bedrijf vond dit, zo bleek later, een goede ser-
vice, omdat dit model duurder is en hiervoor geen extra kos-
ten in rekening zijn gebracht. Pas tijdens de montage komt 
de klant erachter dat het om een ander model zonwering 
gaat dan hij besteld had. Bovendien past dit model ook niet. 
De klant wil in overleg met het bedrijf een passende zonwe-
ring uitzoeken, maar dit blijkt erg lastig. De klant schakelt ons 
in nadat het bedrijf al weken niet meer reageert. 

Na onze bemiddeling besluit het bedrijf de zonwe-
ring op te halen en de klant het aankoopbedrag 
van €2105 terug te betalen. 

Twee voorbeelden van wat wij voor onze leden kunnen 
bereiken met onze bemiddeling

Persoonlijke hulp en advies

Voorbeeld 2

Voor zijn woning heeft een klant in 2017 grijze, kunststof 
gevelbekleding gekocht. Deze laat hij door een andere partij 
dan de verkoper installeren, maar hij volgt alle adviezen 
van het bedrijf en de fabrikant op. Na nog geen jaar is de 
gevelbekleding grotendeels verkleurd naar wit. De verkoper 
schakelt de fabrikant in en vervolgens gaat er veel mis. Na 
de discussie of dit wel onder de garantie valt of dat het gaat 
om een montagefout, komt de fabrikant met een oplos-
sing: er wordt een nieuwe coating ontwikkeld en getest. Na 
maanden wachten komt er een lokale schilder langs die verf 
van de bouwmarkt aanbrengt op de gevelbekleding. Dat 
was natuurlijk niet de bedoeling. Na meer dan een jaar is het 
geduld van de klant op en schakelt hij ons in. De gevelbe-
kleding had vervangen moeten worden, maar de verkoper 
kon deze niet meer leveren. De verkoper biedt aan om de 
materiaalkosten van €4509 te vergoeden. De klant is het hier 
niet mee eens, omdat de kosten voor het verwijderen van de 
gevelbekleding en plaatsen van de nieuwe, rond de €9000 
liggen. Het bedrijf gaat dan opnieuw met ons in discussie 
over het ontstaan van de klacht en de installatiekosten. 

Enkele maanden en vele e-mails later, gaat het 
bedrijf akkoord met een schikkingsvoorstel en 
betaalt €10.122. De klant is zeer tevreden met dit 
resultaat. 
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Servicevragen

Door een continue focus op het verbeteren van onze interne processen daalde 
het aantal meldingen en klachten over onze eigen dienstverlening met circa 
35% ten opzichte van 2018. Ongeveer 3000 van de 190.000 servicevragen waren 
meldingen en klachten over onze dienstverlening, de andere vragen betroffen 
onder andere abonnementswijzigingen en adreswijzigingen. De meeste klachten 
gingen over late of verkeerde bezorging, onduidelijkheid over facturen en ondui-
delijkheid of onvrede over onze e-mails. 

Klachtenkompas

Op ons platform Klachtenkompas.nl zijn in 2019 25% meer klachten geplaatst dan 
in 2018. Ons doel is om via Klachtenkompas zo veel mogelijk klachten opgelost 
te krijgen, op een voor de consument (en het bedrijf) zo gemakkelijk mogelijke 
manier. En om inzichtelijk te maken hoe bedrijven met klachten omgaan.

 

Klantwaardering

Voor het meten van de klantwaardering maken we gebruik van de Net Promoter 
Score; deze meet in hoeverre consumenten ons naar aanleiding van het klantcontact 
zouden aanbevelen aan anderen. De NPS voor klantcontact lag in 2019 op onge-
veer hetzelfde niveau als het jaar ervoor: 29 in 2019 versus 28 in 2018. De NPS voor de 
Consumentenbond als geheel steeg in 2019 naar 24,8. In 2018 was deze nog 21,4.  
We introduceerden de mogelijkheid om via chat vragen aan ons te stellen.

4 miljoen 65.000 4671
Bezoeken Geplaatste klachten Actieve bedrijven

Over deze bedrijven gaat 65% van de ingediende klachten  
Van deze klachten wordt 82% afgehandeld

Persoonlijke hulp en advies

De waardering van de lezers voor de Consumentenbond-bladen 
was in 2019 weer hoog, zo bleek uit de lezersonderzoeken. Het 
gemiddelde rapportcijfer voor alle bladen was in 2019, net als in 
2018, een 7,9. Het hoogst gewaardeerd werd de Gezondgids, dit 
blad kreeg in 2019 van de lezers gemiddeld ruim een 8. 
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2. Toekomst

2. Toekomst

De relevantie van de Consumentenbond in de maatschappij staat niet 
ter discussie. Hieruit volgt echter niet direct dat mensen ook bereid zijn 
te betalen voor wat wij doen. De inkomsten van de Consumentenbond 
worden voor zo’n driekwart gegenereerd via de traditionele lidmaat-
schappen en abonnementen. Het is ons weliswaar gelukt om een 
behoorlijk bedrag aan neveninkomsten te realiseren, maar deze inkom-
sten leiden in de huidige opzet niet (altijd) tot een continue binding met de 
achterban.  

Het is een maatschappelijke ontwikkeling dat consumenten het steeds 
minder vanzelfsprekend vinden om voor informatie te betalen. Bedrijven 
zetten informatie ook steeds vaker gratis in, om daarmee uiteindelijk een 
conversie voor een product of dienst te realiseren. 

Terwijl enerzijds vaak wordt verkondigd dat lidmaatschappen niet meer 
van deze tijd zijn, zijn er anderzijds juist partijen die zich (succesvol) 
in een markt begeven met een lidmaatschap of abonnement waar dit 
tot voor kort niet zo gebruikelijk was. Denk aan Netflix, Spotify, Swapfiets, 
private lease en ook bijvoorbeeld een abonnement op gratis bezorging 
bij Bol.com. Maar het is zeker waar dat het afsluiten van een lidmaat-
schap van bijvoorbeeld een consumenten- of een werknemersvereni-
ging geen vanzelfsprekendheid meer is en niet iets dat er gewoon bij 
hoort. Lidmaatschappen worden beoordeeld op ’what’s in it for me’, op de 
(frequente) relevantie. 

In 2020 vernieuwen wij met het oog hierop ons lidmaatschap, 
waarbij wij verschillende pakketten zullen gaan aanbieden 
die zijn afgestemd op de verschillende behoeften van 
consumenten. 

Zo komt er een basislidmaatschap, waarmee je alle maatschappelijke acti-
viteiten van de Consumentenbond ondersteunt en toegang krijgt tot onze 
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collectieven en overstapdiensten. Daarnaast zullen wij een pakket aanbieden 
dat bovenop dit basislidmaatschap toegang geeft tot al onze uitgebreide 
testresultaten. Een derde pakket bestaat uit het basislidmaatschap aangevuld 
met raad en daad bij financiële en juridische vraagstukken. En uiteraard kun je 
ook kiezen voor het vierde complete pakket.

Verder komt er in 2020 meer aandacht voor duurzaamheid.  
Duurzaamheid speelt een rol of kan een rol spelen in de vijf vastgestelde 
thema’s (waar voor je geld, grip op je geldzaken, energieslim wonen, grip 
op je gezondheid en slim en veilig digitaal). Consumenten zijn hard op zoek 
naar een objectieve, betrouwbare en deskundige informatiebron op het 
gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid vraagt en verdient structureel 
meer aandacht en moet daarvoor ook ingebed worden in de organisatie en in 
de onderzoeks- en redactieprocessen.  

Impact coronavirus

De COVID-19-uitbraak en de daaruit voortvloeiende maatregelen die door 
de Nederlandse regering zijn genomen om het virus in te perken, hebben 
onze activiteiten in de eerste maanden van 2020 beperkt beïnvloed (zie 
ook verderop in hoofdstuk 7 onder 7.2, 7.7.4 en 7.5.11).

In het eerste kwartaal van 2020 is het niveau van de inkomsten stabiel 
in vergelijking met dezelfde periode in 2019, en zijn er geen verliezen als 
gevolg van waardeverminderingen. Ook zijn de kosten in dezelfde periode 
lager dan in 2019. De ontwikkelingen resulteren in een voorlopig operatio-
neel/netto verlies van circa €0,2 miljoen in de eerste drie maanden van 
2020, dat is €0,5 miljoen beter dan het resultaat in het eerste kwartaal van 
2019 en €1,0 miljoen beter dan begroot.

Of de inkomsten en winstgevendheid in de rest van 2020 zullen verbete-
ren, is afhankelijk van de periode waarin we worden geraakt door COVID-
19 en de mate waarin overheidsmaatregelen worden verlengd, uitgebreid 
of afgebouwd.

De Consumentenbond verwacht vooralsnog over het gehele jaar een 
kleine daling van de inkomsten, maar die wordt gecompenseerd door 
lagere kosten, zodat uiteindelijk een nul resultaat verwacht wordt. De 
Consumentenbond was al goed uitgerust om thuiswerken te faciliteren 
met laptops en mobiele telefoons, inclusief goede ICT-veiligheid. Hiervoor 
zijn geen aanvullende investeringen vereist.

Op basis van de huidige financiële positie en de verwachte resultaten over 
2020 ziet de Consumentenbond een beperkt risico dat we in 2020 niet aan 
onze verplichtingen kunnen voldoen. De solvabiliteits- en liquiditeitsratio 
zijn beide op een gezond niveau, waardoor we geen onzekerheid hebben 
over het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten. Er is om die reden ook 
geen verzoek voor overheidssteun ingediend.
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3. Kengetallen 2019

2019
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Bedrijfsresultaat  
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Bedrijfsopbrengst  
(x1.000 euro)

20172018 2016 2015

(in duizenden euro’s) 2019 2018 2017 2016 2015

Bedrijfsopbrengsten 39.332 43.584 43.299 44.879 42.126

Bedrijfslasten 38.879 42.398 42.030 44.511 41.577

Bedrijfsresultaat 453 1.186 1.269 368 549

Rentebaten/-lasten en 
deelnemingen

-192 -12 4 23 85

Resultaat voor belastingen 261 1.174 1.273 391 634

% Bedrijfsresultaat / 
opbrengsten

0,66 2,69 2,94 0,87 1,51

Belastingen -227 -282 -357 -80 -128

Resultaat na belastingen 34 892 916 311 506

Resultaat aandeel derden 0 -41 6 -43 7

Resultaat na belastingen 34 851 922 268 513

Liquide middelen per 31/12 8.032 8.332 10.197 5.232 21.821

Eigen vermogen per 31/12 12.622 12.588 11.791 10.876 10.547

% Eigen vermogen / 
balanstotaal

55 55 51 48 30

Aantal personeelsleden  
(gemiddeld in fte’s)

195 206 212 214 207

Aantal leden  per 1 januari van 
het volgend boekjaar

395.302 419.461 446.767 472.035 486.403

Aantal abonnementen 437.444 470.274 505.334 606.282 624.762
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4. Financiën en 
ledenontwikkeling
De Consumentenbond heeft geen winstdoelstelling 
en streeft naar een sluitende exploitatie. Het jaar 2019 
is afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van 
bijna €0,5 miljoen. De omzet in 2019 ligt ongeveer  
€4 miljoen onder die van 2018. 

4.1 Omzet
De omzet uit lidmaatschappen daalt in 2019 door enkele factoren. In de eerste 
plaats is het aantal leden gedaald van 419.461 (eindstand 2018) naar 395.302 
(eindstand 2019). In de tweede plaats kiezen meer leden voor het goedkopere 
digitale lidmaatschap. En in de derde plaats heeft de Consumentenbond 
ervoor gekozen om de BTW-stijging van 6% naar 9% per 1 januari 2019 niet door 
te berekenen aan de leden. 

De overige omzet ligt lager dan in 2018. Meer dan de helft van dit verschil is 
te verklaren door een flatterende eenmalige BTW-correctie, die we in 2018 
hebben ingeboekt. En een groot deel van de omzetafname komt voor rekening 
van het Energiecollectief. In 2018 werd al zichtbaar dat energiebedrijven steeds 
minder bereid zijn via kortingen nieuwe klanten aan te trekken. Die trend zet 
door. Andere overstapservices en collectieven en de verkoop van licenties voor 
het gebruik van onze predicaten Beste Koop en Beste uit de Test lieten in 2019 
juist groei zien ten opzichte van 2018. 

4.2 Kosten
De uitgaven zijn in 2019 in lijn gebracht met de dalende inkomsten en liggen een 
stuk lager dan in 2018. We hebben begin 2019 een reorganisatie ingezet. De perso-
neelskosten zijn daardoor lager dan in 2018, ondanks de CAO-loonindexatie per 1 
juni 2019. 

De kosten voor inhuur van extern personeel lagen in 2018 hoger door onder 
andere het opstarten van verschillende strategische programma’s. In 2019 is meer 
werk in de eigen organisatie opgepakt en zijn sommige programma’s versoberd, 
waardoor er minder extern personeel is ingehuurd.

De marketinguitgaven over heel 2019 zijn vooral lager doordat er minder campag-
nes zijn uitgevoerd.
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5. Bestuur en 
governance
 
De Consumentenbond is een vereniging. Het hoogste orgaan van de vereniging is 
de Bondsraad oftewel het ledenparlement. De Bondsraad benoemt de leden van 
de Raad van Toezicht en de Directie van de werkorganisatie. De Directie van de 
Consumentenbond wordt gevoerd door de algemeen directeur, Sandra Molenaar, 
die in vaste dienst is van de vereniging.  
De spelregels zijn vastgelegd in de statuten en daaruit afgeleide reglementen. Het 
Bondsraadreglement en het Reglement Werkzaamheden Raad van Toezicht zijn 
daarvan de belangrijkste.

In 2018 heeft de Consumentenbond samen met ConsumentenClaim BV de 
joint-venture Consumentenbond Claimservices BV (CCS) opgezet. CCS 
is een BV met een eigen directie. De aandelen van de BV zijn gelijk ver-
deeld over Consumentenclaim BV en Consumentenbond Participaties BV, 
een 100% dochteronderneming van de Consumentenbond. De directie van 
Consumentenbond Participaties BV behartigt als aandeelhouder het belang van 
de Consumentenbond in CCS en legt hierover verantwoording af aan de directie 
van de Consumentenbond.

De Consumentenbond is samen met een groot aantal andere internationale con-
sumentenorganisaties aandeelhouder van International Consumer Research and 
Testing (ICRT). Sandra Molenaar heeft namens de Consumentenbond zitting in de 
Board van ICRT.

5.1 Bondsraad
 
 

De Bondsraad (van maximaal 75 leden) vervult de functie van algemene leden-
vergadering van de Consumentenbond. De Bondsraad kwam als gebruikelijk 
plenair bijeen in het voor- en in het najaar. In het voorjaar werden het jaarver-
slag, de jaarrekening en het accountantsverslag vastgesteld. Ook werd er 
kennisgenomen van het verantwoordingsverslag van de Raad van Toezicht. 
In het najaar werden de meerjarenraming 2020-2022 en de update van de 
strategie vastgesteld. Bedoelde plenaire vergaderingen werden voorafgegaan 
door vier voorbereidende vergaderingen. De voorbereiding van de agenda 
en de verdere organisatie van de vergaderingen lagen in handen van de 
Bondsraadscommissie. Ook vonden er verschillende discussiebijeenkomsten 
plaats, waar de leden van de Bondsraad over uiteenlopende onderwerpen van 
gedachten konden wisselen. Verder zijn er vier buitengewone vergaderingen 
georganiseerd waarbij ook leden van de Raad van Toezicht aanwezig waren.

Raad van Toezicht

Vereniging Consumentenbond

Bondsraad

100% 11%

Consumentenbond Participaties I.B.V.

Consumentenbond Claimservices B.V.

ICRT Ltd

50%
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Overzicht Bondsraad 2019

Bondsraad

Z.J.J. van Asch van 
Wijck (voorzitter en 
lid tot 29 augustus)

H.G. Bezemer

H.J. Bohré

T. Bos

W. van Brederode

H.J. Brink

J.G. van den Brink

R. Buikstra

A. Bulut

S.B. Cijntje

P.A.J.M. Clabbers

J.J. Damsté

J.A.A. Dekkers  
(tot 31 december)

G.F. van Dijk

H.G. Docter  
(tot 1 november)

W. Edens  
(tot 15 november)

H.L. van den Ende

C.A. Fisser  
(tot 1 september)

L. Flipse  
(tot 2 december)

H.M. Geerds

R. Geevers

P.R. Gort

E.J.J.M. Hamer

R.G.C.M. 
van der Hart

G.F. Haynes

K.R. Ho Ten Soeng

D.M. 
Hoekstra-de Jong 
(tot 10 november)

H.J.M. van 
der Hoeven 
(tot 28 november)

M. Huibers 

I.C. Jager-de Vries  
(tot 29 oktober)

A.B. Jamry  
(voorzitter vanaf  
9 november)

C.M. 
Jeninga-Hollemans  
(tot 9 december)

E. de Jong 

P.J.E. Kesseler  
(tot 11 september)

H-J. Lekkerkerk

B.P.A.M. van de Loo

B.M.J. Manders

C.A. van Mansum  
(tot 14 augustus)

A.H.A.M. van 
der Meeren

L. Melissen

H.E.J.M. Meuwissen  
(tot 25 juni)

A.W. Nauta

B.M. Nouwens  
(tot 20 september)

M.E.M. Nuyten

I. Oltmans

H.F. van Ommen  
(tot 23 december)

A.M.J. Pelzer 
(tot 24 juni)

H. Post

J.C. van Prooijen

L.G.J. Rengers

J.C.M. Sars

J.A.C.M. Schilders

A. van der Schraaf 

H. Schraven  
(tot 8 mei)

M. Senol

C.J.A.M. 
Smitshuysen

R. Speelman  
(tot 1 juni)

A.W. Stam  
(tot 8 oktober)

W.M.A. Stille

G. Stordiau

P. Stutvoet

G.M.H. Tanke

M.E.F.P. van Tiggelen

K.H. te Velde

J.M. 
Verweij-van Dongen

J.J.J.M. Vinken

L. Vlug  
(tot 11 mei)

P.P.A.J. Vos

F.M. van Waard

M. Warmerdam

M.J. Weststrate

P.J. Wijers

J.A.A. van 
Wijngaarden 
(tot 1 mei)

W.H. de Zoete  
(tot 1 september)

5.2 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht, bestaande uit zeven leden, wordt benoemd door de 
Bondsraad, houdt toezicht op de Directie en legt hierover verantwoording 
af aan de Bondsraad. 

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

Voorzitter Pieter Broertjes 
Vicevoorzitter Guusje ter Horst  
Leden  Marieke Cambeen 
  Marco Loos  
  Mieke Pigeaud-Wijdeveld 
  Jim Stolze (tot 9 november 2019) 
  Raoul Teeuwen 
  Matthijs Tetteroo (vanaf 9 november 2019) 

De Raad van Toezicht kwam in 2019 vijfmaal bij elkaar. Naast de reguliere 
onderwerpen die ter goedkeuring lagen (zoals de meerjarenraming, 
tarieven, begroting en de jaarrekening), besprak de Raad van Toezicht 
een breed scala aan inhoudelijke en strategische vraagstukken. Bijzondere 
aandacht was er voor de totstandkoming van toekomstbestendige ver-
dienmodellen en de implementatie van een nieuw operationeel model. 
Ook een betere financiële controle, strategisch risicomanagement én de 
borging van kwaliteit en onafhankelijkheid bij deelnemingen en samenwer-
kingen kwamen uitgebreid aan de orde.

In 2019 heeft een aantal medewerkers van het bureau presentaties gehou-
den voor de Raad van Toezicht. Hierin werd meer ingezoomd op relevante 
ontwikkelingen binnen de Consumentenbond. In 2019 zijn onder andere 
presentaties gegeven over de ingebruikname van een nieuw klantrelatie-
management-systeem, de ontwikkeling van nieuwe lidmaatschappen en 
de ontwikkeling van een nieuwe overstapservicedienst (Kostenservice).
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De RvT-leden waren daarnaast aanwezig bij de plenaire 
Bondsraadsvergaderingen, de regionale voorbesprekingen en 
de BR-discussiebijeenkomsten. Ook hadden zij contacten met de 
Ondernemingsraad. De RvT-auditcommissie richtte zich, evenals in voor-
gaande jaren, op de totstandkoming en de inhoud van de Jaarrekening (in 
het voorjaar, mede in overleg met de accountant) en de Meerjarenraming 
(in het najaar). De remuneratie commissie van de RvT zorgde voor de 
jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de algemeen directeur.  

De leden van de Raad van Toezicht vervulden naast hun werkzaamheden 
voor de Consumentenbond ook andere (neven) functies. Op het bureau 
van de Consumentenbond wordt hiervan een register bijgehouden. 
Dit overzicht zit standaard bij de stukken van iedere vergadering, met 
de vraag aan de leden of het nog actueel is. De leden van de Raad van 
Toezicht ontvingen een vaste jaarlijkse vergoeding voor hun werkzaam-
heden. Deze bedroegen in 2019 respectievelijk €15.787 (voorzitter), en 
€9589 (vicevoorzitter en leden).

Binnen de Raad van Toezicht geldt de afspraak dat als zich een mogelijk 
belangenconflict voordoet tussen de Consumentenbond en een of meer 
leden van de Raad van Toezicht, het betreffende lid niet zal deelnemen 
aan dat onderdeel van een vergadering, dan wel zal terugtreden uit de 
Raad. Deze situatie heeft zich in 2019 niet voorgedaan. 

Raad van Toezicht Functies Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond geven alle 
functies die zij bekleden op. Per 31 december 2019 werden door de leden 
de volgende functies bekleed: 

Pieter Broertjes
Burgemeester van de 
Gemeente Hilversum

Vicevoorzitter Nederlands 
Genootschap van 
Burgemeesters

Vicevoorzitter Instituut 
voor Fysieke Veiligheid 

Voorzitter Raad van 
Toezicht Film Festival 
Rotterdam (IFFR)

Lid EBU (Economic 
Board Utrecht)

Lid regiegroep Metropool 
Regio Amsterdam (MRA)

Lid Muiderkring

Lid Bestuur Stichting 
Tijdschrift voor de Politie

 
Guusje ter Horst
Lid Raad van 
Commissarissen 
Shell Nederland

Lid Raad van Toezicht 
Amsterdamse Hoge-
school voor de Kunst

Vicevoorzitter Raad 
van Commissarissen 
Woningstichting De Key

Directeur/eigenaar  
Ter Horst Agency

Marieke Cambeen
Managing director 
Springer Media B.V.

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

 
Marco Loos
Hoogleraar, Universiteit 
van Amsterdam

Lid bestuur Stichting 
toetsing verzekeraars

Lid bestuur Stichting 
Beroepsopleiding 
Advocatuur 

Raadsheerplaats-
vervanger Gerechtshof 
’s-Hertogenbosch

Bestuurslid International 
Association for 
Consumer Law

Medewerker Nederlands 
Tijdschrift voor 
Europees Recht

Lid Raad van Advies 
Huurcommissie

Mieke Pigeaud- 
Wijdeveld 
Directeur-eigenaar  
van Pi Control

Lid Raad van 
Commissarissen 
Havenbedrijf 
Amsterdam NV

Lid Raad van Toezicht 
Instituut voor 
Beeld en Geluid

Lid ledenraad 
Vereniging Achmea

Docent/kennispartner 
van diverse governance 
opleidingsinstituten

 
Raoul Teeuwen
Productmanager 
bij SURFnet

Docent/begeleider bij 
Bureau JeugdEnMedia

Bestuurslid 
Opgewekt Rijssen

 
Matthijs Tetteroo
Directeur bij 
Company.info B.V.

Lid directieteam bij FD 
Mediagroep B.V. 
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5.3 Directie

Sandra Molenaar is sinds 1 mei 2019 directeur van de Consumentenbond. 
Ze volgde Bart Combée op die de functie bijna tien jaar bekleedde en per 
1 februari 2019 de Consumentenbond verliet. De algemeen directeur is 
onder meer verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de werkorgani-
satie en voor de realisatie van de strategische doelen. Ook richt zij zich op 
externe contacten in binnen- en buitenland. 

Het directieteam van de Consumentenbond bestaat eind 2019 uit:

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. Hoewel de Consumentenbond niet tot de semi-publieke 
sector behoort, worden de normen uit de Wet Normering Topinkomens 
gevolgd bij de bezoldiging van de directeur met ingang van 1 mei 2019. 
De functie kent geen bonusregeling. De secundaire arbeidsvoorwaarden 
bestaan uit een auto en telefoon van de zaak en een onkostenvergoeding. 

Sandra Molenaar 
Directeur en enig bestuurder

Olof King 
Verantwoordelijk voor collec-
tieve belangenbehartiging

Alex Poot
Verantwoordelijk voor 
financiën en faciliteiten

John Visser
Adjunct-directeur, 
verantwoordelijk voor 
de operatie 

Marcel van Venetiën
Verantwoordelijk voor een 
aantrekkelijk lidmaatschap 
en aanvullende producten 
en diensten 

Kirsten Kolkman
Verantwoordelijk voor 
personeel en organisatie

Bart Combée      (uit dienst 01-02-2019)       

(in euro’s) 2019 2018

Vast salaris 28.468 189.750

Pensioenlasten 1.231 14.448

Sociale lasten 942 10.841

Totaal 30.641 215.039

Sandra Molenaar     (in dienst 01-05-2019)  

(in euro’s) 2019 2018

Vast salaris 105.187 -

Pensioenlasten 9.850 -

Sociale lasten 7.535 -

Totaal 122.572 -

Aan de directie zijn in het verslagjaar geen voorschottenleningen of garan-
ties verstrekt. De directeur bekleedde in 2019 een aantal onbezoldigde 
functies namens de Consumentenbond: 
• Lid van bestuur van het Anne Fransen Fonds;
• Lid Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer;
• Lid van het bestuur van de ICRT (International Consumer Research and 

Testing Ltd.);

5.4 Ereleden
De heer J.M. Dirken  
Mevrouw E.J. Sevenhuijsen-Hoogewooning  
Mevrouw A. Speelpenning
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5.5 Internationale 
vertegenwoordigingen
 

In 2019 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 consumen-
ten-organisaties uit meer dan 30 Europese landen. Gerjan Huis in ’t Veld  
werd in mei 2017 voor een periode van vier jaar gekozen tot vicevoorzitter 
van Beuc, en lid van het bestuur (Executive). 

CI. Consumers International vormt de mondiale koepel van enkele honder-
den consumentenorganisaties. 

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

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

In 2019 is er een dag gewijd aan het strategisch risicomanagement met 
een afvaardiging van de Raad van Toezicht en het management. Het doel 
was om de strategische risico’s in kaart te brengen en maatregelen te 
definiëren om deze risico’s te verminderen. 

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste risico’s en de richting 
van de maatregelen.

Verlies marktpositie aan concurrenten 
Er zijn steeds meer (online) concurrenten van de Consumentenbond 
die testreviews aanbieden, klantenfeedback verzamelen en hel-
pen bij het koopproces van consumenten. De positionering van de 
Consumentenbond zal duidelijker naar voren worden gebracht, als onaf-
hankelijke en betrouwbare partner voor consumenten. Ook komt er in 
2020 een gedifferentieerd lidmaatschap, dat beter aansluit bij de verschil-
lende behoeften van consumenten. 

Samenleving verandert sneller dan de organisatie
De samenleving verandert continu, onder andere door steeds snellere 
technologische en digitale ontwikkelingen. De Consumentenbond heeft 
in 2019 een nieuwe manier van werken geïntroduceerd: ‘holacratisch 
werken’. Deze manier van werken richt zich op progressie, waardoor de 
organisatie zich sneller aanpast aan nieuwe ontwikkelingen. 

Liquiditeit
De huidige financiële positie van de organisatie is gezond. In 2019 is er 
geïnvesteerd in vijf strategische programma’s met als doel vernieu-
wing van de Consumentenbond. Daarnaast is er geïnvesteerd in nieuwe 
huisvesting, waar medewerkers makkelijker kunnen samenwerken met 
elkaar. Tegen deze achtergrond, met een uitstekende solvabiliteit, wordt 
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er gekeken naar maatregelen die de liquiditeit van de Consumentenbond 
bevorderen en op een goed peil houden. Onderdeel hiervan zijn een 
maandelijkse cashplanning en het definiëren van de minimale cashpositie. 
Dreigt de minimale cashpositie in gevaar te komen, dan zullen aanvullende 
maatregelen genomen worden om die op peil te houden.

Reputatie
Vanwege de maatschappelijke rol van de Consumentenbond wordt een 
hoge mate van integriteit verwacht, waarbij de naleving van wet- en regel-
geving voortdurend aandacht vergt. Dat geldt niet alleen voor de eigen 
organisatie, maar ook voor de strategische samenwerkingspartners van 
de Consumentenbond. De Consumentenbond heeft richtlijnen gedefini-
eerd waar samenwerkingspartners aan moeten voldoen, om zo de goede 
reputatie van de Consumentenbond te waarborgen.  

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

Beheer- en controlesysteem
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5.7 Integriteit en 
onafhankelijkheid

De Consumentenbond is in 2019, net als in voorgaande jaren, niet gecon-
fronteerd met integriteitskwesties rond bijvoorbeeld fraude of omkoping 
door of van de medewerkers. Dat heeft ongetwijfeld met de aard en 
missie van de Consumentenbond te maken en met de mensen die zich 
hierdoor aangetrokken voelen. 

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

Om onze integriteit te waarborgen is er naast het genoemde periodieke 
onderzoek een integriteitscode waarin gewenst en ongewenst gedrag zijn 
vastgelegd. Verder hebben we vertrouwenspersonen, een klokkenluiders-
regeling en een klachtencommissie waar medewerkers terechtkunnen 
met zorgen, vragen en klachten op dit gebied. 

Een paar onderwerpen kregen in 2019 extra aandacht. We hebben de 
inkoopprocedures aangescherpt, onder andere de regels voor het opvra-
gen van meerdere offertes en het hanteren van het meer-ogenprincipe 
bij het uitbesteden van diensten en de inkoop van producten. We hebben 
onze richtlijnen voor samenwerkingspartners verder uitgewerkt, zowel 
wat betreft de selectie van partners als het volgen van geleverde presta-
ties. En we hebben de controlemechanismen voor onze administratieve 
systemen geprofessionaliseerd en de toegangsrechten voor de diverse 
onderdelen ingeperkt.
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6. Personeel en 
organisatie

6.1 Organisatie en formatie 

De organisatie van de Consumentenbond is in 2019 ingrijpend veranderd. 
We zijn overgegaan op een nieuwe manier van werken, geïnspireerd op 
holacracy. Uitgangspunten hierbij zijn zelforganiserend en multidisciplinair 
werken vanuit rollen in plaats van functies, een flexibele inrichting van 
de organisatie in multidisciplinaire cirkels in plaats van afdelingen en een 
hiërarchie van doelen en niet van functies. Dit moet leiden tot een meer 
efficiënte, wendbare en klantgerichte organisatie, maar ook tot een fijne 
en inspirerende werkplek voor huidige en toekomstige medewerkers.

De formatie is in 2019 met 13 medewerkers gekrompen. Dit is deels het 
gevolg van een reorganisatie die we begin van het jaar hebben doorge-
voerd. Daarbij is een aantal arbeidsplaatsen vervallen, deels door effi-
ciency en deels door inhoudelijke keuzes. Boventallige medewerkers zijn 
waar mogelijk herplaatst in andere functies binnen de Consumentenbond. 
In de loop van het jaar heeft een aantal managers de organisatie verlaten 
en zij zijn niet vervangen.

Hieronder de belangrijkste cijfers met betrekking tot het personeel.

Kengetallen 2019 2018

Gemiddeld aantal medewerkers 231 244

Aantal parttimers, stand 31-12 76,9% 77,1%

Gemiddeld aantal fte’s 195,4 206,3

Ziekteverzuim 5,6% 4,8%

Meldingsfrequentie ziekteverzuim 1,4 1,3

Verloop 14,9% 11,9%

Verhouding man/vrouw, stand 31-12 46 / 54 42 / 58

CAO-verhoging per 1 juni 2,3% 1,8% 
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De stijging van het verzuim ten opzichte van 2018 heeft te maken met een 
stijging van het langdurig verzuim. We hadden een aantal medewerkers dat 
met niet-arbeidsgerelateerde klachten langdurig afwezig was. Het kortdu-
rend verzuim is nagenoeg gelijk aan 2018, maar we merken een stijging in de 
meldingsfrequentie in het laatste kwartaal, dit heeft onze aandacht voor het 
jaar 2020.

6.2 Vertrouwenspersonen  
In 2019 hebben de vertrouwenspersonen 14 gesprekken gevoerd. De 
belangrijkste aanleidingen waren gelijk aan die in de voorgaande jaren: deels 
gesprekken in relatie tot de plannings-, voortgangs- en beoordelingscyclus 
en deels gesprekken vanuit een gevoel niet rechtvaardig behandeld te wor-
den door collega’s en/of direct leidinggevenden. In november hebben de 
vertrouwenspersonen de training intervisie vertrouwenspersonen gevolgd 
om zich verder in hun rol te ontwikkelen. In de nieuwe organisatie-inrichting 
is de rol van vertrouwenspersoon ondergebracht in de cirkel Mensenwerk.

6.3 Medezeggenschap  
De Ondernemingsraad overlegde maandelijks met de Directie en de mana-
ger P&O. Belangrijke onderwerpen in 2019 waren: 

Organisatie en formatie

• Adviesaanvraag reorganisatieplan.
• Adviesaanvraag met betrekking 

tot de benoeming van de nieuwe 
directeur.

• Instemmingsverzoek aangaande 
beoordelingscyclus 2019 en aanpas-
sing bedrijfseigen regelingen.

• Huisvesting: verhuizing naar nieuw 
ingerichte verdiepingen.

• Implementatie nieuw operatio-
neel model.

• Inventarisatie nieuwe wijze van 
beoordelen en belonen die past bij 
de holacratische werkwijze.
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7.1 Geconsolideerde 
jaarrekening
7.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2019 
(in duizenden euro’s) 

(Vóór resultaatbestemming) 

Activa 2019 2018
Vaste activa 
Immateriële vaste activa 7.4.1 946 1.530

Materiële vaste activa 7.4.2

Bedrijfsgebouw en terrein 7.373 5.540

Overige vaste bedrijfsmiddelen 1.036 1.128

Activa in uitvoering 574 359

8.983 7.027

Financiële vaste activa 7.4.3

Deelnemingen 243 439

Vordering latente belasting 464 384

707 823

Vlottende activa 
Voorraden 181 99

Vorderingen 7.4.4

Debiteuren 1.542 958

Belastingen en sociale premies 285 1.036

Overige vorderingen 1.957 2.297

Overlopende activa 266 733

4.050 5.024

Liquide middelen 7.4.5 8.032 8.332

Totaal activa 22.899 22.835

Passiva 2019 2018
Wettelijke reserve 946 1.530

Overige reserve 11.642 10.207

Onverdeeld resultaat 34 851

Eigen vermogen 7.4.6 12.622 12.588

Voorzieningen 7.4.7

Latente belastingverplichting 39 202

Reorganisatie 90 919

129 1.121

Kortlopende schulden en  
overlopende passiva 7.4.8

Crediteuren 2.709 1.955

Belastingen en sociale premies 1.138 991

Vooruit ontvangen contributies 3.199 3.531

Overige schulden en overlopende passiva 3.102 2.649

10.148 9.126

Totaal passiva 22.899 22.835
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7.1.2 Geconsolideerde exploitatierekening over 2019
(in duizenden euro’s) 2019 2018

Contributie 7.5.1 33.377 35.826

Activiteiten voor derden 7.5.2 114 195

Opbrengsten uit services en overstapdiensten 7.5.3 5.476 5.776

Netto omzet 38.967 41.797

Overige opbrengsten 7.5.4 364 1.787

Som der bedrijfsopbrengsten 39.331 43.584

Personeelskosten 7.5.5 17.155 19.479

Sociale lasten en pensioenlasten 7.5.5 3.801 3.819

Afschrijvingen immateriële vaste activa 7.4.1 868 823

Afschrijvingen materiële vaste activa 7.4.2 941 1.581

Bijzondere waardevermindering immateriële 
vaste activa

7.4.1 0 13

Overige bedrijfskosten 7.5.6 16.113 16.683

Som der bedrijfslasten 38.878 42.398

Bedrijfsresultaat 453 1.186

Overige opbrengsten 7.4.3 -196 -11

Rentebaten/-lasten 7.5.7 4 -1

Resultaat voor belastingen 261 1.174

Belastingen 7.5.8 -227 -282

Resultaat na belastingen 34 892

Resultaat aandeel derden 0 -41

Resultaat na belastingen 34 851

7.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019 
(in duizenden euro’s)

Bedrijfsresultaat 2019 2018

Vaste activa 453 1.186

Gecorrigeerd voor:

Afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen 7.4.1/7.4.2 1.809 2.229

Financiële vaste activa 7.4.7 -992 762

Resultaat deelnemingen 7.4.3 -196 -11

Mutatie aandeel derden 0 41

Mutaties werkkapitaal:

Voorraden -82 -75

Vorderingen 7.4.4 975 -544

Kortlopende schulden en 
overlopende passiva 7.4.8 1.138 -1.977

Rentebaten en lasten 4 -1

Betaalde winstbelasting 7.5.8 -227 -488

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.428 -64

Investeringen in:

Immateriële vaste activa 7.4.1 -284 -817

Materiële vaste activa 7.4.2 -2.897 -1.908

Desinvesteringen 0 188

Kapitaalstorting deelneming 7.4.3 0 -450

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.181 -2.987

Mutatie liquide middelen -300 -1.865

Liquide middelen 1 januari 8.332 10.197

Liquide middelen 31 december 7.4.5 8.032 8.332

Mutatie -300 -1.865
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7.2 Waarderingsgrondslagen
Algemeen
De Vereniging Consumentenbond, gevestigd op het Enthovenplein 1 in Den 
Haag, KvK-nummer 40409495, heeft zijn (geconsolideerde) jaarrekening 
opgesteld in overeenstemming met Burgerlijk Wetboek 2 titel 9 en RJ 630. 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. 

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Vorderingen worden gewaardeerd 
tegen de actuele waarde. Is geen specifieke waarderingsgrondslag ver-
meld, dan vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, 
de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties 
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

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

Impact van COVID-19
De COVID-19-uitbraak en de daaruit voortvloeiende maatregelen die door 
de Nederlandse regering zijn genomen om het virus in te perken, hebben 
onze activiteiten in de eerste maanden van 2020 beperkt beïnvloed. 

In het eerste kwartaal van 2020 is het niveau van de inkomsten stabiel 
in vergelijking met dezelfde periode in 2019, en zijn er geen verliezen als 
gevolg van waardeverminderingen. Ook zijn de kosten in dezelfde periode 
lager dan in 2019. De ontwikkelingen resulteren in een voorlopig operatio-
neel/netto verlies van circa €0,2 miljoen in de eerste drie maanden van 
2020, dat is €0,5 miljoen beter dan het resultaat in het eerste kwartaal van 
2019 en €1,0 miljoen beter dan begroot. 

De Consumentenbond verwacht vooralsnog over het gehele jaar een 
kleine daling van de inkomsten, maar die wordt gecompenseerd door 
lagere kosten, zodat uiteindelijk een nul resultaat verwacht wordt. Mochten 
de financiële gevolgen groter worden dan kunnen wij nog onze geplande 
investeringen herzien of kostenreducerende maatregelen nemen. Voor 
de onzekerheid die dit met zich meebrengt, wellicht nog vergroot door de 
situatie rond COVID-19, is in de begroting al een stelpost opgenomen om 
eventuele tegenvallers te kunnen opvangen.

Hoewel de situatie onzeker is, zijn wij op dit moment niet van mening dat 
de gevolgen van het COVID-19-virus een materieel negatief effect zullen 
hebben op onze financiële conditie of liquiditeit.

Toelichting op geconsolideerde jaarrekening
In de consolidatie zijn de financiële gegevens opgenomen van de 
Consumentenbond samen met haar groepsmaatschappijen en andere 
rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen, of 
waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechts-
personen waarin de Consumentenbond direct of indirect overheersende 
zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid 
van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operatio-
nele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt ook rekening gehouden 
met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op de 
balansdatum.

De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop de 
Consumentenbond een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of 
waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consoli-
datie betrokken. De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, 
blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment waarop zij worden 
verkocht. Deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de beslissende 
zeggenschap wordt overgedragen.

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

Met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht wordt geen 
rekening gehouden bij de bepaling of sprake is van een groepsmaatschap-
pij. RJ-Uiting 2012-4 Flexibilisering BV-recht, alinea 214.207.

De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn

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

Vergelijking voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn 
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzon-
dering van de toegepaste stelselwijziging zoals opgenomen in de desbe-
treffende paragrafen.

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 
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zijn geactiveerd voor zover deze betrekking hebben op commercieel haal-
baar geachte projecten en worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 
De geactiveerde kosten worden na beëindiging van de ontwikkelingsfase 
afgeschreven over de verwachte gebruiksduur, die drie jaar bedraagt. De 
afschrijving vindt plaats volgens de lineaire methode. 

De kosten voor onderzoek en de overige kosten voor ontwikkeling wor-
den ten laste van het resultaat gebracht in de periode waarin deze 
zijn gemaakt.

Voor het nog niet afgeschreven deel van de geactiveerde ontwikkelings-
kosten wordt een wettelijke reserve gevormd. Immateriële vaste activa 
met een verkrijgingsprijs lager dan €25.000 zijn direct ten laste van het 
resultaat gebracht. Activa in uitvoering zijn gewaardeerd tegen verkrij-
gingsprijs en hierop wordt in het lopende boekjaar niet afgeschreven.

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 
plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. 

De posten Bedrijfsgebouw en Terrein hebben betrekking op het kantoor-
pand dat we eind 1995 in gebruik namen. Het gebouw schrijven we af in 
dertig jaar. De grond is verkregen in eeuwigdurende erfpacht. Hierover 
schrijven we niet af. 

De onder overige vaste bedrijfsmiddelen opgenomen machines, auto’s, 
inventarissen en computerapparatuur zijn gewaardeerd tegen verkrij-
gingsprijzen verminderd met lineaire afschrijvingen. De afschrijvingster-
mijnen variëren van drie tot dertig jaar, afhankelijk van de economische 
gebruiksduur. Alleen voor auto’s wordt een restwaarde gehanteerd.

Gekochte computerprogrammatuur is opgenomen tegen verkrijgingsprij-
zen. De afschrijvingstermijn van computerprogrammatuur bedraagt drie of 
vijf jaar, afhankelijk van de economische gebruiksduur. 

Vaste activa met een verkrijgingsprijs lager dan €1000 worden direct ten 
laste van het resultaat gebracht. Activa in uitvoering worden gewaar-
deerd tegen verkrijgingsprijs en hierop wordt in het lopende boekjaar niet 
afgeschreven. 

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

Voor toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen 
zal de richtlijn van de jaarrekening worden gevolgd, om dit in de boek-
waarde van het actief of via de onderhoudsvoorziening te verantwoorden.

Materieel 
vast actief

Waarderingsgrondslag Afschrijvings- 
termijn

Restwaarde

Terrein Historische kostprijs van 
de investering

Geen Geen

Bedrijfsgebouw Historische kostprijs van 
de investering minus 
lineaire afschrijving

30 jaar Geen

Overige vaste 
bedrijfsmiddelen

Verkrijgingsprijzen minus 
lineaire afschrijving

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

Geen

Auto’s Verkrijgingsprijzen minus 
lineaire afschrijving

5 jaar 18%

Computer- 
programmatuur

Verkrijgingsprijzen minus 
lineaire afschrijvingen

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

Geen
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Bijzondere waardevermindering of vervreemding van 
vaste activa 
Vaste activa worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen 
wanneer zich wijzigingen of omstandigheden voordoen die doen vermoe-
den dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. 

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

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen 
zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onder-
hevig is. Zijn dergelijke indicaties aanwezig, dan wordt de realiseerbare 
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseer-
bare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseer-
bare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe 
het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake 
als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; 
de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de 
bedrijfswaarde.

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

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

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

Deelnemingen waarbij we geen invloed van betekenis hebben, waarderen 
we op de verkrijgingsprijs of duurzame lagere bedrijfswaarde. Wanneer 
20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan 
uitgegaan dat er invloed van betekenis is. Is de waardering van een deel-
neming volgens de nettovermogenswaarde negatief, dan wordt deze op 
nihil gewaardeerd. 

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.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoe-
fend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 

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 soortge-
lijk financieel actief. Het bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt 
slechts teruggenomen als er aanwijzingen zijn dat een in voorgaande jaren 
in de jaarrekening verwerkt verlies als gevolg van waardevermindering niet 
meer aanwezig is of veranderd is. 
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Latente belastingen
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fis-
cale verliezen en voor verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde 
van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in 
deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds. Met dien 
verstande dat latente belastingvorderingen alleen worden opgenomen 
voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige fiscale winst zal zijn 
waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden verrekend en verliezen 
kunnen worden gecompenseerd.

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

Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

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

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

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

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

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

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af 
te wikkelen.

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

Overige activa
Overige activa worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrij-
gings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Is er geen specifieke 
waarderingsgrondslag vermeld, dan vindt waardering plaats tegen de ver-
krijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroom-
overzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwe-
zen naar de toelichting.



Jaarverslag 2019106 107.

Operationele leasing
Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot 
deel van de voor- en nadelen die aan het eigendom verbonden zijn, niet 
bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als 
operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing 
worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op 
lineaire basis verwerkt in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van 
het contract.

Pensioenregeling
Uitgangspunt is de verplichtingenbenadering. Voor zover de verschul-
digde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een 
verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies 
de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost 
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of 
van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Verder wordt 
op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additio-
nele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, als het 
waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uit-
stroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen 
betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele 
verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereen-
komst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en 
andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. Een 
voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de con-
tante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen 
op balansdatum af te wikkelen. Het risico van de (beschikbare premie) 
pensioenregeling ligt volledig bij de deelnemers. Op de pensioenen is een 
voorwaardelijke indexatie van toepassing. De belangrijkste kenmerken van 
de pensioenregelingen zijn: 

• Salarisgrondslag is op basis van middelloon.

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

• De maximum afgesproken vaste premie is 21% van de pensioengrond-
slag. Is de maximumpremie niet toereikend om de regeling te financie-
ren, 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 de 125 kan er 
een volledige indexatietoeslag plaatsvinden. Voor 2019 heeft er geen 
indexatie plaatsgevonden.

• De dekkingsgraad van de pensioenuitvoerder per balansdatum was 
99,5 (2018: 106).

Schulden
Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 
waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwer-
ving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking 
opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend 
met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
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7.3 Resultaatbepalingsgrondslagen
Het resultaat is het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. Baten en lasten 
worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Onder de 
baten vallen de op het jaar betrekking hebbende contributieontvangsten 
en geleverde goederen en diensten. We bepalen de lasten, en houden 
hierbij rekening met de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Opbrengstverantwoording 
Omzet wordt alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat 
dat toekomstige voordelen naar de Consumentenbond zullen toevloeien 
en dat deze voordelen betrouwbaar zijn te schatten. Verantwoording 
van opbrengsten uit de levering van diensten vindt plaats naar rato van 
de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de 
balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Een 
uitzondering betreft de verkoop van licenties, waarbij afnemers tijdelijk 
gebruik kunnen maken van een uitgegeven predicaat. Deze opbrengst 
wordt in de omzet verantwoord op het moment dat het predicaat 
wordt verleend.

Activiteiten voor derden
Activiteiten voor derden (overheidsvergoedingen) worden aanvanke-
lijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen bedragen. Zodra er 
redelijke zekerheid bestaat dat de Consumentenbond zal voldoen aan de 
daaraan verbonden voorwaarden worden de opbrengsten verantwoord. 
Vergoedingen ter compensatie van door de Consumentenbond gemaakte 
kosten worden systematisch als subsidieopbrengsten opgenomen in 
dezelfde periode als die waarin de kosten zijn gemaakt.

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

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

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

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

Vennootschapsbelastingen
De Consumentenbond valt met al zijn activiteiten onder de heffing van de 
vennootschapsbelasting. De belasting over het resultaat wordt berekend 
over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening. Daarbij 
rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit 
voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belas-
tingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van 
niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen 
die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingschul-
den uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
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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 de Consumentenbond 
wordt toegerekend.

1. Consumentenbond Claim Service B.V.

2. International Consumer Research and Testing Ltd.

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

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

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 2019

3.104 865 3.969

Cumulatieve afschrijving en bijzondere 
waardeverminderingen tot en met  
1 januari 2019

-2.439 - -2.439

Boekwaarde 1 januari 2019 665 865 1.530

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen 284 - 284

Herrubricering 865 -865 0

Afschrijving immateriële vaste activa -868 - -868

Saldo 281 -865 -584

Cumulatieve aanschafwaarde  
31 december 2019

4.253 0 4.253

Cumulatieve afschrijving en bijzondere 
waardeverminderingen tot en met  
31 december 2019

-3.307 - -3.307

Boekwaarde 31 december 2019 946 0 946

De investeringen en herrubricering in immateriële vaste activa betreffen 
voornamelijk een digitaal facturatiesysteem (€59.000) en een klantrelatie-
managementsysteem (€1.070.000).
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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 2019

13.325 4.550 359 18.234

Cumulatieve afschrijving tot en 
met 1 januari 2019

-7.785 -3.422 0 -11.207

Boekwaarde 1 januari 2019 5.540 1.128 359 7.027

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen 2.039 284 574 2.897

Herrubricering 329 30 -359 0

Afschrijving materiële vaste activa -535 -406 0 -941

Saldo 1.833 -92 215 1.956

Cumulatieve aanschafwaarde  
31 december 2019

15.693 4.864 574 21.131

Cumulatieve afschrijving en bij-
zondere waardeverminderingen 
tot en met 31 december 2019

-8.320 -3.828 0 -12.148

Boekwaarde 31 december 2019 7.373 1.036 574 8.983

De investering in bedrijfsgebouw en terrein heeft grotendeels te maken 
met het verbouwen van de 1e t/m de 3e etage en de flexruimte op de 
begane grond. Daarnaast zijn er nieuwe toegangsdeuren aangeschaft. 

7.4.3 Financiële vaste activa

Deelnemingen (in duizenden euro’s) 2019

Saldo per 1 januari 2019 439

Resultaat deelneming Consumentenbond Claim 
Services B.V. -201

Resultaat deelneming International Consumer 
Research and Testing Ltd.

5

Saldo per 31 december 2019 243

Eind 2019 houdt de Consumentenbond de volgende belangen:

• 50% (2018: 50%) van de aandelen Consumentenbond Claim Services 
B.V., statutair gevestigd te Amsterdam.

• 11% (2018: 11%) van de aandelen van International Consumer Research 
and Testing Ltd., statutair gevestigd in Londen, Engeland.

(in duizen-
den euro’s)

2019 
Eigen Vermogen

2019 
Resultaat

2018 
Eigen Vermogen

2018 
Resultaat

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

333 -402 735 -165

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

693 44 649 44

De resultaten van deze deelnemingen betreffen de resultaten volgens de 
meest recente, beschikbare cijfers. Voor International Consumer Research 
and Testing Ltd. is dit 2018. Voor Consumentenbond Claim Services B.V. zijn 
deze cijfers op basis van de kolommenbalans 2019.
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Latente belastingvordering

De latente belastingvorderingen hebben betrekking op de verschillen tus-
sen de fiscale en commerciële waardering van afschrijvingen van mate-
riële vaste activa. Naar verwachting wordt €371.000 (circa 80%) in 2020 
verrekend.

Vordering latente belasting (in duizenden euro’s) 2019 2018

Saldo per 1 januari 384 284

Mutaties 80 100

Saldo per 31 december 464 384

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

7.4.4 Vorderingen
Onder de post vorderingen zijn geen bedragen opgenomen met een res-
terende looptijd langer dan een jaar, deze worden volledig afgeschreven.

Debiteuren (in duizenden euro’s) 2019 2018

Lidmaatschappen en abonnementen 460 460

Samenwerkingsverbanden collectieven 751 376

Overige posten 331 122

1.542 958

 Per einde 2019 bedraagt de debiteurenvoorziening €38.000  
(2018: €57.000). 

Belastingen en sociale premies

Deze vordering heeft voornamelijk betrekking op nog te ontvangen BTW-
aangiftes december 2019 (€81.000) en een ingediende suppletieaangifte 
over 2018 (€192.000).

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen voornamelijk bedragen voor over-
stappers uit het Energiecollectief (€600.000, 2018: €1.465.000) en de 
Zorgvergelijker (€547.000, 2018: €466.000).

Overlopende activa

Het saldo eind 2019 bestaat uit vooruitbetaalde kosten voor 2020. Het 
betreft voornamelijk de kosten voor vervaardiging en verzending van de 
Consumentengids van januari 2020 (€116.000) en vooruitbetalingen voor 
nog niet opgeleverde onderzoeksprojecten (€68.000).

7.4.5 Liquide middelen

(in duizenden euro’s) 2019 2018

ABN Amro rekening courant en spaarrekening 7.951 6.617

RABO rekening courant 72 91

ING rekening courant en spaarrekening 9 1.624

Saldo per 31 december 8.032 8.332

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. 
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7.4.6 Eigen vermogen
(in duizenden euro’s) Wettelijke  

reserve
Algemene  

reserve
Onverdeeld  

resultaat
Totaal

Saldo per 1 januari 1.530 10.207 851 12.588

Mutaties

Herrubricering -584 584 0 0

Toevoeging resultaat 2018 0 851 -851 0

Resultaat 2019 0 0 34 34

Saldo per 31 december 946 11.642 34 12.622

Het resultaat over 2019 van €34.000 positief brengen we na goedkeuring 
van de Raad van Toezicht en vaststelling door de Bondsraad in 2020 ten 
gunste van de algemene reserve. De wettelijke reserve is gevormd voor de 
geactiveerde ontwikkelingskosten. De herrubricering betreft een aanpas-
sing door investeringen van immateriële activa. Er zijn geen onttrekkingen 
of toevoegingen aan het eigen vermogen geweest anders dan via het 
resultaat.

7.4.7 Voorzieningen

Latente belastingverplichting (in duizenden euro’s) 2019 2018

Saldo per 1 januari 202 200

Mutaties -163 2

Saldo per 31 december 39 202

Reorganisatie (in duizenden euro’s)

Saldo per 1 januari 919 155

Toevoeging 0 810

Onttrekking -829 46

Saldo per 31 december 90 919

Per balansdatum zijn er nog twee personeelsleden die gebruik zullen 
maken van de reorganisatievoorziening.

7.4.8 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 

In 2019 neemt het crediteurensaldo toe met €866.000 door een betaling 
na balansdatum.

Belastingen en sociale premies

(in duizenden euro’s) 2019 2018

Te betalen loonheffing 817 770

Te betalen vennootschapsbelasting 321 221

1.138 991
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Te betalen vennootschapsbelasting neemt toe door onder andere de 
wetswijziging rondom beperking afschrijvingslast gebouw op het fiscale 
resultaat en overige fiscale correcties (BTW en verlengde immateriële 
afschrijvingen).

Overige schulden en overlopende passiva

(in duizenden euro’s) 2019 2018

Vakantiegeld en vakantiedagen 1.627 1.504

Nog te betalen kosten 1.161 951

Vooruit ontvangen subsidies 314 182

Overig 0 12

3.102 2.649

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van kor-
ter dan een jaar. De post nog te betalen kosten neemt toe door nog 
te betalen beeïndigingsvergoedingen en te betalen kosten voor 
onderzoeksprojecten.

7.4.9 Financiële instrumenten

Algemeen

De Consumentenbond maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik 
van uiteenlopende financiële instrumenten die de vereniging blootstellen 
aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten 
die in de balans zijn opgenomen. De Consumentenbond handelt niet in 
financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang 
van het kredietrisico bij elke tegenpartij te beperken. Bij het niet nakomen 
door een tegenpartij van aan de Consumentenbond verschuldigde beta-
lingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de 
marktwaarde van de betreffende instrumenten.

Valutarisico

Er zijn geen valutarisico’s. Het aantal transacties in buitenlandse valuta 
is beperkt.

Renterisico

De eigen geldmiddelen zijn voor uitstaande deposito’s rentegevoelig. Een 
rentestijging of –daling van 1% heeft een effect van 1% op het saldo van 
uitstaande deposito’s.

Kredietrisico 

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

Liquiditeitsrisico

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

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

Inzake lease-, huur- en onderhoudscontracten is de Consumentenbond 
eind 2019 voor €296.000 (2018: €339.000) verplichtingen aangegaan. 
Hiervan heeft €141.000 (2018: €207.000) een looptijd korter dan een jaar. 
Er zijn geen verplichtingen met een looptijd langer dan vijf jaar.
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Verplichtingen (in duizenden euro’s)

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

Onderhoudscontract 86 86 0 172

Kopieerapparatuur

Autoleasecontracten 55 68 0 123

141 154 0 295

Omschrijving Bedrag ten laste 2019

Onderhoudscontract 88

Kopieerapparatuur

Autoleasecontracten 50

138

7.5 Toelichting op de 
exploitatierekening
7.5.1 Contributie
    2019 2018

Aantal leden per 31 december 395.302 419.461

Index (2010=100) 81,9 86,9

Producten (in duizenden euro’s) 2019 2018

CB Basis 2.120 2.173

CB Extra 26.247 27.722

CB Extra digitaal 103 88

Producten (in duizenden euro’s) 2019 2018

Gidsen 3.736 4.348

Gidsen digitaal 30 28

Vrienden 4 4

Losse Publicaties en Ledeninformatie 1.137 1.463

33.377 35.826

7.5.2 Activiteiten voor derden 
Activiteiten voor derden (in duizenden euro’s) 2019 2018

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 69 47

Ministerie van Economische zaken 13 108

Overig 32 40

114 195

7.5.3 Opbrengsten uit services, overstapdiensten
De opbrengsten uit services en overstapdiensten, inkomsten door 
advies bij prijsvergelijkingen (waaronder Energie, Autoverzekering en 
Zorgverzekering), energieveiling en licentieverkoop. 

7.5.4 Overige opbrengsten
De overige opbrengsten in 2019 betreffen voornamelijk de teruggave van 
BTW-suppleties over het jaar 2018 (€192.000).
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7.5.5 Personeelskosten
Personeelskosten (in duizenden euro’s) 2019 2018

Salarissen 12.319 13.449

Pensioenlasten 1.561 1.576

Overige sociale verzekeringen 2.240 2.243

Personeel niet in loondienst 3.808 4.246

Overige personeelskosten 1.028 975

Reorganisatiekosten 0 809

20.956 23.298

De post Personeel niet in loondienst bestaat uit kosten voor freelancers, 
detacheringen en uitzendkrachten. Deze kosten worden voornamelijk 
gemaakt ter ondersteuning van het call center en nog niet opgevulde 
vacatures.

De overige personeelskosten betreffen de mutatie van niet-op-
genomen vakantiedagen gedurende het jaar en kosten voor 
beeïndigingsvergoedingen.

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

Gemiddeld aantal personeelsleden (in fte) 2019 2018

Content, Media & Advies 137 140

Acties & Campagnes 12 15

Financiën, Facilitair & Informatievoorziening 14 15

Marketing & Business Development 25 29

Overige afdelingen 7 7

195 206

Evenals in 2018 waren er in 2019 geen werknemers werkzaam buiten 
Nederland.

Voor 2019 bedragen de vergoedingen aan de Raad van Toezicht in 
totaal €73.000 (2018: €71.000). De bezoldiging van de Directie voor 2019 
bedraagt in totaal €153.000 (2018: €215.000).  
 

Salaris Directie (in euro’s) 2019 2018

Vast salaris 134.000 190.000

Pensioenlasten 11.000 14.000

Sociale lasten 8.000 11.000

153.000 215.000

De bezoldiging 2019 wijkt af vanwege het vertrek van Bart Combée per  
1 februari 2019 en de aanstelling van Sandra Molenaar per 1 mei 2019.

7.5.6 Overige bedrijfskosten

(in duizenden euro’s) 2019 2018

Finance, Faciliteiten, ICT 5.167 4.607

Project- en onderzoekskosten 2.473 2.449

Drukwerk- en vervaardigingskosten 1.518 1.777

Porti- en distributiekosten 993 1.207

Bijstand en advies 632 810

Lidmaatschap organisaties 559 604

Werving en promotie 4.771 5.229

16.113 16.683
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7.5.7 Rentebaten en lasten
Deze post betreft voornamelijk ontvangen rente van de Belastingdienst in 
verband met de suppleties BTW over 2015 t/m 2017. 

7.5.8 Belastingen
De belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ten bedrage 
van €227.000 kan als volgt worden toegelicht: het effectieve belastingtarief 
wijkt af van voorgaand jaar door de mutaties in de latente belastingposities.

(in duizenden euro’s) 2019 2018

Resultaat voor belastingen 261 1.174

Latente vennootschapsbelasting 243 98

Acute vennootschapsbelasting huidig boekjaar -462 -380

Vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren -8 0

Belastingen resultaat -227 -282

Latente vennootschapsbelasting 30% 25%

Acute vennootschapsbelasting huidig boekjaar 22% 24%

Stijging acute vennootschapsbelasting wordt voornamelijk veroorzaakt door 
nieuwe wetgeving omtrent beperking afschrijving gebouwen in het fiscale 
resultaat.

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

(in duizenden euro’s) 2019 2018

Onderzoek jaarrekening 85 64

Andere controleopdrachten 3 0

88 64

De stijging van de kosten in 2019 heeft te maken met nagekomen kosten 
(€19.000) voor de controle van het jaar 2018.

7.5.10 Kosten van onderzoek en ontwikkeling
De ten laste van het resultaat over 2019 gebrachte kosten van onderzoek 
en ontwikkeling met inbegrip van de afschrijvingen van op de balans geac-
tiveerde ontwikkelingskosten bedragen €1.136.000 (2018: €1.442.000).

7.5.11 Gebeurtenissen na balansdatum 
De COVID-19-uitbraak heeft zich in 2020 snel ontwikkeld (zie ook 7.2 
Impact van COVID-19). Maatregelen die door de Nederlandse regering zijn 
genomen om het virus in bedwang te houden, hebben de economische 
activiteit beïnvloed. We hebben een aantal maatregelen genomen om de 
effecten van het COVID-19-virus te bewaken en te voorkomen, zoals veilig-
heids- en gezondheidsmaatregelen voor onze medewerkers (bijvoorbeeld 
sociale afstand, thuiswerken en sluiting van het restaurant).

In dit stadium is de impact op ons bedrijf en onze resultaten beperkt. We 
zullen het beleid en de adviezen van de verschillende nationale instituten 
blijven volgen en tegelijkertijd ons best doen om onze activiteiten op de 
beste en veiligste manier voort te zetten zonder de gezondheid van onze 
medewerkers in gevaar te brengen.
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7.6 Enkelvoudige jaarrekening 
per 31 december 2019
7.6.1  Enkelvoudige balans per 31 december 2019 
(in duizenden euro’s) 
(Vóór resultaatbestemming)

Activa 2019 2018

Vaste activa 
Immateriële vaste activa 946 1.530

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouw en terrein 7.373 5.540

Overige vaste bedrijfsmiddelen 1.036 1.128

Activa in uitvoering 574 359

8.983 7.027

Financiële vaste activa 7.7.1

Deelnemingen 243 73

Vordering latente belasting 464 384

707 457

Vlottende activa 
Voorraden 181 99

Materiële vaste activa

Debiteuren 1.542 958

Vorderingen op groepsmaatschappijen 74 438

Belastingen en sociale premies 285 1.036

Overige vorderingen 1.878 2.297

Overlopende activa 377 733

4.156 5.462

Liquide middelen 7.7.2 7.964 8.265

Totaal activa 22.937 22.840

Passiva 2019 2018
Wettelijke reserve 946 1.530

Overige reserve 11.642 10.207

Onverdeeld resultaat 34 851

Eigen vermogen 12.622 12.588

Voorzieningen

Latente belastingverplichting 39 202

Reorganisatie 90 919

Overige voorzieningen 5 5

134 1.126

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 2.821 1.955

Belastingen en sociale premies 1.138 991

Vooruit ontvangen contributies 3.199 3.531

Overige schulden en overlopende passiva 3.023 2.649

10.181 9.126

Totaal passiva 22.937 22.840
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7.6.2 Enkelvoudige exploitatierekening over 2019  
(in duizenden euro’s)

Staat van baten en lasten 

2019 2018

Resultaat voor belastingen 457 1.132

Resultaat deelneming -196 1

Belastingen 7.4.7 -227 -282

Resultaat na belastingen 34 851

7.7 Toelichting op de 
enkelvoudige balans en 
exploitatierekening
Algemene toelichting

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

Aangezien de winst-en-verliesrekening over 2019 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 2019 439

Resultaat deelneming Consumentenbond Holding B.V. -201

Resultaat deelneming International Consumer Research and 
Testing Ltd.

5

Saldo per 31 december 243

Eind 2019 houdt de Consumentenbond de volgende belangen:

100% (2018: 100%) van de aandelen Consumentenbond Holding B.V., statu-
tair gevestigd te Den Haag. 

11% (2018: 11%) van de aandelen van International Consumer Research and 
Testing Ltd., statutair gevestigd in Londen, Engeland.

(in duizen-
den euro’s)

2019 
Eigen Vermogen

2019 
Resultaat

2018 
Eigen Vermogen 

2018 
Resultaat

Consumentenbond  
Holding B.V. 

244 -201 445 -71

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

333 -402 735 -165

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

693 44 649 44

De resultaten van deze deelnemingen betreffen de resultaten volgens de 
meest recente, beschikbare jaarrekeningen. Voor International Consumer 
Research and Testing Ltd. is dit 2018.

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

7.7.2 Liquide middelen
(in duizenden euro’s) 2019 2018

ABN Amro rekening courant en spaarrekening 7.883 6.550

RABO rekening courant 72 91

ING rekening courant en spaarrekening 9 1.624

Saldo per 31 december 7.964 8.265

Onder de liquide middelen zijn in 2019 geen deposito’s begrepen (2018: 
€2.602.000). 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

Voorstel verwerking resultaat
We stellen voor het positieve resultaat over het boekjaar van €34.000 ten 
bate van de algemene reserve te brengen.

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

7.7.4 Gebeurtenissen na balansdatum 
We verwijzen naar paragraaf 7.5.11 aangaande de COVID-19-uitbraak 
(impact op ons bedrijf en op onze resultaten beperkt).

Den Haag, 16 mei 2020 
Algemeen Directeur, 
Sandra Molenaar
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8. Overige gegevens
 

De Bondsraad stelt op 6 juni 2020 de jaarrekening  
en het bestuursverslag van de Consumentenbond  
vast volgens de statuten, artikel 13b en 13c.

Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant
Aan: de directie en de raad van toezicht van de Consumentenbond 

Verklaring over de jaarrekening 2019 

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 2019 en van het resultaat 
over 2019 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 2019 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 2019;

• de geconsolideerde en enkelvoudige exploitatierekening over 2019; en

• de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële ver-
slaggeving en overige toelichtingen.

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

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaron-
der ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoorde-
lijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de paragraaf ‘Onze verant-
woordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
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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 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijk-
heidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Benadrukking van de onzekerheid in verband met de effec-
ten van het coronavirus (Covid-19)

Wij wijzen op de toelichting in paragraaf 7.2 (Impact van Covid-19) van de 
jaarrekening waarin de directie de mogelijke invloed en gevolgen van het 
coronavirus (Covid-19) op de vereniging en op de omgeving waarin de 
vereniging opereert alsmede de genomen en geplande maatregelen om 
met deze gebeurtenissen en omstandigheden om te gaan heeft beschre-
ven. In deze toelichting is ook beschreven dat er nog steeds onzekerhe-
den bestaan en dat het daarom op dit moment redelijkerwijs niet goed 
mogelijk is om de toekomstige effecten in te schatten. Ons oordeel is niet 
aangepast met betrekking tot de aangelegenheid.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen 
andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaar-
verslag andere informatie, die bestaat uit:

• het bestuursverslag;

• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de 
andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwij-
kingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

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

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

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

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarreke-
ning en de accountantscontrole

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van toe-
zicht voor de jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor:

• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in over-
eenstemming met Titel 9 Boek 2 BW; en voor

• een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkin-
gen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de ver-
eniging in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. 
Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet de directie de 
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij 
de directie het voornemen heeft om de vereniging te liquideren of de 
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waar-
door gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar bedrijfsacti-
viteiten kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht 
op het proces van financiële verslaggeving van de vereniging.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening

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

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

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn mate-
rieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of 
gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïn-
vloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en 
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

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

Rotterdam, 6 juni 2020  
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel is getekend door drs. P.J. Robben RA

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 
2019 van de Consumentenbond
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in 
deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarre-
kening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

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

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

Onze controle bestond onder andere uit:

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

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor 
de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die 
passend zijn in de omstandigheden.

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

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

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

Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waar-
bij een controle of beoordeling van de financiële informatie 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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