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JAARVERSLAG 2009
‘Het boeiende van ons klimaat vind ik dat het bij machte is vier 
seizoenen in één week te leveren.’

Simon Carmiggelt
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Voorwoord

2009 was een spannend jaar voor de Consumentenbond. Een jaar van overgang 
bovendien. Eerst namen wij na 11 jaar afscheid van onze algemeen directeur Felix 
Cohen, die de Consumentenbond met vaste en stabiele hand leidde, voor veel goede 
innovaties zorgde en de bond met een scherpere positionering bij de tijd bracht. 
Hij sloot zijn vruchtbare periode bij ons af met een (zij het bescheiden) ledenwinst, 
voor het eerst sinds jaren. Felix kreeg terecht een warm afscheid van medewerkers, 
bestuurders en gasten uit het netwerk van de Consumentenbond.

Vanaf 1 april nam Bart Combée als algemeen directeur het roer in handen. En dat 
bleef niet onopgemerkt. Zowel extern via diverse mediaoptredens als intern maakte 
Bart naam door de voortvarende manier waarop hij het ontwerpen van de nieuwe, 
toekomstbestendige strategie ter hand nam. Een uiterst gedegen, procesmatige 
aanpak, waarbij alle geledingen binnen de Consumentenbond (Bondsraad, Raad van 
Toezicht, Management Team, Ondernemingsraad en personeel) hun bijdrage konden 
leveren en dit ook daadwerkelijk deden, leidde ertoe dat nog vóór het eind van het 
jaar de nieuwe Strategienota unaniem door de Bondsraad kon worden geaccordeerd.

In de nieuwe strategie voor de komende drie jaar, de jaren 2010 tot en met 2012, blijft 
de bestaande missie onveranderd, namelijk de Consumentenbond als ‘dé vereniging 
in Nederland die opkomt voor de belangen van alle consumenten, en daarbij con-
sumenten in staat stelt om beter en makkelijker keuzen te maken, met respect voor 
mens en milieu’. De strategische ambitie van de Consumentenbond is om in 2013 
dé toonaangevende Nederlandse consumentenorganisatie te zijn. We zijn en blijven 
onafhankelijk, betrouwbaar en betrokken. 
We streven naar een volwaardige positie van consumenten in alle fasen van het koop-
proces. En we bieden ondersteuning door middel van belangenbehartiging, (test)-
informatie en dienstverlening. Van en voor de bewuste consument.

Voorwoord



9

De benodigde achterbangroei en de financieel noodzakelijke omzetstijging hopen 
we te realiseren via zes kernactiviteiten:
•	 Het bieden van een lidmaatschapspropositie rond voordeel, gemak en risicore-

ductie. 
•	 Het bieden van substantieel meer toegankelijke onlinecontent.
•	 Het campagnematig en interactief behartigen van consumentenbelangen.
•	 Het verbreden van het aanbod aan keuze-informatie.
•	 Het online verdiepen en verbreden van persoonlijk advies en hulp.
•	 Het ontwikkelen en benutten van alternatieve verdienmodellen.

De financiële crisis die Nederland in zijn greep hield, liet ook de Consumentenbond 
niet ongemoeid en had negatieve gevolgen voor het ledental. Via een alerte ingreep 
in het voorjaar bleek het gelukkig wel mogelijk om met bezuinigingen en ombuigin-
gen ervoor te zorgen dat het jaar met een positief financieel resultaat kon worden 
afgesloten. En, al even snel, waren we ook in staat om de inhoudelijke activiteiten van 
de Consumentenbond af te stemmen op de vele vragen en problemen die de crisis 
voor de consument met zich mee bracht.

Voor de vereniging was het een roerig jaar. De Bondsraad was intensief betrokken bij 
het strategietraject. Wij hadden in 2009 het overlijden van Bondsraadslid Jan Augen-
broe en in het begin van 2010 het overlijden van Jan Váhl te betreuren. We hebben 
daarnaast intensief meegeleefd met de zieke Matthee Verdaasdonk, die gelukkig 
herstellende is.
In december moest de Raad van Toezicht afscheid nemen van vice-voorzitter Harry 
Fijnaut die aan het einde was gekomen van zijn statutaire zittingstermijn. 
De Raad van Toezicht, maar ook de Consumentenbond als geheel, zal zijn grote be-
trokkenheid, wijze inbreng en samenbindende kwaliteiten node missen.

Gelukkig kon de Raad van Toezicht een uitstekend nieuw lid welkom heten in de 
persoon van Jozien Bensing, die haar sporen op het kruisvlak van onderzoeksmanage-
ment, gezondheidszorg en consumentenbelangen ook al ruimschoots heeft verdiend. 
Binnen de Raad van Toezicht heeft Wop de Lange de functie van vice-voorzitter 
overgenomen.
En zo wordt 2010 opnieuw een spannend jaar, met de nieuwe strategie als grootste 
uitdaging. Het vertrouwen dat honderdduizenden individuele consumenten ook nu 
hebben in hun Consumentenbond is voor ons allen een aansporing om alles uit het 
nieuwe jaar te halen wat erin zit!

Thom de Graaf
voorzitter Consumentenbond
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op energie, internet of supermarktproducten.
Voor de Consumentenbond had de crisis een versterkend negatief effect op de leden-
aantallen die, als gevolg van een afnemende meerwaarde voor sommige gebruikers, 
toch al terugliepen. Dit maakte dat snel in de bedrijfsvoering ingegrepen moest 
worden om de kosten in evenwicht te laten blijven met de inkomsten. Dankzij dat 
ingrijpen zijn we toch in staat geweest om het jaar met een positief resultaat en een 
solide vermogenspositie af te sluiten.

De verenigingsstructuur maakt de Consumentenbond krachtiger, omdat we niet al-
leen voor, maar ook mét onze leden werken. De Bondsraad is een orgaan waarin dat 
steeds weer zichtbaar is. Ik heb de Bondsraad het afgelopen jaar beter leren kennen 
en ben getroffen door de betrokkenheid en inzet van de leden. Dit kwam onder meer 
tot uiting bij ons strategietraject, waarin de Bondsraad gedurende vele maanden 
actief participeerde. Het resultaat was een zeer ambitieus plan waar in alle geledin-
gen veel draagvlak voor bestaat. Met dit plan verwacht ik een antwoord te kunnen 
geven op de grote ontwikkelingen in de wereld waar de Consumentenbond zich in 
beweegt.

Ik kijk ernaar uit om dat plan in 2010 voor en met onze achterban uit te voeren. 

Bart Combée
algemeen directeur

1    Inleiding

In april 2009 nam ik het stokje over van mijn voorganger Felix Cohen en begon voor 
mij een bijzonder avontuur. Al op mijn eerste werkdag merkte ik dat de Consumen-
tenbond aanwezig was op de grote thema’s die de voorpagina’s domineerden en in 
allerlei netwerken een groot gezag geniet. Ik trof een organisatie aan met een grote 
deskundigheid en een inspirerende gedrevenheid om op de bres voor consumenten-
belangen te staan. Ik ben Felix zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij de weg heeft 
bereid om mij een goede start mogelijk te maken. In vele gesprekken heeft hij mij 
wegwijs gemaakt in de wereld van de Consumentenbond en mij bij tal van mensen 
geïntroduceerd. 

Toch was ik nog verbaasd over het enorme aantal onderwerpen dat wij bestrijken 
en de snelheid waarmee die elkaar afwisselen. Eén werkdag bevat zonder moeite 
het elektronisch patiëntendossier, privacy bij onlinemarketing, de OV-chipkaart, het 
toezicht bij banken en een onderzoek naar nepmedicijnen. Bij onze afdeling Service & 
Advies worden jaarlijks zo’n 300.000 contacten met leden en niet-leden afgehandeld. 
Ik heb daar een middag meegeluisterd en dan gaat echt leven wat voor vragen en 
zorgen mensen bezighouden. Die contacten helpen ons weer om de onderwerpen te 
kiezen die voor onze leden echt relevant zijn en waar mensen zich werkelijk druk over 
maken.

De belangrijkste gebeurtenis was natuurlijk de crisis in de financiële sector die in het 
afgelopen jaar oversloeg naar de reële economie en daarmee veel huishoudens in 
Nederland raakte. Het consumentenvertrouwen daalde en mensen pasten hun be-
stedingen aan op de verslechterde vooruitzichten. Wij merkten dat aan talloze vragen 
over financiële dienstverlening en over mogelijkheden om geld te besparen. Via onze 
eigen kanalen en via de media hebben we daarom veel aandacht besteed aan zaken 
als torenhoge provisies bij financiële dienstverleners, te hoge hypotheekrentes, kosten 
en kwaliteit van de gezondheidszorg, en tal van praktische tips om geld te besparen 
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2009 in één 
oogopslag
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bedragen x 1.000 euro’s 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Bedrijfsopbrengsten 35.113 34.124 33.391 32.063 32.773 33.675 34.618

Bedrijfslasten 34.727 35.077 33.291 31.589 33.789 35.109 32.709

Bedrijfsresultaat 386 -953 100 474 -1.016 -1.433 1.909

% Bedrijfsresultaat/opbrengsten 1,10 -2,79 0,30 1,48 -3,10 -4,26 5,51

Uitkomst financiële baten en lasten 312 555 304 253 237 247 258

Resultaat na belasting 561 -401 439 494 -618 -811 1.778

Liquide middelen per 31/12 22.773 20.954 18.104 15.035 16.835 15.555 19.791

Eigen vermogen per 31/12 7.810 7.249 7.650 7.211 6.717 8.313 9.124

% Eigen vermogen/balanstotaal 22 21 24 24 21 27 27

Voorzieningen per 31/12 2.454 1.973 1.960 1.980 2.946 1.967 1.545

Aantal personeelsleden (in fte’s) 201 196 198 205 224 227 218

Ziekteverzuim 3,7 3,5 5,5 6,6 6,2 6,1 6,3

% Verloop personeel 14 22 16 19 18 11 12

Aantal leden per 1 januari van het volgend boekjaar 511.785 540.610 539.411 561.141 584.545 594.324 600.750

Percentage leden/huishoudens 7,0 7,5 7,5 7,9 8,2 8,5 8,6

Aantal abonnementen 675.160 701.190 704.628 735.888 790.438 782.175 781.083

Waardering Consumentengids 7,47 7,37 7,39 7,39 7,36 7,40 7,38
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3   Activiteiten 2009

3.1   Financiën

We sluiten 2009 af met een positief resultaat na belasting van €561.000 (2008: 
€401.000 negatief ). Dit komt voornamelijk door het schrappen van marketingactivi-
teiten, het intern doorvoeren van bezuinigingen en het uitvoeren van enkele externe 
projecten die binnen onze missie en doelstellingen passen.

Het eigen vermogen komt uit op €7,8 miljoen (2008: €7,3 miljoen). Dit komt overeen 
met 22% van het balanstotaal. We streven naar een solvabiliteit (verhouding tussen 
eigen vermogen en balanstotaal) van 24%, met een ondergrens van €7,5 miljoen.

3.2   Ledenaantal en marketing

In 2009 daalt het ledenaantal fors. De succesvolle inzet van onlinemarketing als wer-
vingsinstrument in 2008 kan in 2009 niet worden voortgezet. Oorzaken lijken volgens 
het Centraal Bureau voor de Statistiek het dalend consumentenvertrouwen, wat tot 
kopersonzekerheid leidt, en de daling van de verkoop van huishoudelijke apparaten 
en elektronica (de populairste categorieën voor bezoekers van onze site). 

Ook het aantal opzeggers ligt hoog; de belangrijkste opzegredenen zijn ‘te weinig 
relevantie/gebruik van onze diensten’ (circa 35%) en ‘bezuinigen’ (circa 20%).

Ledenwerving 
Doordat we bij de inkoop van zoekwoorden bij een advertentiemedium op kosten 
per nieuw lid kunnen sturen, blijven de investeringen in ledenwerving commercieel 
verantwoord. Door het achterblijven van de vraag naar onze testinformatie wordt een 

Activiteiten 
2009
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Branding
Deelname aan grote publieksbeurzen levert de Consumentenbond jaarlijks veel zicht-
baarheid en contacten met leden op. Daarnaast worden er 4500 proeflidmaatschap-
pen en 1345 nieuwe lidmaatschappen afgesloten. 
Op 23 april 2009 worden voor het eerst de Consumentenbond Awards uitgereikt: 
onderscheidingen voor het beste c.q. slechtste product/dienst. Dit evenement zal 
jaarlijks worden georganiseerd.
In 2009 constateren we een omissie in het systeem van de ledenadministratie van de 
Consumentenbond. Uit eigen onderzoek blijkt dat oud-leden die wel de nieuwsbrief 
blijven ontvangen ten onrechte als lid geregistreerd blijven. Een audit, uitgevoerd 
door een externe onafhankelijke expert, wijst uit dat de ledenstand 8725 te hoog is. 
De ledenstand wordt in 2009 voor dit aantal gecorrigeerd. Deze correctie heeft geen 
financiële consequenties. De financiële raming en verantwoording is namelijk geba-
seerd op de standen van de abonnementen en hierin zijn geen fouten geconstateerd.

3.3   Wat we doen voor onze leden

Tests en onderzoeken
De Consumentenbond onderscheidt zich van andere consumentenorganisaties en 
productvergelijkers door zijn vergelijkend onderzoek. Naast meningen van consu-

deel van het geplande marketingbudget niet uitgegeven.
Vanwege de tegenvallende resultaten van de advertenties bij Google starten we in 
het tweede kwartaal in samenwerking met de webredactie met het optimaliseren van 
de   dossiers om onze niet-betaalde vindbaarheid bij Google te verbeteren. Dankzij 
deze aanpak stijgen de bezoekcijfers via search engine optimising.
Om ons aanbod laagdrempeliger te maken, voeren we in 2009 diverse tests uit met 
een maandlidmaatschap van €9,95 per maand. De aanmelders blijven gemiddeld 
zes tot zeven maanden lid. Het grootste probleem blijkt te zitten in de manier van 
betalen; de voorwaarde om een machtiging in te vullen voor de maandelijkse auto-
matische incasso verlaagt de respons enorm. We zoeken in 2010 naar een efficiëntere 
manier van betalen.    

Ledenbehoud
Omdat de belangrijkste opzegreden is dat we niet relevant genoeg zijn, besteden we 
veel aandacht aan het stimuleren van het gebruik van onze diensten:
•	 In augustus introduceren we een welkomstprogramma voor nieuwe leden: na 

het doorgeven van hun persoonlijke interesses ontvangen zij nieuwsbrieven en 
alerts op maat.

•	 De e-mailnieuwsbrief voor leden sturen we wekelijks naar 209.000 leden (2008: 
50.000).

•	 In het vierde kwartaal introduceren we de TestChecker, een gratis browser plug-
in voor leden die signaleert dat er gerelateerde CB-testinformatie beschikbaar is 
als je andere websites bezoekt.  

Cross-sell
De abonnementen- en boekenverkoop aan leden verlopen goed. Dankzij de inzet van 
gratis MiniGidsen en telemarketing (tot en met het derde kwartaal; daarna is de bond 
met telemarketing gestopt) worden de abonneedoelstellingen voor 2009 behaald. De 
boeken worden nog steeds succesvol met mailings onder de aandacht gebracht.

Ontwikkeling ledenaantallen 2009 2008 2007 1) 2006 2005

Werving nieuwe leden  51.347  60.958  42.807  51.681  66.826 

Aantal opzeggers  71.447  59.759  64.537  75.085  76.605 

Correctie 2)  8.725 

Ledenstand, per 1 januari volgend boekjaar 511.785 540.610 539.411 561.141 584.545

1) Doordat de focus bij de ledenwerving in 2007 verschuift naar het internetkanaal, hebben we de registratie-
     methodiek voor aanmelders en opzeggers herzien. De cijfers over 2007 zijn daarop aangepast.
2) In 2009 heeft er bij de opzeggers een correctie plaatsgevonden van 8725, die relateert aan voorgaande jaren.



JAARVERSLAG 200916

De harde kern (core) van de website bestaat uit een serie tests en andere onderzoeken 
die ten minste één keer per jaar worden geactualiseerd. In 2009 worden vooral de 
financiële onderwerpen goed onder de loep genomen, waarbij de actualiteit is ver-
groot. Werden bijvoorbeeld de autoverzekeringen voorheen elke maand van nieuwe 
premies voorzien, nu gebeurt dat elke werkdag. Een ander voorbeeld is deposito’s: we 
begonnen door de crisis ingegeven in 2008 met maandelijkse verversingen, in 2009 
bouwen we dit uit naar wekelijks.

Eind 2009 bevat de core 55 onderwerpen op de gebieden Digitaal Thuis, Gezond 
Leven, Huis & Tuin, Vervoer & Reizen en Financieel. De contentmanager bepaalt samen 
met de hoofdredacteur van de website welke onderwerpen tot de core behoren. Zij 
nemen de lijst regelmatig door om te bezien of hij moet worden aangepast.

Daarnaast publiceert de website alles wat in eerste instantie voor de tijdschriften 
wordt geproduceerd als dit kan leiden tot een Wizard (keuzehulp) of Productvergelij-
ker (vergelijking van producten op basis van eigen prioriteiten) en/of (aanvulling van) 
een dossier (met achtergrondinformatie en tests rond een bepaald onderwerp), en 
mits de gegevens enige tijd actueel blijven. Het aanbod aan tests (eind 2009 zijn dat 
er 204) wordt bepaald door de hoeveelheid bezoeken per test en de wervingskracht 
ervan.

Output 
De resultaten van al het onderzoek door de Consumentenbond staan als van oudsher 
in de verschillende bladen (Consumentengids en specialinterestbladen, zoals de 
Digitaalgids, Gezondgids en Geldgids) en boekuitgaven, en meer en meer op onze 
eigen website www.consumentenbond.nl, waar ook een groot aantal filmpjes wordt 
vertoond over de wijze waarop wordt onderzocht. Daarnaast staan op ons eigen 
YouTube-kanaal talloze filmpjes met daarop informatie over onze activiteiten: 
http://www.youtube.com/user/consumentenbond. Soms informerend, soms ver-
strooiend. Op de website staan naast de typische productvergelijkende onderwerpen 
ook interactieve wizards (voor autoverzekeringen en bellen) die consumenten in het 
doolhof van aanbieders wegwijs maken.

menten test de Consumentenbond daadwerkelijk de kwaliteit van producten en 
diensten. De wijze waarop dit gebeurt, is vastgelegd in een handboek met procedures 
en methoden voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek. 
Gezien de voortsnellende techniek en vooral ontwikkelingen op internet is de 
afdeling Onderzoek van de Consumentenbond steeds op zoek naar verbetering en 
aanpassing van de methoden van onderzoek. Daarbij betrekken we zowel consumen-
ten (vraagkant) als aanbieders. Ook de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals 
nanotechnologie, volgen we op de voet. 
De procedures worden regelmatig kritisch onderzocht door de controller en periodiek 
door de Auditcommissie van de Raad van Toezicht. 

Contentmanagement
De aansturing van onderzoeksopdrachten is ook in 2009 ondergebracht bij de afde-
ling Contentmanagement. De afdeling richt zich op het verbeteren van de efficiëntie 
en het professionaliseren van de inkoop van onderzoek, waardoor de effectiviteit en 
de inhoudelijke kwaliteit van het onderzoek toenemen. Met efficiëntie bedoelen we 
dat een onderzoek via meerdere kanalen (tijdschriften en/of de website van de Con-
sumentenbond) bij de leden terechtkomt. In 2009 is 88% van de opgezette onderzoe-
ken geschikt voor minimaal twee media.

Voorbereiding
Over de voorgenomen onderzoeken wordt allereerst in grote lijnen overlegd: willen 
we dit onderzoek doen, past het bij de Consumentenbond en hoe denken onze leden 
over het belang van dit onderwerp? Veel tests en onderzoeken zijn behoorlijk duur. 
Daarom zijn een gedegen selectie en voorbereiding belangrijk. 
In de wekelijkse conceptvergaderingen worden de onderzoeksopzetten vervolgens 
inhoudelijk aangescherpt en budgettair afgetimmerd. In 2009 komen 221 van deze 
onderzoeksopzetten aan de orde. In de vergaderingen stellen we ook definitief vast 
welke tijdschriften van de Consumentenbond over het onderzoek publiceren, op 
welke onderdelen zij zullen focussen en wat de website gaat publiceren.

Content voor de website
De website is een belangrijk medium om testresultaten bij onze leden te krijgen.
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verzekeringen levert een recordaantal bezoekers op. Er wordt een groot verpleeg-
kundigenonderzoek uitgevoerd, waarbij verpleegkundigen wordt gevraagd naar 
misstanden in het ziekenhuis. Naar aanleiding van dit onderzoek wordt een brief naar 
de Inspectie van de Gezondheidszorg gestuurd en wordt een congres georganiseerd 
waar de Consumentenbond de resultaten presenteert.
Spa of kraanwater? Bij dit onderzoek kijken we of je, als je Spa rood bestelt, ook daad-
werkelijk bronwater krijgt. Vergeleken bij eerder onderzoek geven nu meer restaurants 
het water in een flesje, zodat je er zeker van bent dat je geen kraanwater met koolzuur 
geserveerd krijgt. Bij een aantal restaurants wordt nog wel kraanwater met koolzuur 
geschonken.
Bij sommige producten is een schrikbarend hoog zout- en/of vetgehalte geconsta-
teerd (gehakt, rookworst, cervelaatworst).

Duurzaam consumeren
Sinds de financiële crisis is er extra aandacht voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Bij diverse onderzoeken van de Consumentenbond staat de duurzaam-
heid centraal. Zo fungeert de Consumentenbond als leidende partner in het internati-
onale onderzoek naar spaarlampen. Bij Financieel Onderzoek zijn verschillende projec-
ten uitgevoerd, zoals een beleggingswijzer specifiek gericht op duurzaam beleggen 
en een onderzoek naar duurzame spaarvormen. Verder wordt opnieuw de Duurzaam 
Geld Gids uitgegeven. Daarnaast onderzoekt de bond wat de milieubelasting is van 
een aantal vissoorten en vleesvervangers. De resultaten zijn vergeleken met vlees, 
waardoor wij onze leden heldere keuze-informatie kunnen geven over alternatieven 
voor vlees. Haring blijkt een duurzame keuze bij vis en vleesvervangers geven een 
lagere milieudruk dan vlees. Inmiddels zijn ook onderzoeken naar duurzame koffie en 
tonijn afgerond.

Rapportcijfers 
Naar aanleiding van een uitgebreid onderzoek onder consumenten besluit de Consu-
mentenbond gehoor te geven aan de wens om de oordelen in de tabellen in de gid-
sen en op de website voortaan in de vorm van rapportcijfers te gieten, in plaats van 
de 100-punts-weergave zoals tot voor kort in de CB-index gebeurde. Hiertoe verkent 
de afdeling Onderzoek hoe rapportcijfers op een verantwoorde manier kunnen

 Opvallende onderzoeken in 2009
Hierna volgen enkele onderzoeken waarmee we het afgelopen jaar in het nieuws zijn 
geweest of die vernieuwend waren. Deze selectie illustreert ook de verscheidenheid 
aan onderwerpen waarover de Consumentenbond consumenten informeert. 

Zo vergelijkt de Consumentenbond regelmatig prijzen van supermarkten, en met de 
uitslagen hiervan wordt meestal door de betreffende supermarkten groots uitgepakt 
in de media. Ook onze prijsvergelijkingen van de energiemaatschappijen genieten in 
hoge mate de belangstelling.
Een aantal onderzochte producten sluit aan bij wat in 2009 groeimarkten waren: 
spaarlampen testen we continu, thuiskluizen voor de eerste keer en elektrische fietsen 
zouden weleens een belangrijke, terugkerende test kunnen worden.

Over ons onderzoek naar de variabele hypotheekrente en de conclusie dat een aantal 
banken de rente onnodig hoog houdt, worden vragen gesteld in de Tweede Kamer. 
Het resultaat van het onderzoek naar de transparantie van provisietarieven van tus-
senpersonen wordt aan minister Bos overhandigd en er is in 2009 een doorbraak in 
onze wijze van online adviseren: we lanceren op onze website de interactieve wizard 
autoverzekeringen. 

Nieuw onderzoek in dit jaar is onder meer de ‘Providermonitor’. In dit onderzoek mel-
den consumenten hun ervaringen met hun internetprovider. De resultaten daarvan 
worden regelmatig gepubliceerd op onze site en in de Digitaalgids.

Naast uitgebreid vergelijkend onderzoek geeft de Consumentenbond ook veel ‘1e 

indrukken’. Vooral de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitale producten 
worden scherp in de gaten gehouden en zo mogelijk via een 1e indruk (vaak met film-
pje) beoordeeld. Bijvoorbeeld de nieuwste iPhone, iPod, TomToms, tv’s en de eerste 
e-readers. Veel aandacht is er ook voor veiligheid op internet en het risico op misbruik 
van persoonsgegevens.

Uit een praktijktest waarbij we medicijnen via internet bestellen, blijken deze pillen 
vaak gezondheidsbedreigend te zijn. Onze vergelijker op de website van alle zorg-
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welke aspecten dan vooral aandacht verdienen. De uitkomsten van deze enquêtes 
zijn leidend bij de keuze van de onderwerpen en de opzet van onze onderzoeken. 

Internationale samenwerking
Consumentenorganisaties over de hele wereld werken nauw samen bij het onder-
zoeken van producten. Dit gebeurt onder leiding van de daarvoor speciaal door de 
organisaties opgerichte overkoepelende organisatie: ICRT (International Consumer 
Research and Testing). Veel dezelfde producten worden over de hele wereld verkocht 
en het is kostenbesparend om deze dan ook gezamenlijk te onderzoeken. Met name 
digitale en huishoudelijke producten (tv’s, digitale camera’s, computers, telefoons, 
koelkasten, stofzuigers, spaarlampen) worden continu getest in verschillende labora-
toria. De resultaten zetten we altijd op onze website; de hoogtepunten verschijnen in 
de Consumentengids en de Digitaalgids.

In 2009 is er ook samengewerkt aan een gemeenschappelijke database, zodat het 
onderzoeksproces en de evaluatie van de resultaten nog efficiënter en sneller kunnen 
plaatsvinden.

Kritiek op de Consumentenbond
De Consumentenbond is al sinds de oprichting begin jaren vijftig een kritische organi-
satie. Keerzijde daarvan is dat fabrikanten, leveranciers en/of dienstverleners het soms 
niet eens zijn met onze testresultaten of de waarderingen die we daaraan verbinden, 
en ons op hun beurt met die kritiek, al dan niet via de publiciteit, bestoken. Dat is 
ook in 2009 een aantal malen gebeurd. De boze reacties gaan over uiteenlopende 
onderwerpen, van internetpillen tot schoonmaakmiddelen, van brandveiligheid in 
ziekenhuizen tot rookworsten en van autoverzekeringen tot webwinkels. Ook wordt 
enkele keren bezwaar aangetekend tegen door consumenten op het Alarmforum 
van de Consumentenbond geplaatste klachten. In alle gevallen worden de kritische 
commentaren weerlegd of vertaald in een rectificatie of aanvulling op de website of 
in de betreffende gids van de Consumentenbond. Tot nieuwe processen komt het in 
2009 dan ook niet.

worden gegenereerd en ontwikkelt zij hiervoor een methode. Vanaf eind 2009 wor-
den (test)oordelen dan ook weergegeven in rapportcijfers, iets waar consumenten 
meer gevoel bij hebben. 

Code Vergelijkend Onderzoek
Regelmatig hebben we overleg met de vereniging die opkomt voor de belangen 
van ondernemers: VNO/NCW. In overleg met deze vereniging wordt in 2009 de Code 
VWO (Vergelijkend Waren Onderzoek) omgedoopt tot Code Vergelijkend Onderzoek, 
waarbij naast ‘waren’ ook ‘diensten’ onder deze code vallen. In deze code staat een 
aantal afspraken over de wijze waarop wij zowel producten- als dienstenonderzoek 
uitvoeren en hoe wij aanbieders van deze producten en diensten betrekken bij met 
name de opzet en controle van de onderzoeksgegevens. 

Onderzoek in opdracht
De Consumentenbond verricht regelmatig onderzoek dat dermate belangrijk is voor 
het algemeen belang dat de overheid hiervoor vergoedingen verstrekt. Het gaat daar-
bij veelal om gezondheidsonderwerpen, zoals het ontwikkelen van een keuzehulp 
voor consumenten om op internet het geschiktste ziekenhuis te vinden. Een ander 
groot project is het ontwikkelen van vragenlijsten voor ziekenhuizen over meer dan 
40 verschillende aandoeningen, voor het openbaren van belangrijke informatie die 
consumenten kunnen gebruiken bij de keuze van een ziekenhuis.
Een andere verstrekker van opdrachten is het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV)voor het uitvoeren van verschillende onderzoeken naar de 
duurzaamheidsaspecten bij voeding. De special van de Gezondgids over voedsel-
productie wordt in samenwerking met en met financiële steun van dit ministerie 
gemaakt.

Onderwerpenkeuze
Voor de juiste onderwerpenkeuze zijn de voorkeuren en wensen van consumenten 
heel belangrijk, maar ook de eigen visie van de bond (gebaseerd op onderzoeksex-
pertise en gut feeling), en de gegevens die via trendwatching worden verzameld. De 
Consumentenbond betrekt consumenten actief bij zijn onderzoeken. Zo vragen we 
consumenten in enquêtes welke producten en diensten zij graag onderzocht zien en 
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Een flink deel van de energie gaat naar de voorbereiding van de nieuwe website (zie 
hierna onder ‘Website’). De webredactie en de contentteams bereiden zich voor op 
de migratie van de content, die eind van het jaar plaatsvindt. Ook wordt, samen met 
Marketing, in het najaar een inhaalslag gemaakt in het verbeteren van de vindbaar-
heid van onze content voor zoekmachines, de zogeheten SEO-optimalisatie.

Website
In 2009 wordt fors ingezet op verbetering van de website. In 2009 nemen de capaci-
teit, snelheid en beschikbaarheid van de website enorm toe en hiermee wordt de lijn 
die in 2008 was ingezet, voortgezet. Organisatorisch wordt een verandering door-
gevoerd om op zowel functioneel als technisch vlak een betere ondersteuning aan 
de website te bieden, waardoor technische problemen sneller worden verholpen en 
aanpassingen sneller worden doorgevoerd.

De website van de Consumentenbond wordt vernieuwd, zodat begin 2010 de 
lancering van een totaal vernieuwde site kan plaatsvinden. De nieuwe website krijgt 
een nieuw design waarbij de informatie sneller toegankelijk en de navigatie gebruiks-
vriendelijker is gemaakt. De vernieuwde site is snel en is ontworpen om informatie 
beter vindbaar te maken voor zowel gebruikers als voor zoekmachines zoals Google. 
De website is geïmplementeerd op een volledig vernieuwde technische infrastructuur 
die een verbeterde capaciteit en snelheid combineert met een grotere flexibiliteit.

Maatschappelijke Belangenbehartiging
De Consumentenbond wil de positie van de consument verder verbeteren. Dat 
vereist duidelijke spelregels in de vorm van wetgeving, toezicht en zelfregulering. 
Daarnaast willen wij dat bedrijven, brancheorganisaties, non-profitorganisaties en 
overheden zich tegenover consumenten als eerlijke handelspartners opstellen en 
deugdelijke producten en diensten leveren. De Consumentenbond probeert dit te 
bereiken via campagnes, (collectieve) juridische acties, groepsacties, lobbyactiviteiten 
en onderzoeken. 

Uitgeverij
In het ‘crisisjaar’ 2009 verliest de bond leden, waardoor ook het aantal abonnees op de 
Consumentengids en CG Online daalt. Desondanks blijft het aantal abonnementen op 
de specialinterestbladen redelijk intact: de Geldgids en Reisgids dalen in betaalde op-
lage, maar de Digitaalgids en Gezondgids groeien licht. De boekenverkoop blijft achter 
in omzet, afzet en marge. Het aantal boekabonnementen daalt licht, vooral door het 
besluit in 2008 om met de Wijngids te stoppen. Daarmee is 2009 commercieel gezien 
een weinig succesvol jaar.

De klanttevredenheid is in het algemeen goed en nagenoeg over de hele linie 
gestegen. De waardering voor de Consumentengids stijgt zelfs opvallend. Die voor de 
website bereikt voor het eerst zijn target, al ligt deze nog steeds onder het niveau van 
de bladen. De tevredenheid over de specialinterestbladen ligt voor alle titels op of 
boven de target.

De Uitgeverij werkt sinds najaar 2008 in een eigentijdse organisatorische setting met 
zogeheten contentteams. Deze nieuwe werkwijze is medio 2009 geëvalueerd. De con-
clusie luidt dat de nieuwe organisatie aan de doelstellingen voldoet, maar dat er nog 
enkele knelpunten resteren. In de tweede helft van het jaar wordt het belangrijkste 
knelpunt aangepakt (de onderlinge afstemming tussen Print en Online) en worden 
verbeteringen doorgevoerd.

Op verzoek van de Raad van Toezicht wordt een kwaliteitsproject gestart en afge-
rond. Hierin wordt een analyse gemaakt van de risico’s in de verschillende stadia van 
het proces van ‘idee tot artikel’. Dit project richt zich met name op de risico’s in het 
uitgeverijtraject en op concrete maatregelen om de genoemde risico’s te reduceren. 
Dit resulteert in voorstellen ter verbetering van de kwaliteitsbewaking van met name 
niet-testartikelen.
Het in 2008 ingezette beleid ter verlevendiging van de beeldcultuur krijgt in 2009 
een vervolg. Zo worden de covers van alle bladen weer in één herkenbare familielijn 
ondergebracht, passend binnen de huisstijl. Ook volgen alle hoofdredacteuren een 
cursus beeldbeleid om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Daar-
naast stappen twee bladen over naar een nieuw vormgevingsbureau. En ten slotte is 
het beeldbeleid van alle media geherformuleerd.
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Onze petitie rondom dubieuze medicijnreclame leidt in korte tijd tot 20.000 handte-
keningen, een unicum. Consumenten maken duidelijk dat informatie over genees-
middelen eerlijk en volledig moet zijn, en zeker niet misleidend. Ook in Europa is dit 
een belangrijk thema en wij zien na intensief lobbywerk en een wetenschappelijk on-
derbouwd standpuntendocument dat de richtlijn over geneesmiddelenreclame door 
de farmaceutische industrie (‘direct to consumer information’) vooralsnog ongewijzigd 
blijft. De medische industrie mag dus niet rechtstreeks informatie over geneesmid-
delen aan de consument verstrekken. Wel zoeken wij met verschillende belangheb-
benden naar een andere vorm om de consument van volledige en klantvriendelijke 
informatie over geneesmiddelen te voorzien. Bovendien starten we een onderzoek 
welke informatie over geneesmiddelen de consument mist en hoe deze informatie 
idealiter gepresenteerd zou kunnen worden.
Het preferentiebeleid van zorgverzekeraars leidt tot veel onduidelijkheid en vragen bij 
consumenten. Welke medicijnen krijgt de consument nog vergoed en ontvangt de 
consument wat de arts hem voorschrijft? De bond maakt duidelijk dat uiteindelijk de 
arts moet aangeven wat de consument nodig heeft. Als dit een duurder medicijn is, 
moet de verzekeraar dit vergoeden. De zorgverzekeraars nemen dit ter harte. Doelma-
tigheid in de zorg is een goed streven, maar de consument moet duidelijke informatie 
krijgen én het geneesmiddel dat arts én patiënt het doeltreffendst vinden.

Voeding
Op het gebied van voeding spelen de kabinetnota’s Voeding en Overgewicht een 
centrale rol. De Consumentenbond slaagt er via een stevige lobby in om de onder-
werpen Productsamenstelling en Overgewicht & kinderen tijdens de politieke debatten 
in de kamer te laten domineren. Reclame voor ongezonde producten en de inten-
sieve marketing richting kinderen is de bond al een aantal jaren een doorn in het oog. 
Het kabinet kiest (vooralsnog) niet voor een wettelijke maatregel om reclame gericht 
op kinderen over ongezonde voedingsmiddelen aan banden te leggen; nu zijn de 
industrie en politiek aan zet.
Te zout en fout vet: de samenstelling van voedingsmiddelen kan nog veel beter. Er 
komt steun vanuit de Tweede Kamer voor wettelijke maatregelen om transvetrijke 
frituurvetten uit te faseren. Juist deze vetten leiden tot een groot risico op hart- en 
vaatproblemen. Zout is een vaak terugkomend onderwerp, daartoe maatschappelijk 

Zorgmarkt
Vanaf de introductie van het nieuwe zorgstelsel streeft de Consumentenbond naar 
het verbeteren en tot stand komen van betrouwbare kwaliteitsinformatie over zorg-
aanbieders. Dit leidt tot een grote verbredingsslag teneinde kwaliteitsinformatie op 
landelijk niveau over zorg en zorgaanbieders te verkrijgen. De Consumentenbond 
participeert hierin zowel bestuurlijk als via het (gesubsidieerd) onderzoeken van de 
preferente klantgerichte kwaliteitsindicatoren. Hierin worden vorderingen gemaakt en 
in 2009 zijn de eerste landelijke gegevens beschikbaar. 
In het kader van een veilige zwangerschap en bevalling werken we mee aan het 
advies aan de minister over hoe in Nederland het aantal sterfgevallen onder pasgebo-
renen en moeders met de helft verlaagd kan worden.
De positie van de zorgconsument op de zorgmarkt is nog niet goed. Het ontbreekt 
hem niet alleen aan informatie, maar ook aan een heldere rechtspositie. De Consu-
mentenbond verspreidt met medewerking van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
meer dan 50.000 specials van de Gezondgids over de rechten van de patiënt, in het 
kader van de campagne ‘Ken uw rechten in de zorg’. Verder lobbyt de Consumenten-
bond voor een goede wettelijke, onafhankelijke en laagdrempelige klachtenproce-
dure en geschillencommissie en voor tweezijdige algemene voorwaarden in de zorg. 
Ook het wettelijk verankeren van afspraken rondom veilige zorg in een consumenten-
wet wordt door ons stevig aangezet. De Wet cliëntrechten zorg is op de valreep terug 
van de Raad van State, waarna deze in 2010 een vervolg krijgt via de Tweede Kamer, 
met als doel het verkrijgen van een goede toerusting van de zorgconsument via 
onder meer een beter klachtrecht en betere keuzemogelijkheden. 

Het onderwerp mededinging in de zorg leidt bij mondzorg en orthodontie tot een 
juridische zaak. Het fors verhogen van de tarieven rondom orthodontie wekt veront-
waardiging onder consumenten die eerder beloofd was dat ze een verdere daling 
van tarieven mochten verwachten. In de aanloop naar vrije tarieven in de mondzorg 
vraagt dit om een stevige inzet van de bond, teneinde een rechtvaardige positie van 
de consument te bedingen. In eerste instantie krijgt de bond geen gelijk bij het Col-
lege van Beroep voor het Bedrijfsleven. De Consumentenbond verwacht dat hierop in 
2010 een vervolg zal komen.
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het gebruik van persoonsgegevens een centrale plaats innemen.
We maken tijdens de hoorzitting van de Eerste Kamer over het EPD onze standpunten 
over aansprakelijkheid en misbruik van persoonsgegevens duidelijk via een position 
paper en geven het belang aan van het behouden van de regie over de eigen per-
soonsgegevens. Tijdens de actie ‘Nationale Afmeldweek’ wordt de consument in staat 
gesteld zich eenvoudig af te melden voor ongewenste verkooptelefoontjes, sms- en 
printreclame. De actie leidt tot veel positieve reacties via de Hyves-pagina van de 
Consumentenbond en via de media. De persoonlijke digitale schaduw, de veelheid 
persoonsinformatie die over iedereen op internet te vinden is, krijgt veel aandacht. Wij 
stellen consumenten in staat meer regie te voeren over de ‘uitwaaierende’ persoons-
gegevens op internet.

De niet-functionerende zelfreguleringafspraken en de daaruit voortvloeiende con-
sumentenklachten over sms-abonnementsdiensten zijn voor ons aanleiding om dit 
probleem opnieuw stevig aan te pakken. Zeker jongeren, maar ook een veel bredere 
groep consumenten, worden op sluwe wijze verleid tot ongevraagde diensten met 
hoge rekeningen achteraf. Tijdens onze actie blijkt dat de schade zelfs in de duizen-
den euro’s kan lopen.
De bond heeft jarenlang intensief gepleit voor het beschermen van de fundamen-
tele vrijheden van consumenten op internet. Het afsluiten van consumenten van het 
net en het criminaliseren van alle consumenten in het kader van een voorgesteld 
downloadverbod gaan de bond te ver. Ook zou handhaven van dit verbod leiden tot 
het continu monitoren van al het internetverkeer van consumenten; een grote en 
ingrijpende inbreuk in de privacy van consumenten. De bond laat zijn stem duidelijk 
horen in lobbytrajecten en met een helder standpuntendocument in de media. Ons 
Twitter-debat hierover (de eerste in zijn soort) leidt tot veel reacties: circa 1800!
De bond komt op voor de belangen van UPC-klanten naar aanleiding van veel klach-
ten over het ‘afknijpen’ van de internetsnelheid. Nadat gesprekken niet tot een gerede 
oplossing lijken te leiden, wordt er een juridische zaak voorbereid. Uiteindelijk lukt het 
de bond om afspraken met UPC in het belang van de consument te maken.
De klachtenafhandeling van een aantal Apple Premium Resellers is in strijd met de 
rechten van consumenten bij koop en garantie, blijkt uit signalen die bij Service & 
Advies binnenkomen. De Consumentenbond start daarom de groepsactie ‘Apple’.

geagendeerd door de Consumentenbond. Onnodig grote hoeveelheden zout in 
kant-en-klare levensmiddelen leiden tot ernstige hart- en vaatproblemen en zijn ver-
antwoordelijk voor duizenden sterfgevallen per jaar. Er komen steeds meer producten 
met een verlaagd zoutgehalte, maar de doelstelling om de zoutinname grootschalig 
te verlagen, wordt niet behaald. Volharden in onze campagne ‘OpZouten!’ blijft nodig 
om de consument te beschermen tegen de gevolgen van te hoge zoutinname via 
voedingsmiddelen.

De bond pleit voor een eenvoudig keuzesysteem op voedingsmiddelen voor de ge-
zonde keuze. Kleurcodering is hierbij essentieel (het verkeerslichtensysteem). Zo is in 
één oogopslag duidelijk of een product veel of weinig vet, zout en suiker bevat. Albert 
Heijn neemt een eerste stap en voert het kleurensysteem, zij het beperkt tot twee 
kleuren, door in het Gezonde Keuze Klavertje-logo.
Ook ons sterk door consumenten gesteunde pleidooi voor calorieaanduiding in 
fastfoodrestaurants krijgt veel media-aandacht. Het onderwerp wordt ook politiek en 
binnen het Convenant Overgewicht geagendeerd.
In het najaar besluit de Consumentenbond niet deel te nemen aan de tweede termijn 
van het Convenant Overgewicht. Bepaalde kernonderwerpen voor de bond als het 
gaat om de aanpak van overgewicht, zoals ongezonde kinderreclame en voedings-
samenstelling en productinformatie, leiden namelijk tot onoverbrugbare tegenstel-
lingen in het maken van plannen en afspraken binnen het convenant. De bond vindt 
dat op deze terreinen te weinig ambitie wordt getoond. 
Internationaal levert de Consumentenbond een belangrijke bijdrage aan de jaarlijkse 
bijeenkomst met de Europese Commissie en de Amerikaanse overheid, de Transat-
lantic Consumer Dialogue, over de onderwerpen zoutreductie, verkeerde vetten en 
etikettering. Ook het onderwerp ongezonde voedingsmarketing richting kinderen 
wordt met behulp van onderzoek van de Consumentenbond internationaal op de 
kaart gezet door Consumers International (zie www.junkfoodgeneration.org).

Digitaal Thuis
In 2009 gaat de campagne ‘Persoonsgegevens’ van start. De campagne trapt af met 
de tien consumentenrechten op het gebied van persoonsgegevens en privacy tijdens 
een succesvol bondssymposium waarin het elektronisch patiëntendossier (EPD) en 
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nauwelijks worden verlaagd of zelfs worden verhoogd in een tijd dat de marktrentes 
en de rente van de Europese Centrale Bank (ECB) dalen; dit blijkt dus een melkkoe 
voor de banken. De Consumentenbond riep banken al eerder op rentevoordeel door 
te geven aan consumenten, omdat de renteverlagingen van de ECB bedoeld zijn om 
economische groei te stimuleren en niet om de bank te spekken. We eisen nu (tijde-
lijke) wettelijke regels om banken tot actie te dwingen. De financiële waakhond AFM 
start een onderzoek naar de werkwijze van banken en verzekeraars bij hypotheken 
met variabele rente en de informatie die zij daarover aan hun klanten verstrekken.
Met de Nederlandse Vereniging van Banken wordt een akkoord bereikt over nieuwe 
Algemene Bank Voorwaarden per 1 november 2009. Hierin is onder andere geregeld 
dat banken klanten op eenvoudige wijze moeten informeren over de hoogte van 
kosten, provisie en tarieven.
Consumenten krijgen extra mogelijkheden om hun rekening te beschermen tegen 
ongewenste incasso’s. De Consumentenbond bereikt met Nederlandse banken 
overeenstemming over extra veiligheidsmaatregelen bij invoering van een Europese 
incasso.
Maar niet alles is gegaan zoals we dat graag hadden gezien. Onze oproep aan de 
financiële sector om transparante en eenvoudige financiële producten op de markt 
te brengen – hypotheken en verzekeringen die consumenten wél begrijpen en waar 
ze écht behoefte aan hebben –  heeft helaas weinig resultaat. En ook ons verzoek aan 
de overheid om bij het bestrijden van de economische crisis vooral te denken aan 
consumentgerichte maatregelen, zoals het stimuleren van de vraag door bijvoorbeeld 
de huizenmarkt weer vlot te trekken via het tijdelijk afschaffen van de overdrachtsbe-
lasting, blijkt aan dovemansoren gericht. 
Op 1 oktober start het Bel-me-niet-register, dat aan het grootste deel van ongewenste 
telefoontjes een einde maakt. De Consumentenbond heeft lang gepleit voor een wet-
telijk register waarbij toezichthouder OPTA kan optreden tegen overtreders.

Europese verkiezingen
In 2009 staat Europa centraal tijdens de Europese verkiezingen. Wij werken samen 
met BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) aan inbreng voor de verkie-
zingsprogramma’s en laten duidelijk de stem van de consument klinken. Velen vragen 
zich af wie de ideale consumentenman/vrouw in Europa is. De Consumentenbond zet 

Naar aanleiding van vele en aanhoudende klachten van leden over de combidienst 
internet/telefonie van Telfort en Ziggo worden harde afspraken gemaakt over het 
oplossen van de problemen.

Financieel
We hebben financieel een bewogen en rumoerig jaar achter de rug, met ‘dank’ aan de 
economische crisis. De Consumentenbond begint 2009 met als eerste bericht ‘Finan-
ciële sector: verbeter uw leven’. Een oproep die ook eind 2009 nog steeds actueel is. 
Maar wel een beetje wrang, gezien wat er daarna allemaal gebeurt.
Het is een jaar waarin de Consumentenbond aan het licht brengt dat de hypotheek-
rente de melkkoe is van de banken, waarin pensioenfondsen herstelplannen moeten 
indienen bij De Nederlandsche Bank, waarin de DSB Bank met veel geraas omvalt en 
er lang onzekerheid is of de spaargarantie €100.000 zal blijven. Gelukkig is dat laatste 
goed afgelopen. En het is een jaar met veel discussie over transparantie van bonussen 
en provisies van financiële dienstverleners. De Consumentenbond heeft zich jaren-
lang hard gemaakt voor een totaal bonusverbod voor tussenpersonen. De minister 
van Financiën kondigt in de Tweede Kamer aan dat er zo’n verbod komt. Vanaf 1 
april 2009 moet een tussenpersoon vertellen hoeveel hij verdient aan de verkoop 
van hypotheken en complexe producten, zoals bijvoorbeeld beleggingsverzekerin-
gen. De tussenpersoon moet de informatie geven voordat de overeenkomst wordt 
gesloten. Doet hij dat niet, dan overtreedt hij de wet. Hiermee komt er een eind aan 
de perverse prikkels in het financiële systeem die verkeerde adviezen of niet-passende 
producten in de hand werken. Financiële tussenpersonen krijgen nu daadwerkelijk de 
kans zich als adviseur van de consument op te stellen.
Er is veel media-aandacht voor de Consumentenbond-visie op DSB, Afab, financiële 
toezichthouders en provisiesysteem, onder meer in Goedemorgen NL, Hart van 
Nederland, NOVA, Pauw&Witteman, Netwerk en RTLZ. Mede op ons aandringen zorgt 
De Nederlandsche Bank ervoor dat een groot deel van de DSB-spaarders vóór de 
kerst zijn spaargeld terugziet. Na gesprekken met de Algemene Pensioen Groep APG 
neemt de Consumentenbond het initiatief voor de ‘Pensioenlijn’. Hierop komen in de 
eerste weken honderden telefoontjes binnen. Ook bezoeken bijna 25.000 mensen de 
website van de Consumentenbond voor financiële informatie.
Diverse Consumentenbond-onderzoeken in 2009 laten zien dat hypotheekrentes 



JAARVERSLAG 200924

Enkele in het oog springende resultaten. 
Met 11 branches wordt een akkoord bereikt over algemene voorwaarden en het 
oprichten van een geschillencommissie. Dat geldt onder meer voor airco, dakbedek-
king, juweliers, autoverhuur, huisdieren, particulier onderwijs, de OV-fiets, zonwering 
en zelfstandige klinieken. Consumenten kunnen nu terecht bij in totaal 44 geschillen-
commissies voor een laagdrempelige, snelle en goedkope geschillenprocedure.

De Consumentenbond ontwikkelt een spel over consumentenrechten bij bijvoor-
beeld koop en garantie, dat aan meer dan 1000 mensen wordt uitgedeeld en met 
tientallen live wordt gespeeld in Amersfoort, Almere en Hilversum. Hiervoor is veel 
mediabelangstelling, waaronder items op de regionale tv.

EU-commissaris Kuneva komt op bezoek om te praten over collectief actierecht en 
een richtlijn consumentenrechten. Consumenten hebben behoefte aan een sterke 
rechtspositie en goede bescherming, zeker in deze tijden van recessie.

De Consumentenbond levert een bijdrage aan een unaniem SER-advies over de 
Richtlijn Consumentenrechten. De bescherming van Europese consumenten is in de 
Europese conceptrichtlijn namelijk onvoldoende.

Reizigers met niet-opgeloste klachten over langdurige vertraging, geannuleerde 
vluchten of instapweigering kunnen vanaf 1 juli 2009 terecht bij de Geschillencom-
missie Luchtvaart.

De Consumentenbond heeft onvoldoende vertrouwen in het landelijke overleg rond 
de invoering van de OV-chipkaart in het stads- en streekvervoer en keert daarom niet 
in dit overleg terug.

De minister van Economische Zaken moet het wetsvoorstel slimme energiemeters 
aanpassen naar aanleiding van een debat in de Eerste Kamer, met name naar aanlei-
ding van vragen van de Consumentenbond over de privacy. Consumenten moeten 
zelf kunnen bepalen of ze wel of niet een slimme energiemeter in huis willen halen, 
vindt de Consumentenbond. Er komt nu een nieuw voorstel waarin consumenten zelf 
de keuze hebben.

daarom een eigen EP-kandidatenmatch op zijn website om consumenten te helpen 
bij het vinden van het antwoord. Meer dan 11.000 consumenten vullen deze EP-
kandidatenmatch in. Verder organiseren wij het Europees Parlement-lijsttrekkersdebat. 
En natuurlijk gebruiken we ook de media om onze kernboodschappen naar voren te 
brengen en onder de aandacht van de kiezers te brengen. 

De Consumentenbond en de (nieuwe) media
De Consumentenbond is in 2009 zeer herkenbaar en zichtbaar in de krant (34 x de 
voorpagina), op de landelijke tv en radio en in het nieuws (13 x NOS-journaal en RTL-
nieuws). Ook wordt in dit jaar de Consumentenbond-Hyves gestart, waar interactie 
met de achterban via nieuwe media centraal staat. Dat blijkt een succes, met ruim 
100.000 bezoeken van consumenten in vier weken. De nieuwe media worden ook 
gebruikt voor het al eerder genoemde landelijke debat via Twitter. Ook dit initiatief 
wordt enthousiast ontvangen: het debat veroorzaakt een storm aan reacties en levert 
zeer bruikbare informatie op over de mening van consumenten over auteursrecht en 
downloaden. En daarnaast participeren we in paneldiscussies, schrijven we ingezon-
den brieven, houden we presentaties op vakcongressen of consumentenbeurzen en 
organiseren we netwerkbijeenkomsten met onze stakeholders.

Andere belangrijke resultaten
Er is maar één vereniging in Nederland die echt opkomt voor de belangen van alle 
consumenten: de Consumentenbond. En ook in 2009 hebben we weer veel voor die 
consument bereikt. Waar relevant in samenwerking met anderen, zoals ROVER, VEMW, 
Vereniging Eigen Huis, NPCF, Nederlandse Hartstichting en Stichting Natuur & Milieu.
Actie voeren, zo nodig ook juridisch, en belangen behartigen – nationaal en binnen 
Europa – op basis van consumentensignalen; dat is in het kort wat we doen. 
Onze lobby richt zich zowel op de nationale en Europese overheden als op de wet-
gever en de toezichthouders, op het nationale en Europese parlement en politieke 
partijen, maar vaak ook op de aanbodkant, de industrie. 
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Officiële overlegorganen
De Consumentenbond neemt deel aan enkele officiële overlegorganen. 
•	 De bond is lid van de SER-Commissie voor Consumentenaangelegenheden, 

waarin ook ondernemersorganisaties (VNO-NCW, MKB-Nederland) en onafhanke-
lijke leden zitting hebben. Deze commissie adviseert regering en parlement over 
consumentenwetgeving. 

•	 De bond zit in de SER-Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ). Deze 
bevordert het overleg tussen ondernemers- en consumentenorganisaties om te 
komen tot evenwichtige tweezijdige algemene voorwaarden, de ‘kleine lettertjes’ 
bij koop- en andere overeenkomsten met consumenten. Bij het evalueren en op-
stellen van de algemene voorwaarden werken we – waar relevant – samen met 
andere consumentenorganisaties als Vereniging Eigen Huis en de ANWB.

•	 De bond neemt deel aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, waarin 
partijen – op verzoek van het ministerie van Financiën en DNB – met elkaar wer-
ken aan een zo efficiënt mogelijk betalingsverkeer in ons land.

•	 De bond participeert in het Maatschappelijk Overleg van de Consumentenauto-
riteit (CA). Hierin komen de resultaten en de prioriteiten van het toezicht door de 
CA ter sprake. Daarnaast wordt er informatie uitgewisseld over bijvoorbeeld de 
activiteiten van het informatieloket ConsuWijzer van de CA, OPTA en NMa.

•	 De bond is lid van het Landelijk Overleg Consumentenorganisaties Openbaar 
Vervoer (LOCOV), een door het ministerie van Verkeer en Waterstaat in het leven 
geroepen overlegorgaan dat adviseert over het openbaar vervoer, bijvoorbeeld 
ten aanzien van de kwaliteit en de tarieven van het spoorvervoer. 

Verder heeft de bond een aantal bestuursfuncties. Zo zitten we in 2009 onder andere 
in het bestuur van:
•	 de Stichting Pensioenkijker, die het pensioenbewustzijn van mensen wil vergro-

ten door onafhankelijke informatie te verstrekken via de website 
         www.pensioenkijker.nl.
•	 de Stichting Reclame Code, waarin ook brancheorganisaties uit de reclame en 

mediawereld deelnemen. De stichting maakt afspraken over reclame-uitingen en 
regelt de faciliteiten voor de Reclame Code Commissie, die klachten behandelt 
over reclame in Nederland.

Stakeholders
De Consumentenbond onderhoudt contacten met allerlei bedrijven, brancheorgani-
saties, toezichthouders, politieke vertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties 
en overheden. In alle gevallen gaat het om open overleg, zonder dat de bond zich 
daarmee verplicht bepaalde standpunten over te nemen.

Zo is het VNO-NCW een partij die met regelmaat zijn opvattingen bij de Consumen-
tenbond naar voren brengt en met wie we formeel en informeel overleggen. Dat 
geldt ook voor brancheorganisaties, zoals de Federatie Nederlandse Levensmiddelen 
Industrie, de ondernemers in de wit- en bruingoedsector, de energiebedrijven, ban-
ken en verzekeraars. Daarnaast zijn er intensieve contacten met politieke vertegen-
woordigers in Den Haag en Brussel.

Ook met diverse overheden onderhoudt de Consumentenbond reguliere contacten. 
Deze zijn vooral bedoeld om de beleidsopvattingen van de overheid te beïnvloeden, 
maar omgekeerd herijkt de bond zijn opvattingen soms op grond van nieuwe of ver-
beterde argumenten van de overheid. Zo spreken we in 2009 met de ministeries van 
Economische Zaken en Justitie over een verbetering van het collectieve actierecht 
om effectiever en efficiënter schade voor consumenten te kunnen verhalen. Ook met 
het ministerie van Financiën is er frequent contact, onder andere over het Europees 
betalingsverkeer, het systeem van beloningen van financiële tussenpersonen en de 
rentetarieven van hypotheken.

We hebben regelmatig contact met verschillende toezichthouders: de Consumen-
tenautoriteit (CA), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank 
(DNB), de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit/Directie Toezicht Energie (NMa/DTe), de Voedsel en Waren 
Autoriteit (VWA) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). We voeren overleg over 
hun toezichtbeleid en de wijze waarop dat ten goede kan komen aan consumenten. 
Verder leggen we specifieke gevallen (klachten) aan de toezichthouders voor ter 
afhandeling. 
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Het aantal vragen via de telefoon is 198.216, een afname ten opzichte van 2008 
(238.802). Het aantal vragen via e-mail blijft gelijk (96.513). Het aantal vragen per post 
is gedaald, van 39.166 in 2008 naar 23.678 in 2009. Bij ongeveer 70% van de klantcon-
tacten gaat het om vragen naar aanleiding van marketingacties, vragen op admi-
nistratief gebied, vragen over de website en vragen van niet-leden. De overige 30% 
betreft advies- en testinformatievragen.

De adviesvragen gaan vaak over communicatie en media (13.200) – vooral telecom-
diensten (7250). In 2009 zijn er ook weer veel vragen over financiële dienstverlening 
(11.300), waaronder levensverzekeringen (2000) en betalen (1500). Verder blijven we 
een veelbezochte vraagbaak op het terrein van huishoudelijke apparaten (2800), 
woninginrichting (4200) en energie en water (4500). 

S&A sluit continu aan bij speerpuntonderwerpen en campagnes, bijvoorbeeld met 
het bieden van relevante informatie en folders aan de leden. In 2009 gaan er 11.000 
folders de deur uit over zorgverzekeringen, overstappen bij internetproviders en pro-
blemen die na de aankoop van een product optreden.

Internationaal
Veel wetgeving die de Nederlandse consument aangaat, komt uit Europa. Daarom 
kijkt de Consumentenbond over de grens en speelt een actieve (bestuurlijke) rol in 
een aantal internationale organisaties. We noemen de belangrijkste.

BEUC
Het Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) is de Europese koepel van 
en voor 43 onafhankelijke nationale consumentenorganisaties uit 31 Europese landen. 
De Consumentenbond zit in de Executive Board (het bestuur) van BEUC. 
Op een aantal thema’s levert de bond experts om BEUC te adviseren en te ondersteu-
nen bij de Europese lobby, zoals bij voedseletikettering, SEPA (Single Euro Payments 
Area, ofwel een uniforme Europese betaalmarkt), mededinging, energie en het col-
lectief actierecht. 
Samen met BEUC en een aantal andere nationale organisaties is de Consumenten-

•	 De Geschillencommissie; de geschillencommissies voor meer dan 40 branches 
doen bindende uitspraken over klachten van consumenten op basis van tweezij-
dige algemene voorwaarden.

Service & Advies
In maart wordt de herinrichting van de afdeling Service & Advies geëvalueerd. Positief 
is dat er sprake is van een hoge mate van efficiency bij het inzetten van personeel. 
Ook is er nu duidelijke inzage in de verkeersstromen telefonie, e-mail en post, 
waardoor deze beter gestuurd kunnen worden en de servicelevels gehaald kunnen 
worden. Dit alles leidt tot een betere bereikbaarheid en kortere wachttijden, waardoor 
de klanttevredenheid stijgt. 

Wel is het zo dat het besluit om van specialisatie af te stappen en van alle medewer-
kers te verwachten dat zij alle soorten vragen kunnen beantwoorden, als problema-
tisch wordt ervaren. Het kost veel inspanning om medewerkers zowel op financieel 
als juridisch gebied te trainen en hen ook algemene klantenservicevragen en vragen 
over de gidsen te laten beantwoorden, terwijl de ruimte voor verdieping bij hen 
ontbreekt. Gezien de diversiteit van de vragen wordt de opgedane kennis slechts 
incidenteel gebruikt. Ook ervaart men dat het accent te veel op kwantiteit is komen te 
liggen, ten koste van de kwaliteit. 

In de zomer wordt een voorstel ontwikkeld voor een aantal wijzigingen in de organi-
satiestructuur, met als doel te komen tot een heldere verdeling van de verschillende 
taken en rollen en meer ruimte voor kwaliteitsborging. De voorgestelde wijzigingen 
worden per 1 januari 2010 doorgevoerd. 

De beoogde servicelevels worden in 2009 ruimschoots gehaald. 80% van de klanten 
krijgt binnen 60 seconden een medewerker aan de telefoon. 89% van de e-mails 
wordt binnen twee dagen na ontvangst beantwoord door de 1e lijn. 
De bereikbaarheid van het S&A-contactcenter is 98% en we scoren gemiddeld 7,7 op 
klanttevredenheid.
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draagt jaarlijks €0,10 per lid bij. Het totaalbedrag wordt aangevuld uit andere bronnen, 
zoals giften en donaties.

In 2009 ondersteunt het Anne Fransenfonds zes projecten:

•	 Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), Peru
         Het project streeft naar exacte weging van producten van lokale markten; een   
        sympathiek doel dat een bijdrage krijgt van €10.000.

•	 National Consumers Forum (NATCOF), Seychelles
         Doel is het introduceren van lespakketten over consumentenrechten voor het    
         basis- en voortgezet onderwijs. Aan dit educatieproject wordt €10.000 toege-
         kend.

•	 Bulgarian National Consumer Association (BNCA), Bulgarije
         Dit project wil het consumentenbewustzijn verbeteren op het gebied van    
         energie- en geldbesparende producten en -maatregelen in huishoudens. Goed   
        voor €6596.

•	 The Protection of Consumers’ Rights (PCR), Armenië
        De aanvragers willen de kwaliteit van het drinkwater in 12 districten verbeteren.  
         Toegekend is €10.000.

•	 Unión de Usuarios y Consumidores, Argentinië
         Met de campagne ‘Supergezonde kinderen’ wil het project workshops over 
        gezonde voeding organiseren voor onderwijzers, en een musical laten uitvoeren   
         over dit onderwerp. Toegekend is €9793.

•	 Consumers Organisation of Macedonia (OPM), Macedonië
         Er wordt steun gevraagd om een prijsvergelijkend onderzoek te houden onder  
         vijf grote supermarkten, ter bevordering van eerlijke concurrentie en 
        consumentenkoopkracht. 
         Toegekend is €9928. 

bond actief lid van de European Consultative Consumer Group (ECCG), het platform van 
de Europese Commissie en het DG Gezondheid en consumenten (SANCO).
Meer informatie over het werk van BEUC in Brussel en Straatsburg is te vinden op 
www.beuc.eu.

CI
Consumers International (CI) is een wereldwijde koepel van 220 consumentenorganisa-
ties in 115 landen. De Consumentenbond was in 1960 een van de founding members 
van CI. 
Belangrijke thema’s van CI zijn het versterken van de stem van consumenten in vooral 
ontwikkelingslanden. Daarnaast richt CI zich op inhoudelijke thema’s als handel en 
mededinging, geneesmiddelen en reclame, veilig voedsel en duurzame consumptie. 
Meer informatie over CI staat op www.consumersinternational.org.

ICRT
International Consumer Research and Testing (ICRT) is een samenwerkingsverband van 
tests publicerende consumentenorganisaties om gezamenlijk onderzoek te doen en 
zo de expertise te bundelen en kosten te besparen (zie ook onder het kopje ‘Interna-
tionale samenwerking’ op pagina 18). In 2009 gaat ICRT nog meer productsoorten 
doorlopend testen en zijn er per product (bijvoorbeeld tv’s) tot wel zeven updates per 
jaar. Dit sluit aan bij de snelle informatiebehoefte op internet. Het onderzoeksproces 
wordt verder verbeterd om de doorlooptijden te verkorten, onder andere door de 
introductie van nieuwe ict-tools.
Meer info over ICRT op www.international-testing.org.

Anne Fransenfonds
Het Anne Fransenfonds (AFF) is een organisatie die zich richt op het versterken van 
consumentenrechten door steun te geven aan startende consumentenorganisaties in 
Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Oost-Europa (niet-EU landen). Dit gebeurt door financi-
ele ondersteuning aan projecten en programma’s die zijn geselecteerd en aanbevolen 
door de overkoepelende internationale organisatie Consumers International (CI).
In het bestuur van het AFF zitten vier leden van de Bondsraad en de directeur van de 
Consumentenbond. De Consumentenbond is de grootste sponsor van het fonds en 
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Ook wordt er al hard gewerkt aan het mogelijk maken van overstapservices om van 
verzekeringsmaatschappij of energieleverancier te wisselen, komt er een groot aantal 
wizards om diensten te vergelijken, wordt er gekeken hoe we gebruikerservaringen 
bij onze tests kunnen gaan inzetten, worden initiatieven voor grassroots lobbys gestart 
en komt er veel meer informatie op de site.

Dat alles zal veel van de organisatie vragen. Het besturingsmodel en de structuur van 
de organisatie zijn onvoldoende toegesneden op deze uitdagingen en op een aantal 
kritische terreinen missen we de juiste expertise en competenties. Daarom start de 
eerste helft van 2010 een omvangrijk transformatieprogramma. 

Om deze activiteiten uit te voeren, is een bedrag van ruim €1,5 mio gereserveerd voor 
strategieprojecten. Daarnaast is binnen de afdelingsbegrotingen een additionele €1 
mio omgebogen ten gunste van activiteiten die voortvloeien uit het strategisch plan. 
We gaan uit van een ledenstand aan het eind van 2010 van 500.000 en een break even 
financieel resultaat.

Toekomst
Al een aantal jaren heeft de Consumentenbond te maken met dalende ledenaantal-
len, waardoor ook onze maatschappelijke positie en de exploitatie onder druk komen 
te staan. De wereld waarin de Consumentenbond zich beweegt, is de afgelopen tien 
jaar ingrijpend veranderd. Niet alleen is het voor mensen minder logisch geworden 
zich via lidmaatschappen aan een vereniging te binden, ook is de bereidheid om te 
betalen voor informatie, die steeds meer gratis op het web te vinden is, afgenomen. 
In 2009 wordt een nieuw strategisch plan vastgesteld dat een antwoord geeft op de 
grote uitdagingen die de Consumentenbond te wachten staan en waarmee we de 
dalende trend willen keren.

Dat willen we doen door in de eerste plaats het lidmaatschap aantrekkelijker te maken 
door niet meer alleen informatie te bieden, maar ook allerlei financiële voordelen, ge-
mak of risicoreductie. Bijvoorbeeld via het aanbieden van kortingen, overstapservices 
en de mogelijkheid om concrete problemen van leden op te lossen. 

In de tweede plaats willen we ook voor niet-leden interessanter worden door veel 
meer een open onlineplatform te worden waar iedereen met consumentenvraag-
stukken terechtkan. We willen met die mensen in dialoog en samen met hen acties 
voeren of problemen oplossen waar zij last van hebben. Op die manier hopen we veel 
meer mensen aan ons te binden, al dan niet via een lidmaatschap. 

En tot slot willen we minder afhankelijk worden van contributies van leden en ook 
alternatieve inkomsten genereren. Dat kan zijn via bijvoorbeeld maandlidmaatschap-
pen of vormen van pay per view, maar ook door clickvergoedingen van webwinkels 
en overstapprovisies van bijvoorbeeld verzekerings- en energiemaatschappijen te 
vragen.

In 2010 beginnen we met de uitvoering van deze plannen. Begin van dat jaar gaat de 
nieuwe website live. Deze is niet alleen qua techniek en navigeerbaarheid verbeterd, 
maar biedt ook meer gratis content, zodat ook niet-leden eerder naar de site zullen 
komen. In de loop van dat jaar zullen verdere verbeteringen volgen.
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4   Goed bestuur bij de Consumentenbond

Goed bestuur (Corporate Governance) staat uiteraard hoog in het vaandel bij de Con-
sumentenbond. De Consumentenbond is een vereniging die statutair gevestigd is in 
Den Haag. Het hoogste orgaan is de Bondsraad, het ‘ledenparlement’, dat bestaat uit 
maximaal honderd gekozen leden van de Consumentenbond. De Raad van Toezicht 
(zeven leden) wordt benoemd door de Bondsraad en houdt toezicht op de Directie. 
Daarnaast functioneert deze raad als klankbord voor de Directie. De Directie wordt 
gevoerd door de algemeen directeur. Hij is verantwoordelijk voor het besturen van de 
organisatie. De algemeen directeur is in vaste dienst van de vereniging.
 
De regels rond de besturing van de Consumentenbond zijn te vinden in de statuten 
(zie www.consumentenbond.nl) en daaruit afgeleide reglementen. Daarin worden 
voor de Bondsraad, de Raad van Toezicht en de Directie de belangrijkste verantwoor-
delijkheden, taken en bevoegdheden in onderlinge samenhang vastgelegd. De code 
van de Commissie-Tabaksblat blijft het richtsnoer. Met andere woorden: transparantie 
en integriteit vormen de belangrijkste toetsstenen. Binnen de Raad van Toezicht is een 
Commissie Goed Bestuur actief, die een herziening van het Directiereglement voorbe-
reidt, die in de loop van het jaar door de Raad van Toezicht is vastgesteld.

4.1   De vereniging

Bondsraad
De Bondsraad is zoals gezegd het ledenparlement van de Consumentenbond en 
bestaat uit maximaal honderd gekozen leden. Statutair is het onder meer de taak van 
de Bondsraad om de Strategienota goed te keuren en de meerjarenraming vast te 
stellen. Het goedkeuren van het gevoerde beleid en het vaststellen van de jaarreke-
ning behoren eveneens tot de verantwoordelijkheden.

Goed bestuur
bij de Consu-
mentenbond
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voor de Consumentenbond. Over deze nieuwe strategie is intensief van gedachten 
gewisseld tussen de Raad van Toezicht en de algemeen directeur. In een extra bonds-
raadsvergadering half december wordt deze nieuwe strategie – voor de jaren 2010 tot 
en met 2012 – unaniem vastgesteld.
Jaarlijks terugkerende onderwerpen tijdens de vergaderingen van de Raad van 
Toezicht zijn het jaarverslag en de jaarrekening, gekoppeld aan het overleg met de ac-
countant, de meerjarenraming voor de jaren 2010-2012 en de jaarplannen voor 2009 
(in januari) en voor 2010 (in december).
Eenmaal per kwartaal bespreekt de Raad van Toezicht de managementrapportage 
van de Directie over de stand van zaken op het bureau. Andere onderwerpen waar-
mee de Raad van Toezicht zich in de loop van het jaar bezighoudt, zijn onder meer: 
de maatregelen die de Consumentenbond neemt om de financiële crisis het hoofd 
te bieden, de benoeming van de nieuwe algemeen directeur, de aanpassing van het 
directiereglement, de vernieuwing van de website, het marketingbudget, de inno-
vatie- en de uitgeefstrategie, het eigen functioneren van de RvT, alsmede het in elke 
vergadering terugkerende agendapunt ‘Verenigingszaken’ (waaronder de RvT-verkie-
zingen). In maart vindt overleg plaats met de voorzitters van de Adviescommissie en 
de Organisatiecommissie van de Bondsraad.

Binnen de Raad van Toezicht functioneren de Commissie Goed Bestuur (betrokken bij 
de aanpassing van het directiereglement), de Remuneratiecommissie, de Commissie 
Werkgever (verantwoordelijk voor de jaarlijkse directiebeoordeling) en de Auditcom-
missie (met bijzondere aandacht voor de financiën van de bond en de risicoanalyse 
op het bureau). Jaarlijks produceert de Raad van Toezicht een Verantwoordingsverslag 
ten behoeve van de Bondsraad.

In de samenstelling van de Raad van Toezicht doen zich in 2009 enkele wijzigingen 
voor. In het voorjaar wordt de vacature van de eerder vertrokken Rob Visser opgevuld 
door Paul Molenaar. In december neemt Harry Fijnaut afscheid na twee volledige 
termijnen van vier jaar; hij wordt opgevolgd door Jozien Bensing. 

De Bondsraad komt in 2009 vier keer plenair bijeen: in januari om de nieuwe directeur 
te benoemen, in april om jaarverslag en jaarrekening 2008 vast te stellen, en in ok-
tober en december om de nieuwe strategie goed te keuren en te voorzien in enkele 
vacatures in de Raad van Toezicht. Aan de bijeenkomsten van april en oktober gaan 
drie regionale bijeenkomsten vooraf: in Eindhoven, Zwolle en Den Haag.

De Bondsraad benoemt uit zijn midden enkele commissies. De Organisatiecommissie 
bereidt de Bondsraadvergadering voor en is verantwoordelijk voor de verkiezing van 
de Bondsraadsleden. In 2009 stelt zij daartoe een Verkiezingscommissie in die vooral 
in 2010 aan het werk zal gaan. De Organisatiecommissie vergadert in 2009 vier keer. 
De Adviescommissie adviseert de Bondsraad over belangrijke inhoudelijke besluiten, 
zoals de vaststelling van de Strategienota en de meerjarenraming. Zij vergadert in 
2009 vijf keer.
De Commissie Verdaasdonk heeft in 2009 geadviseerd over de vrijheid die de Directie 
heeft inzake het afwijken van de vastgestelde begroting.

Daarnaast zijn er discussieavonden, die in 2009 gewijd zijn aan de nieuwe strategie, 
grassroots lobby en de kredietcrisis.

 
Raad van Toezicht
De zeven leden van de Raad van Toezicht (RvT) van de Consumentenbond worden 
gekozen door de Bondsraad. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden 
op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken binnen de bond. 
Daarnaast is de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor het beloningsbeleid voor de 
Directie.

In 2009 komt de Raad van Toezicht negen keer bijeen, waarvan tweemaal in een lan-
gere sessie. Zwaartepunt van de discussies ligt op de voorbereiding, in nauw overleg 
met de in april aangetreden nieuwe algemeen directeur, van een nieuwe strategie 
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staat uit een vast en een variabel deel, een vaste kostenvergoeding en enige emolu-
menten. Aan de Directie zijn geen voorschotten, leningen of garanties verstrekt.

Tot en met 31 maart 2009 is Felix Cohen directeur, waarna Bart Combée het stokje 
heeft overgenomen. In onderstaand overzicht zijn de bedragen opgenomen die ten 
laste van 2009 respectievelijk 2008 zijn gekomen. Het variabele deel is volledig gerela-
teerd aan Felix Cohen. In 2008 heeft dit onder andere te maken met de uitkering van 
de nog openstaande vakantiedagen.

In dezelfde vergadering gaat de Bondsraad unaniem akkoord met de herverkie-
zing van Thom de Graaf tot voorzitter van de Raad van Toezicht (en daarmee van de 
Consumentenbond) en met de verkiezing van Wop de Lange tot vice-voorzitter van 
de Raad van Toezicht.

 

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste jaarlijkse vergoeding. De 
vergoedingen van de voorzitter, de vice-voorzitter en de overige leden bedragen in 
2009 respectievelijk €13.614, €10.891 en €8168. In totaal ontvangen de leden van de 
Raad van Toezicht in 2009 €63.303 (2008: €65.845).

Directie
De Directie is als statutair bestuurder verantwoordelijk voor het besturen van de 
vereniging. Bart Combée is sinds 1 april 2009 algemeen directeur, Felix Cohen was dat 
tot die datum. De algemeen directeur richt zich zowel op de interne organisatie als 
op de externe contacten in binnen- en buitenland. Wekelijks komen de Directie en de 
afdelingshoofden bijeen als Management Team. Het hoofd Ondersteunende Diensten 
heeft, onafhankelijk van de Directie, een rapportageplicht aan de Raad van Toezicht. 
De regels voor het functioneren van de Directie zijn vastgelegd in het Directieregle-
ment, waarvan in 2009 een herziene versie door de Raad van Toezicht wordt 
vastgesteld. 

Het beleid rond de beloning van de Directie is formeel vastgelegd. De beloning be-

Samenstelling Raad van Toezicht per 31-dec-09 Benoemd Termijn tot Herkiesbaar

Thom de Graaf, burgemeester van Nijmegen 2009 2013 Nee

Jozien Bensing, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Utrecht 2009 2013 Ja

Carola Hageman, zelfstandig gevestigd (Carola Hageman Interim Management) 2007 2011 Ja

Arnoud Klerkx, lid Management Team Group ICT, Robeco NV 2007 2011 Ja

Medy van der Laan, zelfstandig interim-bestuurder 2007 2011 Ja

Wop de Lange, oud-lid Hoofddirectie ANWB 2007 2011 Ja

Paul Molenaar, media-ondernemer en -adviseur 2009 2013 Ja

Salaris Directie   (in euro’s) 2009 2008

Vast salaris  142.000  169.000 

Variabel salaris  11.000  65.000 

Pensioenlasten  24.000  29.000 

Sociale lasten  8.000  9.000 

Totaal  185.000  272.000 
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De vaste beloning wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de cao-stijging van de Con-
sumentenbond. Verder ligt de vaste beloning binnen een bandbreedte met een 
minimum- en een maximumgrens. De variabele beloning bedraagt ten hoogste 20% 
van de vaste beloning. De toekenning is afhankelijk van de realisatie van een aantal 
doelstellingen die jaarlijks vooraf worden vastgelegd. De emolumenten bestaan uit 
een leaseauto, een vergoeding voor mobiele-telefoonkosten en een vaste onkosten-
vergoeding. 

De algemeen directeur bekleedt een aantal onbezoldigde functies namens de 
Consumentenbond:
•	 bestuurslid Consumers International;
•	 lid van het bestuur van het Anne Fransenfonds;
•	 lid van het bestuur van de Stichting Reclame Code; 
•	 lid Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer DNB; 
•	 lid van de Raad van Advies CBP (College Bescherming Persoonsgegevens);
•	 lid van de ICRT Board. 

4.2   Integriteit Consumentenbond en medewerkers

Om zijn onafhankelijkheid te garanderen hanteert de Consumentenbond strikte 
financieringsregels. De inkomsten mogen nooit in tegenspraak zijn met de kern-
waarden. De bond accepteert geen geld van organisaties waarvan hij producten of 
diensten onderzoekt.

Gedragscode
De Consumentenbond hanteert een gedragscode met als motto ‘Voor een fles wijn 
verkoopt men zijn ziel niet aan de duivel’. De gedragscode gaat over het aannemen 
van giften, het bekleden van nevenfuncties, geheimhouding en het gebruik van 
eigendommen van de Consumentenbond. De kern van de gedragscode is openheid 
over handel en wandel, en eigen verantwoordelijkheid.

Klokkenluidersregeling
De Consumentenbond kent een klokkenluidersregeling. Deze is bedoeld om een 
veilige omgeving te creëren waarin het mogelijk is eventuele misstanden bespreek-
baar te maken op de juiste plekken. De regeling wijst een boodschapper de juiste 
weg en beschermt hem. Wanneer een medewerker vermoedt dat er sprake is van een 
misstand, kan hij daarvan melding maken bij zijn direct leidinggevende, een hogere 
leidinggevende of een vertrouwenspersoon. Jaarlijks rapporteert de vertrouwensper-
soon aan de Raad van Toezicht, de Directie en de Ondernemingsraad. Er wordt in 2009 
geen gebruikgemaakt van de klokkenluidersregeling.

Vertrouwenspersonen
In 2009 doen vijf medewerkers een beroep op een van de twee vertrouwensperso-
nen binnen de Consumentenbond. In geen van de gevallen leidt dit tot een formele 
klacht in de zin van het individuele klachtrecht. In de meeste gevallen wordt een 
oplossing gevonden voor de problematiek in een of meer gesprekken met de 
betrokkenen.

4.3   Risicobeheer

Ook de Consumentenbond heeft, net als iedere andere organisatie, te maken met 
risico’s van verschillende aard en grootte. Deze kunnen onder meer te maken hebben 
met de bedrijfsvoering of met externe factoren. 

Om de risico’s zo goed mogelijk te beheersen, vindt er jaarlijks een inventarisatie 
plaats, dus ook in 2009. Ieder lid van het Management Team voert een risico-inventa-
risatie uit binnen de eigen afdeling. Hierover wordt gerapporteerd aan de Raad van 
Toezicht. Het is de bedoeling dat deze inventarisatie jaarlijks wordt bijgewerkt. Het 
uitgangspunt daarbij blijft dat alle belangrijke bedrijfsprocessen binnen de organisatie 
op mogelijke bedreigingen worden getoetst. De risico’s worden bepaald en van laag 
tot hoog gecategoriseerd en in de bestaande lijst aangepast. Hoge risico’s krijgen 
extra aandacht. 
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In 2009 gaan we over tot de aanschaf van een gebouwbeheersysteem. Hiermee zijn 
we in staat om de luchtbehandeling in het hele gebouw te monitoren en digitaal aan 
te sturen. Doordat we nu kunnen zien wanneer bepaalde schakelingen opstarten, zo-
als bijvoorbeeld de stoombevochtigers, of hoe laat het gebouw verwarmd gaat wor-
den, zijn we in staat deze tijden beter af te stemmen op de situatie van dat moment. 

Ook hebben we in 2009 opdracht verstrekt voor de plaatsing van nieuwe 
kilowatt(kWa)-uurmeters. Met deze nieuwe generatie meters kunnen we per dag op 
ieder gewenst moment zien wat het stroomverbruik binnen het gebouw of zelfs per 
verdiepingsdeel is. Uitschieters (piekverbruik) beïnvloeden de energiekosten in nega-
tieve zin. Deze kunnen we straks in de gaten houden en waar nodig bijsturen.

Daarnaast doet de bond aan afvalscheiding (waaronder papier, glas, klein chemisch 
afval en restafval), maar ook aan de beperking van de afvalstroom. Een voorbeeld in 
de dagelijkse praktijk is de aanvulling van de voorraadkasten met kantoormiddelen 
die door een extern bedrijf gevuld worden. Wat je niet binnenkrijgt in de vorm van 
verpakkingen hoeft er namelijk ook niet uit.

Dankzij genoemde maatregelen verwachten we behoorlijke besparingen qua ener-
gieverbruik op jaarbasis te realiseren.

De Consumentenbond overweegt om in 2010 en daarna verdere besparingen door 
te voeren. Daarbij denken we onder andere aan het plaatsen van bewegingsmelders 
voor verlichting in de trappenhuizen en fietsenkelder, en de overstap naar een ander 
type, energiezuinigere, verlichting. 

Ook de Auditcommissie van de Raad van Toezicht voert met enige regelmaat audits 
uit. In 2009 verricht ze een audit naar het interne proces van voorbereiding van de 
begroting 2010. De commissie stelt vast dat het begrotingsproces in technische zin 
goed wordt beheerst en acht meer aandacht voor de strategische keuzes en dilem-
ma’s aan het begin van en tijdens het begrotingsproces wenselijk.

Naar aanleiding van een eerdere audit wordt in 2009 een rapport uitgebracht aan de 
Raad van Toezicht over de optimalisering van het proces van onderzoek tot en met 
publicatie.

Voor 2010 is een nieuwe kick-off gepland in het Management Team: onder eind-
verantwoordelijkheid van de directeur laat elk lid van het Management Team een 
risico-inventarisatie uitvoeren binnen de eigen afdeling. De controller zal dit proces 
coördineren, faciliteren en ondersteunen.

Ten slotte blijven voor de financiële besturing en beheersing de jaarlijkse budget-
ronde, het jaarplan, de rolling forecasts per kwartaal en de maandelijkse management-
informatie van belang. Op het financieel beheer is het treasurystatuut van toepassing. 
Gezien het recente rumoer op bancair gebied zal er in 2010 gekeken worden in 
hoeverre het spreiden van risico’s met betrekking tot het onderbrengen van liquide 
middelen een issue is. 

4.4   Milieubeleid

De Consumentenbond heeft aandacht voor het milieu. Het gebouw, dat in 1995 is op-
geleverd, is zo milieuvriendelijk mogelijk gebouwd en bij alle aanpassingen hanteren 
we richtlijnen voor duurzaam verbruik van middelen. Verder doen we aan afvalschei-
ding van papier, glas, klein chemisch afval en restafval. Ook wordt de afvalstroom zo 
veel mogelijk beperkt.

 

Verbruik grondstoffen 2009 2008 2007 2006 2005

Warmte (Gjoule x 1000)  1.836  2.697  2.790  2.490  1.944 

Elektra (kWh x 1000)  1.104  832  882  1.016  1.125 

Water (m3)  3.252  3.172  3.753  4.014  3.006 
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5   Personeel en organisatie

In april treedt Bart Combée aan als nieuwe algemeen directeur van de Consumen-
tenbond. Hij begint voortvarend met de herziening van de organisatiestrategie en 
betrekt hierbij alle medewerkers. Dit levert uiteindelijk een nieuwe koers op die van 
ons allen is en waar wij ons met zijn allen voor zullen inzetten. 

Een nieuwe strategie betekent dat er vervolgens gekeken moet worden in hoeverre 
de organisatiestructuur in haar huidige vorm toegerust is op de realisatie van de 
nieuwe doelstellingen. In het najaar wordt daarom gestart met een transformatiepro-
ces naar een nieuwe organisatiestructuur die het mogelijk maakt dat de klant nog 
centraler komt te staan en die ons in staat stelt met behulp van de nodige flexibiliteit 
en innovatievermogen slagvaardig te werk te gaan. 
 
Naast het begeleiden van bovengenoemde veranderingen schenkt de afdeling 
Personeel & Organisatie (P&O) in 2009 veel aandacht aan het ziekteverzuim. Met name 
de dreiging van de Mexicaanse griep noodzaakt ons om verschillende voorzorgsmaat-
regelen te treffen. Ook worden er een risico-inventarisatie en -evaluatie gehouden en 
stellen wij een preventiemedewerker aan.
Binnen ons personeelsbestand is er dit jaar veel minder verloop dan in voorgaande 
jaren. De veranderende situatie op de arbeidsmarkt ligt hieraan ten grondslag en 
zorgt er verder voor dat het werven van gekwalificeerd personeel makkelijker is. Ook 
de ontwikkeling en inzetbaarheid van de medewerkers krijgen de nodige aandacht. 
Naast het opzetten van een intern opleidingsprogramma vinden er deze zomer voor 
het eerst loopbaangesprekken plaats en gaan medewerkers aan de slag met het 
uitstippelen van hun loopbaan(-ontwikkeling) via het opstellen van een persoonlijk 
ontwikkelplan.

Personeel
en organisatie
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In 2009 treden er 43 personen in dienst bij de Consumentenbond, waarvan er op 1 
januari 2010 nog 36 bij de organisatie werkzaam zijn.

In de loop van het jaar verlaten 35 medewerkers de Consumentenbond. Van hen 
hebben 19 een contract voor bepaalde tijd. Zij vertrekken om privéredenen op 

5.1   Organisatiestructuur

De organisatie ziet er op 31 december 2009 als volgt uit:

 
5.2   In-, door- en uitstroom

In 2009 is het aantal wisselingen in het personeelsbestand fors lager dan in voorgaan-
de jaren. Dit hangt voor een deel samen met de kredietcrisis en de gevolgen daarvan 
voor de arbeidsmarkt. Maar ook lijkt het erop dat medewerkers blijven, omdat ze 
geïnspireerd raken doordat ze kunnen bijdragen aan de nieuwe koers van de 
Consumentenbond. 

 

Raad van Toezicht

Bondsraad

Algemeen directeur
Bart Combée

Uitgeverij

Gerjan Huis 
in ‘t Veld

Onderzoek

Tineke 
van Eerden a.i.

Content-
management 

Berit 
Sluyters

Bedrijfsjurist

Leo 
Willigenburg

Maatschappelijke
Belangen- 

behartiging

Bart Combée
 

Service & Advies 

Brenda van
Wegen a.i.

Marketing

Lex 
Liebrechts

Personeel &
Organisatie 

Brenda 
van Wegen

Ondersteunende
Diensten

Koos 
van Brecht

ICT

Xander
van Luijk
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Een kwart van de werkzaamheden binnen de Consumentenbond wordt verricht op 
mbo-niveau. Het gaat hier vooral om ondersteunende taken. Bijna de helft van de 
functies vereist een hbo- of hbo-plusniveau. Het gaat dan vooral om redactioneel 
werk en werk op het gebied van onderzoek en ledenadvisering, en de zwaardere 
staffuncties. Eenderde van de medewerkers werkt op academisch niveau. Zij doen 
onderzoek, zijn bezig met externe beleidsontwikkeling en -uitvoering, of zijn belast 
met managementtaken. In de managementfuncties zien we een andere verhouding 
tussen mannen en vrouwen dan bij het overkoepelend gemiddelde.

eigen verzoek of omdat in de loop van de kennismakingsperiode de medewerker dan 
wel de bond concludeert dat voortzetting van het dienstverband niet wenselijk is. 
Van de 16 vertrekkende medewerkers met een vast dienstverband gaan er 2 met pen-
sioen. Van 4 medewerkers wordt het dienstverband op initiatief van de Consumenten-
bond ontbonden. In totaal nemen 10 medewerkers zelf ontslag.

Binnen de Consumentenbond stromen er 10 medewerkers door naar een andere 
functie. Deze overstappers vullen voor het overgrote deel reguliere vacatures in. 

In 2009 lopen 6 studenten stage bij de Consumentenbond.

 

5.3   Huidige bezetting

Op 1 januari 2010 telt de Consumentenbond 250 medewerkers: 104 mannen en 146 
vrouwen. Van alle medewerkers werken er 197 parttime, minder dan 40 uur per week. 
De totale bezetting per 1 januari 2010 bedraagt 205,45 fulltime equivalenten (fte). 
Gemiddeld over 2009 is de bezetting 201 fte.

In het overzicht van het aantal dienstjaren valt op dat 49% van de medewerkers korter 
dan vijf jaar in dienst is en 70% minder dan tien jaar. In een kennisorganisatie die ook 
intern continu vernieuwingen doormaakt, is het erg belangrijk dat er jonge instroom 
is. Van de medewerkers die meer dan tien jaar werkzaam zijn bij de bond (30%) wordt 
een grote veranderingsbereidheid verwacht. De bond begeleidt de medewerkers 
hierbij door onder andere een intern opleidingsprogramma en loopbaanbegeleiding 
aan te bieden. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers bij de Consumentenbond 
is in 2009 41 jaar. 

Personeelsverloop 2009

Aantal medewerkers op 1 januari 2009 242

Uit dienst 35

In dienst 43

Aantal medewerkers op 1 januari 2010 250

Verdeling medewerkers naar leeftijd 2009 2008 2007

t/m 25 12 14 8

26 - 30 30 38 41

31 - 35 49 43 46

36 - 40 35 33 39

41 - 45 44 36 32

46 - 50 20 21 33

51 - 55 25 27 22

56 - 60 21 19 22

60+ 14 11 11

Verdeling aantal dienstjaren 2009 2008 2007

<1 36 42 30

1 - 5 87 70 71

5 - 10 52 55 69

10 - 20 29 29 34

20 - 30 26 29 34

> 30 20 17 16
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Verdeling medewerkers naar opleidingsniveau 2009 2008 2007

Aantal medewerkers op MBO-niveau 28% 30% 21%

- waarvan mannen 23% 19% 27%

- waarvan vrouwen 77% 81% 73%

Aantal medewerkers op HBO-niveau 33% 29% 38%

- waarvan mannen 55% 49% 45%

- waarvan vrouwen 45% 51% 55%

Aantal medewerkers op WO-niveau 39% 41% 41%

- waarvan mannen 44% 44% 58%

- waarvan vrouwen 56% 56% 42%

Verdeling functies naar opleidingsniveau 2009 2008 2007

Aantal functies op MBO-niveau 25% 24% 25%

- waarvan mannen 24% 24% 21%

- waarvan vrouwen 76% 76% 79%

Aantal functies op HBO-niveau 41% 41% 46%

- waarvan mannen 38% 37% 41%

- waarvan vrouwen 62% 63% 59%

Aantal functies op WO-niveau 34% 35% 29%

- waarvan mannen 48% 48% 53%

- waarvan vrouwen 52% 52% 47%

Kengetallen

Gemiddeld aantal fte’s 201

Gemiddeld aantal medewerkers 249

Ziekteverzuim totaal 3,7%

Saldo in- en uitstroom WAO/WIA 0

Percentage verloop 14%

Tevredenheid personeel 7,2

Percentage parttimers 79%

Verhouding man/vrouw 42 / 58

Percentage opleidingsbudget t.o.v. loonsom 1,80%
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5.4   Beleid, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden

In 2009 besteedt de Consumentenbond in het bijzonder aandacht aan de volgende 
zaken.

Verzuimaanpak
De verzuimprotocollen worden scherp nageleefd en de leidinggevenden verzorgen 
zelf de ziek- en betermeldingen. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de 
ontwikkelingen van het ziekteverzuim; de verzuimcijfers worden daarom nauwlettend 
gevolgd en maandelijks binnen het Management Team besproken. Ook de leiding-
gevenden ontvangen maandelijks een rapportage over de verzuimcijfers binnen hun 
afdeling en in dezelfde frequentie verschijnt er een stukje over dit onderwerp op het 
intranet. Met zieke medewerkers is continu contact en samen met hen wordt naar 
reïntegratiemogelijkheden gezocht. Door deze en andere maatregelen komt het ver-
zuim in 2009 uit op 3,7%. De meldingsfrequentie per medewerker is 1,79.

Personeelstevredenheid
In 2009 voeren we opnieuw een onderzoek uit naar de tevredenheid onder het perso-
neel. Ongeveer 182 medewerkers vullen het vragenformulier in; een respons van 73%. 
Met het cijfer 7,2 voor de algemene werksituatie is de uitkomst hoger dan in 2008 
(6,9). De scores op alle onderwerpen zijn ten minste gelijkgebleven of gestegen. De 
hoogste scores krijgen onderwerpen als ‘werksfeer’ en ‘inhoud van het werk’. Net zoals 
vorige jaren levert ‘onderlinge verhoudingen’ de meeste discussie op. Wij verwachten 
echter dat met het transformatieproces een aantal knelpunten zal worden opgelost. 

Telewerken
In 2009 kunnen medewerkers voor het eerst een beroep doen op de regeling telewer-
ken. Hiermee treedt een langgekoesterde wens in werking. De bond wil als werkgever 
graag met deze ontwikkeling meegaan; de eerste ervaringen zijn positief. In de loop 
van 2009 wordt de regeling geëvalueerd en doet P&O een voorstel om de voorwaar-
den te versoepelen. Dit gaat de Ondernemingsraad echter nog niet ver genoeg en de 
OR doet een tegenvoorstel. In ieder geval maakt telewerken nu een vast onderdeel 
uit van onze werkwijze en is het een kwestie van tijd voordat we hiervoor de beste 
omstandigheden hebben ontwikkeld.

Cao
Met ingang van 1 juni 2009 is een nieuwe cao van kracht. Deze cao heeft een looptijd 
van twee jaar.

5.5   Medezeggenschap

De Ondernemingsraad overlegt maandelijks met de Directie en het hoofd P&O. Be-
langrijke onderwerpen in 2009 zijn:

•	 voordracht van de nieuwe algemeen directeur;
•	 vaststelling van de collectieve bonus;
•	 wijzigingen in de organisatiestructuur van de afdeling S&A;
•	 beëindiging samenwerking co-sourcepartner van de afdeling S&A;
•	 Strategisch Plan 2010 – 2013 en 
•	 diverse instemmingsverzoeken over aanpassingen in de regeling telewerken, de 

raamregeling e-mail en internetgebruik, de sollicitatiecode en aanstelling van de 
preventiemedewerker. 

Tweemaal per jaar woont een delegatie van de Raad van Toezicht deze vergadering 
bij.
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Hier volgen eerst de balans en de staat van baten en lasten. Daarna presenteren we 
de waarderingsgrondslagen en toelichtingen.
 

 

Jaarrekening 2009

6.1 Balans per 31 december (vóór resultaatbestemming)
6.2 Staat van baten en lasten 
6.3 Waarderingsgrondslagen
6.4 Resultaatbepalingsgrondslagen
6.5 Toelichting op de balans
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Balans per 31 december   (in duizenden euro’s)

Activa 2009 2008

Vaste Activa

Immateriële vaste activa 558 0

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouw en terrein 8.460 8.659

Overige vaste bedrijfsmiddelen 1.053 1.539

Activa in uitvoering 65 129

9.578 10.327

Financiële vaste activa

Deelnemingen 18 18

Vordering latente belasting 502 458

520 476

Vlottende Activa

Voorraden 49 47

Vorderingen

Debiteuren 840 973

Belastingen en sociale premies 165 455

Overige vorderingen 1.257 511

Overlopende activa 549 662

2.811 2.601

Liquide middelen 22.773 20.954

Totaal activa 36.289 34.405

6.1   Balans per 31 december (vóór resultaatbestemming)
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Balans per 31 december   (in duizenden euro’s)

Passiva 2009 2008

Eigen vermogen

Algemene reserve 6.691 7.650

Wettelijke reserve 558 0

Onverdeeld resultaat 561 -401

7.810 7.249

Voorzieningen

60-plusregeling 2.165 1.973

Schuld latente belasting 92

Pensioen 197 0

2.454 1.973

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 1.345 2.381

Belastingen en sociale premies 706 593

Vooruit ontvangen contributies 20.091 19.417

Overige schulden en overlopende passiva 3.883 2.792

26.025 25.183

Totaal passiva 36.289 34.405
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6.2   Staat van baten en lasten 

  

In 2009 en 2008 zijn er geen rechtstreekse toevoegingen en onttrekkingen aan het ei-
gen vermogen, waardoor het resultaat na belastingen gelijk is aan het totaalresultaat.

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

2009 2008

Contributie 26.184 25.619

Diverse producten 7.165 6.999

Activiteiten voor derden 1.109 619

Overige bedrijfsopbrengsten 655 887

Som der bedrijfsopbrengsten 35.113 34.124

Personeelskosten 16.837 15.587

Afschrijvingen 1.146 1.132

Overige bedrijfskosten 16.744 18.358

Som der bedrijfslasten 34.727 35.077

Bedrijfsresultaat 386 -953

Rentebaten 361 630

Rentelasten -49 -75

Overige financiële lasten 0 0

Uitkomst financiële baten en lasten  312 555

Resultaat voor belastingen 698 -398

Belastingen -137 -3

Resultaat na belastingen 561 -401
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Immateriële vaste activa
Ontwikkelingskosten worden geactiveerd voor zover deze betrekking hebben op 
commercieel haalbaar geachte projecten en worden gewaardeerd tegen verkrij-
gingsprijs. De geactiveerde kosten worden na beëindiging van de ontwikkelingsfase 
afgeschreven over de verwachte gebruiksduur, welke 2 jaar bedraagt. De afschrijving 
vindt plaats volgens de lineaire methode. 
De kosten voor onderzoek en de overige kosten voor ontwikkeling worden ten laste 
van het resultaat gebracht in de periode waarin deze zijn gemaakt.
Voor het nog niet afgeschreven deel van de geactiveerde ontwikkelingskosten wordt 
een wettelijke reserve gevormd.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa nemen we op tegen de historische kostprijs van de investe-
ringen. Een uitzondering geldt voor het bedrijfsgebouw op het Enthovenplein. Daar 
brengen we de boekwinst op de verkoop van het vorige bedrijfsgebouw in minde-
ring op de historische kostprijs. 
‘Bedrijfsgebouw en terrein’ heeft betrekking op het kantoorpand dat we eind 1995 
in gebruiknamen. Het gebouw schrijven we af in 30 jaar. De grond is verkregen in eeu-
wigdurende erfpacht. Hierover schrijven we niet af. 
De onder ‘Overige vaste bedrijfsmiddelen’ opgenomen machines, auto’s, inventarissen 
en computerapparatuur zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen verminderd met 
lineaire afschrijvingen. De afschrijvingstermijnen variëren van 3 tot 30 jaar, afhankelijk 
van de economische gebruiksduur. 
Gekochte computerprogrammatuur is opgenomen tegen verkrijgingsprijzen. De 
afschrijvingstermijn van computerprogrammatuur bedraagt 2, 3 of 5 jaar, afhankelijk 
van de economische gebruiksduur. 
Vaste activa met een verkrijgingsprijs lager dan €1000 worden direct ten laste van het 
resultaat gebracht. Activa in uitvoering worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 
en hierop wordt in het lopend boekjaar niet afgeschreven.

 6.3   Waarderingsgrondslagen

Algemeen
De Consumentenbond, gevestigd op het Enthovenplein 1 te Den Haag, gaat bij het 
opstellen van zijn jaarrekening uit van de wettelijke bepalingen voor jaarrekeningen, 
zoals vastgelegd in titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De jaarrekening 
wordt gepresenteerd in euro’s. De grondslagen die worden toegepast voor de waar-
dering van de activa en passiva en de resultaatbepalingen zijn gebaseerd op histori-
sche kosten.

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

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, 
handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de 
eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Na de eerste opname worden financiële 
instrumenten gewaardeerd tegen (geamortiseerde) kostprijs op basis van de effectie-
ve-rentemethode. Deze komt voor de vereniging overeen met de nominale waarde, 
tenzij anders vermeld.

Omrekening vreemde valuta
De uit transacties in vreemde valuta voortvloeiende kosten en opbrengsten of vorde-
ringen en schulden rekenen we om tegen de koers per transactie- of balansdatum. 
Koersverschillen brengen we ten gunste respectievelijk ten laste van de staat van 
baten en lasten onder de financiële baten of lasten.
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Financiële vaste activa
Deelnemingen waarbij we invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid 
kunnen uitoefenen, waarderen we volgens de vermogensmutatiemethode op basis 
van de nettovermogenswaarde. 
Deelnemingen waarbij we geen invloed van betekenis hebben, waarderen we op de 
verkrijgingsprijs, eventueel verminderd met een voorziening voor duurzame waarde-
vermindering. 
Omdat Contoer BV in 2009 geen activiteiten verricht, stellen we geen geconsolideer-
de balans en ook geen geconsolideerde staat van baten en lasten over 2009 op. Deze 
zouden materieel gelijk zijn aan de enkelvoudige balans en staat van baten en lasten.

Latente belastingen
Latente belastingposities zijn opgenomen voor belastbare tijdelijke verschillen tussen 
commerciële en fiscale boekwaarden. 
De latente belastingen worden berekend op basis van het toepasselijke belastingta-
rief. Het percentage vennootschapsbelasting in verband met de latente belastingpo-
sitie waarderen we op 15%, uitgaande van de termijn waarop we de inning van de 
latente vennootschapsbelasting verwachten.

Materieel vast actief Waarderingsgrondslag Afschrijvingstermijn

Terrein   Historische kostprijs  Geen

   van de investering

Bedrijfsgebouw  Historische kostprijs  30 jaar

   van de investering minus

   de boekwinst op de 

   verkoop van het vorige 

   bedrijfsgebouw

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

   lineaire afschrijving  economische gebruiksduur

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

   lineaire afschrijvingen  economische gebruiksduur

Duurzame waardevermindering of vervreemding van vaste activa 
Activa met een lange levensduur worden beoordeeld op duurzame waardeverminde-
ringen wanneer zich wijzigingen of omstandigheden voordoen die doen vermoeden 
dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdien-
mogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van 
een actief te vergelijken met de toekomstige nettokasstromen die het actief naar 
verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de 
geschatte toekomstige nettokasstroom, wordt een bedrag voor impairment ten laste 
van het resultaat geboekt voor het verschil tussen de boekwaarde en de actuele 
waarde van het actief. Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen 
boekwaarde of lagere actuele waarde, onder aftrek van verkoopkosten.

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

Vorderingen 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, 
inclusief de transactiekosten. Na eerste verwerking worden vorderingen gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. Aangezien geen sprake is van agio of disagio en 
transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de 
vorderingen. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op 
de boekwaarde van de vordering, waarvan een betrouwbare schatting kan worden 
gemaakt.

Liquide middelen
We waarderen liquide middelen tegen de nominale waarde. Tenzij anders vermeld, 
staan deze vrij ter beschikking.

Voorzieningen
Voorzieningen nemen we op wanneer sprake is van een in rechte afdwingbare of fei-
telijke verplichting als gevolg van een gebeurtenis in het verleden en het waarschijn-



57

de lage dekkingsgraad per ultimo 2008. Onderdeel van het herstelplan is de afspraak 
gemaakt tijdens de cao-onderhandelingen met de vakbond dat werkgever en werk-
nemer vanaf 1 juni 2009, voor een periode van 3 jaar, beide 1% extra pensioenpremie 
betalen. Er zijn verder geen additionele verplichtingen voor de Consumentenbond.

De dekkingsgraad ultimo 2009 is berekend rekening houdend met de actuele ontwik-
kelingen van de stijging van de levensverwachting, 108,1%.

Het risico van de pensioenregeling ligt volledig bij de deelnemers. Op de pensioenen 
is een voorwaardelijke indexatie van toepassing.

lijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig 
is waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Voorziening 60-plusregeling
De voorziening 60-plusregeling is bestemd voor betaalde arbeidstijdverkorting voor 
medewerkers vanaf het boekjaar waarin zij 60 worden. Deze voorziening is actuarieel 
berekend.

Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans waarderen we tegen de nominale waarde, waarbij 
eventuele bedragen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de koers per balansda-
tum.

Pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de 
over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover 
de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor 
een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de 
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 voorzie-
ning opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het 
fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die 
verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de 
verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additio-
nele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst 
met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete 
of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd 
tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.

Het pensioen van de Consumentenbond is ondergebracht bij de Stichting Pensioen-
fonds Consumentenbond. In 2009 is een herstelplan van kracht geworden vanwege 
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6.4   Resultaatbepalingsgrondslagen

De resultaten zijn bepaald op basis van verkrijgingsprijzen, waarbij we de baten en 
lasten toerekenen aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Onder de baten vallen 
de op het jaar betrekking hebbende contributieontvangsten en de in het jaar gele-
verde 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 toekom-
stige voordelen naar de Consumentenbond zullen toevloeien en dat deze voordelen 
betrouwbaar kunnen worden geschat.

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

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

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

6.5  Toelichting op de balans

6.5.1  Immateriële vaste activa

 

De geactiveerde ontwikkelingskosten betreffen extern gegenereerde immateriële 
vaste activa en hebben betrekking op de ontwikkeling van de nieuwe website. De 
website is per 1 februari 2010 in gebruik genomen en de website wordt in 2 jaar 
lineair afgeschreven.

Ten laste van het resultaat van dit boekjaar gebrachte kosten voor onderzoek inzake 
de nieuwe website bedragen €120.000.

Immateriële vaste activa   (in duizenden euro’s) Ontwikkelingskosten

Boekwaarde 1 januari 2009 0

Investeringen 558

Afschrijving 2009 0

Aanschafwaarde 31 december 2009 558

Cumulatieve afschrijving tot en met 31 december 2009 0

Boekwaarde 31 december 2009 558
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latiesysteem. In 2009 zijn de activa geïnventariseerd en dit heeft geresulteerd in een 
mutatie op de regels desinvesteringen en afschrijving desinvesteringen.

De boekwinst die is ontstaan bij de verkoop van het gebouw op het Leeghwaterplein 
aan de Gemeente Den Haag in 1993 is in mindering gebracht op de historische kost-
prijs van de investering in de nieuwbouw op het Enthovenplein in 1995.

De investeringen in overige vaste bedrijfsmiddelen hebben grotendeels betrekking 
op hardware en software. De investering bij bedrijfsgebouw en terrein heeft grotend-
eels te maken met de aanschaf van nieuwe regelkasten (€94.000) voor het koelinstal-

6.5.2  Materiële vaste activa

 
Materiële vaste activa   (in duizenden euro’s)                                                                                              

Bedrijfsgebouw en                                  
         terrein

Overige vaste
bedrijfsmiddelen

Activa in
uitvoering Totaal

Boekwaarde 1 januari 2009 8.659 1.539 129 10.327

Investeringen 249 212 65 526

Desinvesteringen 0 -1.118 -129 -1.247

Afschrijving desinvestering 0 1.118 0 1.118

Afschrijving 2009 -448 -698 0 -1.146

Aanschafwaarde 31 december 2009 13.393 5.730 65 19.188

Cumulatieve afschrijving tot en met 31 december 2009 -4.933 -4.677 0 -9.610

Boekwaarde 31 december 2009 8.460 1.053 65 9.578

Cumulatieve afschrijving tot en met 31 december 2009 4.933 4.677 0 9.610

Boekwinst Leeghwaterplein 953 0 0 953

Cumulatieve aanschafwaarde per 31 december 2009 14.346 5.730 65 20.141
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6.5.3  Financiële vaste activa

Deelnemingen
Ultimo 2009 houdt de Consumentenbond de volgende belangen:
•	 100% van de aandelen Contoer BV, statutair gevestigd te Den Haag. In Contoer 

BV vinden in 2009 geen activiteiten plaats. 
•	 11% van de aandelen van International Consumer Research and Testing Ltd. (ICRT), 

statutair gevestigd in Londen, Engeland. Naar aanleiding van de resultaten in de 
laatste jaren waarderen wij deze deelneming af tot nihil.

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

 De latentie wordt gewaardeerd op basis van een belastingdruk van 15%.

6.5.4  Voorraden

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

6.5.5  Vorderingen

Op de uitstaande debiteuren ontvangen we tot en met 5 februari 2010 een bedrag 
van €455.000. Voor de lidmaatschappen en abonnementen ontvangen we €421.000 
en voor de overige posten €34.000.

Belastingen en sociale premies
Deze vordering heeft voornamelijk betrekking op nog te vorderen btw (aangifte 
december 2009). De afname van de vordering belastingen en sociale premies wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de aangifte btw over november die in 2009 voor 
balansdatum is ontvangen.

Overlopende activa
Het saldo ultimo 2009 bestaat uit vooruitbetaalde kosten voor 2010.

Overige vorderingen
De overige vorderingen betreffen voornamelijk nog te factureren bedragen aan 
externe opdrachtgevers, waaronder ministeries (€1.106.000). Door toename van het 
aantal langlopende projecten is deze vordering toegenomen. Daarnaast registreren 
we hier de depotbedragen van de TNT-groep (€5000). In 2009 heeft TNT €65.000 uit 
het depot teruggestort. Een ander deel van de overige vorderingen betreft nog te 
ontvangen rente over de liquide middelen (€128.000).

Latente belastingvordering (in duizenden euro’s)

Saldo per 31 december 2009 2008

Waardering tijdelijke verschillen 502 458

Waardering verrekenbare verliezen 0 0

502 458

Debiteuren (in duizenden euro’s)

Saldo per 31 december 2009 2008

Samenwerkingsverbanden met zusterorganisaties 17 19

Rijk/provincies/gemeenten 20 4

Lidmaatschappen en abonnementen 672 811

Overige posten 131 139

840 973
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6.5.8  Voorzieningen

De 60-plusregeling is een langlopende voorziening die dekking geeft in de kosten die 
voortkomen uit werktijdverkorting voor personeelsleden in de daartoe gerechtigde 
leeftijd, zoals in de cao is afgesproken. Jaarlijks berekent de actuaris de hoogte van de 
voorziening conform de waarderingsgrondslagen in paragraaf 6.3.

Bij de actuariële berekening wordt uitgegaan van de volgende factoren:
•	 Generatietafel Prognosetafel 2005-2050 zoals vastgesteld door het Centraal Bu-

reau voor de Statistiek en vervolgens afgerond door het Actuarieel Genootschap;
•	 de invalideringskansen volgens de schatting van het Verbond van Verzekeraars 

van september 2005, waarbij de Consumentenbond is ingedeeld in de sector 
‘Zakelijke dienstverlening II’;

•	 de reële rentetermijnstructuur van 1,23% (2008: 1,85%);
•	 het verloop van 15% tot 50-jarige leeftijd;
•	 de salarisontwikkeling.  

6.5.6  Liquide middelen

De mutatie van de liquiditeiten lichten we toe in het kasstroomoverzicht in paragraaf 
6.8.

6.5.7  Eigen vermogen  

Het resultaat over 2009 van €561.000 brengen we na goedkeuring van de Raad van 
Toezicht en vaststelling door de Bondsraad in 2010 ten gunste van de algemene 
reserve. Er zijn geen onttrekkingen of toevoegingen aan het eigen vermogen geweest 
anders dan via het resultaat.

Liquide middelen   (in duizenden euro’s)

Saldo per 31 december 2009 2008

Banken rekening-courant 22.769 20.948

Girorekeningen 4 4

Kas 0 2

22.773 20.954

Eigen vermogen

(in duizenden euro’s)

Wettelijke

reserve

Algemene

reserve

Onverdeeld

resultaat Totaal

Saldo per 1 januari 0 7.650 -401 7.249 

Herrubricering 558 -558 0 0 

Toevoeging resultaat 2008 0 -401 401 0 

Resultaat 2009 0 0 561 561 

Saldo per 31 december 558 6.691 561 7.810 

60-plusregeling (in duizenden euro’s)

2009 2008

Saldo per 1 januari 1.973 1.960

Bij: Toevoeging 0,4% brutoloonsom 44 43

Rente 2,6% per jaar (2008: 3,7%) 49 76

Herberekening op basis van actuariële berekening 301 88

2.367 2.167

Af: Onttrekkingen 202 194

Saldo per 31 december 2.165 1.973
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6.5.9   Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren
In 2009 zijn met name de marketingkosten aanzienlijk lager. Gevolg is een lagere cre-
diteurenpositie in 2009. De grootste openstaande post is van een advertentiemedium 
ad €262.000 (2008: €459.000).

Overige schulden

De post ‘Vooruit ontvangen subsidies’ neemt toe doordat meer externe projecten nog 
onder handen werkzaamheden zijn per balansdatum. De drie grootste projecten zijn 
zelfregulering in de zorg (ontvangen voorschot: €530.000), etalageplus 18 aandoeningen 
(ontvangen voorschot: €588.000) en klantpreferenties 25 aandoeningen (ontvangen 
voorschot €442.000). De afrekeningdata van deze projecten zijn respectievelijk 1 mei 
2010, 1 oktober 2010 en 1 januari 2011.

Latente belastingschuld   (in duizenden euro’s)

2009 2008

Saldo per 1 januari 0 0 

Toevoeging 92 0 

Saldo per 31 december 92 0 

Pensioenvoorziening   (in duizenden euro’s)

2009 2008

Saldo per 1 januari 0 0 

Toevoeging 197 0 

Saldo per 31 december 197 0 

Splitsing naar looptijd is als volgt   (in duizenden euro’s)

2009 2008

Looptijd

> 1 jaar 60-plusregeling 1.963 1.973

> 1 jaar Latente belastingschuld 46 0

> 1 jaar Pensioenvoorziening 116 0

Overige schulden en overlopende passiva 

Saldo per 31 december 2009 2008

Vakantiegeld en vakantiedagen 1.061 1.008

Nog te betalen kosten 1.069 993

Vooruit ontvangen subsidies 1.743 784

Overig 10 7

3.883 2.792

  (in duizenden euro’s)

De pensioenvoorziening komt voort uit de afspraken in de cao-onderhandelingen en 
betreffen de resterende periode na balansdatum.
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6.6.3  Activiteiten voor derden    (in duizenden euro’s)

Het aandeel van de inkomsten door overheden en andere organisaties limiteren wij 
tot maximaal 10% van de totale inkomsten. In 2009 is dit aandeel 3,2% (2008: 1,8%).

6.6.4  Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit de verhuuropbrengsten van 
het pand. In 2009 heeft er een naverrekening van servicekosten plaatsgevonden over 
2008 (€29.000). In 2008 heeft er een btw-teruggave (suppletie) plaatsgevonden over 
de jaren 2006 en 2007 (€124.000).
 
6.6.5   Personeelskosten    (in duizenden euro’s)

6.6   Toelichting op de staat van baten en lasten

6.6.1  Contributie    (in duizenden euro’s)

Ondanks een dalend ledenaantal realiseren we door een verhoging van de contribu-
ties een hogere opbrengst uit contributies.
 
6.6.2  Diverse producten   (in duizenden euro’s)

Het totaal aantal abonnementen daalt in 2009, maar door de verhoging van de 
abonnementsprijzen is de opbrengst iets gestegen.

2009 2008

Contributies 26.184 25.619

Index (2005=100) 107,3 104,9

Aantal leden per 31 december 511.785 540.610

Index (2005=100) 87,6 92,5

Diverse producten    2009 2008

Abonnementsopbrengsten Geldgids 2.228 2.128

Abonnementsopbrengsten Reisgids 574 623

Abonnementsopbrengsten Gezondgids 1.114 1.044

Abonnementsopbrengsten Digitaalgids 1.494 1.433

Losse Publicaties en Ledeninformatie 1.755 1.771

7.165 6.999

Activiteiten voor derden 2009 2008

Ministerie van Economische zaken 0 128

Ministerie van Verkeer en Waterstaat -2 13

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 864 313

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 142 29

Ministerie van Financiën 10 0

Overig 95 136

1.109 619

Personeelskosten 2009 2008

Salarissen 10.697 9.934

Pensioenlasten 1.692 1.362

Overige sociale verzekeringen 1.678 1.596

Personeel niet in loondienst 1.781 1.924

Dotatie 60-plusvoorziening op basis van actuariële berekening 301 88

Overige personeelskosten 688 683

16.837 15.587



65

In de personeelskosten verantwoorden we de kosten van de per jaareinde nog niet 
opgenomen vakantiedagen. De post ‘Personeel niet in loondienst’ daalt omdat het 
contract voor de adviescentra is herzien en uitbesteed aan een nieuwe leverancier. De 
pensioenlasten stijgen door een additionele pensioenverplichting in het kader van 
het herstelplan van het ondernemerspensioenfonds (€197.000) voor de periode tot en 
met mei 2012.

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

In 2009 bedraagt de gemiddelde bezetting 201 fte. De toename van het aantal een-
malige projecten heeft als consequentie een tijdelijke toename van de bezetting bij 
afdeling Onderzoek.

Vergoeding Raad van Toezicht en Directie
Voor 2009 bedragen de vergoedingen aan de Raad van Toezicht in totaal €63.000 
(2008: €66.000). De in 2009 uitgekeerde bezoldiging van de Directie bedraagt in totaal 
€207.000 (2008: €278.000). 

6.6.6  Overige bedrijfskosten   (in duizenden euro’s)

Vanwege de daling van het ledenbestand zijn marketinguitgaven uitgesteld of 
stopgezet, waardoor uitgaven bij de post ‘Werving en promotie’ zijn gedaald. Daar-
naast zijn er meer uitgaven geweest ter ondersteuning van de voorbereiding van het 
transformatieproces voor 2010 (‘Bijstand en advies’). De uitgaven voor ‘Innovatie’ zijn 
beperkt gebleven door intern doorgevoerde besparingen en uitstel van projecten.

6.6.7   Financiële baten en lasten
De Consumentenbond beschikt over een faciliteit bij de ABN AMRO Bank. Hierbinnen 
worden de debet- en creditstanden als totaal tegen de contractuele tarieven verre-
kend. 

6.6.8   Belastingen   (in duizenden euro’s)

Aantal personeelsleden (in fte) 2009 2008

Onderzoek 51 47

Service & Advies 34 31

Uitgeverij 32 33

Maatschappelijke Belangenbehartiging 22 23

Ondersteunende Diensten 20 22

ICT 16 16

Marketing 15 14

Overige afdelingen 11 10

201 196

Overige bedrijfskosten 2009 2008

Faciliteiten en telefoon 2.920 2.726

Project- en onderzoekskosten 2.738 2.783

Drukwerk- en vervaardigingskosten 3.520 3.470

Porti- en distributiekosten 1.757 1.809

Bijstand en advies 436 270

Lidmaatschap organisaties 421 444

Innovatie 130 724

Werving en promotie 4.822 6.132

16.744 18.358

2009 2008

Commercieel resultaat 698 -398

Belastinglast op basis van nominaal tarief 167 23,9% 86 -21,6%

Verschil waardering latentie en nominaal tarief -25 -3,6% -87 21,9%

Overig -5 -0,7% -2 0,5%

137 19,6% -3 0,8%
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Na verwerking van het resultaat ultimo 2008 is het cumulatief compensabel verlies 
nul. De belastinglast wordt beïnvloed door de mutatie in de latente belastingvorde-
ring en schuld.
 

6.7   Niet in de balans opgenomen verplichtingen

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

Inzake lease- en onderhoudscontracten is de Consumentenbond ultimo 2009 voor 
€130.000 (2008: €159.000) verplichtingen aangegaan, hiervan heeft €60.000
(2008: €71.000) een looptijd korter dan een jaar. Er zijn geen verplichtingen met een 
looptijd langer dan vijf jaar.
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6.8   Kasstroomoverzicht    (in duizenden euro’s)

2009 2008

Resultaat na belastingen 561 -401

Afschrijvingen 1.146 1.132

Mutaties financiële vaste activa -44 -152

Veranderingen in werkkapitaal:

- vlottende activa -212 160

- kortlopende schulden 842 2.695

630 2.855

Mutaties uit voorzieningen 481 13

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.774 3.447

Saldo investeringen en desinvesteringen:

- immateriële vaste activa -558 0

- materiële vaste activa -397 -597

Kasstroom uit investeringen -955 -597

Toename/afname liquide middelen 1.819 2.850

Saldo liquide middelen per 1 januari 20.954 18.104

Saldo liquide middelen per 31 december 22.773 20.954
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Overige gegevens

Voorstel verwerking resultaat
De Bondsraad beslist over de bestemming van het resultaat. 
We stellen voor het positieve resultaat over het boekjaar van €561.000 ten gunste van 
de algemene reserve te brengen.

Accountantsverklaring
Aan de Bondsraad van de Consumentenbond

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag op pagina 49 tot en met pagina 67 opgenomen
jaarrekening 2009 van de Consumentenbond te Den Haag bestaande uit de
balans per 31 december 2009 en de staat van baten en lasten over 2009 met
de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van de Directie
De Directie van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven,
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het
ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem
relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van
vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van
aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving en het maken van
schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.

Overige 
gegevens



69

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van de Consumentenbond per
31 december 2009 en van het resultaat over 2009 in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 BW.

Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder f
BW melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen,
verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Den Haag, 17 april 2010
KPMG ACCOUNTANTS N.V.
M.L.M. Brabers RA 

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening
op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in
overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij
verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij
gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen
van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van
controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening.
De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de
professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn
beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking
het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van
vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde een
verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die
onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel
hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem van de vereniging. Tevens omvat een controle onder
meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen
voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die de
Directie van de vereniging heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende
en geschikt is als basis voor ons oordeel.
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De heer Th.H.R.M. Houba 
De heer G.W. Huiskamp 
Mevrouw H. Joldersma 
De heer J.W.M. Kloppenburg 
De heer A.J.M. Koevoets 
De heer M.A.A. Krier 
Mevrouw C.J. Lagendijk-Gaillard 
Mevrouw K. Lasschuit 
Mevrouw A.Th.C. Leemans-Koelman 
De heer J.J. Leenman 
De heer C.E. de Leeuw 
De heer J. van der Linden 
De heer A. Lindenbergh 
Mevrouw S.A.M. de Loos-Wijker
Mevrouw E.E. Luinge 
Mevrouw M. van Moll 
Mevrouw M. Munneke 
De heer A.W. Nauta 
De heer J.J. Noorman 
De heer J.E.J.M. Peters 
De heer W.A. de Pree 
De heer J.C. van Prooijen 
De heer A. Purwanto 
Mevrouw J.G.N. Ratelband 
De heer B. Reek 
De heer J.S. de Regt 
De heer D. Reynders 

De heer G.J. Roebersen 
De heer J.M.L. Roelofs 
De heer J. Romkes 
Mevrouw C.H.J. Rutten 
De heer J. Schijf 
De heer J.A.C.M. Schilders 
Mevrouw A.C. Schop-Rondeel 
De heer N.R. Schot 
Mevrouw P. Schyns 
De heer V.W.T. Sessink 
De heer E.A. Smits 
Mevrouw A. Speelpenning 
De heer H.J. Tankink 
De heer R. Teeuwen 
De heer P.L. Trommelen 
De heer S. Tromp 
De heer J.L. Váhl 
De heer M. Verdaasdonk 
De heer R. Vlugt 
De heer W. Vogel 
De heer J.F. de Vries 
De heer M. Weber 
Mevrouw E.M. Wesselingh 
De heer B. de Wilde 
De heer W.J. Witkam 
Mevrouw Y.W. Woei Jet Kong-Lam 
De heer F. Zwijgers 
 

Bondsraad, Raad van Toezicht, Ereleden en Directie (per 31 december 2009)

Bondsraadleden
Mevrouw A.G. van Achthoven-van Doorne 
Mevrouw W. Alting 
De heer J.C. van Baaren 
De heer P.J. van Beek 
Mevrouw W.A. van den Berg 
De heer H.J.M. Boersema 
Mevrouw T. Bos 
De heer M. Boulahrir 
Mevrouw W. van Brederode 
De heer B. Broerse 
De heer R.H. Chaudron 
De heer J.H. Dekkers 
De heer R.H.J. Demkes 
Mevrouw M. van Dijke 
De heer G.M. van Eek 
De heer B. van der Eijk 
De heer H. Eimers
de heer H.L. van den Ende 
De heer C.H.L.M. Filippini 
De heer F.H.L. Grader 
Mevrouw W. Groot Wesseldijk 
De heer R. Heppener 
De heer J. Hertog 
Mevrouw T. van den Heuvel-de Beer 
De heer J.S. Hiemstra 
De heer K.R. Ho Ten Soeng 
De heer J.M. Hoogeboom 

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

Raad van Toezicht
De heer Th.C. de Graaf
(voorzitter)
De heer W. de Lange 
(vice-voorzitter)
Mevrouw C.M. Hageman 
De heer A.W.H. Klerkx 
Mevrouw M.C. van der Laan 
De heer P. Molenaar 
Mevrouw J. Bensing 

Directie
De heer B.R. Combée
(algemeen directeur)



JAARVERSLAG 200972

Colofon Eindredactie: Georgie Dom

Fotografie: iStockphoto

Productie: 
Productie & Grafisch ontwerp
Petra Wessels

Ontwerp en Vormgeving:
Productie & Grafisch ontwerp
Janneke Smilde

Drukkerij: Dima Drukkerij B.V., Rijswijk

Oplage: 300 stuks
Uitgave: mei 2010

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

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

De site van
de Consumen

tenbond

 is de meest
bezochte be

taalde  

   website
van Nederla

nd !



73



JAARVERSLAG 200974


