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De Consumentenbond is er voor iedereen. Dat illustreren de foto’s in dit jaarverslag. 

Fotograaf Mieke Meesen portretteerde mensen in alledaagse situaties, authentiek en 

oprecht. Heel gewoon en juist daardoor heel bijzonder.
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Voorwoord
2016 was een goed jaar voor de Consumentenbond. Dit jaarverslag 

neemt de lezer mee langs de belangrijkste ontwikkelingen en 

resultaten, voor de consumenten van Nederland, maar ook voor onze 

vereniging. Centraal in onze ambities staat het vergroten van onze 

invloed, waarbij we de belangen van consumenten consequent als 

leidraad gebruiken. Op die manier willen we een verbond zijn van en 

voor alle consumenten.

Wie het afgelopen jaar de media volgde kon zien dat de 

Consumentenbond bijna doorlopend in het nieuws was over de meest 

uiteenlopende onderwerpen. We bereikten zo meer mensen dan ooit 

en wisten ook voor meer mensen dan ooit echt iets te betekenen. 

De Consumentenbond benoemt niet alleen problemen, maar lost ze 

ook op. Om dat optimaal te kunnen doen hebben we het afgelopen 

jaar meer lijn in onze activiteiten aangebracht door te werken vanuit 

5 thema’s: Grip op je geld, Baas over eigen data, Verzekerd van goede 

zorg, Weet wat je eet en Haal je recht. Voor elk onderwerp kijken 

we hoe onze publicaties, diensten, campagnes, lobbyactiviteiten 

en adviezen samen kunnen bijdragen aan ondersteuning van en 

oplossingen voor consumenten. En dat heeft gewerkt: we waren 

niet alleen zichtbaar, maar wisten met onze activiteiten ook echt 

veranderingen te bewerkstelligen. Of het nu ging om het verdwijnen 

van het verwarrende vinkje op voedingsetiketten, om het opnemen 

van rijklaarmaak- en andere bijkomende kosten in de geadverteerde 

prijs van auto’s, om het openbaar maken van ziekenhuistarieven of om 

het gewoon veiliger maken voor consumenten door ondeugdelijke 

koolmonoxidemelders of traphekjes uit de handel te laten nemen. 

Naast het beter coördineren van onze activiteiten om zo meer invloed 

te bereiken, hebben we hard gewerkt aan betere dienstverlening. 

Onze website is volledig vernieuwd, maar ook de hele architectuur 

eronder en de systemen die ervoor zorgen dat de juiste content op 

de juiste plaats staat. Belangrijke ondersteunende systemen, zoals 

onze leden- en klantadministratie, zijn vervangen. Dat waren zeer 

grote projecten, die een fors beslag op de organisatie hebben gelegd. 

Het is gelukt die projecten goed af te ronden en er tegelijk voor te 

zorgen dat ook de verbeteringen in onze informatie en dienstverlening 

gewoon door konden gaan. Onze gebruikers kunnen ervaren dat 

alle dossiers vernieuwd zijn, waardoor je makkelijker bij de juiste 

informatie komt, dat alle onderdelen van de website zich aanpassen 

aan het formaat van het device waarop je kijkt, dat de integratie van 

onze uitingen met sociale media makkelijker verloopt en dat het 

Klachtenkompas vernieuwd is. Dat de investeringen in onze informatie 

en dienstverlening ook door onze gebruikers worden gewaardeerd, 

blijkt uit tevredenheidscijfers die over de hele linie verbeteren. De 

Net Promoter Score (NPS) van de Consumentenbond als geheel is 

afgelopen jaar, in navolging op de website, gestegen naar bijna 12. 

De NPS is een indicator die gebruikt wordt om loyaliteit van klanten 

te meten. Een NPS-score groter dan 0 is al positief daarom kan een 

resultaat boven de 10 zeker als zeer positief gezien worden. Daarnaast 



JAARVERSLAG 201610

Pieter Broertjes  voorzitter

De Consumentenbond staat voor de taak als 

baken en als wegwijzer te fungeren. Daar doen 

we ook in 2017 weer ons uiterste best voor, 

in het belang van de consument



11

laat ook de tevredenheid over de verschillende bladen, de website en 

ons advies een stijging zien.

Terwijl we tevreden zijn over onze invloed in de samenleving en over 

de achterbannen die we wisten te bereiken en binden (inmiddels 

zijn 2,4 miljoen consumenten bij ons geregistreerd, waarvan er 1,5 

miljoen ook echt actief deelnemen), zijn we niet tevreden over de 

ledenontwikkeling. Door de grote ict-projecten hebben we de eerste 

helft van het jaar problemen gehad met de werving. Een andere 

oorzaak waarom we niet tevreden zijn over de ledenontwikkeling, komt 

ook door het achterblijven van het moderniseren van het lidmaatschap. 

We zijn er in 2016 onvoldoende in geslaagd om nieuwe, met name 

jonge, groepen consumenten aan ons te binden. Dit is een van de grote 

uitdagingen voor de toekomst. De ledenontwikkeling heeft zich in het 

tweede halfjaar goed hersteld, maar daar stonden mindere resultaten 

van de eerste helft van het jaar tegenover. We kwamen eind 2016 uit op 

472.000 leden, een daling van bijna 3 procent ten opzichte van vorig jaar.

Onze bedrijfsvoering was in 2016 goed op orde. Ondanks de 

tegenvallende ledenwerving steeg de omzet en hielden we de kosten 

op het gewenste niveau. De omzet steeg omdat het aandeel van 

maandleden in ons ledenbestand toeneemt. Daardoor eindigden we 

met een financieel resultaat van €268.000.

We kunnen dat alles alleen realiseren als we dat samen doen met 

consumenten, verbonden met elkaar, zoals het woord vereniging 

al zegt. In die vereniging is de stem van de consument leidend. 

Consumenten hebben zelf doorlopend een inbreng in onze 

campagnes, in het bepalen van standpunten, door het leveren 

van een inhoudelijke inbreng, door het deelnemen aan tests, en 

door het bepalen van de onderwerpen waar we aan werken. De 

verenigingsorganen maken onze governance compleet met de inbreng 

van de Bondsraad als ledenparlement en maatschappelijk klankbord en 

van de Raad van Toezicht als bedrijfsmatig toezichthouder enerzijds en 

inhoudelijk sparringpartner van de directie anderzijds. 

Ook voor komend jaar ligt er de uitdaging de consument te volgen, 

te informeren en te begeleiden bij zijn/haar klantreis. We zullen 

consumenten nog beter bedienen met de feiten, je rechten en je 

voordeel. Onze onlineactiviteiten versterken we verder, onder andere 

door te experimenteren met nieuwe online publicaties. We bouwen 

voort op de succesvolle en zichtbare campagnes van het afgelopen jaar 

en investeren in het nog actueler, vollediger en relevanter maken van 

ons onderzoek. 

De Consumentenbond staat daarbij voor de taak als baken en als 

wegwijzer te fungeren. We gaan daar ook in 2017 weer ons uiterste best 

voor doen, in het belang van de consument.

Pieter Broertjes, voorzitter

Bart Combée, algemeen directeur

2 februari 2017
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1   Impact in 2016
Inleiding  
De Consumentenbond heeft in 2016 op een grote verscheidenheid van 

terreinen impact gehad in de Nederlandse samenleving. Natuurlijk waren 

daar de successen in de thema’s waarop we focus hadden, maar ook 

misstanden buiten deze thema’s hebben we aangepakt. 

Media-aandacht
De Consumentenbond was zeer zichtbaar in zowel traditionele 

als sociale media. Meer dan 100 keer verschenen we op landelijke 

televisie; meer dan 150 keer op landelijke radio en meer dan 600 keer 

in landelijke dagbladen. Ook op de regionale televisiezenders waren 

we goed vertegenwoordigd, met acht nieuwe afleveringen van het 

televisieprogramma Koopkracht. Voor het eerst werd dit programma ook 

via de nieuwssite Nu.nl onder de aandacht gebracht. 

In online nieuwsmedia werden we meer dan 30.000 keer vermeld. En 

ook in sociale media, met name op Twitter en Facebook, waren we 

prominent aanwezig. Meer dan 1,8 miljoen consumenten bezochten 

onze eigen actie- en nieuwspagina’s. 

Het Vinkje 
Eind 2017 zijn er geen voedingsmiddelen meer te koop met een ‘Vinkje’, 

het bekende en misleidende voedingskeuzelogo. Dat is het resultaat 

van onze campagne ‘Weg met het Vinkje’. Uit eigen onderzoek was 

gebleken dat consumenten dit logo ook na jarenlange voorlichting 

nog steeds niet begrepen. De Vinkjes prijkten onder meer op allerlei 

ongezonde voedingsmiddelen met veel suiker, zout of slecht vet. We 

tekenden daarom met succes bezwaar aan tegen het besluit van minister 

Schippers om de goedkeuring van het Vinkje met een jaar te verlengen. 

Half oktober werd ons bezwaar tegen de goedkeuring van het Vinkje 

door het ministerie van VWS gegrond verklaard. Bedrijven kregen van 

minister Schippers van Volksgezondheid een jaar de tijd om de al met 

Vinkjes bedrukte verpakkingen uit te verkopen. De minister wil als 

alternatief een voedingsapp; wij pleiten voor een eerlijk en begrijpelijk 

informatiesysteem.  

Zorgtarieven
Consumenten hebben dankzij onze campagne ‘Wat kost mijn 

zorg’ in 2016 veel meer inzicht gekregen in de kosten van 

ziekenhuisbehandelingen tot maximaal €885, het maximale eigen 

risico. De campagne startte in juli. We ontwikkelden onder meer 

een ‘online tool’, waarin 1500 consumenten zelf de kosten van hun 

behandeling hebben geüpload. De tool bleek een prima drukmiddel 

om zorgverzekeraars en ziekenhuizen te bewegen tot openheid over 

de kosten van zorg. Al in augustus publiceerde CZ als eerste grote 

zorgverzekeraar alle gecontracteerde tarieven tot €885. In september 

volgden het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk en drie IJsselmeer-

ziekenhuizen. In november kwamen ook VGZ, Menzis én Zilveren Kruis 

met een deel van hun gecontracteerde tarieven naar buiten. Daarmee 

hebben alle grote verzekeraars gehoor gegeven aan onze oproep. 

Uiteindelijk ging ook minister Schippers overstag: zij gaf de Nederlandse 

Zorgautoriteit opdracht een traject uit te werken voor het openbaar 

maken van prijsgegevens in de zorg. Half december lanceerden we een 

tweede online tool, waarmee consumenten zelf de beschikbare tarieven 

kunnen bekijken en vergelijken.
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Kindermarketing
Ongezonde voedingsmiddelen voor kinderen worden minder vaak 

verkocht met marketing die specifiek op hen is gericht. Al in 2015 

startten we een campagne waarmee we een einde willen maken aan 

marketing voor dergelijke producten. We voeren deze campagne in 

een brede coalitie met onder andere de Hartstichting en het Diabetes 

Fonds; de Alliantie Stop kindermarketing ongezonde voeding. De 

alliantie begon het jaar met fanmail aan de leden van kindergroep K3: 

een nieuwjaarskaart met de oproep zich niet te laten exploiteren om 

kinderen te verleiden tot het eten en drinken van ongezonde producten. 

In juli berichtte de Stichting Ik Kies Bewust dat producten met het 

blauwe Vinkje zich niet meer zullen lenen voor kindermarketing. Ook de 

supermarkten Plus en Albert Heijn en Jumbo kondigden aan hiermee 

voor hun eigen merkproducten te gaan stoppen. De vraag daarna was: 

wat gaan de A-merkfabrikanten doen? In december kondigde hun 

brancheorganisatie FNLI een eerste stap aan in de vorm van het afzien 

van het gebruik van “licensed characters”  zoals Bob de Bouwer en 

Megamindy.

Woekerpolissen
Een bont gezelschap sierde in april de stoepen van het ASR-

hoofdkantoor in Utrecht. Het was een actiegroep die bestond uit 

gedupeerde woekerpolishouders en vertegenwoordigers van de 

Consumentenbond. ASR was, vooral door de zogeheten Waerdye polis, 

een van de drie fronten waarop wij de strijd voerden tegen veel te dure 

beleggingsverzekeringen. We eisten een redelijke compensatie voor 

alle gedupeerden en niet alleen voor de kleine groep waarmee ASR in 

het geheim had geschikt. In de zomer ontvingen we een eerste bod van 

ASR, maar de verzekeraar weigerde ons de gegevens te verstrekken die 

wij nodig hadden om de redelijkheid van het aanbod te beoordelen. In 

december dagvaardden wij ASR. 

Behalve tegen ASR voerden wij ook actie voor een andere grote groep 

mensen met een woekerpolis van Nationale Nederlanden. We gaan 

Nationale Nederlanden begin 2017 dagvaarden. Ten slotte vochten 

we, samen met de Stichting Allianz Dinplan Dupe, voor compensatie 

voor mensen met een woekerpolis van Allianz. Gesprekken met deze 

verzekeraar hebben niets opgeleverd, zodat we ook deze zaak aan de 

rechter zullen voorleggen.

Vervolgzendingen
We legden de basis voor een wetsvoorstel dat mogelijk al in 2017 

consumenten wapent tegen ongevraagde vervolgzendingen. De 

aanleiding waren vele klachten die we in 2016 ontvingen over veelal 

buitenlandse webwinkels die een “gratis” kennismakingspakket (van 

vitaminepillen, kleding, enz.) aanbieden, en consumenten dan proberen 

te overtuigen dat ze een duur abonnement zouden hebben afgesloten. 

Betaling daarvan proberen deze bedrijven vaak met bedreiging en 

intimidatie af te dwingen. Wij schatten de jaarlijkse schade hierdoor op 

meer dan 1 miljoen euro. Eind oktober startten wij een campagne om 

consumenten hiertegen te wapenen en deze praktijken wettelijk aan 

banden te leggen. De wetswijziging werd ingebracht door Kamerlid Mei 

Li Vos (PvdA).

Digitale data
Het wordt voor consumenten minder onduidelijk wat bedrijven doen 

met alle persoonlijke gegevens die ze verzamelen en bewerken. Niet 

alleen kunnen ze daarmee bestaande klanten beter bedienen en 

nieuwe klanten winnen, ze blijken deze gegevens ook te gebruiken 
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om consumenten uit te sluiten. In november lanceerden wij ons 

meldpunt ‘De dupe van je data’, waarmee we de nadelige effecten van 

dataverzameling in kaart willen brengen. De eerste meldingen betreffen 

vooral hoge waarborgsommen en uitsluitingen door energieleveranciers 

en internetproviders.

Voedselfraude
Geen ‘manukahoning’ meer in de schappen van Jumbo, geen ‘olijfolie’ 

meer bij de Aldi en verbeterde menu’s bij diverse (afhaal)restaurants: de 

spraakmakende test over voedselfraude die wij eind september onder 

de aandacht brachten, ontmaskerde vele producten en had concrete 

gevolgen. Ruim 20% van de geteste voedingsmiddelen bleek niet in 

orde: kalkoen werd verkocht als lamsvlees, en heek als kabeljauw. Dit 

gaf ons aanleiding om nogmaals te wijzen op onze ‘7 maatregelen tegen 

voedselfraude’. D66 vroeg een debat hierover aan in de Tweede Kamer 

en in Europa bepleitten we onze eisen in de Algemene Levensmiddelen 

Verordening (de Europese “grondwet” voor voedselveiligheid).

Kosten rijklaar maken auto’s
Wie de prijs van nieuwe auto’s wil vergelijken hoeft geen ingewikkelde 

berekeningen meer te maken met de kosten voor het rijklaar afleveren, 

want de onvermijdbare kosten zijn per 1 november in de prijs verrekend. 

Diverse malen kwamen wij in actie tegen deze “rijklaar(maak)kosten” die 

niet in advertenties voor auto’s worden vermeld en zo consumenten 

misleiden. In augustus droeg de Autoriteit Consument & Markt de auto-

importeurs op alle onvermijdbare kosten - het overgrote deel van de 

“rijklaar(maak)kosten” – op te nemen in de prijzen in advertenties, folders 

en ander promotiemateriaal. Doen zij dit niet, dan wacht overtreders 

sinds 1 november 2016 een flinke dwangsom of boete. 

Vliegtickets
De Consumentenbond heeft in 2016 strijd gevoerd om losse vliegtickets 

over te kunnen dragen. Dit is tot nu toe niet mogelijk geweest. In 

mei startten wij een actie om dit te bereiken, net als bij tickets voor 

pakketreizen, waarmee dat al wel mogelijk is. Het doel van de actie 

was om via een burgerinitiatief, in samenwerking met reismarktplaats 

Trade Your Trip, deze problematiek op de agenda van de Tweede Kamer 

te krijgen. Dat doel werd snel behaald: de PvdA stelde in de zomer 

Kamervragen en eind november volgde een gesprek met minister Kamp 

van Economische Zaken. Inmiddels heeft de rechter niet in ons voordeel 

beslist en blijft alles, ondanks al onze inspanning, bij het oude.

Incassopraktijken
‘Foute’ incassobureaus kunnen niet meer ongestraft hun gang 

gaan. In juni presenteerden de Christenunie en de PVDA een 

conceptwetsvoorstel, dat het aanpakken van foute incassopraktijken 

eenvoudiger moet maken. Dit voorstel bevat een aantal belangrijke 

wensen uit het Verbeterplan Incasso, dat wij eind 2015 aan de Tweede 

Kamer aanboden, zoals opleidingseisen en een verplicht register voor 

incassobureaus. Op overtreding van de regels volgen zware boetes 

(tot €650.000) en bij herhaling een beroepsverbod. Verder heeft de 

Hoge Raad dit najaar bepaald dat rechters actief (ambtshalve) moeten 

nagaan of het incassobureau zich aan de regels heeft gehouden, ook 

als een consument zich niet verweert; ook stelt zij strenge eisen aan 

de zogeheten “veertiendagenbrief”; en legt zij de bewijslast bij het 

incassobureau. De ACM is een informatiecampagne gestart, en heeft 

aangekondigd actief te gaan handhaven als incassobureaus de wet 

overtreden.
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Updaten 
Een actie waarmee we in 2016 veel mee in het nieuws waren, was onze 

onze campagne “Updaten!”. We startten een juridische procedure tegen 

Samsung, die in Nederland marktleider is voor Android toestellen. Wij 

eisten transparantie over hun updatebeleid en het daadwerkelijk voorzien 

van updates, zodat de smartphones van consumenten – met daarop veel 

persoonlijke informatie – beschermd blijven tegen criminelen en verlies. 

De rechter zag het spoedeisend karakter van onze eis in kort geding 

echter niet, en wees het af. Maar omdat wij juist graag een rechterlijke 

uitspraak zien, en omdat reguliere updates ook van groot belang zijn 

voor het toekomstige “internet of things”, zijn wij een bodemprocedure 

gestart. In november hebben we Samsung gedagvaard.

 

Woekerrentes KPN
Klanten van KPN die een ‘gratis’ toestel nemen bij hun abonnement 

voor mobiele telefonie betalen daarvoor geen woekerrentes meer 

zonder dat te weten. Al in 2014 oordeelde de Hoge Raad dat een 

telefoonabonnement, waarbij je betaalt voor een “gratis” toestel, valt 

onder de regels voor kopen op afbetaling en kredietovereenkomsten. 

In 2016 bleek uit eigen onderzoek en dat van Consumentenclaim 

dat KPN voor zulke abonnementen de wet overtreedt door veel te 

hoge rentepercentages te hanteren (tot wel 100%, terwijl max. 14% is 

toegestaan). Wij hebben KPN gesommeerd daarmee onmiddellijk 

te stoppen, wat het bedrijf ook heeft gedaan. Over compensatie voor 

de al toegebrachte schade voor bestaande klanten zijn we nog met 

KPN in overleg.

Volkswagen
‘Sjoemelsoftware’, het woord van het jaar 2015, leidde in 2016 tot actie 

van de Consumentenbond. We trokken in het ‘dieselgate’-schandaal 

samen op met 39 Europese zusterorganisaties, onder de BEUC-paraplu, 

om zo een sterke vuist te maken tegen de internationale autobranche en 

Volkswagen in het bijzonder. Volkswagen heeft ten dele gehoor gegeven 

aan de oproep van BEUC voor informatie over de maatregelen die het 

bedrijf treft voor zijn Europese klanten. In het kort: er komt wel een 

technische update, maar geen compensatie. De Europese Commissie 

heeft in september laten weten dat het de taak van de nationale 

toezichthouders is om een uitspraak te doen over mogelijk oneerlijke 

en misleidende praktijken van Volkswagen. Daar leek toezichthouder 

ACM in eerste instantie niet toe bereid, waarop wij een formeel 

handhavingsverzoek hebben ingediend. In december liet de ACM weten 

de kwestie in onderzoek te gaan nemen. Mocht die vaststellen dat er 

sprake was van misleiding, dan hebben wij een juridisch wapen om het 

Volkswagen nog heel lastig te maken. Ook openden wij een meldpunt 

voor vragen en klachten over de technische update die Volkswagen 

inmiddels is gestart.

Zorgverzekeringskaart 
Mensen die willen weten of ze de best passende zorgverzekering 

hebben, kunnen polissen makkelijker vergelijken dankzij uniforme 

‘polisprofielen’. De zorgverzekeraars publiceerden deze nadat wij hen 

dat eind 2015 samen met de Patiënten Federatie Nederland hadden 

verzocht. In september lanceerde brancheorganisatie Zorgverzekeraars 

Nederland een standaard “zorgverzekeringskaart”. Deze kaart komt 

dicht bij het door ons gewenste initiatief, al vinden we de kaart nog 

niet compleet.
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Internationale handelsverdragen
We mengden ons nadrukkelijk in de publieke discussie over nieuwe 

Europese handelsverdragen, met name TTIP (met de VS) en CETA 

(met Canada). De jaarlijkse bijeenkomst van de Trans-Atlantische 

Consumenten Dialoog (TACD) in januari in Brussel was geheel daaraan 

gewijd. In september stuurden wij minister Ploumen van Buitenlandse 

handel de brief “CETA doorstaat de consumentenbotsproef niet”, en 

spraken we daarover met haar. Ook namen wij deel aan een hoorzitting 

van de SP in de Tweede Kamer over CETA, en aan een brede manifestatie 

over duurzame en eerlijke handel in Amsterdam.

Testactiviteiten
De website van de Consumentenbond geeft informatie over meer 

producten dan ooit tevoren doordat we het aantal dossiers met 

testresultaten uitbreidden met 12 productgroepen. Nu hebben we ook 

continu testresultaten van bijvoorbeeld strijkijzers, koffiezetapparaten en 

babyfoons. Dit betekent dat we eind 2016 van bijna 60 productgroepen 

en diensten testresultaten tonen. 

Een andere belangrijke ontwikkeling is dat de testinformatie actueler is 

geworden. Om dat te bereiken is de doorlooptijd van de tests verkort; de 

producten worden sneller gekocht nadat ze in de winkel zijn verschenen, 

de producten zijn minder lang in het laboratorium en we publiceren 

de resultaten zo snel mogelijk online. Hierdoor publiceren we van veel 

producten binnen 2 maanden na marktintroductie de testresultaten. Bij 

de introductie van de nieuwe IPhone is het ons zelfs gelukt om al voor 

lancering in Nederland de testresultaten op onze website te tonen (door 

samen te werken met onze internationale partners).

Ook hebben we verder ingezet op het verkrijgen van productinformatie 

van fabrikanten. Vaak blijken op het oog verschillende producten 

namelijk vrijwel identiek te zijn. Hierdoor hoeven we een product niet of 

slechts gedeeltelijk te testen. Bij de koelkasten heeft dit er bijvoorbeeld 

toe geleid dat we slechts de helft van de modellen volledig hebben 

moeten testen.

Publicaties
De lezers gaven onze tijdschriften ook in 2016 weer een hogere 

waardering. Dat is niet vanzelf gekomen; op basis van hun input 

hebben we hard gewerkt aan de kwaliteit van onze vijf tijdschriften. De 

gemiddelde rapportcijfers stegen en de Gezondgids sloot het jaar zelfs af 

met een 8.0 voor het decembernummer, een cijfer wat nog niet eerder 

werd behaald in de historie van de Consumentenbond. 

De artikelen waren meermaals spraakmakend. Een goed voorbeeld is 

een test koolmonoxidemelders, in de Consumentengids van oktober. 

Meerdere daarvan bleken niet te doen wat ze moesten doen, wat tot 

levensgevaarlijke situaties kan leiden. Deze melders werden bestempeld 

tot Afrader. We sloegen alarm en spoorden de importeurs aan om een 

terugroepactie te organiseren. Dat laatste hebben ze ook gedaan.

In de Geldgids uitten we begin juli scherpe kritiek op rentemiddeling 

voor hypotheken, precies op het moment dat Rabobank en ABN Amro 

dit lanceerden. Twee maanden later concluderen de banken dat de 

animo voor rentemiddeling sterk tegenvalt, waarbij de kritiek van de 

Consumentenbond prominent genoemd werd.

De Digitaalgids besteedde in haar julinummer aandacht aan Dit Is Tv, 

een bedrijf waarover veel klachten kwamen in het Klachtenkompas. Dat 

artikel leidde tot een item in Kassa en een rechtszaak. 

Ten slotte een voorbeeld uit de Gezondgids: naar aanleiding van een 

vraag van een Consumentenbondlid of het brood van haar ‘ambachtelijke 

bakker’ niet bremzout was, liet de Gezondgids het zoutgehalte in 
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ambachtelijk brood testen. Het artikel daarover in de Gezondgids van 

december leverde veel publiciteit op en de ambachtelijke bakkers 

beloofden beterschap.

Behalve aan de bladen werkten we ook hard aan de redactionele 

nieuwsbrieven. In 2016 introduceerden we de Reisgids nieuwsbrief en 

de Gezondgids nieuwsbrief, zodat nu alle bladen hun eigen nieuwsbrief 

publiceren en we onze leden en abonnees van nog meer waardevolle 

informatie voorzien.

De afzet van de Consumentenbondboeken groeide in 2016 met 12%. 

Vooral blij waren onze leden met het boek Haal meer uit Windows 10. 

Maar ook met de financiële titels Belastinggids 2016 en Testament & 

overlijden konden we veel leden verder helpen. 9% van de verkochte 

boeken waren e-books; in 2015 was dat nog 7%. 

Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin digitaal lezen een 

steeds grotere plek zal gaan innemen, gingen we in 2016 aan de slag 

met digitale publicaties. Om ervaring op te doen deden we wat eerste 

experimenten met losse publicaties over onder meer medicijnen en 

behandelmethodes. Ook optimaliseerden we de Kiosk app, een gratis 

service voor onze leden en abonnees om hun tijdschriften ook digitaal te 

kunnen lezen. 

Website 
De website is met ruim 34 miljoen bezoeken in 2016 het grootste 

contactkanaal van consumenten met de Consumentenbond. Een kanaal 

waar bezoekers onafhankelijke informatie over producten en diensten 

vinden, gebruik maken van vergelijk- en overstapdiensten, deelnemen 

aan onze acties en campagnes en informatie met ons en elkaar delen via 

het forum en reviews.

De website is afgelopen jaar volledig vernieuwd. De presentatie van de 

informatie past zich voor de bezoeker automatisch aan aan het apparaat 

waarmee hij de website bezoekt. Hierdoor is de website geschikt voor 

desktop, tablet en het snel groeiende gebruik via smartphones. Ook 

de structuur van de informatie is ingrijpend gewijzigd. Hierdoor kan de 

bezoeker snel zien wat de beste producten en diensten zijn, eenvoudig 

zelf producten en diensten vergelijken en relevante informatie vinden 

over koopadvies, gebruikstips en je recht halen als het onverhoopt 

fout gaat.

Met de nieuwe website is een stevige basis neergezet. Maar klaar is de 

website nooit, want elke dag leren we van de gebruikservaringen van 

bezoekers. Juist deze gebruikservaringen zijn de belangrijkste bron voor 

verdere ontwikkeling van de website de komende jaren, die bovenal 

gericht is op een toename van het gebruik en de tevredenheid van de 

bezoekers, die de website in 2016 waardeerden met een 7,5.

Social media en Community
Onze communicatie via social media geeft continu actuele informatie 

over wat consumenten beweegt, en daar hebben we ook naar 

gehandeld. Op basis daarvan brachten we nieuwe informatie voor een 

jonge doelgroep: aanstaande en verse ouders. In het nieuw opgezette 

domein ‘Baby & Kind’ brachten we bijvoorbeeld een uitzendlijst, een 

bevallingstaslijst of een luiertest. Maar we gebruikten de input van 

consumenten ook voor het opzetten van nieuwe acties, bijvoorbeeld 

rond de kosten van de ov-chipkaart.

Op de community van de Consumentenbond waren leden druk met 

het uitwisselen van tips, ervaringen en hulp. Ook onze eigen collega’s 

mengden zich vaak in de vaak levendige discussies, bijvoorbeeld met 
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nuttige keuze informatie voor het kiezen van een zorgverzekering. Ook 

stelden leden van de community onderwerpen aan de orde die zullen 

leiden tot vervolgacties, zoals het probleem van loslatende coatings bij 

zonnebrillen. 

Klachtenkompas.nl
Dit jaar hebben circa 41.000 consumenten een klacht over een product 

of bedrijf via ons Klachtenkompas afgehandeld. Klachtenkompas is het 

online platform waar consumenten hun klacht rechtstreeks met het 

betreffende bedrijf kunnen afwikkelen. Het aantal ingediende klachten 

nam toe tot 50.000 en het aantal deelnemende bedrijven steeg met 

20% tot 2400. De meeste klachten kwamen binnen over providers, post, 

webshops en vervolgzenders. Ongeveer 75% van de klachten werd 

opgepakt en daarvan is 82% afgehandeld. 

Zelf zijn we net als in voorgaande jaren inhoudelijk met de meldingen aan 

de slag gegaan. Bijvoorbeeld met publicaties in de eigen media, of door 

het starten van een vervolgactie. Een voorbeeld hiervan is de vervolgactie 

tegen ongevraagde vervolgzendingen, die we in 2017 doorzetten. 

Aansprekende bedrijven, zoals Hollandsnieuwe, zijn na interventie 

van Consumentenbond gestart met het oplossen van klachten 

via Klachtenkompas.nl. Toch blijven er enkele toonaangevende 

bedrijven, zoals Vodafone en Ziggo, die weigeren deel te nemen aan 

Klachtenkompas.

Advies
Het in contact staan en het verbinding maken met alle consumenten in 

Nederland is een van de belangrijkste pijlers voor de Consumentenbond. 

De Service & Advies afdeling van de Consumentenbond heeft in 2016 

zo’n 900.000 contactmomenten gehad. Het gros van het contact dat 

we hadden, ging over het aanvragen van een gids of abonnement en 

vragen over het lidmaatschap. Verder hebben we ook weer waarde 

kunnen toevoegen aan het lidmaatschap door het advies dat we hebben 

gegeven. In 2016 heeft het Adviesteam ongeveer 75.000 contacten 

gehad via telefoon, e-mail, post en social media. 

De meeste adviesvragen waren gericht op het consumentenrecht of 

betroffen een financieel onderwerp. Behalve deze vragen hebben we 

ook vele contacten gehad over onderwerpen op het gebied van ‘Digitaal, 

Wonen, Vervoer & Recreatie en Voeding & Gezondheid’. 

Behoud subsidie Stichting Geschillencommissies. 
In het najaar deed de minister van Veiligheid en Justitie voor de begroting 

2017 het voorstel de subsidie aan de Stichting Geschillencommissies te 

stoppen. Samen met VNO-NCW, MKB-Nederland en ANWB hebben wij 

actief Tweede Kamerleden benaderd. Eind november besprak de Tweede 

Kamer dit voorstel, waarbij de SP met onze input een amendement 

indiende om de subsidie in stand te houden. Een grote meerderheid 

steunde dat amendement, waarop de minister aangaf zich bij deze wens 

van de Kamer neer te leggen.
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2 Kengetallen 2016  
Bedragen x 1.000 euro’s 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Bedrijfsopbrengsten 44.879 42.126 40.887 39.497 37.678 36.927

Bedrijfslasten 44.511 41.577 40.294 39.760 38.011 36.824

Bedrijfsresultaat voor buitengewone baten/lasten 368 549 593 -263 -333 103

Buitengewone baten/lasten -43 7 10 -35 0 1.370

Bedrijfsresultaat na buitengewone baten/lasten 325 556 603 -298 -333 1.473

% Bedrijfsresultaat / opbrengsten 0,72 1,32 1,47 -0,75 -0,88 3,99

Uitkomst financiële baten en lasten 23 85 133 164 350 263

Resultaat voor belasting 348 641 736 -134 17 1.736

Belastingen -80 -128 -165 -17 -24 -217

Resultaat na belasting 268 513 571 -151 -7 1.519

Liquide middelen per 31/12 5.232 21.821 20.636 21.106 20.405 23.712

Eigen vermogen per 31/12 10.815 10.547 10.035 9.464 9.616 9.621

% Eigen vermogen / balanstotaal 48 30 30 27 27 26

Voorzieningen per 31/12 517 290 406 657 747 745

Aantal personeelsleden (gemiddeld in fte's) 214 207 200 189 183 203

Ziekteverzuim 3,9 3,3 3,1 2,1 2,3 3,3

% Verloop personeel 8,6 9,2 8,2 7,8 10,1 27,7

Aantal leden per 1 januari van het volgend  
boekjaar 

472.035 486.403 491.005 486.491 472.714 478.114

#Leden exclusief Proefleden 472.035 486.403 491.005 486.491 472.496 470.275

Aantal abonnementen 606.282 624.762 634.563 631.848 623.225 633.818

Waardering Consumentengids 7,73 7,67 7,72 7,69 7,62 7,66
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We sluiten 2016 af met een mooi resultaat van €268.000. Qua omzet 

komen we uit op €44.879.000 (inclusief financieel resultaat en 

bijzondere baten) en de kosten bedroegen in 2016 €44.511.000. Binnen 

de omzet nam het totaal aan inkomsten uit Services/overstapdiensten 

en Overige inkomsten met ruim €500.000 toe. Met name het 

energiecollectief heeft beter gepresteerd dan vorig jaar, de overige 

services zijn vergelijkbaar met 2015. Daarnaast wordt een deel van de 

stijging veroorzaakt door de afboeking van een voorziening van circa 

€200.000 als gevolg van de afrekening van  servicekosten met onze 

oude onderhuurder. 

In de balans treedt een ogenschijnlijke grote wijziging op die in 

materiële zin echter minder ingrijpend is. Het facturatiemoment 

van de leden waarvan het lidmaatschap op 1 januari van ieder jaar 

gecontinueerd wordt, is verschoven van december naar januari. Dit is 

gedaan omdat alle andere leden van de Consumentenbond een factuur 

ontvangen in de maand waarin het abonnement ingaat. Voor de groep 

“januarileden” bestond van oudsher een uitzonderingspositie. Dit leidde 

tot veel onnodige administratieve lasten en is met ingang van 2017 

aangepast. Hierdoor ontstaan per jaareinde grote mutaties in de posten 

“Liquide middelen” en “Vooruit ontvangen contributies”. Als gevolg 

hiervan neemt het balanstotaal af zonder dat er wezenlijk iets verandert 

in de organisatie of in de processen van de Consumentenbond. 

Tot slot heeft de Consumentenbond in de jaarrekening 2016 voor het 

eerst haar dochteronderneming Advieskeuze.nl geconsolideerd. 

Vanaf 2016 heeft de Consumentenbond een belang van 52% in Advieskeuze.nl. 

Dit meerderheidsbelang wordt in onze samengestelde balans geconsolideerd.

Ledenontwikkeling
In het afgelopen jaar brachten we vijf Minigidsen uit over verschillende 

onderwerpen zoals Dieet, Belastingaangifte, Financiële planning, Besparen op 

vaste lasten en Zorgverzekeringen. Naast de Minigidsen zijn ook pocketversies 

van de Reisgids en de Digitaalgids ingezet voor het aantrekken van nieuwe 

leden. Het aantal kennismakers viel lager uit dan verwacht. In totaal konden we 

100.529 nieuwe leden verwelkomen. Omdat de uitstroom iets hoger was dan 

verwacht, is 2016 afgesloten met een krimp van 14.368 leden ten opzichte van 

het voorgaande jaar (van 486.403 naar 472.035 leden).

Abonnementen 
In 2016 is de totale abonnementenstand van de vier special interest-

tijdschriften (Geldgids, Digitaalgids, Gezondgids en Reisgids) gedaald. Er trad 

een totale daling op van 7% ten opzichte van 2015. Deze daling is hoger dan in 

het voorgaande jaar. De oplage van de Geldgids liet een daling zien van 5%. De 

Digitaalgids en Geldgids daalden met respectievelijk 7,5% en 7,8% ten opzichte 

van 2015. De Reisgids daalde het meest in oplage met 16,1%. Veruit de meeste 

aanwas kwam via leden die de minigids over Dieet (Gezondgids), Belastingtips 

(Geldgids) en Digitaalgidspocket (Digitaalgids) bestelden. Oorzaak van de krimp 

lag in de hierboven genoemde tegenvallende hoeveelheid kennismakers en 

komt overeen met de huidige trend in de tijdschriftenmarkt. De abonnementen 

dalen iets sneller dan de daling in het aantal leden.

3 Financieel, leden- en abonnementenontwikkeling, services
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RESULTATEN 2016





37 acties

1,8 miljoen bezoekers op onze 
actie- en nieuwspagina’s

 270 x op landelijke tv of radio

627 x in de landelijke dagbladen 

31.529 x keer vermeld in
online nieuwsmedia 

13.109 berichten op social media
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Services
De Consumentenbond kent naast de tijdschriften die worden 

uitgegeven ook een aantal services waarmee consumenten van 

(financiële, energie-, zorg-) dienstverlener kunnen overstappen. 

De Consumentenbond biedt sinds enkele jaren diverse diensten 

aan, zowel voor consumenten als voor bedrijven. Deze diensten 

helpen consumenten actief gebruik te maken van de mogelijkheden 

om datgene te kiezen wat goed bij hun past en wat hun geld 

bespaart. Consumenten kunnen gebruik maken van overstapservices 

op het gebied van energie of verzekeringen. Verder helpt de 

Consumentenbond bij het claimen van schadevergoedingen bij 

vertraagde vluchten. Bedrijven kunnen, tegen betaling, een Beste Koop- 

of Beste uit de Test-predicaat van de Consumentenbond gebruiken. 

De Consumentenbond ziet erop toe dat die predicaten juist gebruikt 

worden en door de actualiteit worden achterhaald. Deze diensten 

hebben in 2016 voor een omzet gezorgd van bijna 15% en dragen op 

dit moment, na toerekening van de ermee gepaard gaande kosten, 

marginaal bij aan de winst. Het maken en onderhouden van vergelijkers 

kost geld. De Consumentenbond vraagt daarom een vergoeding per 

overstap. Als één van de weinigen die deze vorm diensten verleent, is 

de Consumentenbond volledig transparant over haar inkomsten per 

overstapper. Al onze vergoedingen worden getoond op onze website: 

https://www.consumentenbond.nl/over-ons/wie-zijn-we/onze-

organisatie/inkomsten/. 

Alle financiële overstapdiensten laten bijvoorbeeld in 2016 een groei 

zien ten opzichte van 2015. Van alle mensen die onze Zorgvergelijker 

gebruikten stapten er ruim 18.000 met de Zorgvergelijker over naar een 

andere zorgverzekering, iets meer dan in het voorgaande jaar.

De Energievergelijker bleef op vrijwel hetzelfde niveau als 2015. 

Het Energiecollectief liet in 2016 een forse groei zien. Dit komt door de 

goede aanbiedingen door energieleveranciers waardoor consumenten 

veel konden besparen. Ook het verduurzamen van het Energiecollectief 

middels Europese zon- en windstroom heeft waarschijnlijk een rol 

gespeeld.

Financiële vergelijkers op het gebied van rechtsbijstand-, 

aansprakelijkheids-, reis-, woon- en spaarverzekering zijn in omzet 

autonoom gegroeid met 11%. De Autoverzekeringvergelijker groeide 

met ongeveer 50%. In februari is de Consumentenbond gestopt met de 

Overlijdens Risico Verzekering Vergelijker. De Vlucht Claim Service, die 

consumenten helpt bij het krijgen van financiële compensatie bij een 

vertraagde vlucht, groeide met 32% in aantal uitbetaalde claims. 
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4.1 Inleiding

De Consumentenbond, opgericht in 1953, is een vereniging van indi-

viduele leden (lees: consumenten), georganiseerd via het Raad-van-

Toezicht-model. De spelregels van de vereniging zijn vastgelegd in de 

statuten van de Consumentenbond, waarin tijdens het verslagjaar geen 

wijzigingen zijn aangebracht. 

De Bondsraad (van maximaal 75 leden) vervult de functie van 

algemene ledenvergadering van de Consumentenbond. De BR kwam, 

als gebruikelijk, tweemaal bijeen. Elke plenaire vergadering wordt 

voorbesproken in een viertal regionale Bondsraad-bijeenkomsten 

(Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Zwolle). De voorbereiding van 

de agenda en de verdere organisatieopstelling ligt in handen van de 

Bondsraadscommissie.

In de voorjaarsvergadering in april stonden ter vaststelling de 

jaarrekening en het jaarverslag centraal, met het bijbehorende 

accountantsverslag. Ook het verantwoordingsverslag van de Raad 

van Toezicht over 2015 is besproken. In de najaarsvergadering van 

november werden de meerjarenraming 2017-2019 en de eerste 

update van het Strategisch Plan 2015-2020 vastgesteld. De directeur 

heeft de Bondsraad op de hoogte gehouden van de belangrijkste 

maatschappelijke resultaten en van de relevante ontwikkelingen 

binnen het bondsbureau. Daarnaast vonden in 2016 enkele 

discussiebijeenkomsten plaats, waar de leden van de Bondsraad over 

uiteenlopende onderwerpen van gedachten konden wisselden.

De Raad van Toezicht, waarvan de leden benoemd worden door de 

Bondsraad, is belast met het houden van toezicht op (het beleid van) 

de directie, de uitvoering door het bureau van de strategie en het goed 

functioneren van de organisatie als zodanig. De Raad van Toezicht 

vervult daarnaast de rol van werkgever van de directie en fungeert 

tevens als diens adviseur.

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

volgt:

Voorzitter  Pieter Broertjes  

Vicevoorzitter:  Jozien Bensing 

Leden:   Guusje ter Horst

   Cateautje Hijmans van den Bergh

   Marco Loos

   Paul Molenaar

   Jim Stolze

   Raoul Teeuwen

 

Eind 2016 verliet Cateautje Hijmans van den Bergh de Raad van 

Toezicht in verband met haar benoeming tot bestuurslid van de 

Autoriteit Consument en Markt. Eind 2017 eindigt de zittingstermijn van 

4 Bestuur en governance bij de Consumentenbond
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Jozien Bensing en Paul Molenaar, beiden zijn na 8 jaar RvT niet meer 

herkiesbaar. Pieter Broertjes treedt in 2017 eveneens af (na 4 jaar RvT), 

maar hij is wel herkiesbaar. De verkiezingen vinden plaats in de BR-

vergadering van november 2017.

De Raad van Toezicht kwam, evenals vorig jaar, vijf maal bij elkaar: 

vier avondvergaderingen (op 9 maart, 4 juli, 1 november en 15 

december) en één hele werkdag (2 september). De belangrijkste 

gespreksonderwerpen in het verslagjaar waren de Jaarrekening 

2015 (met accountantsverklaring), het jaarverslag 2015, het 

verantwoordingsverslag RvT 2015, de update van het strategisch plan 

en de bijbehorende meerjarenraming 2017-2019, het jaarplan 2016 

voor het bureau alsmede de periodieke financiële en inhoudelijke 

rapportages van de directie. In 2016 vond ook het jaarlijkse overleg 

plaats met de Bondsraadscommissie. Verder voerde een delegatie uit 

de RvT overleg met de ondernemingsraad van de Consumentenbond 

en besprak de voorzitter op regelmatige basis de lopende zaken op 

het bureau en de voorbereiding van de RvT-vergaderingen met de 

algemeen directeur.

De leden van de Raad van Toezicht vervullen naast hun 

werkzaamheden voor de Consumentenbond ook andere (neven)

functies. Op het bureau van de Consumentenbond wordt hiervan 

een register bijgehouden, dat tevens is opgenomen in het 

verantwoordingsverslag 2016 van de Raad van Toezicht (ook terug te 

vinden op de website van de Consumentenbond). 

De leden van de Raad van Toezicht ontvingen een vaste jaarlijkse 

vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze bedroegen in 2016 

respectievelijk €15.195 (voorzitter), €12.115 (vicevoorzitter) en €9.229 

(per RvT-lid); in totaal werd €77.067 uitgekeerd.

Binnen de Raad van Toezicht geldt de afspraak dat als zich een 

mogelijk belangenconflict voordoet tussen de Consumentenbond 

en één of meer van de Raad van Toezicht-leden, het betreffende lid 

niet zal deelnemen aan de beraadslagingen en besluitvorming over 

het betreffende onderwerp. In 2016 heeft deze situatie zich niet 

voorgedaan.

De directie van de Consumentenbond, in de persoon van de algemeen 

directeur Bart Combée, is verantwoordelijk voor het besturen van de 

organisatie; de algemeen directeur is in vaste dienst van de vereniging 

en richt zich zowel op de interne organisatie als op de externe 

contacten in binnen- en buitenland.

  

De regels voor het functioneren van de directie zijn vastgelegd in het 

directiereglement. Ook het beleid rond de beloning van de directie 

is formeel vastgelegd. De beloning wordt jaarlijks door de Raad van 

Toezicht vastgesteld. De variabele beloning bedroeg tot en met 

2015 ten hoogste 20% van de vaste beloning. De Raad van Toezicht 

heeft besloten de variabele beloningscomponent per 01-01-2016 te 

vervangen door een verhoging van het vaste salaris. De emolumenten 

van de directeur bestaan uit een leaseauto, een vergoeding voor 

mobiele telefoonkosten en een vaste onkostenvergoeding. Per kwartaal 

heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht inzicht in declaraties van 

Salaris Directie (in euro) 2016 2015

Vast salaris  179.000  164.000 

Variabel salaris  nvt  13.504 

Pensioenlasten  25.000  30.000 

Sociale lasten  8.000  10.000 

Totaal  212.000  217.504 
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4.2.1 Gedragscode 

De Consumentenbond hanteert een gedragscode waarin 

onafhankelijkheid, deskundigheid en integriteit kernwaarden zijn. De 

gedragscode gaat over het aannemen van giften, het bekleden van 

nevenfuncties, geheimhouding en het gebruik van eigendommen, 

mailadressen en visitekaartjes van de Consumentenbond. De kern van 

de gedragscode bestaat uit openheid over handel en wandel en eigen 

verantwoordelijkheid.

Daarnaast is de Consumentenbond in 2014 gestart met een 

programma rond de kernwaarde onafhankelijkheid. Er is een 

onafhankelijkheidsverklaring opgesteld die samen met een aantal 

maatregelen de onafhankelijkheid van de Consumentenbond moet 

waarborgen. Na discussie hierover in alle afdelingen is er een definitieve 

versie opgeleverd. Dit document en het handelen ernaar wordt eind 

2016 en begin 2017 door externen getoetst.

4.2.2 Klokkenluidersregeling

De Consumentenbond kent een klokkenluidersregeling. Deze is 

bedoeld om een veilige omgeving te creëren waarin het mogelijk 

is eventuele misstanden bespreekbaar te maken. 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 (interne of externe) vertrouwenspersoon.

de directeur. Aan de directie zijn in het verslagjaar geen voorschotten, 

leningen of garanties verstrekt.

De algemeen directeur bekleedt een aantal onbezoldigde functies 

namens de Consumentenbond:

• Lid van het bestuur van het Anne Fransen Fonds;

• Lid van het bestuur van de Stichting Reclame Code;

• Lid Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer;

• Lid van de Raad van Advies Autoriteit Persoonsgegevens;

• Voorzitter van de raad van bestuur van de ICRT (International 

Consumer Research and Testing Ltd.);

• Lid van het Adviserend Panel van de Autoriteit Financiële Markten;

• Lid strategisch klankbord Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

• President Consumers International.

De algemeen directeur vervult één bezoldigde nevenfunctie:

• Voorzitter Raad van Commissarissen Coöperatie Vereniging 

Midwaste Milieu. 

4.2 Integriteit Consumentenbond en medewerkers

Om onafhankelijkheid te garanderen, hanteert de Consumentenbond 

strikte financieringsregels. De inkomsten mogen nooit in tegenspraak 

zijn met de kernwaarden of de onafhankelijkheid van de organisatie 

in het geding brengen. De integriteit van de werkprocessen en van de 

medewerkers in de organisatie zijn een permanent aandachtspunt. 

Periodiek worden onze bedrijfsprocessen door een externe auditor 

gecontroleerd.
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DIT DEDEN WE IN 2016 472.035 leden 
ondersteund

37 acties gevoerd

900.000 
telefoontjes 
beantwoord

2000 producten 
en diensten 
getest

Miljoenen besparingen 
bereikt via onze collectieven, 
overstapservices en 
vergelijkers
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Vertrouwenspersonen
In april 2016 heeft één van de vertrouwenspersonen de 

Consumentenbond verlaten. Aangezien ook de andere persoon na 

8 jaar deze nevenfunctie wilde beëindigen, is meteen naar 2 nieuwe 

gezocht. Die zijn gevonden en per mei aangetreden. Zij hebben 

in oktober een basistraining voor vertrouwenspersonen gevolgd. 

Om ervoor te zorgen dat de overgang soepel liep en de nieuwe 

vertrouwenspersonen ook af en toe aan intervisie kunnen doen, is 

de ‘ex-vertrouwenspersoon’ gevraagd aan te blijven als ‘mentor’ en 

achtervanger in geval beide anderen niet aanwezig zijn. 

De vertrouwenspersonen hebben in 2016 16 gesprekken gevoerd 

met in totaal 10 personen.  De belangrijkste aanleidingen waren 

net als in 2015 deels gesprekken in de plannings-, voortgangs- en 

beoordelingscyclus en deels gesprekken vanuit een gevoel niet 

rechtvaardig behandeld te worden.

4.3 Risicobeheer

Ook in 2016 heeft de Consumentenbond risicobeheer hoog 

op de agenda gehad. Zoals ieder jaar heeft er een inventarisatie 

plaatsgevonden van mogelijke financiële risico’s en mogelijkheden. In 

de analyse wordt een inschatting gemaakt van de financiële impact 

van een aantal mogelijke gebeurtenissen. Denk in dit verband aan 

een calamiteit in het pand, een sterk achterblijvende omzet door 

onverwacht hoog ledenverlies, een hoge aansprakelijkheidsclaim, of het 

uitvoeren van een gewenste overname. Het totaal hiervan, veronderstel 

dat alles in één jaar gebeurt, is gekoppeld aan de omvang van ons 

eigen vermogen. Op deze wijze is de minimale omvang van het eigen 

vermogen onderbouwd.

Daarnaast is in 2016 wederom de jaarlijkse inventarisatie van 

bedrijfsprocessen uitgevoerd. De Controller heeft alle potentiële 

risico’s in deze bedrijfsprocessen geïnventariseerd. Na prioritering en 

afstemming met de actiehouders wordt er toezicht gehouden op de 

afhandeling van de actiepunten.

Liquide middelen zijn, overeenkomstig de vastgestelde richtlijnen 

met de Raad van Toezicht, ondergebracht bij Nederlandse financiële 

instellingen met de hoogste financiële waardering. 

De Consumentenbond gaat hier terughoudend mee om.



JAARVERSLAG 201634



35

5 Personeel en organisatie

Directie
Bart Combée

Contentunit 
Digitaal

Berit Sluyters

Contentunit
Wonen & Leven

Tineke van Eerden

Content, Media 
& Advies

John Visser

Content &
Media Support
Petra van der Aa

ICT
Ron Visser

Contentunit
Geld, Zorg & Recht

Ramon Boender

Publicaties
Dieneke Hengeveld

Service & Advies
Henk de Torbal

Online
Richard Uijl

Acties & 
Campagnes

Woordvoering

Bondsraad

Raad van Toezicht

Financiën, Faciliteiten
& Informatievoorziening

Koos van Brecht

Personeel 
& Organisatie

Kirsten Kolkman

Bestuurs-
ondersteuning

Leo Willigenburg

Marketing & Business
Development

Koos Block

Belangenbehartiging
& Communicatie

Gerjan Huis in ’t  Veld

Public Affairs
Michiel Karskens
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IN 2016 
BEREIKTEN 
WE

34 miljoen bezoekers via de website

287.000 interacties op social media

950.000 bezochten onze community

4,4 miljoen views op YouTube
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In 2016 daalde het verloop licht en groeide de Consumentenbond in 

formatie. Er traden 27 personen in dienst, waarvan er op 1 januari 2016 

nog 24 werkzaam waren binnen de organisatie.

In de loop van het jaar verlieten 22 medewerkers de 

Consumentenbond. Van hen hadden 10 personen een contract 

voor bepaalde tijd. Van vier medewerkers werd het dienstverband op 

initiatief van de Consumentenbond ontbonden. Zeven medewerkers 

namen zelf ontslag en één medewerker ging met pensioen. Binnen 

de Consumentenbond stroomden 9 medewerkers door naar andere 

functies. Deze overstappers vulden allemaal reguliere vacatures in.

In 2016 liepen vijf studenten stage bij de Consumentenbond.

Beleid, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden
In 2016 besteedde de Consumentenbond in het bijzonder aandacht 

aan de volgende zaken.

Kengetallen                                                                                                                        

Gemiddeld aantal fte's 213,73

Gemiddeld aantal medewerkers 257,13

Ziekteverzuim totaal 3,86%

Percentage verloop 8,57%

Percentage parttimers 77,01%

Verhouding man/vrouw 42 / 58

Percentage opleidingsbudget t.o.v. loonsom 1,73%

Personeelsverloop 2016 Aantal FTE

Aantal medewerkers op 31 december 2015 256 201,4

Uitdiensttredingen 2016 22

Indienstredingen 2016 27

Aantal medewerkers op 31 december 2016 261 217,7

Verzuimaanpak
De verzuimcijfers werden nauwlettend gevolgd door het Management 

Team en de leidinggevenden. Met zieke medewerkers was er regelmatig 

contact en werd er zo nodig naar re-integratiemogelijkheden gezocht. 

Er was specifiek aandacht voor medewerkers die zich frequent 

ziekmeldden: in een periode van 12 maanden 4 of meer keer. Ondanks 

deze aanpak steeg de meldingsfrequentie naar 1,57. Het totale 

verzuimpercentage kwam uit op 3,86%, ook hoger dan het jaar ervoor. 

Dit werd veroorzaakt door een hoog percentage langdurig verzuim, dat 

niet arbeid gerelateerd was.

Medezeggenschap
De ondernemingsraad overlegde maandelijks met de directie en de 

manager P&O. Belangrijke onderwerpen in 2016 waren:

• Het medewerkers waarderingsonderzoek dat in maart 2016 is 

gedaan.

• Huisvesting: de verbouwing van de begane grond en het 

ontwikkelen van een nieuw werkplekconcept.

• Instemmingsverzoeken aangaande: wijziging arbo-dienstverlener, 

plaatsen beveiligingscamera’s, het wijzigen van de bedrijfseigen 

regelingen.

• Adviesaanvraag over het inrichten van een nieuwe afdeling:       

Merk & Communicatie
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6 Toekomstparagraaf
Er is al veel geïnvesteerd in een nieuwe Consumentenbond, waarbij we 

steeds weer nieuwe diensten en activiteiten aan ons palet toevoegden 

en de bestaande aanpasten en verbeterden. Ook werkten we hard aan 

het uitbouwen van de relaties met onze achterbannen. Om daarin nog 

effectiever te zijn, staat het komend jaar in het teken van Stroomlijnen 

en Samenwerken. 

We willen bereiken dat al onze activiteiten herkenbaar zijn en elkaar 

versterken. De stem van de consument is leidend bij alles wat we 

doen en dat vraagt dat we onze processen ook zo inrichten. Om 

onze gebruikers steeds beter te bedienen werken we continue aan 

het door ontwikkelen van onze dienstverlening en het versterken van 

onze online focus. We streven naar een herkenbaar en samenhangend 

productaanbod, met een duidelijke rol voor het lidmaatschap en een 

heldere focus op doelgroepen en klantbehoeften. 

Uiteindelijk gaat het allemaal om wat we voor en met consumenten in 

de samenleving weten te bereiken. We zijn dan ook pas tevreden als we 

op de grootste consumentenfricties echt het verschil kunnen maken.
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Overzicht Bondsraad, Raad van Toezicht, Ereleden en Directie
Overzicht Bondsraad, Raad van Toezicht, Ereleden en Directie 2016

Mevrouw W. Alting 
De heer P.J. van Antwerpen 
De heer N.A. Boedhoe 
Mevrouw T. Bos 
Mevrouw W. van Brederode 
De heer H.J. Brink 
De heer B. Broerse 
De heer R. Buikstra 
De heer A. Bulut 
De heer G.F. van Dijk 
Mevrouw M. van Dijke 
De heer S.J. Dijkstra 
De heer H.G. Docter 
De heer L.J.T. Droog 
De heer H.L. van den Ende 
De heer R. Geevers 
De heer F.H.L. Grader 
De heer S. Gutierrez Baelemans 
Mevrouw F.A. Hanneman 
De heer R. Heppener 
De heer J.S. Hiemstra 
De heer K.R. Ho Ten Soeng 
De heer A.C.M. Hopmans 
Mevrouw M. Huibers 
De heer A.L.M. Jacobusse 
Mevrouw I.C. Jager-de Vries 
De heer A.B. Jamry 
De heer B.A. Klazema 
De heer M.A.A. Krier 
De heer P. Kroon 

De heer A. Lindenbergh 
Mevrouw T. Luijk 
Mevrouw E.E. Luinge 
De heer L. Melissen 
De heer F. Mink 
De heer A.W. Nauta 
De heer B.M. Nouwens 
De heer M.E.M. Nuyten 
De heer H.F. van Ommen 
De heer J.C. van Prooijen 
De heer B. Reek 
De heer C.A.M. Roelandt 
De heer J.M.L. Roelofs 
De heer C.L.A. Saarloos 
De heer F.J. van Sandwijk 
Mevrouw J.C.M. Sars
De heer J.A.C.M. Schilders 
Mevrouw A. Speelpenning 
De heer G. Stordiau 
De heer H.J. Tankink 
De heer S. Tromp 
De heer M. van der Waart 
De heer M.W. Warmerdam 
Mevrouw E.M. Wesselingh 
De heer P.J. Zijlema

Ereleden
De heer J.M. Dirken 
De heer C. van Lookeren Campagne († 7-2-2017)
Mevrouw E.J. Sevenhuijsen-Hoogewooning
Mevrouw A. Speelpenning (per 5-11-2016) 
De heer F.H.H. Winter 

Raad van Toezicht
De heer P.I. Broertjes (voorzitter)
Mevrouw J.M. Bensing
De heer P. Molenaar
Mevrouw C.M.L. Hijmans van den Bergh
Mevrouw G. ter Horst
De heer M.B.M. Loos
De heer J. Stolze

De heer R. Teeuwen    

Directie

De heer B.R. Combée  (algemeen directeur)
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7 Jaarrekening 2016

7.1 Geconsolideerde jaarrekening 

7.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december

7.1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten

7.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht

7.2 Waarderingsgrondslagen

7.3 Resultaatbepalingsgrondslagen

7.4 Toelichting op de balans

7.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

7.6 Enkelvoudige jaarrekening per 31 december

7.6.1 Balans per 31 december

7.6.2 Staat van baten en lasten 

7.7 Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening

7.8 Toelichting op de balans 

7.9 Toelichting op de staat van baten en lasten

Overige gegevens
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7.1  Geconsolideerde jaarrekening
7.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december    (vóór resultaatbestemming)

                                      (in duizenden euro’s)

Activa Paragraaf 2016 2015

Vaste activa

Immateriële vaste activa 7.4.1 1.758 744

Materiële vaste activa 7.4.2

Bedrijfsgebouw en terrein 5.761 6.460

Overige vaste bedrijfsmiddelen 1.401 1.101

Activa in uitvoering 223 0

7.385 7.561

Financiële vaste activa

Vordering latente belasting 7.4.3 315 207

315 207

Vlottende activa

Voorraden 7.4.4 20 15

Vorderingen 7.4.5

Debiteuren 2.136 1.333

Vorderingen op participanten 8 0

Belastingen en sociale premies 349 128

Overige vorderingen 2.674 2.432

Vordering op Consumentenbond Holding B.V. 0 50

Overlopende activa 2.666 713

7.833 4.656

Liquide middelen 7.4.6 5.232 21.821

Totaal activa 22.543 35.004
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                                      (in duizenden euro’s)

Passiva Paragraaf 2016 2015

Eigen vermogen 7.4.7

Algemene reserve 8.789 9.290

Wettelijke reserve 1.758 744

Onverdeeld resultaat 268 513

10.815 10.547

Aandeel derden in resultaat 61 0

Voorzieningen 7.4.8

60-plusregeling 11 39

Schuld latente belasting 306 6

Reorganisatie 200 245

517 290

Kortlopende schulden en overlopende passiva 7.4.9

Crediteuren 2.351 2.883

Schulden aan participanten 63 0

Belastingen en sociale premies 995 1.708

Vooruit ontvangen contributies 3.945 16.021

Overige schulden en overlopende passiva 3.796 3.555

11.150 24.167

Totaal passiva 22.543 35.004
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7.1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2016      (in duizenden euro’s)

Samengevoegde staat van baten en lasten

Paragraaf 2016 2015

Contributie 7.5.1 36.873 35.538

Activiteiten voor derden 7.5.2 358 432

Opbrengsten uit services en overstapdiensten en overig 7.5.3 7.648 6.156

Som der bedrijfsopbrengsten 44.879 42.126

Personeelskosten 7.5.4 22.216 20.864

Afschrijvingen immateriële vaste activa 7.4.1 338 192

Afschrijvingen materiële vaste activa 7.4.2 1.574 1.039

Overige bedrijfskosten 7.5.5 20.391 19.475

Som der bedrijfslasten 44.519 41.570

Bedrijfsresultaat 360 556

Bijzondere waardeverandering Advieskeuze.nl 8 -7

Rentebaten 7.5.6 23 85

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 391 634

Belastingen 7.5.7 -80 -128

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen 311 506

Resultaat aandeel derden -43 7

Resultaat na belastingen 268 513
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7.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2016     (in duizenden euro’s)

Samengevoegd kasstroomoverzicht

Paragraaf 2016 2015

Resultaat na belastingen 268 513

Gecorrigeerd voor:

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 7.4.1/7.4.2 1.912 1.232

Mutatie voorzieningen 7.4.8 227 -116

Mutatie werkkapitaal:

Voorraden 7.4.4 -5 -6

Vorderingen 7.4.5 -3.179 -200

Kortlopende schulden en overlopende passiva 7.4.9 -13.145 1.248

Latente belastingen 7.4.3 23 -30

Kasstroom uit operationele activiteiten -14.167 2.128

Investeringen in:

Immateriële vaste activa 7.4.1 -1.352 -695

Materiële vaste activa 7.4.2 -1.399 -760

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -2.751 -1.455

Mutatie aandeel derden 61 0

Kasstroom uit financierings activiteiten 61 0

Mutatie liquide middelen -16.589 1.185

Liquide middelen 1 januari 21.821 20.636

Liquide middelen 31 december 7.4.6 5.232 21.821

Mutatie -16.589 1.185
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7.2 Waarderingsgrondslagen

Missie van de Consumentenbond

Wij zijn van en voor consumenten. Samen zorgen we dat consumenten 

vinden wat ze zoeken en krijgen waar ze recht op hebben. En we 

maken markten eerlijk en veilig. Zonder winstoogmerk.

Algemeen

De Consumentenbond, gevestigd op het Enthovenplein 1 in Den Haag, 

KvK-nummer 40409495, gaat bij het opstellen van zijn (geconsolideerde) 

jaarrekening uit van de wettelijke bepalingen voor jaarrekeningen, zoals 

vastgelegd in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de stellige 

uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven 

zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening wordt 

gepresenteerd in euro’s. De grondslagen die worden toegepast voor 

de waardering van de activa en passiva en de resultaatbepalingen zijn 

gebaseerd op historische kosten.

Toelichting op geconsolideerde jaarrekening

In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van de 

Consumentenbond samen met zijn groepsmaatschappijen en andere 

rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen 

of waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen 

zijn rechtspersonen waarin de Consumentenbond direct of indirect 

overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over 

de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de 

financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt 

tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct 

kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.

De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop de 

Consumentenbond een overheersende zeggenschap kan uitoefenen 

of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de 

consolidatie betrokken. De maatschappijen die in de consolidatie 

betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment 

dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat 

de beslissende zeggenschap wordt overgedragen.

Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge 

vorderingen en schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in 

de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, 

voor zover de resultaten niet door transacties met derden buiten de 

Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op intercompany-

transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake is van een 

bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van 

groepsmaatschappijen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te 

krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep.

De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn:

1 Consumentenbond (100%)

2 Consumentenbond Holding B.V. (100%)

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

4 Advieskeuze.nl (52%)

Vergelijking voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling 

zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
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Schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen 

vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn 

op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van 

activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 

uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 

onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzie-ningen van schattingen worden opgenomen in de periode 

waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 

waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, 

geldmiddelen, handelsschulden en overige te betalen posten. 

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen 

reële waarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten 

gewaardeerd tegen (geamortiseerde) kostprijs op basis van de 

effectieve-rentemethode.

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 respectievelijk ten laste van de staat van baten en lasten onder 

de financiële baten of lasten.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 

onder aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met 

bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde 

van het actief (of van de kasstroomgenererende eenheid waartoe 

het actief behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. 

Ontwikkelingskosten worden geactiveerd voor zover deze betrekking 

hebben op commercieel haalbaar geachte projecten en worden 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De geactiveerde kosten worden na 

beëindiging van de ontwikkelingsfase afgeschreven over de verwachte 

gebruiksduur, die drie jaar bedraagt. De afschrijving vindt plaats volgens 

de lineaire methode. De kosten voor onderzoek en de overige kosten 

voor ontwikkeling worden ten laste van het resultaat gebracht in de 

periode waarin deze zijn gemaakt. Voor het nog niet afgeschreven deel 

van de geactiveerde ontwikkelingskosten wordt een wettelijke reserve 

gevormd.

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs 

onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte 

toekomstige gebruiksduur. De posten Bedrijfsgebouw en Terrein 

hebben betrekking op het 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 

afschrijvingstermijnen variëren van drie tot dertig jaar, afhankelijk van 

de economische gebruiksduur. Gekochte computerprogrammatuur 

is opgenomen tegen verkrijgingsprijzen. De afschrijvingstermijn van 

computerprogrammatuur bedraagt drie of vijf jaar, afhankelijk van de 

economische gebruiksduur. Vaste activa met een verkrijgingsprijs lager 

dan €1000 worden direct ten laste van het resultaat gebracht. Activa in 
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uitvoering worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en hierop wordt 

in het lopend boekjaar niet afgeschreven.

 

Financiële vaste activa - Deelnemingen

Deelnemingen waarbij we invloed van betekenis op het zakelijke 

en financiële beleid kunnen uitoefenen, waarderen we volgens de 

vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. 

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de 

reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment 

van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen 

toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden 

bij eerste waardering. Als resultaat wordt verantwoord het bedrag 

waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande 

jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming 

behaalde resultaat. Deelnemingen waarbij we geen invloed van 

betekenis hebben, waarderen we op de verkrijgingsprijs of duurzame 

Materieel vast actief       Waarderingsgrondslag    Afschrijvingstermijn

Historische kostprijs 

van de investering

Historische kostprijs  

van de investering minus

de boekwinst op de 

verkoop van het vorige 

bedrijfsgebouw

Verkrijgingsprijzen minus  

lineaire afschrijving  

Verkrijgingsprijzen minus 

lineaire afschrijvingen

Geen

30 jaar

3 tot 30 jaar, afhankelijk van de 

economische gebruiksduur 

3 of 5 jaar, afhankelijk van de 

economische gebruiksduur

Terrein 

Bedrijfsgebouw 

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Computerprogrammatuur

lagere bedrijfswaarde. Wanneer 20% of meer van de stemrechten 

uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van 

betekenis is. Indien de waardering van een deelneming volgens de 

nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. 

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden 

uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Latente belastingen

Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare 

fiscale verliezen en voor verrekenbare tijdelijke verschillen tussen 

de waarde van de activa en passiva volgens fiscale voorschriften 

enerzijds en de in deze jaarrekening gevolgde waarderingsgrondslagen 

anderzijds, met dien verstande dat latente belastingvorderingen alleen 

worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige 

fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen kunnen worden 

verrekend en verliezen kunnen worden gecompenseerd.

De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de 

op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen 

de in komende jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn 

vastgesteld. Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op 

nominale waarde.

Bijzondere waardevermindering of vervreemding van vaste activa 

Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld

op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of 

omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de 

boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. 

De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt 

bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de 

geschatte contante waarde van de toekomstige nettokasstromen 
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die het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de 

boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante 

waarde van de toekomstige nettokasstroom, worden bijzondere 

waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de 

boekwaarde en de realiseerbare waarde. Voor verkoop beschikbare 

activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere actuele 

waarde, onder aftrek van verkoopkosten.

De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen 

zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering 

onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt 

de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet 

mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te 

bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom 

genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 

waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger 

is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste 

van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Voorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op 

verkrijgingsprijzen onder toepassing van de FIFO-methode (‘first in, 

first out’) of lagere opbrengstwaarde, waarbij we rekening houden met 

afwaardering wegens incourantheid.

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

reële waarde, inclusief de transactiekosten. Na eerste verwerking 

worden vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op 

de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met 

een looptijd korter dan twaalf maanden en worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde.

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 verplichting een uitstroom van middelen nodig is waarvan een 

betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting 

van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 

balansdatum af te wikkelen.

Voorziening 60-plusregeling

De voorziening 60-plusregeling wordt gevormd voor op balansdatum 

bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen en die 

dekking geeft in de kosten die voortkomen uit werktijdverkorting voor 

personeelsleden in de daartoe gerechtigde leeftijd. Deze regeling is 

vanaf 1 januari 2013 verdwenen. Voor de deelnemers die per 1 januari 

2012 gebruik maken van deze regeling, zullen deze rechten behouden 

blijven tot aan pensioendatum.

Overige activa

Overige activa worden in het algemeen gewaardeerd tegen de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen 

specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats 

tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening 

en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze 

referenties wordt verwezen naar de toelichting.
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Overige passiva

Verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen 

specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats 

tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de winst-en-verliesrekening 

en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze 

referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Operationele leasing

Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een 

groot deel van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden 

zijn, niet bij de vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden 

verantwoord als operationele leasing. Verplichtingen uit hoofde van 

operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen 

vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-

verliesrekening over de looptijd van het contract.

Pensioenregeling

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast 

gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde 

pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op 

balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting 

opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de 

verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost 

opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het 

fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. 

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor 

bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en 

de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van 

die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de 

omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het 

al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld 

aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de 

pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of 

impliciete) toezeggingen aan de werknemers. Een voorziening wordt 

gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de 

bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af 

te wikkelen.

Het risico van de (beschikbare premie) pensioenregeling ligt volledig bij 

de deelnemers. Op de pensioenen is een voorwaardelijke indexatie van 

toepassing. 

De Stichting Pensioenfonds Consumentenbond (SPC) is per 

ultimo 2015 geliquideerd en heeft de opgebouwde aanspraken, na 

goedkeuring door De Nederlandse Bank (DNB), in 2016 ondergebracht 

bij PNO Media. 

Schulden

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen 

reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan 

de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste 

verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 

transactiekosten.
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Jannet Brink 

 

‘Wij zijn al sinds ons trouwen lid, dat was 

toen heel gewoon. Mijn man is echt een 

betrokken lid en weet daarom ook veel van 

de acties af. Zo hebben we onlangs graag 

gebruik gemaakt van het aanbod van het 

Energiecollectief’. 

Rob van Hout

 

‘Het is goed dat er een Consumentenbond 

is die duidelijkheid schept in het grote 

aanbod van producten en diensten en 

goed inspeelt op de actualiteit. We hebben 

maar één verbeterpunt: graag wat meer 

aandacht voor de 25-plusser...’
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7.3 Resultaatbepalingsgrondslagen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde 

van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het 

jaar. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij 

betrekking hebben. Onder de baten vallen de op het jaar betrekking 

hebbende contributieontvangsten en de in het jaar geleverde goederen 

en diensten. We bepalen de lasten, en houden hierbij rekening met de 

hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Opbrengstverantwoording 

Omzet wordt alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid 

bestaat dat toekomstige voordelen naar de Consumentenbond zullen 

toevloeien en dat deze voordelen betrouwbaar kunnen worden 

geschat. Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten 

geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de 

verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in 

totaal te verrichten diensten. Een uitzondering betreft de verkoop 

van licenties, waarbij afnemers tijdelijk gebruik kunnen maken van 

een uitgegeven predicaat. Deze opbrengst wordt in de opbrengst 

verantwoord op moment van facturatie.

Periodiek betaalbare beloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de 

arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor 

zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Overheidsvergoedingen

Overheidsvergoedingen worden aanvankelijk in de balans opgenomen 

als vooruit ontvangen bedragen. Zodra er redelijke zekerheid bestaat 

dat de Consumentenbond zal voldoen aan de daaraan verbonden 

voorwaarden worden de opbrengsten verantwoord. Vergoedingen 

ter compensatie van door de Consumentenbond gemaakte kosten 

worden systematisch als opbrengsten in de staat van baten en lasten 

opge¬no¬men in dezelfde periode als die waarin de kosten worden 

gemaakt.

Belastingen

Met ingang van 1997 valt de Consumentenbond met al zijn activiteiten 

onder de heffing van de vennootschapsbelasting. De belasting over 

het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in 

de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, 

fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover 

niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde 

winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens 

wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente 

belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van 

wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening 

houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en 

passiva.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte 

methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de 

liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en 

winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten.activiteiten.
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Resultaat deelnemingen (gewaardeerd op netto-vermogenswaarde)

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de 

deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg 

van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan 

consumentenbond Holding B.V. wordt toegerekend.

7.4 Toelichting op de balans

7.4.1 Immateriële vaste activa

De geactiveerde ontwikkelingskosten betreffen extern gegenereerde 

immateriële vaste activa en hebben betrekking op ontwikkeling van 

de bouw van een nieuwe website en een nieuwe ledenadministratie 

systeem. 

 

7.4.2 Materiële vaste activa

 (in duizenden euro’s)
Ontwikkelings- 

kosten
Activa in 

uitvoering Totaal

Cumulatieve aanschafwaarde 
1 januari 2016

1.284 695 1.979

Cumulatieve afschrijving tot en met 
1 januari 2016

-1.211 0 -1.211

Boekwaarde 1 januari 2016 73 695 768

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen 2.023 0 2.023

Desinvesteringen 0 -695 -695

Afschrijving immateriële vaste activa -338 0 -338

Saldo 1.685 -695 990

Cumulatieve aanschafwaarde  
31 december 2016

3.307 0 3.307

Cumulatieve afschrijving tot en met 
31 december 2016

-1.549 0 -1.549

Boekwaarde 31 december 2016 1.758 0 1.758

 (in duizenden euro’s)

Bedrijfs-
gebouw en 

terrein

Overige 
vaste  

bedrijfs-
middelen

Activa in 
uitvoering Totaal

Aansc hafwaarde 1 januari 
2016 (inclusief boekwinst vorig 
bedrijfsgebouw)

14.244 5.434 0 19.678

Cumulatieve afschrijving tot en 
met 1 januari 2016

-7.784 -4.332 0 -12.116

Boekwaarde 1 januari 2016 6.460 1.102 0 7.562

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen 433 741 223 1.397

Desinvesteringen -1.574 -1.307 0 -2.881

Afschrijving desinvestering 1.574 1.307 0 2.881

Waardevermindering -652 0 0 -652

Terugneming van waardever-
mindering

652 0 0 652

Afschrijving materiële  
vaste activa

-1.132 -442 0 -1.574

Saldo -699 299 223 -177

Aanschafwaarde 31 december 
2016 (inclusief boekwinst vorig 
bedrijfsgebouw)

12.451 4.868 223 17.542

Cumulatieve afschrijving tot en 
met 31 december 2016

-6.690 -3.467 0 -10.157

Boekwaarde 31 december 
2016

5.761 1.401 223 7.385
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Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de 

bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot onderhoud 

gevormd. De kosten worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord. 

De investeringen in overige vaste bedrijfsmiddelen hebben 

grotendeels betrekking op hardware (€278.139), software (€177.448), 

inventaris (bureaus en bureaustoelen) (€269.931). De investering 

bi bedrijfsgebouw en terrein heeft grotendeels te maken met 

verbouwingskosten (€421.796) en tuinaanleg (€11.085). Als gevolg van 

de verbouwing vindt er een herwaardering plaats op bedrijfsgebouwen 

en terreinen. De boekwaarde van deze activa is deels met 25% 

verminderd en ten laste van het resultaat gekomen (€652.570).

7.4.3 Financiële vaste activa

Deelnemingen

Ultimo 2016 houdt de Consumentenbond de volgende belangen:

• 100% (2015: 100%) van de aandelen Consumentenbond Holding 

B.V., statutair gevestigd te Den Haag. 

• 100% (2015: 100%) van de aandelen Consumentenbond 

Participaties I B.V., statutair gevestigd te Den Haag. 

• 12% (2015: 12%) van de aandelen van International Consumer 

Research and Testing Ltd. (ICRT), statutair gevestigd in Londen, 

Engeland.

• 52% (2015: 40%) van de aandelen Advieskeuze.nl B.V., statutair 

gevestigd te Loenen. De Consumentenbond heeft in het eerste 

kwartaal van 2016 het belang in Advieskeuze.nl uitgebreid van 40% 

naar 52% en verkrijgt hiermee volledige zeggenschap. De overige 

48% van de aandelen zijn evenredig verdeeld over christianbouter.nl 

B.V., ddeboom.nl B.V. en Hollding B.V. 

Er hebben in 2016 geen verdere transacties plaatsgevonden.

Latente belastingvordering

De latente belastingvorderingen hebben onder andere betrekking op 

compensabele verliezen. Naar verwachting wordt € 252.000 (ca. 80%) 

in 2017 verrekend.

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

7.4.4 Voorraden

Alle gidsen nemen we direct als kosten. Boeken en cd-rom’s 

waarderen we vijf maanden na uitgifte af tot nihil. Jaarlijks vindt er een 

inventarisatie controle plaats ter aansluiting met de administratie.

7.4.5 Vorderingen

Vordering latente belasting (in duizenden euro’s) 2016 2015

Saldo per 1 januari 207 177 

Mutaties 108 30 

Saldo per 31 december 315 207 

Debiteuren (in duizenden euro’s) 2016 2015

Samenwerkingsverbanden met zusterorganisaties 18 26 

Lidmaatschappen en abonnementen 402 109 

Samenwerkingsverbanden collectieven 1.474 1.030 

Licenties 145 151 

Debiteuren Advieskeuze.nl 76 0 

Overige posten 21 17 

2.136 1.333 
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Rianne Witman 

 

Uit nieuwsgierigheid ben ik op de 

Vakantiebeurs lid geworden. Ik ben 

echt een online gebruiker, voor mij de 

makkelijkste manier om in mijn eigen tijd 

aan informatie te komen.
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Onder de handelsdebiteuren zijn geen vorderingen opgenomen 

met een resterende looptijd langer dan een jaar. Op de uitstaande 

debiteuren ontvangen we tot en met 27 januari 2017 een bedrag van 

€317.287. Per ultimo 2016 bedraagt de debiteurenvoorziening €113.650 

(2015: €7.000). De reële waarde van de vorderingen benadert de 

boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en 

het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Vorderingen op participanten 

Deze vorderingen betreffen een rekening-courant verhouding tussen 

Advieskeuze.nl en met twee directieleden van Advieskeuze.nl. Er 

zijn geen zekerheden en/of aflossingen overeengekomen. Er is een 

rentevergoeding van 4% berekend over het gemiddelde saldo.

Belastingen en sociale premies

Deze vordering heeft voornamelijk betrekking op nog te ontvangen 

BTW voor de aangifte november 2016 en december 2016 (€179.093).

Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen voornamelijk bedragen voor 

overstappers uit het Energiecollectief en de Zorgvergelijker. De 

vordering op nog te ontvangen subsidie is in 2016 €780.594 (2015: 

€556.000). Daarnaast registreren we hier de depotbedragen van de 

TNT groep (€5000). Een ander deel van de overige vorderingen betreft 

nog te ontvangen rente van €15.339 (2015: €46.000) over de liquide 

middelen.

Lening

Onder vorderingen was per ultimo 2015 een lening opgenomen die 

verschaft is aan Consumentenbond Holding B.V. ter waarde van €50.000. 

Deze lening is einde 2016 volledig teruggestort.

Overlopende activa

Het saldo ultimo 2016 bestaat uit vooruitbetaalde kosten voor 2017. 

Het betreft voornamelijk een vooruitbetaling aan het Pensioenfonds 

voor afdracht van de pensioenpremies 2017 (€2.102.425) en kosten 

voor vervaardiging en verzending van de Consumentengids van januari 

2017 (€137.190), vooruitbetalingen voor nog niet opgeleverde interne 

projecten (€184.521).

7.4.6 Liquide middelen

De stand liquide middelen neemt per balansdatum af. Dit is het gevolg 

van het verschuiven van de jaarlijkse facturatie en inning voor een 

grote groep jaarleden, die in het verleden in december plaatsvonden, 

naar januari. De mutatie van de liquiditeiten lichten we toe in het 

kasstroomoverzicht in paragraaf 7.1.3. De liquide middelen staan ter 

vrije beschikking van de vereniging.

Liquide middelen (in duizenden euro’s) 2016 2015

ABN Amro rekening courant 894 14.598 

RABO rekening courant 69 43 

ING rekening courant 4.269 7.180 

Saldo per 31 december 5.232 21.821 
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2013 verdwenen. Voor de deelnemers die per 1 januari 2012 gebruik 

maken van deze regeling, zullen deze rechten behouden blijven tot 

aan pensioendatum. Voor de overige medewerkers is deze regeling 

met ingang van 1 januari 2013 beëindigd. De voorziening is derhalve 

gebaseerd op resterende deelnemers.

(in duizenden euro’s)

Splitsing van de voorzieningen naar looptijd: 2016 2015

< 1 jaar 60-plusregeling 7 26

> 1 jaar 60-plusregeling 4 13

11 39

< 1 jaar Schuld latente belasting 61 1

> 1 jaar Schuld latente belasting 245 5

306 6

< 1 jaar Reorganisatie 41 35

> 1 jaar Reorganisatie 159 210

200 245

7.4.7 Eigen vermogen

º Wettelijke 
reserve

Algemene 
reserve

Onverdeeld 
resultaat Totaal

(in duizenden euro’s)

Saldo per 1 januari 744 9.290 513 10.547 

Mutaties:

Herrubricering 994 -994 0 0 

Toevoeging resultaat 2015 0 513 -513 0 

Resultaat 2016 0 0 268 268 

Saldo per 31 december 1.738 8.809 268 10.815 

Het resultaat over 2016 van €268.000 positief brengen we na 

goedkeuring van de Raad van Toezicht en vaststelling door de 

Bondsraad in 2017 ten bate van de algemene reserve. Er zijn geen 

onttrekkingen of toevoegingen aan het eigen vermogen geweest 

anders dan via het resultaat. De wettelijke reserve heeft betrekking 

op de geactiveerde ontwikkelingskosten van de website en het SAP 

ledenadministratie systeem.

7.4.8 Voorzieningen

De 60-plusregeling is een langlopende voorziening die dekking geeft in 

de kosten die voortkomen uit werktijdverkorting voor personeelsleden 

in de daartoe gerechtigde leeftijd. Deze regeling is vanaf 1 januari 

60-plusregeling (in duizenden euro’s) 2016 2015

Saldo per 1 januari 39 107

Bij: Toevoeging 0 0

39 107

Af: Onttrekkingen 28 68

Saldo per 31 december 11 39

Schuld latente belasting (in duizenden euro’s) 2016 2015

Saldo per 1 januari 6 26 

Mutaties 300 -20 

Saldo per 31 december 306 6 

Reorganisatie (in duizenden euro's) 2016 2015

Saldo per 1 januari 245 273 

Toevoeging 0 0 

Onttrekking -45 -28 

Saldo per 31 december 200 245 
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7.4.9 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 

In 2016 neemt het crediteurensaldo af. De voornaamste schuld per 

einde 2016 betreft reclame-uitingen voor vergelijkers en internet-

zoekwoorden (€687.799), kosten voor uitzendkrachten (€168.859) en 

druk- en verzendkosten voor gidsen en boeken (€221.125).

Schulden aan participanten 

Deze schulden betreffen een rekening-courant verhouding tussen 

Advieskeuze.nl en met één directielid van Advieskeuze.nl en een 

tweetal leningen aan Advieskeuze.nl van twee directieleden. Er zijn 

geen zekerheden en/of aflossingen overeengekomen. Er is een 

rentevergoeding van 4% berekend over het gemiddelde saldo.

Belastingen en sociale premies

Overige schulden en overlopende passiva

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter 

dan een jaar. De post vakantiegeld en vakantiedagen neemt toe doordat 

er minder vakantiedagen zijn opgenomen in 2016. De post nog te 

betalen kosten neemt af door eerdere ontvangst van facturen en door 

verschuiving van projecten naar 2017. De post vooruit ontvangen 

subsidies neemt toe door een nieuwe verleende subsidie vanuit het 

ministerie van Economische Zaken.

7.4.10 Financiële instrumenten

Algemeen

De Consumentenbond maakt in de normale bedrijfsuitoefening 

gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de vereniging 

blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële 

instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De Consumentenbond 

handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en 

gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij 

 (in duizenden euro’s) 2016 2015

Te betalen loonheffing 780 746

Te betalen omzetbelasting 51 768

Af te dragen pensioenpremie 164 0

Te betalen vennootschapsbelasting 0 194

995 1.708

 (in duizenden euro’s)
2016 2015

Vakantiegeld en vakantiedagen 1.295 1.185

Nog te betalen kosten 1.453 1.577

Vooruit gefactureerde omzet 157 0

Vooruit ontvangen subsidies 878 563

Overig 14 230

3.796 3.555
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aangegaan. Hiervan heeft €127.000 (2015: €117.000) een looptijd korter 

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

jaar.

7.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

7.5.1 Contributies

te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan 

de Consumentenbond verschuldigde betalingen blijven eventuele 

daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de 

desbetreffende instrumenten.

Kredietrisico 

De vorderingen uit hoofde van debiteuren ultimo 2016 bestaan voor 

circa 19,5% uit contributies van onze leden.

Er zijn geen belangrijke concentraties van kredietrisico’s.

Renterisico

De eigen geldmiddelen zijn rentegevoelig. Een rentestijging of –daling 

van 1% heeft een effect op het resultaat van 1% van het balansbedrag.

Marktwaarde 

De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële 

instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende 

schulden, benadert de boekwaarde ervan.

7.4.11 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De Consumentenbond is in het kader van de normale 

bedrijfsuitoefening als verwerende partij soms betrokken bij claims. 

Op grond van de 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 2016 voor €428.000 (2015: €468.000) verplichtingen 

(in duizenden euro’s)

Omschrijving verplichting 
≤ 1 jaar

verplichting 
>1 jaar en ≤ 5 jaar

verplichting 
> 5 jaar

Totaal

Onderhoudscontract 

kopieerapparatuur

72 217 0 289

Autoleasecontracten 55 83 0 138

127 300 0 427

Contributie 2016 2015

Aantal leden per 31 december 472.035 486.403

Index (2010=100) 97,8 100,7

Producten (in duizenden euro’s) 2016 2015

CB Basis 1.204 1.284

CB Extra 29.173 27.817

CB Extra digitaal 44 21

Gidsen 4.737 4.879

Gidsen digitaal 9 5

Vrienden 4 5

Losse Publicaties en Ledeninformatie 1.702 1.527

36.873 35.538
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7.5.2 Activiteiten voor derden

Het aandeel van de inkomsten door overheden en andere instanties 

limiteren wij tot maximaal 10% van de totale inkomsten. In 2016 is 

dit aandeel 0,7% (2015: 0,8%). Begin 2016 heeft het Ministerie van 

Economische Zaken een subsidie verleend voor ‘Alternatieven voor 

vlees’ van €120.000.

7.5.3 Services, overstapdiensten en overig

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit inkomsten door advies 

bij prijsvergelijkingen (waaronder Energie, Autoverzekering en 

Zorgverzekering), energieveiling en licentieverkoop. Vanaf boekjaar 

2016 zit hierin ook de omzet van de deelneming Advieskeuze.nl 

verwerkt.

7.5.4 Personeelskosten

In de personeelskosten verantwoorden we de kosten van de per 

jaareinde nog niet opgenomen vakantiedagen. De toename van de 

kosten is vooral ontstaan door de toename van extra inhuur voor het 

call centrum en het beheer van onze website.

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

verdeeld:

Hiervan waren evenals in 2015 ook in 2016 geen werknemers 

werkzaam buiten Nederland.

 (in duizenden euro’s) 2016 2015

Europese Commissie 108 150

Ministerie van Economische zaken 117 0

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2 0

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 0 47

Ministerie van Veiligheid en Justitie 76 127

Overig 55 108

358 432

 (in duizenden euro’s) 2016 2015

Salarissen 13.543 12.771

Pensioenlasten 1.557 1.631

Overige sociale verzekeringen 2.102 1.983

Personeel niet in loondienst 4.392 3.913

Dotatie/onttrekking 60-plusvoorziening 1 -7

Overige personeelskosten 621 573

22.216 20.864

Gemiddeld aantal personeelsleden (in fte) 2016 2015

Content, Media & Advies 143 141

Belangenbehartiging & Communicatie 16 19

Financiën, Facilitair & Informatievoorziening 16 15

Marketing & Business Development 31 25

Overige afdelingen 8 7

214 207
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Vergoeding Raad van Toezicht en Directie

Voor 2016 bedragen de vergoedingen aan de Raad van Toezicht in 

totaal €77.067. De bezoldiging van de Directie voor 2016 bedraagt in 

totaal €212.000. Voor een nadere specificatie van deze post verwijzen 

we u naar hoofdstuk 5.

7.5.5 Overige bedrijfskosten 

De kosten voor innovatie (bestaande uit kosten vanuit externe 

ondersteuning) worden niet meer apart geregistreerd op kostensoort 

innovatie, maar separaat op afdelingsniveau m.i.v. medio 2015. De 

direct ten laste van het resultaat geboekte kosten hiervan over 2016 

bedragen €983.000 (2015: €595.000). De kosten bestaan uit het 

migreren van content van de oude website naar de nieuwe website en 

de ontwikkeling van klachtenkompas.nl site.

7.5.6 Rentebaten en rentelasten

De Consumentenbond beschikt over een faciliteit bij zowel de ABN 

AMRO Bank als bij de ING.

7.5.7 Belastingen

De belastinglast wordt beïnvloed door de mutatie in de latente 

belastingvordering en -schuld. De post Overige in 2016 betreft een 

teruggave van vennootschapsbelasting over 2015.

7.5.8 Honorarium onafhankelijke accountant 

De volgende honoraria van de onafhankelijke accountants van 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van 

de Consumentenbond:

Toegerekende kosten in het jaar waarover de diensten zijn verleend, zijn 

€67.000 in (2015: €51.000). De overige kosten Onderzoek Jaarrekening 

2016 betreffen naloopkosten vanuit 2015 (€7.000).

7.5.9 Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie 

bestaat tussen de vereniging, haar deelnemingen en hun bestuurders 

en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich in 2016 geen 

transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke 

grondslag.

 (in duizenden euro’s) 2016 2015

Faciliteiten en telefoon 4.815 3.909

Project- en onderzoekskosten 2.863 2.665

Drukwerk- en vervaardigingskosten 1.916 2.074

Porti- en distributiekosten 1.272 1.256

Bijstand en advies 425 709

Lidmaatschap organisaties 571 548

Innovatie 0 143

Werving en promotie 8.529 8.171

20.391 19.475

2016 2015

Commercieel resultaat (in duizenden euro’s) 391 634

Belastinglast op basis van nominaal tarief -5 -1,3% 151 23,8%

Verschil waardering latentie en nominaal tarief 3 0,8% -9 -1,4%

Overig 82 21,0% -14 -2,2%

80 20,5% 128 20,2%

 (in duizenden euro’s) 2016 2015

Onderzoek jaarrekening 74 51

Andere niet-controle diensten 9 0

83 51
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7.6 Enkelvoudige jaarrekening per 31 december

7.6.1 Balans per 31 december 2016  (vóór resultaatbestemming)  

                                      (in duizenden euro’s)

Activa Paragraaf 2016 2015

Vaste activa

Immateriële vaste activa 7.7.2 1.738 744

Materiële vaste activa 7.7.3

Bedrijfsgebouw en terrein 5.760 6.460

Overige vaste bedrijfsmiddelen 1.401 1.101

Activa in uitvoering 223 0

7.384 7.561

Financiële vaste activa

Deelneming Consumentenbond Holding B.V. 7.4.3 74 20

Vordering latente belasting 314 207

388 227

Vlottende activa

Voorraden 7.4.4 20 15

Vorderingen 7.7.5

Debiteuren 2.060 1.333

Belastingen en sociale premies 330 128

Overige vorderingen 2.618 2.432

Vordering op Consumentenbond Holding B.V. 11 50

Overlopende activa 2.667 713

7.686 4.656

Liquide middelen 7.7.6 4.942 21.801

Totaal activa 22.158 35.004
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                                      (in duizenden euro’s)

Passiva Paragraaf 2016 2015 

Eigen vermogen 7.7.7

Algemene reserve 8.809 9.290

Wettelijke reserve 1.738 744

Onverdeeld resultaat 268 513

10.815 10.547

Voorzieningen 7.4.8

60-plusregeling 11 39

Schuld latente belasting 306 6

Reorganisatie 200 245

517 290

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva

7.4.9

Crediteuren 2.346 2.883

Belastingen en sociale premies 931 1.708

Vooruit ontvangen contributies 3.945 16.021

Overige schulden en overlopende passiva 3.605 3.555

10.826 24.167

Totaal passiva 22.158 35.004
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7.6.2 Staat van baten en lasten over 2016

(in duizenden euro’s) Paragraaf 2016 2015

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor 
belastingen

271 641

Resultaat deelneming 54 0

Belastingen 7.5.7 -57 -128

Resultaat na belastingen 268 513
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7.8 Toelichting op de balans

7.8.1 Immateriële vaste activa

De geactiveerde ontwikkelingskosten betreffen extern gegenereerde 

immateriële vaste activa en hebben betrekking op ontwikkeling van 

de bouw van een nieuwe website en een nieuwe ledenadministratie 

systeem.

7.7 Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-
 en verliesrekening

Algemene toelichting

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de 

wettelijke bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 

en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, 

uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Aangezien de winst-en-verliesrekening over 2016 van 

Consumentenbond in de geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, 

is (in de enkelvoudige jaarrekening) volstaan met weergave van een 

beknopte winst-en-verliesrekening in overeenstemming met artikel 

2:402 BW.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de 

enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn 

gelijk. Deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd 

volgens de nettovermogenswaarde in overeenstemming met paragraaf 

7.2 van de geconsolideerde jaarrekening.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor 

de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 7.2 en 

paragraaf 7.3 opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans 

en winst-en-verliesrekening.

 (in duizenden euro’s)
Ontwikkelings- 

kosten
Activa in 

uitvoering Totaal

Cumulatieve aanschafwaarde 
1 januari 2016

1.244 695 1.939

Cumulatieve afschrijving tot en met 
1 januari 2016

-1.195 0 -1.195

Boekwaarde 1 januari 2016 49 695 744

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen 2.023 0 2.023

Desinvesteringen 0 -695 -695

Afschrijving immateriële vaste activa -334 0 -334

Saldo 1.689 -695 994

Cumulatieve aanschafwaarde 
31 december 2016

3.267 0 3.267

Cumulatieve afschrijving tot en met 
31 december 2016

-1.529 0 -1.529

Boekwaarde 31 december 2016 1.738 0 1.738
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7.8.2 Materiële vaste activa

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de 

bedrijfsgebouwen is geen voorziening voor groot onderhoud 

gevormd. De kosten worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord. 

 (in duizenden euro’s)

Bedrijfs-
gebouw en 

terrein

Overige 
vaste  

bedrijfs-
middelen

Activa in 
uitvoering Totaal

Aanschafwaarde 1 januari 2016 
(inclusief boekwinst vorig   
bedrijfsgebouw)

14.244 5.428 0 19.672

Cumulatieve afschrijving tot en 
met 1 januari 2016

-7.784 -4.327 0 -12.111

Boekwaarde 1 januari 2016 6.460 1.101 0 7.561

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen 433 738 223 1.394

Desinvesteringen -1.574 -1.307 0 -2.881

Afschrijving desinvestering 1.574 1.307 0 2.881

Waardevermindering -652 0 0 -652

Terugneming van waarde-  
vermindering

652 0 0 652

Afschrijving materiële vaste 
activa

-1.133 -438 0 -1.571

Saldo -700 300 223 -177

Aanschafwaarde 31 december 
2016 (inclusief boekwinst vorig 
bedrijfsgebouw)

12.451 4.859 223 17.533

Cumulatieve afschrijving tot en 
met 31 december 2016

-6.691 -3.458 0 -10.149

Boekwaarde 31 december 
2016

5.760 1.401 223 7.384

De investeringen in overige vaste bedrijfsmiddelen hebben 

grotendeels betrekking op hardware (€278.139), software (€177.448), 

inventaris (bureaus en bureaustoelen) (€269.931). De investering 

bij bedrijfsgebouw en terrein heeft grotendeels te maken met 

verbouwingskosten (€421.796) en tuinaanleg (€11.085). Als gevolg van 

de verbouwing vindt er een desinvestering plaats op bedrijfsgebouwen 

en terreinen. Dit betreft activa die deels waren afgeschreven, maar door 

sloopwerk in waarde verminderen. De boekwaarde van deze activa 

is deels met 25% verminderd en ten laste van het resultaat gekomen 

(€652.570).

7.8.3 Financiële vaste activa

7.8.4 Vorderingen

 (in duizenden euro’s) 2016 2015

Saldo per 1 januari 20 20

Resultaat deelnemingen 54 0

Saldo per 31 december 74 20

Debiteuren (in duizenden euro’s) 2016 2015

Samenwerkingsverbanden met zusterorganisaties 18 26 

Lidmaatschappen en abonnementen 402 109 

Samenwerkingsverbanden collectieven 1.474 1.030 

Licenties 145 151 

Overige posten 21 17 

2.060 1.333 
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Onder de handelsdebiteuren zijn geen vorderingen opgenomen 

met een resterende looptijd langer dan een jaar. Op de uitstaande 

debiteuren ontvangen we tot en met 27 januari 2017 een bedrag van 

€317.287. Per ultimo 2016 bedraagt de debiteurenvoorziening €113.650 

(2015: €7.000).

7.8.5  Liquide middelen

Onder de liquide middelen zijn deposito’s begrepen ad 

€4.385.000, met een looptijd tot maximaal 12 maanden. De liquide 

middelen staan tot een bedrag van €128.000 niet ter vrije beschikking. 

Dit betreft een bankgarantie voor een subsidie project en eindigt 

gedurende 2017. In december 2016 is het facturatie en incasso moment 

structureel verschoven voor jaarleden naar januari van het volgend jaar. 

Dit verklaart de afname van de liquide middelen per balansdattum.

(in duizenden euro’s) 2016 2015

ABN Amro rekening courant 605 14.578

RABO rekening courant 69 43

ING rekening courant 4.268 7.180

Saldo per 31 december 4.942 21.801

7.8.6  Eigen vermogen

7.8.7 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Wettelijke 
reserve

Algemene 
reserve

Onverdeeld 
resultaat Totaal

(in duizenden euro’s)

Saldo per 1 januari 744 9.290 513 10.547 

Mutaties:

Herrubricering 994 -994 0 0 

Toevoeging resultaat 2015 0 513 -513 0 

Resultaat 2016 0 0 268 268 

Saldo per 31 december 1.738 8.809 268 10.815 

Belastingen en sociale premies
 (in duizenden euro’s)

2016 2015

Te betalen loonheffing 766 746

Te betalen omzetbelasting 0 768

Af te dragen pensioenpremie 164 0

Te betalen vennootschapsbelasting 0 194

930 1.708
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Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter 

dan een jaar. De post vakantiegeld en vakantiedagen neemt toe doordat 

er minder vakantiedagen zijn opgenomen in 2016. De post nog te 

betalen kosten neemt af door eerdere ontvangst van facturen en door 

verschuiving van projecten naar 2017. De post vooruit ontvangen 

subsidies neemt toe door een nieuwe goedgekeurde subsidie vanuit het 

ministerie van Economische Zaken.

7.9 Toelichting op de staat van baten en lasten

Alle afwijkingen vanuit de enkelvoudige staat van baten en lasten in 

vergelijk met de geconsolideerde staat van baten en lasten hebben 

betrekking op de verlies- en winstrekening van Advieskeuze.nl.

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

2016 2015

Vakantiegeld en vakantiedagen 1.281 1.185

Nog te betalen kosten 1.432 1.577

Vooruit ontvangen subsidies 878 563

Overig 14 230

3.605 3.555
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Overige gegevens
Voorstel verwerking resultaat

De Bondsraad beslist op 22 april 2017 over de bestemming van het 

resultaat, volgens de statuten, artikel 13b en 13l. We stellen voor het 

positieve resultaat over het boekjaar van €268.000 ten bate van de 

algemene reserve te brengen.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de directie, de raad van toezicht en de bondsraad van 

Consumentenbond 

Verklaring over de jaarrekening 2016

Ons oordeel

Naar ons oordeel geeft de in dit verslag opgenomen jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen 

van Consumentenbond op 31 december 2016 en van het resultaat over 

2016 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland 

geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Wat we hebben gecontroleerd

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2016 van 

Consumentenbond te Den Haag (‘de vereniging’) gecontroleerd. 

De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van 

Consumentenbond en haar dochtermaatschappijen (samen: ‘de groep’) 

en de enkelvoudige jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit:

• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016;

• de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 

2016; en

• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen 

voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het 

opmaken van de jaarrekening is Titel 9 Boek 2 van het in Nederland 

geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

 

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, 

waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Onafhankelijkheid

Wij zijn onafhankelijk van Consumentenbond zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 

assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 

onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan 

de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende 

en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het verslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het 

verslag andere informatie, die bestaat uit:

• het bestuursverslag;

• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de 

andere informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen 

bevat;

• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van 

onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole 

of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 

afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan 

aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 

720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als 

onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. De directie is 

verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, 

waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

 

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de 

accountantscontrole

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van toezicht voor de 

jaarrekening

De directie is verantwoordelijk voor:

het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW; en voor

een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om 

het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen 

van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of 

de vereniging in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit 

voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel 

moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft 

om de vereniging te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen 

of als beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie 

moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 

zou kunnen bestaan of de vereniging haar bedrijfsactiviteiten kan 

voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van 

toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vereniging.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een 

controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-

informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Ons 

controleoordeel beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven 

dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een 

redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen absolute 

mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze 

controle niet alle afwijkingen ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan 

als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 

kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 

kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis 

van deze jaarrekening nemen.

De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 

controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel.

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden 

is opgenomen in de bijlage bij onze controleverklaring.

Rotterdam, 24 april 2017

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door M. van Ginkel RA



77

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2016 
van Consumentenbond

 In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij 

in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 

jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 

jaarrekening

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd 

en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in 

overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische 

voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze doelstelling is om 

een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening vrij van 

materiële afwijkingen als gevolg van fouten of fraude is. 

Onze controle bestond onder andere uit:

• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening 

afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of 

fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie 

die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 

het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 

groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 

valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te 

leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 

doorbreken van de interne beheersing.

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor 

de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die 

passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 

niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 

de interne beheersing van de vereniging.

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen 

voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid 

van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in 

de jaarrekening staan.

• Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde 

continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens op basis van de 

verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. 

Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 

bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring 

te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 

jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij 

onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 

de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 

kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet 

langer kan handhaven.

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de 

jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen en het evalueren 

of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 

transacties en gebeurtenissen.
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Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij 

verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering 

van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang van 

de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen bepaald om 

te waarborgen dat we voldoende controlewerkzaamheden verrichten 

om in staat te zijn een oordeel te geven over de jaarrekening als geheel. 

Bepalend hierbij zijn de geografische structuur van de groep, de omvang 

en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten, de 

bedrijfsprocessen en interne beheersingsmaatregelen en de bedrijfstak 

waarin de vennootschap opereert. Op grond hiervan hebben wij de 

groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van 

de financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de 

geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante 

bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 

eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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