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In 2007 won Marcel van Beusekom (woordvoerder Consumentenbond) eeuwige roem en een hand-

gemaakt tegeltje met daarop zijn veel geprezen oneliner. De wedstrijd was uitgeschreven door de 

makers van het jaarverslag 2007.
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De Consumentenbond heeft zich in 2007 nadrukkelijk gepositioneerd als de énige algemene 

belangenorganisatie voor consumenten die geen enkele binding heeft met particuliere of commerciële 

belangen.  De Consumentenbond  stelt kwaliteit voorop en komt op voor transparantie, eerlijke informa-

tie en consumentenrechten. De Consumentenbond, dan weet je het.

Het is meer dan ooit nodig dat je in het woud van vergelijkingssites, consumentenprogramma’s op tv, 

bladen met consumentenrubrieken en advertorials kunt vertrouwen op het gezag van de Consumenten-

bond. Ook dit jaar heeft de Consumentenbond veel en diepgaand onderzoek verricht op het gebied van 

gezondheid en zorg, digitale producten en diensten, financiële zaken, reizen en tal van andere onderwer-

pen waarover consumenten harde testinformatie willen. Zo kunnen mensen op grond van kwalitatief zin-

volle vergelijkingen zelf de juiste keuzes maken. De vernieuwde website en Consumentengids en andere 

publicaties zorgen samen dat de testresultaten en prijzen snel bij de leden komen en actueel zijn.

We hebben ook onze maatschappelijke belangenbehartiging nationaal en internationaal stevig aangezet. 

We boekten belangrijke successen op het gebied van de zorg, voeding, internetdiensten, tarieven mobiel 

bellen en banksparen. En in het jaar dat Nederland een nieuw kabinet kreeg, zijn de beslissers in Den Haag 

en Brussel weer op de hoogte gebracht van onze drijfveren en het belang dat wij hechten aan heldere 

wetgeving en volwaardige representatie van consumenten. 

Ondertussen werken we verder aan een krachtige vereniging. Samen met onze leden, hun 

vertegenwoordigers in de Bondsraad, het Bondsbureau en de Raad van Toezicht. Ook 2008 vraagt weer 

veel van de medewerkers en de Directie. Ik bedank ieder voor de grote inzet die zij tonen.

Thom de Graaf

Voorzitter Consumentenbond

Voorwoord¬
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1			Inleiding

Tijdens een gesprekje over de heg vertelde mijn buurman dat hij de aanschaf van een platte tv overwoog. 

Of ik daarover zinnige informatie had. Jazeker, – de Consumentenbond heeft een uitgebreid dossier 

over tv’s op de website. We testen heel wat merken op regelmatige basis. Niet allemaal, dat zou te duur 

worden. Bovendien worden van sommige tv’s maar enkele exemplaren per jaar verkocht. We proberen 

daarom een zo groot mogelijk deel van de bovenste 75% van de markt te testen. En we verzamelen voor 

een flinke groep tv’s de actuele prijzen bij webwinkels met een Thuiswinkel Waarborg. Die informatie is in 

2007 fors verbeterd. Daarmee zijn we er zeker nog niet; in 2008 gaan we verder. Met de kwaliteit van de 

testinformatie, waaronder de actualiteit, én de presentatie ervan.

Mijn buurman kon ik prima adviseren. Niet alleen over de tv zelf, maar ook over waar hij deze het voor-

deligst kon kopen. Buurman blij. Ik zag hem een weekje later met een grote doos sjouwen. De volgende 

dag werd diezelfde doos weer afgevoerd. Bleek dat zijn vrouw minder blij was met het formaat. Daaruit 

blijkt maar weer dat adviseren niet makkelijk is. Wij doen ons best onze leden zo goed mogelijk te advise-

ren. Met onze bladen, via de telefoon, e-mail en ook steeds meer via internet. Het aantal online bezoeken 

stijgt elk jaar hard. In 2007 weer met 10.000 naar zo’n 40.000 per dag. Daarom willen wij de informatie via 

internet ook blijven verbeteren. Zodat we u sneller, eenvoudiger en op maat kunnen bedienen. 

We hebben afgelopen jaar dankzij de inzet van professionele en betrokken medewerkers weer veel ver-

beteringen doorgevoerd. Daar gaan we in 2008 mee verder. Ik noemde internet al. En de verdere actuali-

sering en completering van keuze-informatie. Een ander punt is het afschaffen van het keuzemenu in ons 

callcenter. Wie ons nu belt, krijgt sneller een van onze medewerkers aan de lijn. Ook blijven we ons inzet-

ten voor de positie van de consument. Dat is nog steeds nodig – 2007 bewees het weer. Zo protesteerden 

we met succes tegen een forse heffing op losse geheugenkaartjes en andere gegevensdragers, zetten we 

de gemiddeld te hoge zoutinname in Nederland op de agenda en komt er eindelijk een wettelijk bel-mij-

niet-register. Er gebeurde nog veel meer in 2007. Ik verwijs u daarvoor graag naar dit jaarverslag. 

Tragisch dieptepunt was het overlijden op 18 april 2007 van Harry Wiersinga, redactieassistent bij de 

Uitgeverij. Hij werkte dertig jaar bij de bond en kwam door zinloos geweld om het leven.

Felix Cohen

Algemeen directeur

felixcohen@consumentenbond.nl

¬

consuemtnenbonddef 15 4.indd   5 06-05-2008   14:26:13



consuemtnenbonddef 15 4.indd   6 06-05-2008   14:26:15



¬2			2007	in	één	oogopslag
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bedragen x 1.000 euro’s 2007 2006 2005 2004 2003

Bedrijfsopbrengsten 33.391 32.063 32.773 33.675 34.618

Bedrijfslasten 33.291 31.589 33.789 35.108 32.709

Bedrijfsresultaat 100 	474	 	1.016- 	1.433- 	1.909	

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

Uitkomst financiële baten en lasten 304 253 237 247 258

resultaat na belasting 439 494 -618 -811 1778

liquide Middelen per 31/12 18.104 15.035 16.835 15.555 19.791

eigen vermogen per 31/12 7.650 7.211 6.717 8.313 9.124

% eigen vermogen / balanstotaal 24 24 21 27 27

voorzieningen per 31/12 1.960 1.980 2.946 1.967 1.545

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

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

% verloop personeel 16 19 18 11 12

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

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

aantal abonnementen 704.628 735.888 790.438 782.175 781.083

Waardering Consumentengids  7,39  7,39  7,36  7,40  7,38 
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De	website	wordt	

dagelijks	40.000	keer	

bezocht.

�
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Ook in 2007 maken we ons hard voor de positie van de consument en onze leden in het bijzonder. We 

realiseren daarbij doorbraken die de consument veel geld besparen. Zo wordt mobiel bellen in het buitenland 

goedkoper, is de mogelijke heffing op digitale gegevensdragers van de baan, wint de bond een kort geding 

tegen ONvZ die tussentijds polisvoorwaarden aanpast en wordt sparen voor de oudedagvoorziening bij 

banken eindelijk fiscaal aantrekkelijker. 

Onze testinformatie verrijken we met onder meer dagverse prijzen van webwinkels via internet. Het aantal 

online bezoeken stijgt naar bijna 40.000 per dag. Helaas loopt het ledental nog steeds terug. In 2007 verliest de 

bond ongeveer 22.000 leden (-/- 3,9%). Financieel lopen we goed in de pas. 

3.1			Financiën

We sluiten 2007 af met een positief resultaat voor belasting van €404 duizend (2006: €727 duizend). De kosten 

voor flexibel personeel zijn hoger dan verwacht. Dit komt door het tijdelijk invullen van vitale posities met 

externe krachten. Dit wordt deels gecompenseerd door lagere vaste salariskosten. 

Het eigen vermogen komt uit op €7,7 miljoen (2006: €7,2 miljoen). Dit komt overeen met 24% van het balans-

totaal. We streven naar een solvabiliteit (verhouding tussen eigen vermogen en balanstotaal) van 24%, met 

een ondergrens van €7,5 miljoen. De gerealiseerde solvabiliteit voldoet dan ook aan de doelstelling. 

3.2			Ledenaantal	en	marketing

In 2007 daalt het aantal leden met 21.730 tot 539.411. er komen 49.418 nieuwe leden bij, maar 71.148 mensen 

zeggen op.

Ontwikkeling ledenaantallen 2007 2006 2005 2004 2003

Werving nieuwe leden 49.418 51.681 66.826 68.557 54.110

aantal opzeggers 71.148 75.085 76.605 74.983 68.009

ledenstand, per 1 januari volgend boekjaar     539.411     561.141     584.545 594.324 600.750

Om de daling te stoppen kiest de bond voor werving langs twee sporen, online en offline. De online werving 

maakt gebruik van google/Yahoo zoekwoorden. Deze termen brengen de internetgebruiker op een van de 

vele ‘landingspagina’s’ van de website van de bond, met informatie over het gezochte onderwerp, en het 

aanbod om lid te worden. Dit levert voor het grootste deel online leden op (zonder Consumentengids).

Bij de offline (gids)werving gaan er de eerste helft van 2007 nog mailings de deur uit, gecombineerd met 

¬
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telemarketing. Medio 2007 start de bond een serie tv-commercials waarbij kijkers kunnen bellen om een gratis 

Minigids aan te vragen. Zij krijgen daarbij een speciaal kennismakingsaanbod om lid te worden. voordeel van 

deze aanpak is dat consumenten ons zelf actief zoeken en bellen. Besluiten ze lid te worden, dan doen ze dat 

vanwege de relevante (test)informatie van de bond. 

Onze leden profiteren in 2007 van diverse extra’s. Zo gaat er elk kwartaal een servicemail over een actuele test 

naar 300.000 adressen. In september handelt hij over digitaal samengestelde fotoalbums, in november over 

zorgverzekeringen. Ook kunnen leden gratis de autogids aanvragen – dat gebeurt 27.000 keer. 

De abonneewerving voor de special interest bladen verloopt moeizaam. Dit heeft deels te maken met het 

teruglopende ledenaantal van de afgelopen jaren; de abonneewerving is namelijk uitsluitend gericht op 

bestaande leden. Daarbij komt dat fysieke mailings voor de bladen weinig meer opleveren. voor de verkoop 

van boeken zijn ze nog wel effectief; de afdeling Boeken behaalt er in 2007 goede resultaten mee. 

De publiekscampagne ‘Consumentenbond - Dan weet je het’, met spotjes op tv en banners op veel bezochte 

websites, loopt tot 4 maart 2007. De bereikcijfers zijn goed en het lukt om de Consumentenbond neer te zet-

ten als ‘rots in de branding’. Uit het onderzoek naar de effectiviteit van de campagne rolt wel de conclusie dat 

de Consumentbond zijn online aanbod veel meer bekend moet maken. Daarom ontwikkelt de afdeling 

Marketing een interactief filmpje met een spelelement (viral), dat mensen aan elkaar kunnen doorsturen. 

Dat slaat aan: ruim 20.000 deelnemers spelen vanaf september de ‘Beste koop Quiz’. 

Eind	2007	heeft	

de	bond	539.411	leden.	

Het	ledenaantal	is	iets	

gedaald.
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3.3			Wat	we	doen	voor	onze	leden

Tests	en	onderzoeken	
als er iets is waar de Consumentenbond zich mee kan en wil onderscheiden, zijn het de gedegen onderzoe-

ken – we blijven dan ook werken aan de kwaliteit. er komt een nieuw handboek met procedures en methoden 

voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek. We stappen over op een efficiënter protocol voor het archive-

ren van individuele onderzoeksstappen en van de interne en externe procedures voor kwaliteitscontrole. De 

procedures worden regelmatig kritisch onderzocht door de controller en ad hoc de auditcommissie van de 

raad van Toezicht. 

De bond betrekt consumenten actief bij zijn onderzoeken. Zo vragen we consumenten in enquêtes welke 

producten en diensten zij graag onderzocht zien en welke aspecten dan vooral aandacht verdienen. De 

uitkomsten van deze enquêtes zijn leidend bij de keuze van onderwerpen en de opzet van onze onderzoeken. 

De bond wil de consument ook een stem geven in de beoordeling: er komt daarom een online tool waarmee 

leden zelf gebruikersinformatie kunnen toevoegen aan de keuze-informatie op de website van de Consumen-

tenbond.

De bond kiest in 2007 een aantal belangrijke producten die ze voortaan op continue basis test, in plaats van 

eens in het (half )jaar. Zo kunnen er elke maand nieuwe modellen meegenomen worden. De resultaten komen 

direct op de website, zodat consumenten (leden) er zo snel mogelijk hun voordeel mee kunnen doen. er zijn 

onder andere continutests van digitale camera’s, tv’s, mp3-spelers, dvd-recorders, autonavigatie, computers, 

printers, wasmachines en -drogers, vaatwassers en gsm’s. 

De prijsinformatie van deze harde kern van continu geteste producten wordt dagelijks ververst. verder toont 

de website voor deze productgroepen een breed scala van productspecificaties. Ook van (nog) niet geteste 

producten zijn productspecificaties te lezen. verder bevat de website een aantal extra tests van producten die 

niet in de Consumentengids verschijnen. 

Naast producten monitoren we een aantal diensten. Zo zijn er doorlopende prijspeilingen van triple play, hypo-

theekrentes en energietarieven, en verversen we maandelijks de spaar- en lijfrentes. 

enkele onderzoeken springen er in 2007 duidelijk uit. spraakmakend is onder andere het onderzoek naar oog-

laserklinieken, waarin we constateren dat niet alle laserbehandelingen in Nederland worden uitgevoerd door 

BIg-geregistreerde artsen.

een onderzoek naar automatenkoffie wijst uit dat sommige automaten in bedrijven koffie serveren die de 

gezondheidschadelijke stof Cafestol bevat. Consumenten die willen checken hoeveel Cafestol de koffie uit de 

automaat op hun werk bevat, kunnen via de eigen ondernemingsraad en de Consumentenbond een monster 

laten testen in het laboratorium. 
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een onderzoek naar belspelletjes op tv wijst uit dat de zenders de gedragscode overtreden: kijkers worden on-

voldoende geïnformeerd over de spelregels en presentatoren proberen kijkers voortdurend over te halen om 

mee te doen. De bevindingen van de bond leiden tot aandacht van de politiek en het ministerie van Justitie, 

dat onderzoekt of de belspelletjes aan banden kunnen worden gelegd. Inmiddels zijn deze helemaal gestopt. 

Op basis van onze onderzoeksbevindingen maken we herhaaldelijk melding van ondeugdelijke producten bij 

de voedsel en Waren autoriteit, zoals onveilige ‘stand-by killers’ voor elektronische apparaten.

Website
In april gaat de compleet vernieuwde website van de Consumentenbond online. De nieuwe site biedt 

duidelijker toegang tot de tests vanaf de homepage. Dit sluit goed aan bij de positionering van de bond als 

testorganisatie bij uitstek. 

er is veel belangstelling: dagelijks krijgt onze site gemiddeld bijna 37.000 bezoeken. 

Door de nieuwe lidmaatschapsstructuur krijgen ook alle Consumentengidsabonnees toegang tot 

Consumentengids Online. 

De introductie van de vernieuwde website gaat gepaard met kinderziekten en dat heeft aanvankelijk 

repercussies op de aanwas van het ledenaantal en de verkoop van boeken en tijdschriften via de webwinkel. 

Het abonneebestand van Consumentengids Online groeit in 2007 met 29%.

er is steeds meer op de site te vinden. In april beginnen we met 83 tests; eind 2007 zijn dat er 201. Ook het 

aantal interactieve vergelijkers, waarmee de bezoeker zelf prioriteiten kan stellen, breidt uit. In mei starten we 

met filmpjes op de site. Ze zijn gratis en bedoeld om bezoekers te interesseren voor de betaalde testinforma-

tie. Inmiddels kijken er 20.000 bezoekers per maand naar de filmpjes. In totaal staan er nu 50 op de site.

De website scoort minder hoog in de waardering dan we zouden willen. Dit komt vooral door de tegen-

vallende beoordeling van de vernieuwde site. vóór de introductie in april ligt de waardering rond de 7,15. 

vanaf mei scoort de nieuwe website net onder de 7, al is er een stijgende lijn te zien. 

Consumentengids Online 2007 2006 2005 2004 2003

aantal abonnees 73.063 60.640 59.240 18.755 9.357

Waardering 6,9 7,0 6,8 n.b. n.b.

gemiddeld aantal bezoekers per dag 36.952 26.417 15.841 9.382 6.877

De	productvergelijker	

op	internet	is	populair.

De	website	van	de	

consumentenbond	

wordt	gemiddeld	

37.000	keer	per	dag	

bezocht.	

Jaarverslag 2007   

consuemtnenbonddef 15 4.indd   15 06-05-2008   14:26:18



16

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 moeten bedrijven, brancheorganisaties, 

non-profitorganisaties en overheden zich tegenover consumenten opstellen als eerlijke handelspartners, en 

deugdelijke producten en diensten leveren. De Consumentenbond probeert dit te bereiken met campagnes, 

groepsacties, lobbyactiviteiten en onderzoeken. 

Gezonde voeding

supermarkten moeten meer doen om een gezonde keuze makkelijk te maken. Dat is de strekking van het 

rapport super gezond dat directeur Klaske de Jonge in februari 2007 uitreikt aan het Centraal Bureau levens-

middelenhandel (CBl). Minister Klink van volksgezondheid, Welzijn en sport, minister verburg van landbouw, 

Natuur en voedselkwaliteit en de voorzitter van de stuurgroep overgewicht Paul rosenmöller herhalen deze 

oproep later in het jaar. Het CBl stemt binnen het convenant overgewicht in met een nieuw concreet actie-

punt: het makkelijker maken van de gezonde keuze in de supermarkt. 

De Consumentenbond zet in april het zoutprobleem op de politieke en maatschappelijke agenda, onder 

andere door het succesvolle bondscongres ‘Opzouten!’. Het kabinet neemt in de Miljoenennota een concrete 

doelstelling voor mindering van de gemiddelde zoutconsumptie op: 6 gram zout per persoon per dag in 2011. 

De voedingsmiddelenindustrie moet de grootste inspanning leveren door vermindering van de hoeveelheid 

verborgen zout in producten, en zegt toe een taskforce zout op te richten.

We voeren in 2007 weer diverse onderzoeken uit naar de vetzuursamenstelling van voedingsmiddelen. Deze 

onderzoeken geven aanleiding te pleiten voor een betere en gezondere samenstelling van producten. Naar 

aanleiding van het onderzoek naar de vetpercentages van rundergehakt dringen we bij minister Klink aan op 

aanscherping van de vetnormen in de Warenwet – met succes.

Binnen de reclamecode wordt het fenomeen kidsmarketing verder aan banden gelegd. geen reclame meer 

voor ongezonde voeding gericht op kinderen tot de leeftijd van – in ieder geval – 7 jaar. Dat is een kleine 

overwinning. Wij blijven pleiten voor oprekking van de grens naar 12 jaar. Minister Klink laat in december in 

een brief aan de FNlI , de brancheorganisatie voor de levensmiddelenindustrie, weten voorstander te zijn van 

een leeftijdsgrens van 12 jaar, en ondersteunt daarmee de campagne van de bond.

Verantwoorde zorg

Klagen in de zorg is haast hogere wiskunde. Wie ontevreden is over een medische behandeling en daarover 

wil klagen, raakt al snel verstrikt in een woud van regels en instanties, elk met zijn eigen procedures en werk-

wijze. In 2007 maken we ons sterk voor een geschillencommissie in de zorg. aan het eind van het jaar laten de 

zogenoemde BOZ-partijen (verzorging en verpleging & Thuiszorgorganisaties, geestelijke gezondheidszorg 
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en gehandicapten Zorg) weten dat ze zich zullen aansluiten bij de geschillencommissie. Daarmee wordt de 

geschillencommissie Ziekenhuizen verbreed en omgevormd tot de geschillencommissie Zorginstellingen. De 

Consumentenbond krijgt in december een projectsubsidie voor twee jaar toegekend van het ministerie van 

vWs om in de zorg voor acht branches tweezijdige algemene voorwaarden ingevoerd te krijgen. De voorwaar-

den zijn het resultaat van onderhandeling tussen de branche en de consumentenorganisaties (Consumenten-

bond en NPCF). 

De Consumentenbond steekt via de rechter een stokje voor de tussentijdse aanpassing (beperking) van de 

polisvoorwaarden door zorgverzekeraar ONvZ. ONvZ moet zijn ongunstige poliswijziging voor verzekerden 

terugdraaien. Het kort geding is voor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aanleiding strenger te controleren 

op misleidende informatie in polisvoorwaarden. 

In december publiceren we het eerste onderzoek naar de zorginkoop van verzekeraars. Met die informatie 

moet de consument in de toekomst een beter afgewogen keus kunnen maken tussen de verzekeraars; niet al-

leen op basis van prijs, maar ook op basis van de kwaliteit van de zorg. De verzekeraars zeggen het instrument 

van de Consumentenbond te zullen gebruiken voor de zorginkoop 2008-2009 en beloven meer transparantie. 

We voeren al jaren campagne om ervoor te zorgen dat consumenten op basis van objectieve informatie over 

de kwaliteit kunnen kiezen voor een bepaalde instelling of zorgverlener. Daarom pleit de bond ervoor om in 

samenwerking met de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) klantgerichte keuze-indica-

toren voor achttien aandoeningen binnen de ziekenhuiszorg en de huisartsenzorg te formuleren, en gaan we 

deze onderzoeken en publiceren. De marktpartijen ondersteunen de plannen en het ministerie van vWs biedt 

financiële steun.

er is nog een grote doorbraak: in 2007 wordt het Centrum Klantervaringen Zorg (CKZ) opgericht. Klanterva-

ringen – een belangrijke indicator voor kwaliteit – worden publiek toegankelijk. Het gaat om informatie over 

onder andere ziekenhuizen, huisartsenzorg en tandartsenzorg. De Consumentenbond is vertegenwoordigd in 

het bestuur van het CKZ.

Digitale zaken

Na twee jaar knokken komt er op 1 november 2007 eindelijk een geschillencommissie voor internetdiensten, 

waar klanten van internetproviders op een makkelijke en betaalbare manier hun recht kunnen halen. Omdat 

er geen branchevereniging is, verlopen de onderhandelingen erg moeizaam. KPN (Het Net / Planet Internet), 

Orange, Xs4all, speedlinq en de kabelbedrijven @Home, UPC, Multikabel en Casema zijn al over de streep en 

we proberen op korte termijn alle partijen mee te krijgen.

De plannen voor een nieuwe thuiskopieheffing op losse geheugenkaartjes, usb-sticks, mp3-spelers en hard-

De	Consumentenbond	zet	

het	zoutprobleem	op	de	

politieke	agenda.		Het	

kabinet	formuleert	In	de	

miljoenennota	een	

concrete	doelstelling:	de	

zoutconcumptie	moet	naar	

6	gram	per	dag	in	2011.
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disk recorders zijn voorlopig van de baan dankzij de lobby van de bond bij de Tweede Kamer en het ministerie 

van Justitie. Dit bespaart Nederlandse consumenten in 2007 en 2008 ruim €80 miljoen. 

In 2007 ligt er ook een plan voor een importheffing van 12,5% op digitale camera’s. Zo’n heffing geldt al voor 

camcorders; omdat steeds meer fotocamera’s ook filmpjes kunnen maken, zouden ze ook voor heffing in 

aanmerking komen. De Consumentenbond voert echter een stevige lobby bij het ministerie van economische 

Zaken en het europees Parlement en de heffing gaat niet door.

Consumenten hebben jarenlang te veel betaald voor mobiel bellen in het buitenland. samen met de BeUC, de 

koepel voor europese consumentenorganisaties krijgen we het eindelijk voor elkaar dat er europese regelge-

ving komt die zorgt dat consumenten tot de helft minder gaan betalen. 

Andere belangrijke resultaten

In 2007 voert de Consumentenbond samen met oudervereniging Ouders & Co actie tegen dure schoolboe-

ken. Met succes: alle ouders van middelbare scholieren ontvangen aan het begin van het schooljaar 2008/2009 

belastingvrij €308 om schoolboeken te kunnen betalen. Het jaar erop wil de overheid het geld direct uitkeren 

aan scholen en zijn ouders voortaan van kosten vrijgesteld. 

De bond pleit al sinds 2005 voor een bel-mij-niet-register, dat consumenten vrijwaart van ongewenste 

telefoontjes van bedrijven. In 2007 heeft dit eindelijk effect: staatssecretaris van Heemskerk kondigt aan dat er 

een wettelijk register komt. Telefonische verkopers zijn verplicht zich bij het register aan te sluiten en zich eraan 

te houden én ze moeten actief melden dat het register bestaat. 

In december neemt de eerste Kamer de Wet Banksparen aan. Het is een lang gekoesterde wens van de 

Consumentenbond, waarvoor we al sinds 1980 ijveren. vanaf 1 januari 2008 kunnen consumenten ook via de 

bank fiscaal gunstig sparen of beleggen voor een aanvullend pensioen of de aflossing van de hypotheek. Op 

dit moment kan dat alleen via een verzekering. De verwachting is dat banken en verzekeringsmaatschappijen 

de concurrentie zullen aangaan, waardoor de producten aanzienlijk goedkoper worden. 

Stakeholders

De Consumentenbond onderhoudt contacten met allerlei stakeholders: bedrijven, brancheorganisaties, toe-

zichthouders, 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 haar opvattingen bij de Consumentenbond naar voren 

brengt en met wie we formeel en informeel overleggen. Dat geldt ook voor brancheorganisaties, zoals het 

Centraal Bureau levensmiddelen, de ondernemers in de wit- en bruingoedsector, de energiebedrijven en de 

consuemtnenbonddef 15 4.indd   18 06-05-2008   14:26:19



1�

pensioenfondsen, banken en verzekeraars. 

er zijn intensieve contacten met politieke vertegenwoordigers in Den Haag en Brussel. In het kader van het op 

te stellen regeerakkoord spreken we in 2007 over de rechtspositie van de consument in de zorg, ict & veilig-

heid en openbaar vervoer.

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 verbeterde argumenten van de overheid. Zo spreken we in 2007 met de minis-

teries 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 ons verzoek om een onafhankelijk onderzoek naar de problematiek rond beleg-

gingsverzekeringen (de zogenoemde woekerpolissen).

We hebben regelmatig contact met de verschillende toezichthouders: de Consumentenautoriteit (Ca), 

autoriteit Financiële Markten (aFM), Onafhankelijke Post en Telecommunicatie autoriteit (Opta), Nederlandse 

Mededingingsautoriteit/Directie Toezicht energie (NMa/DTe), voedsel en Waren autoriteit (vWa) en de Neder-

landse Zorgautoriteit (NZa). We voeren overleg over hun toezichtbeleid en de wijze waarop dit ten goede kan 

komen aan consumenten. verder leggen we specifieke gevallen (klachten) aan de toezichthouders voor ter 

afhandeling. 

Officiële overlegorganen

De Consumentenbond neemt deel in enkele officiële overlegorganen. 

De bond is lid van de ser-Commissie voor Consumentenaangelegenheden, waarin ook ondernemers-

organisaties (vNO-NCW, MKB-Nederland) en onafhankelijke leden zitting hebben. Deze commissie 

adviseert regering en parlement over consumentenwetgeving. 

Daarnaast zit de bond in de ser-Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ). Deze bevordert het over-

leg tussen ondernemers- en consumentenorganisaties om te komen tot evenwichtige algemene voor-

waarden – de ‘kleine lettertjes’ bij koop- en andere overeenkomsten met consumenten. Bij het evalueren 

en opstellen van de algemene voorwaarden werken we waar relevant samen met andere consumenten-

organisaties 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 De Nederlandsche Bank – met elkaar werken aan een zo efficiënt moge-

lijk betalingsverkeer in ons land.

De bond participeert in het Maatschappelijk Overleg van de Consumentenautoriteit. Hierin komen de 

resultaten en de prioriteiten van het toezicht door de Ca ter sprake. Daarnaast wordt er informatie uitge-

wisseld over bijvoorbeeld de activiteiten van het informatieloket ConsuWijzer van de Ca, Opta en NMa.

•

•

•

•
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De bond is lid van het landelijk Overleg Consumentenorganisaties Openbaar vervoer (lOCOv), een door 

het ministerie van verkeer & Waterstaat in het leven geroepen overlegorgaan dat adviseert over het open-

baar vervoer, bijvoorbeeld ten aanzien van de kwaliteit en de tarieven van het spoorvervoer.

 

verder heeft de bond een aantal bestuursfuncties. Zo zitten we in 2007 onder andere in het bestuur van:

Klachteninstituut Financiële Diensten (KIFID), het klachtenloket voor geschillen met financiële dienst-

verleners, waar consumenten terechtkunnen met klachten over alle soorten financiële producten, zoals 

sparen, beleggen, lenen en verzekeren. 

stichting Pensioenkijker, die het pensioenbewustzijn van mensen wil vergroten door onafhankelijke infor-

matie te verstrekken via de website www.pensioenkijker.nl.

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.

De geschillencommissie; deze regelt met diverse brancheorganisaties de organisatie van de geschil-

lencommissies die recht spreken over de klachten van consumenten op basis van overeengekomen 

algemene voorwaarden.

Kritiek op de Consumentenbond

De Consumentenbond is altijd een kritische organisatie geweest. en dat leidt onvermijdelijk tot boze reacties 

van bedrijven die door de bond worden aangepakt. Ook in 2007 gebeurt dat weer enkele tientallen malen. De 

bond neemt die reacties altijd serieus, uit zorgvuldigheid tegenover de fabrikant of leverancier, maar ook om 

consumenten zo goed mogelijk voor te lichten. als dit betekent dat we iets moeten rechtzetten in een van de 

bladen of op de site, dan doen we dat ook. 

Maar het komt ook voor dat de bond een rectificatie niet nodig vindt, omdat er niets recht te zetten is. In één 

geval blijkt dat voor de klager, in dit geval een ooglaserkliniek, reden om naar de rechter te stappen met een 

rectificatie-eis. De bond verliest dit kort geding en moet dus rectificeren in de Consumentengids en op de 

website, ook al blijft hij van mening dat er in onderzoek en publicatie wel degelijk juist en zorgvuldig gehan-

deld is. Op het hoger beroep dat de bond instelt, volgt pas in 2008 een uitslag.

Dit is de enige keer in 2007 dat het tot een rechterlijke uitspraak komt over een uiting van de bond. In alle 

andere zaken komen partijen – al dan niet geholpen door over en weer ingeschakelde advocaten – tot een 

vergelijk, of laat het bedrijf uiteindelijk zijn bezwaren tegen de werkwijze van de bond varen. Het gaat over 

zeer uiteenlopende onderwerpen: van zonnehemels tot reislokkertjes, van internetwinkels tot marketingacties 

van telefoonbedrijven, van toetjes tot medische check ups, en van notaristarieven tot pakketverzekeringen.

Ook sommige afleveringen van de rubrieken Pek & veren en stekeligheden in de Consumentengids leiden tot 

boze reacties, evenals enkele meldingen van consumenten op het alarmforum van de website. De reclame 

•

•

•

•

•
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Code Commissie ontvangt klachten over het tv-spotje van de bond inzake kinderzitjes, maar wijst deze af. 

later in het jaar volgt nog een (toegewezen) klacht van een consument over een verouderde ‘landingspagina’ 

op de website.

Uitgeverij
De eerder ingezette trends zetten door. Het aantal abonnees op de bladen neemt af en wordt voor een deel 

gecompenseerd met een stijging van het aantal online abonnementen. 

Om in 2008 de abonneewerving van de Consumentengids te verbeteren voeren we een redesign door. 

De eerste reacties zijn positief. 

Hoewel het aantal abonnees op onze website in 2007 sterk groeit, zijn we niet tevreden over de gebruikers-

vriendelijkheid van de site. We treffen voorbereidingen om in 2008 verbeteringen mogelijk te maken. 

De Digitaalgids en de gezondgids zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Deze groei zette in 2007 niet door. 

In 2007 verschijnen er vijftien nieuwe titels en twee heruitgaven. De best verkochte zijn Handig met internet 

(circa 18.000 exemplaren), de Belastinggids 2007 (circa 13.000), Digitale fotografie (circa 11.000) en Haal meer 

uit uw pc (circa 8500). De ledenmarkt blijft het belangrijkste verkoopkanaal voor onze boeken. De verkoop aan 

niet-leden neemt in 2007 toe, vooral vanwege een aantal business-to-business afspraken. De verkoop via het 

boekhandelskanaal blijft stabiel. 

Internationaal
Consumentenrecht is geen zaak van Nederland alleen, maar – steeds meer – van de europese Unie en de we-

reld als geheel. Daarom kijkt de Consumentenbond over de grens en speelt een belangrijke (bestuurlijke) rol in 

een aantal internationale organisaties. We noemen de voornaamste.

BEUC

Het Bureau européen des Unions de Consommateurs (BeUC) is de koepel voor europese consumenten-

organisaties. Met het vertrek van Klaske de Jonge geeft de Consumentenbond zijn positie als voorzitter van 

BeUC in 2007 op. Wel blijft de bond – als een van de founding members – bestuurslid van BeUC.

De bond levert een bijdrage aan een bijeenkomst over het energy Charter van de Commissie (Brussel). Ook 

dragen we bij aan een conferentie van de europese Commissie over collectief actierecht (leuven en lissabon) 

en doen we mee aan de discussie (geïnitieerd door BeUC) met europarlementariërs over hetzelfde onderwerp 

(Brussel).

Er	verschijnen	vijftien	

nieuwe	boektitels.	

De	best	verkochte	zijn:	
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In juni 2007 komt de eurocommissaris voor Consumentenzaken, mevrouw Kuneva, op bezoek in Den Haag. 

We spreken met haar onder andere over europese wetgeving rond collectieve acties en over financiële 

genoegdoening voor consumenten bij schade door ongeoorloofde praktijken van ondernemers.  

CI

Consumers International (CI) is een wereldwijde koepel van consumentenorganisaties, waar algemeen 

directeur Felix Cohen vice-president is. 

In 2007 sluit het CI-kantoor in ghana – het lukt niet een geschikte manager te vinden voor deze locatie. Ook 

het kantoor in Maleisië kampt met problemen. 

In 2007 coördineert CI het gemeenschappelijke onderzoek ‘Consumers and Competition, a consumer welfare 

analysis of three retail markets in 14 eU member states’. De Consumentenbond onderzoekt in dat kader de 

marktwerking en prijsvorming van inktcartridges, benzine en paracetamol in Nederland. Maatschappelijke 

Belangenbehartiging levert beleidsmatige informatie (inclusief mededingingsaspecten). We gebruiken de 

uitkomsten ook voor een publicatie in de Consumentengids en informeren de toezichthouders NMa en 

Consumentenautoriteit, en het ministerie van economische Zaken.

TACD

The atlantic Consumers Dialogue (TaCD) is het overlegorgaan van consumentenorganisaties in europa en de 

verenigde staten. Met het vertrek van Klaske de Jonge is de bond niet langer vertegenwoordigd in de steering 

Committee, maar we nemen wel volop deel aan de activiteiten.

In 2007 is er een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de europese en amerikaanse overheid in Brussel. 

Op de agenda staan Digital rights Management en Digital security. De Consumentenbond neemt het voor-

touw en stelt hiervoor de beleidsstukken (resolutions) op. 

TaCD dringt bij de eU en vs aan op maatregelen om de marketing van ongezonde voedingsmiddelen gericht 

op kinderen te beperken, en bespreekt wat verschillende landen en overheden doen aan een betere samen-

stelling van voedingsmiddelen, met minder verzadigd vet, zout en suikers. Overheden kunnen op dit gebied 

een belangrijke rol vervullen. 

Ook is er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen als het klonen van dieren voor de productie van voedingsmid-

delen, en nanotechnologie. Beide ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de veiligheid van levensmid-

delen en andere consumentenproducten. TaCD benadrukt dat de regelgeving hierover aangescherpt moet 

worden om de (voedsel)veiligheid te garanderen. Bij het klonen van dieren voor voedselproductie moeten ook 

ethische aspecten bij de beleidsontwikkeling meegewogen worden. 

In oktober organiseert TaCD in samenwerking met Consumers Union (vs) en Choice (australië) in sydney een 
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bijeenkomst over intellectueel eigendom vanuit consumentenperspectief. De IP Working group trekt een 

beleidsadviseur aan die beleidswerkzaamheden gaat uitvoeren. 

ICRT

International Consumers research and Testing (ICrT) is een samenwerkingsverband van europese consumen-

tenorganisaties om gezamenlijk onderzoek te doen en zo de expertise te bundelen en kosten te besparen. 

gemiddeld drie van de vijf vergelijkende warenonderzoeken die de bond publiceert gebeuren in ICrT-ver-

band. In 2007 gaat ICrT meer productsoorten doorlopend testen in plaats van eens per (half )jaar – dit sluit aan 

bij de snelle informatiebehoefte op internet.  

De Consumentenbond vervult in 2007 een voortrekkersrol bij het maken van laboratoriumfilmpjes van 

ICrT-tests, bijvoorbeeld over wasmachines en -drogers. We gebruiken de opnamen op de eigen website – de 

beelden kunnen de webteksten verhelderen en aanvullen. 

Anne Fransenfonds

Het anne Fransen Fonds (aFF) richt zich op de versterking van het consumentenrecht in de Derde Wereld en 

Oost-europa. Daartoe ondersteunt het consumentenorganisaties bij projecten en programma’s in deze landen.

In het bestuur van het aFF zitten vier leden van de Bondsraad en een directielid van de Consumentenbond. 

De Consumentenbond is de grootste sponsor van het fonds. We dragen jaarlijks €0,10 per lid bij. Het totaal-

bedrag wordt aangevuld uit andere bronnen, zoals giften en donaties. 

In 2007 ondersteunt het anne Fransenfonds vier projecten:

De league for Defense of Consumers in Benin krijgt een bijdrage voor een campagne die mensen ver-

trouwd maakt met de nieuwe wet- en regelgeving van de Consumers Protection Law. 

The Consumers association of Malawi krijgt steun consumenten bewust te maken van de 8 consumen-

tenrechten. 

De association Togolaise des Consommateurs in Togo krijgt hulp om met informatie, educatie en  

communicatie de voedselveiligheid te bevorderen. 

Het 18de wereldcongres voor consumentenorganisaties in sydney, australië krijgt ondersteuning voor 

het uitnodigen van een aantal landen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen. 

 

Service	&	Advies
Het aantal contacten met leden en niet-leden via telefoon, e-mail en brieven stijgt in 2007 met 1%. er is een 

duidelijke verschuiving in het soort contacten. Terwijl de telefoontjes 15% toenemen tot 235.000, daalt het 

aantal e-mails 29% tot 80.000. Dit komt omdat we niet langer werken met mailboxen maar met contactformu-

lieren via de website. Zo houden we ongewenste e-mails (spam) buiten de deur. 

Om deze stroom efficiënt te kunnen verwerken start de bond in 2007 met de inrichting van een eerste- en 

tweedelijns dienst. De eerste lijn beantwoordt veelvoorkomende vragen; de ingewikkelde en minder voorko-

•
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mende vragen gaan door naar de tweede lijn. eind 2007 wordt een groot deel van de vragen al door de eerste 

lijn afgehandeld. 

In 2007 wijzigt de norm voor het servicelevel aan de telefoon. We streven ernaar dat 80% van de klanten bin-

nen 60 seconden een medewerker spreekt. Ter vergelijking: in de ‘oude opzet’ was de norm bij Klantenservice 

80% binnen 30 seconden en bij het adviescentrum 80% binnen 5 minuten. 

eind 2007 gaat er een folderlijn van start. leden die de Consumentenbond advies vragen over het veranderen 

van internet- of telefoonprovider, over zorgverzekeringen, of over ondeugdelijke producten krijgen een folder 

toegestuurd met informatie om nog eens rustig na te lezen en met verwijsadressen. als dit goed werkt, volgen 

in 2008 meer folders. 

Wordt er advies gevraagd, dan gaat het vaak over communicatie en media (16.200) – vooral telecomdiensten 

(2500) en internetproviders (800). Dit is exclusief de nog grotere hoeveelheid juridische vragen die ons over 

deze onderwerpen bereikt. In 2007 zijn er ook weer veel vragen over financiële dienstverlening (13.660), waar-

onder zorgverzekeringen (2500). verder blijven we een veelbezochte vraagbaak voor huishoudelijke apparaten 

(5000) en woninginrichting (4850, vooral meubilair en keukens). 

Groepsacties 

In 2007 organiseert de bond tien groepsacties, waaraan in totaal 1232 mensen meedoen. Daarvan melden zich 

108 aan als nieuw lid. enkele voorbeelden:

We ondernemen tweemaal actie tegen provider speedlinq. er nemen 82 mensen deel, waarvan 9 nieuwe 

leden. alle terechte klachten over niet of gebrekkig werkend internet worden opgelost. 

Bij energieleverancier Oxxio (107 deelnemers, 20 nieuwe leden) gaat het vooral over administratieve 

problemen, zoals eindafrekeningen die niet of veel te laat in de bus vallen, die niet kloppen of onduidelijk 

zijn. alle terechte klachten worden opgelost.

De actie tegen KPN (580 deelnemers, waarvan 65 nieuw lid) handelt over de gebrekkige of uitblijvende 

levering van de dienst Internet Plus Bellen. KPN geeft ons geen inhoudelijke terugkoppelingen, verzuimt 

herhaaldelijk op tijd te reageren en blijkt keer op keer niet in staat de problemen binnen de gestelde ter-

mijn op te lossen.  Begin mei besluiten we de groepsactie te staken. Wij hebben er geen zicht op hoeveel 

van de 1000 klachten binnen de actie of kort daarna zijn opgelost. 

Uitvaartverzekeraar Yarden (276 deelnemers, 5 nieuwe leden) verandert de polis zonder opzegmogelijk-

heid. Uiteindelijk krijgen alle deelnemers van de groepsactie de keus de oude polis te behouden, of toch 

de nieuwe vorm te aanvaarden.

Informatie-	en	communicatietechnologie
In 2007 gaat de geheel vernieuwde website van de Consumentenbond online. De navigatiestructuur en de 

•
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onderliggende IT-architectuur zijn helemaal herzien. In het nieuwe content management systeem kan de 

redactie de webpagina’s snel en eenvoudig aanpassen.

Na de lancering van de nieuwe website in april 2007 worden andere functionaliteiten verbeterd, zoals de 

online ledenpagina, het inlogmechanisme en de webwinkel van de Consumentenbond. Daarbij komt er een 

realtime koppeling met het backoffice systeem saP. 

er wordt extra functionaliteit ingebracht, waardoor we de (web)winkelprijzen voor een kleine twintig product-

groepen dagelijks kunnen verversen op de website.

Toekomst
De afgelopen jaren daalde het ledental, vooral door het afnemende aantal Consumentengidsabonnees. 

Dit wordt deels opgevangen door nieuwe abonnementen op Consumentengids Online. 

In 2008 verwachten we nog een daling, maar lichter dan in voorgaande jaren. We hopen dit te bereiken met 

de (reeds doorgevoerde) vernieuwing van de Consumentengids en verdere investeringen in de website, de 

ontwikkeling van een nieuw blad en de inzet van mobiel internet. verder gaat er in 2008 meer geld naar  

marketing, vooral gericht op de Consumentengids. 

De Consumentenbond verwacht in 2008 een licht negatief resultaat voor belasting. een mogelijk risico is de 

afname van het aantal Consumentengidsabonnees. Dit kan leiden tot een extra omzetdaling. De investeringen 

liggen in lijn met die van 2007. Wel steekt de bond wat extra middelen in de verbouwing van de verhuurde 

ruimten. 

In 2008 zal de Consumentenbond zich in zijn uitingen meer richten op beeld. We produceren nu veel tekst, 

terwijl bijvoorbeeld foto’s en film net zo veelzeggend kunnen zijn. 

Het personeelsbestand blijft naar verwachting stabiel rond 200 fte. 

De belangrijke beleidszaken in 2008 zijn vastgelegd in een serie brochures. Deze zijn te lezen op  

www.consumentenbond.nl. Zo willen we ervoor zorgen dat de positie van de Nederlandse consument 

niet verslechtert door nieuwe europese regelgeving. We helpen actief mee met de oprichting van een 

aantal nieuwe geschillencommissies, onder andere voor de gezondheidszorg. en we richten ons op het 

vereenvoudigen en verbeteren van overstappen, onder andere bij internetproviders. 

Het	állereerste	

onderzoek	van	de	

Consumentenbond	

ging	over	lucifers	

(1953).
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In 2007 staat ‘goed bestuur’ (Corporate Governance) op de agenda van zowel de raad van Toezicht als de 

Directie. Waar mogelijk sluiten we aan bij de code van de commissie-Tabaksblat. Deze code is gericht op beurs-

genoteerde ondernemingen, maar wij vinden hem ook goed toepasbaar op maatschappelijke organisaties als 

de Consumentenbond. Transparantie en integriteit zijn immers ook bij ons hot issues. 

Binnen de raad van Toezicht is een commissie goed Bestuur actief.

De Consumentenbond is een vereniging die statutair gevestigd is in Den Haag. Het hoogste orgaan is de 

Bondsraad, die bestaat uit honderd gekozen leden van de Consumentenbond. De raad van Toezicht, die 

wordt benoemd door de Bondsraad, houdt toezicht op de Directie. Daarnaast functioneert deze raad als klank-

bord voor de Directie. De Directie bestaat uit een algemeen directeur en is verantwoordelijk voor het besturen 

van de organisatie. De Directie is in vaste dienst van de vereniging. 

De regels rond de besturing van de Consumentenbond zijn vastgelegd in statuten (zie www.consumenten-

bond.nl). In 2007 stelt de Bondsraad nieuwe statuten vast, deels ingegeven door nieuwe wetgeving. Zo wordt 

het jaarverslag voortaan vastgesteld door de Bondsraad, in plaats van door de raad van Toezicht, en benoemt 

de Bondraad de accountant. Daarnaast zijn de belangrijkste wijzigingen:

de omvang van de raad van Toezicht, en de verkiezing van de leden, 

de regels rond de benoeming van de Directie en

de vastlegging – in onderlinge samenhang – van de bevoegdheden van deze drie organen.

4.1			De	vereniging
Bondsraad
Het ledenparlement van de Consumentenbond is de Bondsraad. De raad bestaat uit honderd gekozen leden, 

die de hoofdlijnen van het beleid en de jaarrekening vaststellen. Daarnaast is de Bondsraad actief betrokken bij 

belangrijke beleidskwesties, zoals de rechtspositie van de consument. In 2007 komt de Bondsraad twee keer 

voltallig bijeen. Belangrijke onderwerpen zijn het jaarverslag, de strategienota en de statuten en reglementen. 

aan iedere plenaire bijeenkomst gaan drie regionale bijeenkomsten vooraf, in eindhoven, Zwolle en Den Haag.

De Bondsraad benoemt uit zijn midden een aantal commissies. De Organisatiecommissie bereidt de Bonds-

raadvergadering en de verkiezing van Bondsraadleden voor en kwam in 2007 6 keer bijeen. De adviescommis-

sie adviseert de Bondsraad over belangrijke besluiten, zoals de vaststelling van het jaarverslag en de strategie-

nota. Zij vergadert in 2007 twee keer.

een belangrijk punt in 2007 voor zowel de Organisatie- als de adviescommissie is de communicatie tussen de 

Bondsraad en de raad van Toezicht en het bureau. Het voornemen is deze te vereenvoudigen en te verbete-

ren, onder andere door invoering van een extranet in 2008. 

•

•

•

¬
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Raad	van	Toezicht

De (momenteel) zeven leden van de raad van Toezicht van de Consumentenbond worden benoemd 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 belo-

ningsbeleid van de Directie.

In 2007 komt de raad van Toezicht zeven keer bijeen, waarvan eenmaal in een langere sessie. De belang-

rijkste onderwerpen zijn het jaarverslag en de jaarrekening over 2006, de jaarplannen voor 2007 en 2008, de 

strategienota en meerjarenraming voor de periode 2008-2010, en de wijziging van de statuten van de bond. 

elk kwartaal doet de Directie via een managementrapportage verslag van de belangrijkste werkzaamheden en 

ontwikkelingen op het bureau. andere onderwerpen die de revue passeren zijn onder andere het vertrek van 

directeur Klaske de Jonge en de gevolgen daarvan, de vernieuwing van de Consumentengids en de evaluatie 

van de publiekscampagne in het kader van de herpositionering. 

Binnen de raad van Toezicht zijn enkele commissies actief. De commissie goed Bestuur presenteert in 2007 

een conceptreglement voor de werkwijze van de raad van Toezicht. De auditcommissie voert twee audits uit 

op het bureau van de bond, gericht op het onderzoek en de publicatie over ooglaserklinieken en op de proce-

dures rond de eerder genoemde publiekscampagne. De remuneratiecommissie formuleert algemene criteria 

ten aanzien van de remuneratie en is verantwoordelijk voor het jaarlijkse remuneratierapport.

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2007   Benoemd termijn tot herkiesbaar

Thom de graaf, burgemeester van Nijmegen                                                                                         2005 2009 Ja

Harry Fijnaut, oud-directeur KNMI                                                               2005 2009 Nee

Carola Hageman, directeur-uitgever Boom Onderwijs 2007 2011 Ja

arnoud Klerkx, adjunct-directeur gartner Consulting Benelux                                    2007 2011 Ja

Medy van der laan, programmadirecteur/partner TCN Property Projects  2007 2011 Ja

Wop de lange, oud-lid hoofddirectie aNWB                                                     2007      2011 Ja

robert visser, directeur sC Johnson europe Bv                                       2007 2011 Nee

De leden van de raad van Toezicht ontvangen een vaste jaarlijkse vergoeding. De vergoedingen van de  

voorzitter, vice-voorzitter en de overige leden zijn net als in 2006 respectievelijk €11.345, €9076 en €6907.  

In totaal ontvangen de leden van de raad van Toezicht in 2007 een bedrag van €57.439 (2006: €54.956). 

Directie
De Directie is verantwoordelijk voor het bestuur van de vereniging. Felix Cohen is algemeen directeur, Klaske 

de Jonge tot 1 mei directeur. Per 1 september volgt lars Hooning haar op. vanaf 1 mei is Felix Cohen algemeen 

en enig statutair directeur. Hij richt zich op de interne organisatie plus de internationale contacten buiten 

europa. lars Hooning vertegenwoordigt de Consumentenbond extern waar het de nationale en europese 

In	2007	treden	vier	

nieuwe	leden	toe	tot	de	

Raad	van	Toezicht.
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beleidsstandpunten betreft. Wekelijks komen de Directie en de afdelingshoofden bijeen als Managementteam. 

Het hoofd Ondersteunende diensten heeft onafhankelijk van de Directie een rapportageplicht aan de raad 

van Toezicht. De regels voor het functioneren van de Directie en de portefeuilleverdeling zijn vastgelegd in 

een directiereglement. 

Het beleid rond de beloning van de Directie is formeel vastgelegd. De beloning bestaat uit een vast en een 

variabel deel, een vaste onkostenvergoeding en enige emolumenten. 

aan de Directie zijn geen voorschotten, leningen of garanties verstrekt.

Salaris Directie (x € 1000) 2007 2006 Index

vast salaris 210 282            74 

variabel salaris 48   38          150 

Pensioenlasten 35    47            74 

sociale lasten 10      15            67 

Totaal 303 				382	 											82	

1)   Tot 1 mei bestaat de statutaire directie uit twee leden, vanaf 1 mei uit een.

2)			Het variabele salaris wordt in het volgend boekjaar vastgesteld en uitbetaald.

3)			Het tegoed aan vakantiedagen van Klaske de Jonge is in 2007 bij uitdiensttreding als variabel salaris 

      uitbetaald.

De vaste beloning wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de cao-stijging van de Consumentenbond. verder ligt 

de vaste beloning binnen een bandbreedte met een minimum- en een maximumgrens. De variabele beloning 

bedraagt ten hoogste 25% 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 en vaste telefoonkosten en een vaste onkostenvergoeding. 

De Directie bekleedt een aantal onbezoldigde functies namens de Consumentenbond. 

Felix Cohen is  lid Bestuur Consumers International

  lid Bestuur International Consumer research & Testing

  lid Bestuur stichting reclame Code

  lid raad van Toezicht electronic Highway Platform Nederland

  lid bestuur garantie Instituut Woningbouw
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lars Hooning is lid Bestuur Bureau européen des Unions de Consommateurs (BeUC)

  lid adviesraad voedsel en Waren autoriteit

  lid Bestuur stichting geschillencommissies

  lid european Consumer Consultative group

  lid Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (De Nederlandsche Bank)

  lid stuurgroep Convenant Overgewicht

4.2			Integriteit

Om zijn onafhankelijkheid te garanderen hanteert de Consumentenbond strikte financieringsregels. Zijn 

inkomsten mogen nooit in tegenspraak zijn met de kernwaarden. De bond accepteert geen geld van organi-

saties waarvan hij producten of diensten onderzoekt, en hij limiteert de inkomsten van overheden en andere 

organisaties tot maximaal 10% van de totale inkomsten. In 2007 was dit 1,6% (2006: 1%). 

4.3			Risicobeheer

Net als iedere organisatie loopt de Consumentenbond risico’s – ze hebben te maken met de eigen bedrijfsvoe-

ring of met externe factoren. Om de risico’s zo goed mogelijk te beheersen, vindt er jaarlijks een inventarisatie 

plaats. Uitgangspunt daarbij zijn de verschillende bedrijfsprocessen binnen de organisatie. De risico’s worden 

ingeschat van laag tot hoog. De hoge risico’s krijgen extra aandacht. Zo voert de bond jaarlijks een aantal 

audits uit en kijkt daarbij vooral naar de beheermaatregelen. 

In 2007 doen we een audit naar de beveiliging van de website. Deze blijkt in het algemeen goed gewaar-

borgd. Uit de audit komt naar voren dat we het proces rond het onderhouden en aanpassen van de website 

beter moeten regelen. 

als gevolg van een audit naar de inkoopprocedure ‘verversen’ we de procedure en brengen die onder de aan-

dacht van de betrokken managers. een lid van het Managementteam wordt verantwoordelijk voor de juiste 

navolging van de inkoopprocedure. 

Ook de auditcommissie van de raad van Toezicht voert enige audits uit. In 2006 heeft ze vastgesteld dat er 

geen procedure voor persberichten bestaat. Uit de vervolgaudit in 2007 blijkt dat er inmiddels een procedure 

is ontwikkeld en dat deze ook gevolgd wordt. 

Daarnaast bekijkt de auditcommissie het proces rond de publiekscampagne van begin 2007. Ze stelt vast dat 

de inkoop van uitzendtijd in de media door één medewerker gebeurt, dit passen wij aan. 

Het	is	noodzakelijk	goed	

bestuur	te	bevorderen,	niet	

alleen	vanwege	de	gunstige	

economische	effecten,	maar	

ook	in	het	belang	van	recht-

statelijkheid,	mensenrech-

ten,	bestuurlijke	kwaliteit	en	

democratisering.
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voor de financiële besturing en beheersing zijn de jaarlijkse budgetronde, het jaarplan, de rolling forecasts 

per kwartaal en de maandelijkse managementinformatie van belang. Op het financieel beheer is een treasury 

statuut van toepassing. Daarin staat onder andere dat we geen actief beleid voeren in het verbeteren van het 

financiële rendement op kasgelden.

4.4			Milieubeleid	

De Consumentenbond heeft aandacht voor het milieu. Het gebouw, dat in 1995 is opgeleverd, is zo milieu-

vriendelijk mogelijk gebouwd. Bij alle verbouwingen hanteert de bond richtlijnen voor duurzaam gebruik 

van middelen. verder doen we aan afvalscheiding van papier, glas, klein chemisch en restafval. Ook wordt de 

afvalstroom zo veel mogelijk beperkt. 

Gebruik grondstoffen 2007 2006 2005 2004 2003

Warmte (gJoule x 1000) 2.790 2.490 1.944 1.739 2.141

elektra (kWh x 1000) 882 1.016 1.125 1.044 1.039

Water (m3) 3.753 4.014 3.006 2.672 2.059

In 2007 zetten we systematisch in op een beperking van het energiegebruik. Dat begint met periodieke 

managementinformatie. De informatie uit voorgaande jaren blijkt niet betrouwbaar. Daarom zijn de cijfers in 

bovenstaande tabel aangepast ten opzichte van vorige jaarverslagen. een belangrijke afwijking ten opzichte 

van voorgaande jaren is dat we hier alleen het stroomgebruik van de bond presenteren, zonder dat van onze 

huurders. voor het warmte- en watergebruik is deze splitsing niet mogelijk. 

Het gebruik van elektra en water is vanaf 2005 fors toegenomen. Dit komt door extra stoombevochtigers die 

begin 2005 zijn geplaatst. Ze zijn noodzakelijk voor een klimaat volgens de norm maar blijken grootgebruikers. 

In 2007 krijgen we het gebruik beter onder controle door de stoombevochtigers uit te zetten in perioden 

dat ze niet nodig zijn. Het forse sluipgebruik neemt hierdoor af. verder plaatsen we waar mogelijk tijd- en 

bewegingsschakelaars. Dit levert een verdere vermindering van het stroomgebruik op. In 2008 willen we de 

beperking van het energiegebruik verder doorzetten. 
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De	Consumentenbond	

doet	consequent	aan	

afvalscheiding	van	

papier,	glas,	klein	

chemisch	en	restafval.	

Medewerkers	worden	

ook	geattendeerd	op	

milieuvriendelijk	

printgedrag.
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In 2007 zet de Consumentenbond het veranderingsproces van de in 2006 gestarte herpositionering door. 

De afdeling service & advies wordt omgevormd in een eerste- en tweedelijns dienst (zie par. 3.3). Ook is 

er intensief overleg over de samenwerking tussen de Uitgeverij en Onderzoek, en een verandering van de 

organisatiestructuur binnen deze afdelingen. aan het einde van het jaar ligt hierover een adviesaanvraag bij de 

Ondernemingsraad. 

In de loop van het jaar wordt het personeelsbeleid grondig herzien en beginnen we de ontwikkeling van een 

nieuw Handboek P&O. vanaf het tweede kwartaal krijgen de medewerkers een intern programma-aanbod van 

acht verschillende opleidingen, waarbij de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de merkwaarden 

van de bond centraal staan. 

Het vertrek in mei van directeur Klaske de Jonge is de aanleiding de samenstelling van het Managementteam 

te wijzigen en het Directieoverleg op te heff en. 

5.1		Organisatiestructuur

De organisatie ziet er op 31 december 2007 als volgt uit:

Raad	van	Toezicht

Bondsraad

Algemeen	directeur
Felix Cohen

Uitgeverij

gerjan Huis 
in ‘t veld

Onderzoek

eric 
Casteleijn 

Content	
Management

Berit 
sluyters

Bedrijfsjurist

leo 
Willigenburg

Directeur	MB

lars 
Hooning

Service	&	
Advies
Peter 

Haasbroek

Marketing

lex 
liebrechts

Personeel	&	
Organisatie

Brenda 
van Wegen

Ondersteunen-
de	Diensten

Peter 
Haasbroek

¬
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5.2			In-,	door-	en	uitstroom

In 2007 zijn er forse wisselingen in het personeelsbestand. Ze hangen voor een deel samen met de 

herstructurering bij service & advies, maar ook met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. 

In 2007 treden er 45 personen in dienst bij de Consumentenbond, van wie er 44 op 1 januari 2008 nog 

werkzaam zijn binnen de bond.

In de loop van het jaar verlaten 41 medewerkers de Consumentenbond. van hen hebben 8 personen een 

contract voor bepaalde tijd. Zij vertrekken omdat hun tijdelijke project is afgerond, omdat de vaste 

medewerker die zij vervingen is teruggekeerd, 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 33 vertrekkende medewerkers met een vast dienstverband gaan er 3 met pensioen. van 5 medewer-

kers wordt het dienstverband op initiatief van de Consumentenbond ontbonden. In totaal 24 medewerkers 

nemen zelf ontslag. We verliezen een medewerker doordat hij overlijdt.

20 medewerkers stappen over naar een andere functie binnen de Consumentenbond. Deze overstappers 

vullen voor het overgrote deel reguliere vacatures in. 

In 2007 lopen er 6 studenten stage bij de Consumentenbond. 

Personeelsverloop 2007

Medewerkers op 1 januari 2007 250

Uitdiensttredingen 41

Indiensttredingen 45

aantal medewerkers op 1 januari 2008 254

5.3			Huidige	bezetting

Op 1 januari 2008 telt de Consumentenbond 254 medewerkers: 99 mannen en 155 vrouwen. van alle mede-

werkers werken er 208 parttime, dat wil zeggen: minder dan 40 uur per week. De totale bezetting per 1 januari 

2008 bedraagt 200,7 fulltime equivalenten (fte). gemiddeld over 2007 is de bezetting 198 fte. 

In het overzicht van het aantal dienstjaren valt op dat 40% van de medewerkers korter dan vijf jaar in dienst 

is en 67% minder dan tien jaar. In een kennisorganisatie die ook intern continu vernieuwingen doormaakt, is 

het erg belangrijk dat er jonge instroom is. van de groep medewerkers die meer dan tien jaar werkzaam is bij 

In	2007	komen	er	45	

nieuwe	mensen	bij	de	

bond	werken.
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de bond (33%) wordt een grote veranderingsbereidheid verwacht. Daarbij moeten ze zelf de nodige aandacht 

schenken aan hun persoonlijke ontwikkeling. 

De gemiddelde leeftijd van de medewerker bij de Consumentenbond is 41 jaar

een kwart van het werk binnen de Consumentenbond wordt verricht op mbo-niveau. Het gaat hierbij vooral 

om ondersteunende werkzaamheden. De functie van de medewerker Klantenservice wordt in de loop van 

2007 omgezet naar medewerker eerstelijns. Bijna de helft van de functies vereist een hbo- of hbo-plusniveau. 

Het gaat dan vooral om redactioneel werk, ledenadvisering en de zwaardere staffuncties. een derde van de 

medewerkers werkt op academisch niveau. Zij doen onderzoek of zijn bezig met externe beleidsontwikkeling- 

en uitvoering, of belast met managementtaken. De managementfuncties laten een andere verhouding tussen 

mannen en vrouwen zien dan het overkoepelend gemiddelde.

Verdeling naar leeftijd

t/m 25   8

26-30 41 

31-35 46

36-40 39

41-45 32

46-50 33

51-55 22

56-60 22

60+ 11

Verdeling naar aantal dienstjaren

< 5 101

5 – 10   69

10 – 20   34

20 – 30   34

> 30   16

Verdeling functies naar opleidingsniveau

Totaal vrouw Man

Mbo 25% 79% 21%

Hbo 46% 59% 41%

Wo 29% 47% 53%
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5.4			Beleid,	arbeidsomstandigheden	en	arbeidsvoorwaarden

In 2007 besteedt de Consumentenbond in het bijzonder aandacht aan de volgende zaken.

Verzuimaanpak
In 2007 wordt de ziekteverzuimbegeleiding flink opgeschud, met veel aandacht voor de beheersing van 

ziekteverzuim. We herschrijven de verzuimprotocollen en voeren de frequentie van verzuimgesprekken op. 

De leidinggevenden krijgen een prominente rol in de ziekteverzuimbegeleiding, en de verzuimcijfers komen 

maandelijks aan de orde in het Managementteam. Met zieke medewerkers is er continu contact en we zoeken 

naar mogelijkheden voor reïntegratie. Door deze en andere maatregelen daalt het verzuimpercentage met 1%. 

Het verzuimpercentage over 2007 is 5,5% (2006: 6,6%). gemiddeld meldt een medewerker zich 1,97 per 

jaar ziek. 

Personeelstevredenheid
In 2007 voert de bond weer een onderzoek uit naar de tevredenheid onder het personeel. Ongeveer 200 

medewerkers vullen – voor het eerst digitaal – het vragenformulier in; een respons van 80%. Met een 6,8 voor 

de algemene werksituatie is de uitkomst precies gelijk aan vorig jaar. De uitkomst is negatief beïnvloed door de 

De	verhouding	man	

vrouw	is	39%/61%.	

82%	van	de	medewer-

kers	werkt	parttime.

Verdeling medewerkers naar opleidingsniveau

Totaal vrouw Man

Mbo 21% 73% 27%

Hbo 38% 55% 45%

Wo 41% 42% 58%

Kengetallen

gemiddeld aantal fte’s 198

gemiddeld aantal medewerkers 253

Percentage ziekteverzuim    5,5%

saldo in- en uitstroom WIa     -1

Percentage verloop 16%

Tevredenheid personeel  6,8

Percentage parttimers 82%

verhouding man/vrouw 39/61

Percentage opleidingsbudget t.o.v. loonsom     2,3%
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herstructurering op de afdeling service & advies. Op onderlinge verhoudingen en werksfeer scoort de bond 

lager dan in 2006. Het Managementteam besluit daarom in 2008 de kerncompetentie ‘samenwerken’ op te 

nemen in de beoordelingssystematiek, en de interne communicatie  te verbeteren. 

Leeftijdsbewust	personeelsbeleid
In de loop van 2007 pleit Personeel & Organisatie ervoor dat de Consumentenbond leeftijdsbewust perso-

neelsbeleid ontwikkelt. In een beleidsstuk staat de afdeling stil bij de vergrijzing en ontgroening van onze 

samenleving. De bond maakt de balans op voor het personeelsbestand en stelt in eerste instantie vast dat er 

geen reden is voor ongerustheid, maar dat het nu de tijd is om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. 

De Ondernemingsraad wordt bij dit proces betrokken en we spreken af dat we in 2008 verdergaan met het 

ontwikkelen van dit beleid. 

Cao
Met ingang van 1 juni 2007 is er een nieuwe cao van kracht. Deze heeft een looptijd van twee jaar.

5.5		Medezeggenschap

De Ondernemingsraad (Or) overlegt maandelijks met de Directie en het hoofd Personeel & Organisatie. 

Tweemaal per jaar woont een delegatie van de raad van Toezicht deze vergadering bij. Belangrijke 

onderwerpen in 2007 zijn:

de herstructurering van service & advies,

de vaststelling van de collectieve bonus, 

de organisatieverandering van Uitgeverij en Onderzoek, en

diverse instemmingsverzoeken over de nieuwe arbodienst, het aangepaste personeelsbeleid en  

bedrijfseigen regelingen.

5.6		Integriteit	medewerkers

Gedragscode
De Consumentenbond hanteert een gedragscode met als motto ‘voor een fles wijn verkoop je je ziel niet aan 

de duivel’. De gedragscode gaat over het aannemen van giften, het bekleden van nevenfuncties, geheimhou-

ding en het gebruik van eigendommen van de Consumentenbond. De kern van de gedragscode is openheid 

over handel en wandel, en eigen verantwoordelijkheid.  

•

•

•

•
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Klokkenluiderregeling
De Consumentenbond kent een klokkenluiderregeling. Deze is bedoeld om een veilige omgeving te creëren 

waarin het mogelijk is eventuele misstanden bespreekbaar 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 vertrouwenspersoon aan de raad van Toezicht, de Directie 

en de Ondernemingsraad. er wordt in 2007 geen gebruik gemaakt van de klokkenluiderregeling. 

Vertrouwenspersonen
In 2007 doen 12 medewerkers een beroep op een van de twee vertrouwenspersonen binnen de Consumen-

tenbond. In geen van de gevallen leidt dit tot een formele klacht in de zin van het individueel klachtrecht. In 

de meeste gevallen wordt een oplossing gevonden in een of meer gesprekken met de betrokkenen. 

“Voor	een	fles	wijn	

verkoop	je	je	ziel	niet	

aan	de	duivel”	zegt	de	

gedragscode	van	de	

Consumentenbond.
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Hier volgen eerst de balans en de staat van baten en lasten. Daarna presenteren we de waarderings-

grondslagen en toelichtingen.

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

 

activa	 2007 2006

Vaste Activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouw en terrein 8.818 9.112

Overige vaste bedrijfsmiddelen 1.883 1.776

activa in uitvoering 161 72

10.862 10.960

Financiële vaste activa

Deelneming Contoer Bv 18 18

Deelneming ICrT ltd. 0 40

vordering latente belasting 306 271

324 329

Vlottende	Activa

Voorraden 23 44

Vorderingen

Debiteuren 960 653

Belastingen en sociale premies 667 680

Overlopende activa 588 2.190

Overige vorderingen 570 474

2.785 3.997

Liquide	middelen 18.104 15.035

Totaal	Activa 32.098 30.365

¬
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Passiva 2007 2006

Eigen	Vermogen

algemene reserve 7.211 6.717

saldo boekjaar 439 494

7.650 7.211

Voorzieningen 1.960 1.980

Kortlopende	schulden	en	overlopende	passiva

Crediteuren 1.831 1.618

Belastingen en sociale premies 557 561

vooruit ontvangen contributies 18.025 16.626

Overige schulden en overlopende passiva 2.075 2.369

22.488 21.174

Totaal	passiva 32.098 30.365

     

   

De	jaarrekening	bestaat	

uit	een	balans,	een	

resultatenrekening	of	

winst-	en	verliesreke-

ning	over	het	afgelopen	

jaar,	een	toelichting	

op	beide	en	het	

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

2007 2006
Contributie 24.548 23.805

Diverse producten 7.223 6.984

activiteiten voor derden 523 337

Overige bedrijfsopbrengsten 1.097 937

33.391 32.063

Som	der	bedrijfsopbrengsten

Personeelskosten 15.153 14.458

afschrijvingen 1.055 982

Overige bedrijfskosten 17.083 16.149

Som	der	bedrijfslasten 33.291 31.589

  

Bedrijfsresultaat 100 474

rentebaten 534 323

rentelasten -190 -70

Overige financiële lasten -40 0

Uitkomst	financiële	baten	en	lasten		 304 253

Resultaat	voor	belastingen 404 727

Belastingen 35 -233

  

Resultaat	na	belasting 439 494

  

In 2007 en 2006 zijn er geen rechtstreekse toevoegingen en onttrekkingen aan het eigen vermogen, waardoor 

het resultaat na belasting gelijk is aan het totaalresultaat.
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6.3			Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De Consumentenbond, gevestigd op het enthovenplein 1 te Den Haag, gaat bij het opstellen van zijn jaar-

rekening uit van de wettelijke bepalingen voor jaarrekeningen, zoals vastgelegd in titel 9 van boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek. Wat betreft de richtlijnen voor de jaarverslaggeving ‘Organisaties zonder winststreven’ 

(rJ 640) is geen begroting opgenomen in de staat van baten en lasten. reden hiervoor is dat de begroting niet 

als belangrijk stuurmiddel wordt gebruikt. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s.

Omrekening vreemde valuta

De uit transacties in vreemde valuta voortvloeiende kosten en opbrengsten of vorderingen en schulden 

rekenen we om tegen de koers per transactie- of balansdatum. Koersverschillen brengen we ten gunste res-

pectievelijk ten laste van de staat van baten en lasten onder de financiële baten of lasten.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa nemen we op tegen de historische kostprijs van de investeringen. een uitzondering 

geldt voor het bedrijfsgebouw op het enthovenplein. Daar brengen we de boekwinst op de verkoop van het 

vorige bedrijfsgebouw in mindering op de historische kostprijs. 

‘Bedrijfsgebouw en terrein’ heeft betrekking op het kantoorpand dat we eind 1995 in gebruik namen. 

Het gebouw schrijven we af in dertig jaar. De grond is verkregen in eeuwigdurende erfpacht. Hierover 

schrijven we niet af. 

De onder Overige vaste bedrijfsmiddelen opgenomen machines, auto’s, inventarissen en computerapparatuur 

zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen verminderd met lineaire afschrijvingen. De afschrijvingtermijnen 

variëren van drie tot dertig jaar, afhankelijk van de economische gebruiksduur. 

gekochte en zelfontwikkelde computerprogrammatuur zijn opgenomen tegen verkrijgingsprijzen, respectie-

velijk directe vervaardigingskosten. Het laatste geldt voor kosten van externe leveranciers. De afschrijvings-

termijn van computerprogrammatuur bedraagt drie of vijf jaar, afhankelijk van de economische gebruiksduur. 

activa met een verkrijgingsprijs lager dan €1 duizend worden direct ten laste van het resultaat gebracht.

De	Nederlandse	wetgeving	

ter	zake	is	voornamelijk	op-

genomen	in	het	Burgerlijk	

Wetboek	in	titel	9	van	boek	

2.	De	Consumentenbond	

gaat	bij	het	opstellen	van	

de	jaarrekening	uit	van	de	

wettelijke	bepalingen	in	

titel	9	van	boek	2.
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Materieel	vast	actief Waarderingsgrondslag Afschrijvingstermijn

Terrein Historische kostprijs van de 
investering

geen

Bedrijfsgebouw Historische kostprijs van de investering 
minus de boekwinst op de verkoop van 
het vorige bedrijfsgebouw

30 jaar

Overige vaste bedrijfsmiddelen verkrijgingsprijzen minus lineaire  
afschrijving

3 tot 30 jaar, afhankelijk van de  
economische gebruiksduur

Computerprogrammatuur verkrijgingsprijzen, of indien zelf ontwik-
keld, de directe externe vervaardigings-
kosten minus lineaire afschrijving

3 of 5 jaar, afhankelijk van de  
economische gebruiksduur

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 netto vermogenswaarde. 

Deelnemingen waarbij we geen invloed van betekenis hebben, waarderen we op de verkrijgingsprijs, 

eventueel verminderd met een voorziening voor duurzame waardevermindering. 

Omdat Contoer Bv in 2007 geen activiteiten verricht, stellen we geen geconsolideerde  balans  en ook geen 

geconsolideerde staat van baten en lasten over 2007 op. Deze zouden materieel gelijk zijn aan de enkelvou-

dige balans en staat van baten en lasten.

Latente belastingvordering

De latente belastingvordering omvat het saldo van latente belastingverplichtingen en latente belasting-

vorderingen, berekend naar het toepasselijke belastingtarief. 

latente belastingposities zijn opgenomen voor belastbare tijdelijke verschillen tussen commerciële en fiscale 

boekwaarden. latente belastingvorderingen worden opgenomen ten aanzien van voorwaarts te verrekenen 

verliezen voor zover realisatie waarschijnlijk is.

Het percentage vennootschapsbelasting in verband met de latente belastingen maken we contant tegen 

de gangbare marktrente gezien de termijn waarop we de inning van de latente vennootschapsbelasting 

verwachten.

Duurzame waardevermindering of vervreemding van vaste activa 

activa met een lange levensduur worden beoordeeld op duurzame waardeverminderingen wanneer wijzigin-

gen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugver-

diend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boek-

waarde 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 kasstroom, wordt 
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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 nemen we op tegen de nominale waarde onder aftrek van een eventuele voorziening voor 

oninbaarheid.

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 feitelijke verplichting als 

gevolg van een gebeurtenis in het verleden en het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplich-

ting een uitstroom van middelen nodig is.

Voorziening 60-plusregeling

De voorziening 60-plusregeling is bestemd voor betaalde arbeidstijdverkorting voor medewerkers vanaf het 

jaar waarop 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 balansdatum.

Pensioenen

De pensioenregeling is ondergebracht bij de stichting Pensioenfonds Consumentenbond en kwalificeert als 

een toegezegde bijdrageregeling. De werkgever draagt daarbij, na het voldoen van de afgesproken premies, 

geen actuariële, beleggings- of andere risico’s.

De	grote	doorbraak	van	de	

Consumentenbond	komt	in	

1962.	Het	gevecht	van	de	

kleine	organisatie	tegen	de	

grote	fabrikant	(Lexington	

sigaretten)	spreekt	tot	

de	verbeelding	van	

Nederlanders,	25.000	nieuwe	

leden	melden	zich	aan.
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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 contributieont-

vangsten en de in het jaar geleverde goederen en diensten. We bepalen de lasten en houden hierbij rekening 

met de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Belastingen

Met ingang van 1997 valt de Consumentenbond met al zijn activiteiten onder de heffing van de vennoot-

schapsbelasting. 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 

resultaatbestanddelen.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
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6.5			Toelichting	op	de	balans

6.5.1			Materiële	vaste	activa	
													(in duizenden euro’s)

Bedrijfs-
gebouw

en	terrein

Overige	vaste
bedrijfs-

middelen

Activa	in
uitvoering

Totaal

boekwaarde 1 januari 2007 9.112 1.776 72 10.960

investeringen 114 778 161 1.053

desinvesteringen 0 -236 -72 -308

afschrijving desinvestering 0 212 0 212

afschrijving 2007 -408 -647 0 -1.055

aanschafwaarde  31 december 2007 12.889 7.002 161 20.052

cumulatieve afschrijving 31 december 2007 -4.071 -5.119 0 -9.190

boekwaarde	31	december	2007 8.818 1.883 161 10.862

cumulatieve afschrijving 31 december 2007 4.071 5.119 0 9.190

boekwinst leeghwaterplein 953 0 0 953

cumulatieve	aanschafwaarde	per	31	december	2007 13.842 	7.002 	161 	21.005

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 kostprijs van de investering in de nieuwbouw op 

het enthovenplein in 1995.

De investeringen in overige vaste bedrijfsmiddelen ad €778 duizend hebben grotendeels plaatsgevonden in 

hardware en software. In 2007 houden we een inventarisatie van activa. Dit resulteert in een mutatie op de 

regels desinvestering en afschrijving desinvestering. enkele bedrijfsmiddelen blijken reeds afgestoten die nog 

wel in de inventarislijst staan. 

De	letter	B	staat	voor	balans	

(overzicht	van	bezittingen,	

schulden	en	het	eigen	

vermogen	van	een	onder-

neming	op	een	bepaald	

moment).	Maar	ook	voor	

de	heren	Buitendijk	en	van	

Benthem	die	1953	de	Consu-

mentenbond	oprichten.
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6.5.2			Financiële	vaste	activa	
Deelnemingen

Ultimo 2007 houdt de Consumentenbond de volgende belangen:

100% van de aandelen Contoer Bv, statutair gevestigd te Den Haag. In Contoer Bv vinden in 2007 geen 

activiteiten plaats. 

11% van de aandelen van International Consumer research and Testing ltd., 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 commerciële balans en de fiscale 

balans en uit de waardering van fiscaal verrekenbare verliezen.

vanwege het langlopende karakter wordt deze vordering onder de financiële vaste activa verantwoord. 

Latente belastingvordering (in duizenden euro’s)

saldo per 31 december 2007 2006

Waardering tijdelijke verschillen 249 74

Waardering verrekenbare verliezen 57 197

306 271

6.5.3			Voorraden
alle gidsen nemen we direct als kosten. Boeken en cd-rom’s waarderen we vijf maanden na uitgifte af tot nihil.   

6.5.4			Vorderingen
Debiteuren (in duizenden euro’s)

saldo per 31 december 2007 2006

samenwerkingsverbanden met zusterorganisaties 16 28

rijk/Provincies/gemeenten 243 32

lidmaatschappen en abonnementen 590 512

Diversen 194 104

voorziening debiteuren -83 -23

960 653

De toename van de post rijk/Provincies/gemeenten wordt veroorzaakt door een afrekening van service-

kosten 2006 (€122 duizend) en een aanpassing van het voorschotbedrag servicekosten 2007 (€120 duizend). 

Op de uitstaande debiteuren ontvangen we tot en met 4 februari 2008 een bedrag van €417 duizend 

(2007: €380 duizend). voor de lidmaatschappen en abonnementen ontvangen we € 334 duizend en voor de 

overige posten €83 duizend.

 

•

•
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Belastingen en sociale premies

van het totaal uitstaande bedrag van €667 duizend ontvangen we tot en met januari 2008 €118 duizend. 

Het resterende deel bestaat uit nog te vorderen BTW (aangifte december 2007) en de vordering vennoot-

schapsbelasting over 2003.

Overlopende activa

In 2006 betaalden we een bedrag van €1,6 miljoen vooruit inzake de pensioenpremies 2007. Het saldo ultimo 

2007 bestaat uit vooruitbetaalde kosten voor 2008.

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen voornamelijk nog te factureren bedragen aan externe opdrachtgevers 

(waaronder ministeries). Daarnaast registreren we hier de depotbedragen van de TPg-groep en de nog te 

ontvangen rente over de liquide middelen.

6.5.5			Liquide	middelen
Liquide middelen (in duizenden euro’s)

saldo per 31 december 2007 2006

Banken rekening courant 18.056 14.996

girorekeningen 43 38

Kas 5 1

18.104 15.035

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

6.5.6			Eigen	vermogen
Algemene reserve (in duizenden euro’s) 2007 2006

saldo per 1 januari 6.717 7.335

af: resultaat 2005 0 -618

Bij resultaat 2006 494 0

saldo per 31 december 7.211 6.717

Het resultaat over 2007 van €439 duizend voegen we na vaststelling door de raad van Toezicht en de Bonds-

raad in 2008 toe aan de algemene reserve. 

er zijn geen onttrekkingen of toevoegingen aan het eigen vermogen geweest anders dan via het resultaat.

In	1953	wordt	het	eerste	

vergelijkend	warenon-

derzoek	gepubliceerd.	

Veel	geld	heeft	de	Bond	

de	eerste	tien	jaar	niet.	

De	onderzoeken	zijn	

dan	ook	beperkt	van	

opzet.
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6.5.7			Voorzieningen	(in duizenden euro’s)

saldo per 31 december 2007 2006

Looptijd

>	1	jaar 60-plusregeling 1.960 1.761

>	1	jaar rechterlijke acties 0 24

≤	1	jaar reorganisatie 0 195

1.960 1.980

60-plusregeling (in duizenden euro’s) 2007 2006

saldo per 1 januari 1.761 1.653

Bij: toevoeging 0,4% bruto loonsom 41 42

rente 3,9 % per jaar(2006:2,8%) 66 44

Herberekening op basis van actuariële berekening 263 186

2.131 1.925

Af: Onttrekkingen 171 164

1.960 1.761

De 60-plusregeling is een langlopende voorziening die voorziet in de kosten die voortkomen uit werktijdver-

korting voor personeelsleden met 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 rekening gehouden met de overlevingstafels gehele Bevolking Mannen en 

vrouwen over de periode 1995-2000, 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 rekenrente van 2,23% (2006: 1,85%), het verloop van 15% tot 50-jarige leeftijd en de 

salarisontwikkeling.
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Rechterlijke acties (in duizenden euro’s) 2007 2006

saldo per 1 januari 24 148

Bij Borstimplantaten 0 10

24 158

Af legionella 0 46

Borstimplantaten 24 88

saldo per 31 december 0 24

De voorziening van €24 duizend voor borstimplantaten loopt in 2007 af. 

Kosten outplacement (in duizenden euro’s) 2007 2006

saldo per 1 januari 195 373

Bij Toevoeging 2007 respectievelijk 2006 0 241

Af vrijval reorganisatie 2005 0 -74

vrijval reorganisatie 2006 -10 0

Kosten outplacement 2005 0 -299

Kosten outplacement 2006 -185 -46

0 195

eind 2006 vindt dotatie aan de voorziening plaats voor de gevolgen van het afbouwen van de afdeling 

Juridisch advies. Deze afbouw is een gevolg van een herpositionering en de start van de Consumentenautori-

teit. In 2007 gebruiken wij deze voorziening voor vertrekpremies bij vrijwillig vertrek en aanverwante kosten. 

6.5.8			Kortlopende	schulden	en	overlopende	passiva
Crediteuren

Door toename van het inschakelen van externe partijen voor de adviesafdelingen stijgt het crediteurensaldo in 

2007.

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

Per 31 december 2007 2006

vakantiegeld en vakantiedagen 1.013 1.026

Nog te betalen kosten 944 962

vooruit ontvangen subsidies 106 314

Overig 12 67

2.075 2.369

De post vooruit ontvangen subsidies daalt doordat er minder externe subsidieprojecten in behandeling zijn 

op de balansdatum.

Tussen	1953	en	1969	

groeit	het	ledental	

gestaag	tot	250.000.	

Professionele	betaalde	

medewerkers	nemen	

geleidelijk	de	plaats	in	

van	vrijwilligers.
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6.6   Toelichting op de staat van baten en lasten

6.6.1			Contributie (in duizenden euro’s)

2007 2006

Contributie 24.548 23.805

Index (2005=100) 100,6 97,5

aantal leden per 31 december 539.411 561.141

Index (2005=100) 92,3 96,0

Dankzij een verhoging van de contributie realiseren we, ondanks een dalend ledental, een hogere opbrengst 

uit contributies. Binnen het ledenbestand is een verschuiving gaande van abonnementen op de papieren 

Consumentengids naar Consumentengids Online.

 

6.6.2			Diverse	producten (in duizenden euro’s)

2007 2006

abonnementopbrengsten geldgids 2.107 2.204

abonnementopbrengsten reisgids 671 743

abonnementopbrengsten gezondgids 1.008 864

abonnementopbrengsten Digitaalgids 1.448 1.321

losse Publicaties en ledeninformatie 1.989 1.852

7.223 6.984

De groei in 2007 komt vooral door verhoging van abonnementsprijzen, het aantal abonnementen op onze 

overige uitgaven daalt.

6.6.3			Activiteiten	voor	derden	(in duizenden euro’s)

2007 2006

senter Novem 0 82

europese Commissie 0 53

Zorgonderzoek Nederland 0 50

Ministerie van economische zaken 155 0

Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en sport 53 0

Ministerie van landbouw, Natuur en voedselkwaliteit 80 0

Overig 235 152

523 337

consuemtnenbonddef 15 4.indd   56 06-05-2008   14:26:34



Jaarverslag 2007   

57

Het aandeel van de inkomsten van overheden en andere organisaties limiteren wij tot maximaal 10% van de 

totale inkomsten. In 2007 is dit aandeel 1,6% (2006: 1,1%).

6.6.4			Overige	bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan voornamelijk uit de verhuuropbrengsten van het pand. In 2007 vind 

er een naverrekening van servicekosten plaats over 2006 en voorgaande jaren.

6.6.5			Personeelskosten	(in duizenden euro’s)

Personeelskosten 2007 2006

salarissen 9.644 9.651

Pensioenlasten 1.349 580

Overige sociale verzekeringen 1.453 1.385

Personeel niet in loondienst 1.769 1.675

Dotatie 60-plusvoorziening op basis van actuariële berekening 263 186

Overige personeelskosten 576 780

reorganisatiekosten 99 201

15.153 14.458

In de personeelskosten verantwoorden we de kosten van de per jaareinde nog niet opgenomen vakantie-

dagen. 

In 2006 is de pensioenverplichting van de garantiegroep overgedragen aan een verzekeraar. Dat leverde dat 

jaar een eenmalige bate van €772 duizend op. 

De post Personeel niet in loondienst stijgt omdat wij voor de adviescentra meer gebruik maken van ingeleend 

personeel. De overige personeelskosten bestaan uit opleidingskosten van het personeel, wervingskosten, 

kosten van kinderopvang en personeelsbegeleidingskosten, zoals de arbodienst. 

De	Consumentenbond	

typeert	zich	als	een	infor-

mele	en	dynamische	

organisatie.	In	totaal	

werken	254	medewerkers	

in	een	open	communica-

tiecultuur	nauw	samen	

voor	het	belang	van	de	

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

Aantal	personeelsleden	(in fte) 2007 2006

Onderzoek 46 40

service en advies 39 53

Uitgeverij 30 28

Maatschappelijke belangenbehartiging 20 18

Communicatie 3 2

Ondersteunende diensten 37 35

Overige afdelingen 23 29

198 205

In 2007 bedraagt de gemiddelde bezetting 198 fte. De activiteiten van het adviescentrum recht bouwen we 

verder af in 2007 en we beginnen met het de ombouw naar een eerste- en tweede lijns adviescentrum. 

 

vergoeding raad van Toezicht en Directie

voor 2007 bedragen de vergoedingen aan de raad van Toezicht in totaal €57 duizend (2006: €55 duizend). 

De bezoldiging van de Directie bedraagt in totaal €312 duizend (2006: €390 duizend). voor een nadere 

specificatie van deze post verwijzen we u naar paragraaf 4.1. 

6.6.6			Overige	bedrijfskosten	(in duizenden euro’s)

2007 2006

Faciliteiten en telefoon 2.438 2.550

Project- en onderzoekskosten 2.450 2.427

Drukwerk- en vervaardigingskosten 3.447 3.263

Porti- en distributiekosten 2.076 1.996

Bijstand en advies 349 300

lidmaatschap organisaties 449 461

Innovatie 608 451

Werving en promotie 5.266 4.701

17.083 16.149
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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 verrekend. 

6.6.8			Belastingen	(in duizenden euro’s)

2007 2006

Commercieel resultaat 404 727

Belastinglast op basis van nominaal tarief -101 -25,0% -215 -29,6%

verschil waardering latentie en nominaal tarief 40 10,0% 73 10,0%

aanpassing waardering latente belastingvordering 91 22,5% -91 -4,5%

Overig 5 1,2% 0 0,0%

35 8,7% -233 -24,1%

Na verwerking van het resultaat ontstaat een cumulatief compensabel verlies van €382 duizend.Dit verlies 

waarderen we op €57 duizend (15%) als latente belastingvordering, zie paragraaf 6.5.2. De belastinglast wordt 

beïnvloed door de mutatie in de latente belastingvordering.

6.7			Niet	in	de	balans	opgenomen	verplichtingen
De Consumentenbond heeft een garantieverplichting afgegeven aan de europese Commissie van €53 dui-

zend. Dit bedrag is gelijk aan het ontvangen voorschot om een methodologiestudie voor het verzamelen van 

prijzen van diensten voor consumenten in de eU-landen te kunnen opstarten. 

De Consumentenbond is in het kader van de normale bedrijfsuitoefening als verwerende partij 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 2007 voor €197 duizend (2006: €197 

duizend) verplichtingen aangegaan, hiervan heeft €83 duizend (2006: €70 duizend) een looptijd korter dan 

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

De	Consumentenbond	

maakt	kiezen	makkelijk	

met	allerlei	vergelij-

kende	onderzoeken	

en	tests,	maar	ook	met	

allerlei	producten	zoals	

gidsen,	boeken	en	

cd-roms.
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6.8			Kasstroomoverzicht	(in duizenden euro’s)

 2007 	 2006

     

Resultaat	na	belastingen 	 439 	 494

afschrijvingen  1.055  982

Mutaties financiële vaste activa  5  234

veranderingen in werkkapitaal:     

· vlottende activa 1.233  -1.109  

· Kortlopende schulden 1.314  -804  

 2.547  -1.913

Mutaties uit voorzieningen  -20  -966

Kasstroom	uit	operationele	activiteiten 	 4.026 	 -1.169

    

saldo investeringen en desinvesteringen:     

· Materiële vaste activa -957  -631  

Kasstroom	uit	investeringen 	 -957 	 -631

Toename/afname liquide middelen  3.069  -1.800

saldo liquide middelen per 1 januari  15.035  16.835

Saldo	liquide	middelen	per	31	december 	 18.104 	 15.035

 

Voorstel	verwerking	resultaat
De Bondsraad beslist over de bestemming van het resultaat. 

We stellen voor het resultaat van het boekjaar van €43� duizend aan de algemene reserve toe te voegen.
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Voorstel	verwerking	resultaat

De Bondsraad beslist over de bestemming van het resultaat. 

We stellen voor het resultaat van het boekjaar van €43� duizend aan de algemene reserve toe te voegen.

Accountantsverklaring

Aan de Bondsraad van de Consumentenbond

Accountantsverklaring 

Wij hebben de in dit verslag op pagina 44 tot en met pagina 60 opgenomen jaarrekening 2007 van de 

Consumentenbond te Den Haag bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de staat van baten en 

lasten over 2007 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van de Directie

De Directie van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermo-

gen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide 

in overeenstemming met Titel � Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwer-

pen, 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 omstan-

digheden redelijk zijn.

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 jaar-

rekening 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 afhan-

kelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling 

61

Overige	gegevens¬
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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 beheersingssy-

steem 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 jaar-

rekening. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 

ons oordeel. 

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 2007 en van het resultaat over 2007 in overeen-

stemming met Titel � Boek 2 BW. 

Verklaring	betreffende	andere	wettelijke	voorschriften	en/of	voorschriften	van	regel-
gevende	instanties	

Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:3�3 lid 5 onder e BW melden wij dat het jaar-

verslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 

2:3�1 lid 4 BW.

Den Haag, 1� april 2008

KPMG ACCOUNTANTS N.V.

M.L.M. Brabers RA
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De	website	wordt	

dagelijks	40.000	keer	

bezocht.
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Bondsraad,	Raad	van	Toezicht	en	Directie

Raad van Toezicht,

Thom de Graaf (voorzitter)

Harry Fijnaut (vice-voorzitter)

Carola Hageman

Arnoud Klerkx

Medy van der Laan

Wop de Lange

Rob Visser

 

Directie,

Felix Cohen 

(algemeen directeur)
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