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MISVERSTANDEN RECHTGEZET

MYTHES OVER DE 
CONSUMENTENBOND

OH, ZIT 
DAT ZO?!
We merken regelmatig dat er misverstanden 
bestaan over wat de Consumentenbond doet. Zijn 
we wel echt onafhankelijk? En betalen bedrijven om 
aan onze tests te mogen deelnemen? 
We vertellen graag hoe het echt zit.

1 ‘JULLIE KRIJGEN  
TOCH SUBSIDIE VAN  

DE OVERHEID?’
Het is waarschijnlijk het meest hardnek
kige misverstand over de Consumenten
bond: dat we subsidie krijgen van de 
overheid. Of zelfs dat we een overheids
instelling zijn. Niets is minder waar. De 
Consumentenbond is een vereniging, 
van en voor consumenten. Via de 
Bondsraad – het ledenparlement van de 
Consumentenbond – kunnen de leden 
van de vereniging invloed uitoefenen  
op het beleid. Consumenten zorgen  
ook voor het grootste deel van de in  
komsten: via het lidmaatschap, abon
nementen op de gidsen en de aanschaf 
van boeken en andere diensten van de 
Consumentenbond.  

2 ‘DE CONSUMENTENBOND 
IS DE LAATSTE JAREN 

STEEDS MEER GERICHT OP 
HET MAKEN VAN WINST’  
Een deel van onze inkomsten komt uit 
onze vergelijkers, collectieven en over
stapservices, zoals de energievergelijker 

en de overstapservice voor de zorgver
zekering. Voor consumenten zijn deze 
diensten gratis. Bedrijven betalen in veel 
gevallen een vergoeding als een consu
ment bij hen – via ons – een verzekering 
of contract afsluit. Die vergoeding is 
altijd bij alle bedrijven gelijk. Het maakt 
ons dus niet uit of iemand een contract 
bij bedrijf A of B afsluit. En we zijn op 
onze site ook open over de bedragen 
die we ontvangen. De Consumenten
bond heeft geen winst oogmerk: alle 
inkomsten komen ten goede aan het 
werk voor consumenten. 

3 ‘MEER DAN WAS- 
MACHINES EN ANDERE 

APPARATEN TESTEN  
DOET DE CONSUMENTEN-
BOND TOCH NIET?’ 
Testen is een van onze kernactiviteiten. 
En een belangrijke reden voor consu
menten om onze website te bezoeken 
en lid te worden. Maar we doen veel 
meer dan dat. We komen op voor de 
belangen van consumenten en proberen 
markten te verbeteren, bijvoorbeeld 

door mede algemene voorwaarden in 
verschillende branches op te stellen. En 
door te lobbyen bij de politiek, waar
door we onder meer bereikt hebben 
dat de vrije artsenkeuze nog steeds 
bestaat; zo blijven patiënten het recht 
behouden om zelf te bepalen door wie 
ze worden behandeld. Ook ontwikkelen 
we vergelijkers die consumenten helpen 
bij het maken van de juiste keuze voor 
bijvoorbeeld een zorg of autoverzeke
ring of energiecontract.   

4 ‘DE CONSUMENTENBOND 
IS ER ALLEEN VOOR 

LEDEN’
Leden hebben altijd een streepje voor 
bij ons. En terecht: dankzij onze leden 
kunnen we onderzoek doen, vergelijkers 
ontwikkelen en campagne voeren.  
Maar we proberen de laatste jaren te 
benadrukken dat we er niet alléén voor 
leden zijn. We willen immers de belan
gen van álle consumenten beschermen. 
Online vrije toegang tot de testresul
taten van onze onderzoeken blijft 
voor behouden aan de leden. Nietleden 
 kunnen wel van bepaalde productgroe
pen, zoals televisies en wasmachines, 
een dagvers testrapport kopen met 
daarin de resultaten van alle geteste 
televisies; inclusief de Beste Koop en 
de Beste uit de Test. Ook kan iedereen 
inschrijven op onze collectieven – zoals 
het Energiecollectief en het Private 
autoleasecollectief. 

5 ‘JULLIE KRIJGEN ALLE 
SPULLEN DIE JULLIE  

TESTEN TOCH VAN DE  
FABRIKANT?’ 
Niets is minder waar: we kopen alle 
producten die we testen zelf. Net zoals 
iedere consument dat doet. Zo voorko
men we dat een fabrikant een stofzuiger 
of smartphone eerst bewerkt voordat hij 
hem naar ons opstuurt. We doorlopen 
dezelfde stappen als iedere koper. En 
gaan, net zoals iedereen, naar de winkel 
en kiezen een product. Dat betekent wel 
dat ons onderzoek behoorlijk duur is en 
we niet alle producten kunnen testen 
die op de markt verschijnen.
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6 ‘HET ZIJN ALTIJD DE-
ZELFDE FABRIKANTEN 

DIE HET GOED DOEN; DIE 
BETALEN DAAR VAST VOOR’ 
Samsung scoort goed bij de televisies, 
Siemens en Bosch bij de vaatwassers 
en de wasmachines en Lidl kwam de 
laatste jaren vaak goed uit de bus in 
voedingstests. Consumenten zouden 
daardoor de indruk kunnen krijgen  
dat fabrikanten betalen om hoog te 
eindigen. Maar dat is niet zo. We kopen 
onze producten in de winkel; fabrikan-
ten weten niet eens dat we  bezig zijn 
met een test en dat hun product wordt 
meegenomen. Als de test resultaten 
bekend zijn, leggen we die aan hen voor 
ter controle, zodat fabrikanten kunnen 
reageren als er in hun ogen iets niet 
klopt. Dat sommige merken vaak goed 
uit de test komen, zegt eerder iets over 
de kwaliteit van die producten.

7 ‘ALS JE ALS FABRIKANT 
MAAR GENOEG BETAALT, 

KUN JE BESTE UIT DE TEST 
WORDEN’ 
Om misbruik van onze predicaten, 
zoals Beste Koop en Beste uit de Test, 
terug te dringen, moeten bedrijven 
sinds enkele jaren betalen om een 
predicaat te mogen gebruiken in hun 
reclame-uitingen. Zodra de testresulta-
ten op onze website zijn gepubliceerd, 
brengen we de fabrikanten die een 
predicaat hebben op de hoogte. Zij 
hebben vervolgens de mogelijkheid om 
een licentie af te nemen. Een deel van 
die inkomsten gebruiken we om er op 
toe te zien dat bedrijven de predicaten 
op een juiste manier gebruiken. Het ove-
rige deel zetten we in voor het doen van 
onderzoek. 

8 ‘TESTINFORMATIE  
VIND JE OOK GRATIS  

VIA GOOGLE’ 
De Consumentenbond is in Nederland 
de enige organisatie die op grote schaal 
producten vergelijkend en onafhanke-
lijk test. Die tests kosten erg veel geld; 
daarom zijn de resultaten alleen toe-
gankelijk voor onze leden en voor niet- 

leden tegen betaling. Wie op Google 
zoekt naar de beste provider, smart-
watch of espressomachine, krijgt het 
idee dat je elders dit soort testresulta-
ten gratis kunt krijgen. De concurrentie 
online is immens. Maar vaak zijn de tests 
niet onafhankelijk, lang niet zo grondig 
gedaan, of bestaat de informatie vooral 
uit reviews van kopers. 

9 ‘DE CONSUMENTENBOND 
LAAT DE SPULLEN  

GEWOON BIJ DE FABRIKANT 
ZELF TESTEN’
Veel onderzoek van de Consumenten-
bond vindt plaats in het buitenland. Niet 
bij de fabrikanten, maar in onafhanke-
lijke laboratoria waar we samen met 
collega-consumentenorganisaties uit 
de hele wereld producten testen. Want 
waarom zou elk land zelf vaatwassers, 
stofzuigers, zonnebrandcrème en tv’s 
testen als er een grote overlap is in het 
aantal merken en modellen? Samen on-
derzoeken scheelt enorm in de kosten. 

10 ‘DE RICHTPRIJS IN DE 
CONSUMENTENGIDS 

IS DE ADVIESPRIJS VAN DE 
FABRIKANT’ 
In onze tests proberen we zo goed mo-
gelijk aan te geven wat je voor een pro-
duct in de winkel betaalt. Dat is lastig, 
want prijzen veranderen voortdurend. 
Daarom werken wij met een ‘richt-
prijs’. Dat is niet de adviesprijs van de 
fabrikant, maar een goede, scherpe prijs 
waarvoor je het product met weinig 
moeite moet kunnen aanschaffen.  <<

  OP ONZE SITE
Kijk voor meer informatie over wat 
we doen en hoe we te werk gaan op 
consumentenbond.nl/over-ons

GOED OM TE 
WETEN
Onze tijdschriften zijn 
ook digitaal te lezen via de 
Consumentenbond Kiosk 
App. Voor meer informatie:  
consumentenbond.nl/kiosk

Leden kunnen ons bellen 
voor advies over bijvoorbeeld 
garantie of bij een conflict met 
een bedrijf: 070-445 45 45.

Leden krijgen korting op de 
boeken en e-books die de 
Consumentenbond uitgeeft.

Elk tijdschrift van de Consu-
mentenbond heeft een eigen 
nieuwsbrief met daarin de 
laatste nieuwtjes, interessante 
tests en eerste indrukken.

Sommige producten, zoals 
digitale camera’s, laptops en 
televisies, testen we continu, 
om de actualiteit en verkrijg-
baarheid te waarborgen.

Wij kopen de producten die 
we testen zelf; zo voorkomen 
we dat fabrikanten hun 
producten eerst bewerken”
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SMAAKT DIT NAAR MEER?
Ontdek gratis 2 maanden* lang alle tests 
en tips van de Consumentenbond.

*) maandelijks opzegbaar, ook tijdens de eerste 2 maanden

Ja, ik wil gratis kennismaken Ik ontvang liever de nieuwsbrief

https://www.consumentenbond.nl/lidworden/lidmaatschap-cb-extra
http://www.consumentenbond.nl/service/vragen/nieuwsbrief/nieuwsbrieven-van-de-consumentenbond/



