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Voorwoord
De Consumentenbond was ook in 2018 voor miljoenen consumenten 

relevant. Het meest konden we natuurlijk betekenen voor onze 

leden, met wie we dagelijks in contact zijn over manieren om veiliger, 

slimmer en voordeliger te kiezen, kopen en gebruiken. Daarnaast 

waren we relevant voor meer dan een miljoen actieve gebruikers, die 

bijvoorbeeld weten dat ze goed zitten nadat ze onze Zorgvergelijker 

hebben geraadpleegd of die flinke bedragen besparen dankzij ons 

Energiecollectief. Maar ook indirect waren we waardevol; denk 

aan ons Beste Koop-logo waar miljoenen consumenten voor hun 

koopbeslissingen op vertrouwen. En doordat we voorwaarden en 

omstandigheden voor alle consumenten verbeteren, waarvan verderop 

in dit bestuursverslag de nodige aansprekende voorbeelden te vinden 

zijn. Verder waren we regelmatig spraakmakend in de publiciteit met 

nieuws over eigen onderzoek en uit onze publicaties. 

In het laatste kwartaal lanceerden we Consumentenbond 

Hypotheekadvies, waarmee een lang gekoesterde wens in vervulling 

ging. In plaats van alleen algemeen advies te geven over één van de 

grootste en belangrijkste aankopen in het leven van consumenten, 

kunnen we nu echt helpen met een betaalbaar persoonlijk (online en 

telefonisch) advies. 

De tweede nieuwe dienst die zeker moet worden genoemd is de 

Consumentenbond Claimservice. We maken al sinds onze oprichting 

65 jaar geleden regelmatig de gang naar de rechter als bedrijven het 

te bont maken. Tot nu toe hadden we weinig middelen om te zorgen 

dat gedupeerde consumenten hun schade ook echt vergoed krijgen. 

Met de Claimservice bundelen we de krachten van gedupeerde 

consumenten en nemen we deelnemers alle zorg uit handen. Zelf 

procederen door consumenten is door de hoge kosten én de lange 

doorlooptijden van claimprocedures eigenlijk niet te doen, dus 

hiermee zetten we een goede stap in het versterken van de positie van 

consumenten.

De belangrijkste trends van de afgelopen jaren waren ook in 2018 

bepalend. Zo zijn er meer mensen die actief met ons meedoen. 

Maar tegelijkertijd minder mensen die meedoen via het traditionele 

lidmaatschap, dat nog altijd veruit onze belangrijkste bron van 

inkomsten is. De Consumentenbond is financieel gezond en sluit 2018 

af met een positief resultaat. Dat is echter niet vanzelfsprekend. Als 

we onze toonaangevende rol in de toekomst willen blijven spelen, 

zullen we nog sneller en met nog meer oog voor problemen van 

consumenten moeten anticiperen op actuele ontwikkelingen. Het 

herontwerpen van onze dienstverlening, zodat we meer, vooral jongere 

consumenten aanspreken, en de ontsluiting ervan via de smartphone, 

krijgen de komende jaren de hoogste prioriteit. 

Relevant zijn voor consumenten, nieuwe diensten lanceren: in 

zekere zin was 2018 voor de Consumentenbond een jaar zoals er de 

afgelopen tijd meer waren. Maar dat we in 2018 al deze zaken weer 

‘gewoon’ hebben gedaan, maakt dit jaar toch juist bijzonder. Want 

achter de schermen was de Consumentenbond in 2018 meer dan 

ooit in beweging. We zitten midden in een ingrijpende én inspirerende 

organisatieverandering die ertoe moet leiden dat we sneller, slimmer 

en beter kunnen inspelen op individuele wensen van onze actieve 
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gebruikers. We zijn in 2018 het werk in toenemende mate gaan 

organiseren rond de meest relevante kwesties voor consumenten. 

Ook ons pand ondergaat een metamorfose: de muurtjes tussen 

afdelingen worden letterlijk afgebroken. 

En last but not least maakte Bart Combée eind van het jaar bekend 

dat hij na bijna tien jaar de Consumentenbond ging verlaten. Behalve 

algemeen directeur was Bart meer dan wie ook in de afgelopen tien 

jaar het gezicht van de Consumentenbond. Het bestuur wil Bart 

bedanken voor zijn tomeloze inzet en het continu vernieuwen van de 

Consumentenbond aansluitend op wat leden nodig hebben.

We bedanken alle consumenten die ook dit jaar hun vertrouwen 

in ons hebben gesteld. Tevens bedanken we alle vrijwilligers en 

Bondsraadleden voor hun inzet. En meer nog dan andere jaren dank 

en complimenten aan onze meer dan 200 medewerkers die, werkend 

aan een nieuwe Consumentenbond, hun focus in 2018 strak hielden 

op hun dagelijkse missie: moeilijke zaken makkelijker maken voor 

consumenten.

Sandra Molenaar   Pieter Broertjes

Algemeen Directeur   Voorzitter Raad van Toezicht
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Toekomst
We durven de stelling wel aan dat de Consumentenbond zich de 

afgelopen jaren steeds weer op zo’n beetje alle fronten heeft weten te 

verbeteren. We maakten grote slagen en gingen van het vergelijken van 

producten naar het bieden van praktisch koopadvies. Behalve dat we 

een sterke uitgever van consumententijdschriften zijn, maken we 

gebruik van online middelen om met miljoenen gratis en betalende 

gebruikers te communiceren. Een leuke bekroning was - voor het 

tweede jaar op rij - de prijs voor Populairste Website in de categorie 

Vergelijken. Het minder zichtbare lobbywerk op de achtergrond 

schuwen we nog altijd niet, maar we bereiken en betrekken veel vaker 

consumenten bij ons werk of haken aan bij acties van consumenten. 

Daar kunnen we dus best tevreden over zijn en de medewerkers die dit 

mogelijk maken, koesteren we ook. Maar tegelijkertijd zijn we ervan 

overtuigd dat verbeteren wat we al jaren doen op de - niet zo heel - 

lange termijn niet genoeg meer is om onze missie te blijven 

waarmaken. De Consumentenbond zal zichzelf opnieuw moeten 

uitvinden. 

Om meer toegevoegde waarde te bieden willen we leidend worden in 

de markten waar de komende jaren de grootste uitdagingen liggen 

voor consumenten. De markten waar de bestedingen en/of de kansen 

en risico’s voor consumenten groot zijn en waar sprake is van veel 

problemen. Onze focus ligt de komende jaren op geldzaken, gezond 

leven, energie en de digitale samenleving. Om consumenten op maat 

te kunnen helpen, gaan we investeren in de relatie met onze achterban. 

We willen er niet alleen zijn als ze iets nieuws zoeken of achteraf een 

probleem hebben, maar ze beter kennen en begrijpen en leren van hun 

gebruikservaringen. En zijn waar zij zijn, dat wil zeggen: met slimme 

dienstverlening via de smartphone. En natuurlijk zullen we in de 

genoemde markten strategische contacten met politiek, 

toezichthouders, brancheverenigingen en andere stakeholders 

onderhouden en ontwikkelen. Om zo daadwerkelijk meerwaarde voor 

consumenten te bieden.

Natuurlijk blijven we trouw aan onze roots en gaan we ook gewoon 

door met wat we al 65 jaar doen: zorgen dat je als consument waar 

voor je geld krijgt. Ook daarbij zullen we onze dienstverlening 

persoonlijker maken en beter laten aansluiten op de momenten in het 

leven dat er nieuwe vragen en behoeften ontstaan. Juist dan kunnen 

we van waarde zijn met ons onafhankelijke advies, door zekerheid te 

bieden of te ontzorgen. En ook hierbij door maximaal gebruik te maken 

van de mogelijkheden die de smartphone biedt. 
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Impact van de Consumentenbond
De Consumentenbond is van oudsher op een groot aantal terreinen 

actief. In aanloop naar de nieuwe strategie zijn we ons in 2018 steeds 

meer gaan toeleggen op consumentenfricties met een grote impact op 

het dagelijks leven of die van grote maatschappelijke betekenis zijn. 

In 2018 waren we regelmatig in de media. In totaal verschenen we 109 

keer op landelijke tv (2017: 78 keer), 139 keer op landelijke radio (2017: 

90 keer), 640 keer in landelijke dagbladen (2017: 582 keer) en ruim 

35.000 keer in online nieuwsmedia (2017: 22.500 keer). De geschatte 

mediawaarde van de online berichten waarin wij werden genoemd 

bedraagt bij benadering €42 miljoen, een aanzienlijk beter resultaat dan 

in 2017 (€28,5 miljoen). Dit bedrag had betaald moeten worden als 

deze exposure als advertentieruimte zou zijn ingekocht. 

Media-aandacht is belangrijk, maar zegt op zichzelf niet zo veel over de 

impact van de Consumentenbond. Het gaat uiteindelijk om het effect 

dat onze inspanningen sorteren, of het nu om een kritisch artikel in de 

Consumentengids gaat, wanhopige leden die telefonisch contact met 

ons opnemen, een uitgebreid onderzoek dat we gedaan hebben of een 

demonstratie voor de deur van een fabrikant. In 2018 hebben we ons 

met tal van onderwerpen beziggehouden, onderstaand een selectie 

van de belangrijkste succesvolle acties. De genoemde resultaten 

zouden zonder de inzet van de Consumentenbond niet, of niet in deze 

mate zijn bereikt.

Collectieve belangenbehartiging

Financiële zaken

•  De Volksbank heeft een compensatie toegekend aan klanten die te 

veel boeterente hebben betaald voor het vervroegd oversluiten van 

hun hypotheek. Deze compensatie gaat terug tot 14 juli 2011.

•  De AFM heeft onze zienswijze met betrekking tot aanpassing van de 

risico-opslag volledig onderschreven. De AFM benut haar wettelijke 

mogelijkheden zo veel mogelijk om banken te dwingen de risico-

opslag automatisch aan te passen.  

•  De minister heeft de Kamer toegezegd een aantal voor ons 

belangrijke zaken onder andere met de banken te bespreken. 

Waaronder de invoering van een dubbel slot bij PSD2 (een nieuwe 

Europese richtlijn voor betaaldiensten), onbegrijpelijke afschriften en 

de prijs van een taxatierapport.

•  We hebben in 2018 in samenwerkingsverband de 

Consumentenbond Claimservice opgericht. Hiermee willen we 

sneller collectief resultaat boeken voor benadeelde consumenten, te 

beginnen met de woekerpolissen. In dat kader hebben we in 

november met enkele honderden benadeelde consumenten 

gedemonstreerd bij Achmea, ter voorbereiding op een juridische 

procedure.

•  We hebben veel aandacht besteed aan dubieuze incassobureaus, en 

actiegevoerd naar aanleiding van vele signalen van consumenten die 

klaagden over de agressieve manier waarop dit soort bureaus te 

werk gaat. 
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•  Cadeaukaarten worden minimaal 2 jaar geldig. Nu is dat nog 1 jaar. 

Dinsdag 13 november stemde de Kamer in met een motie die de 

geldigheid van cadeaukaarten verhoogt van minimaal 1 jaar naar 

minimaal 2 jaar.  De Consumentenbond heeft zich hiervoor hard 

gemaakt.

Digitaal & privacy

•  Een onderzoek naar cookies en trackers bij populaire websites, 

waarin bekeken werd of ze aan de nieuwe privacywet (AVG) 

voldoen, heeft het nodige teweeggebracht. Een aantal 

tekortschietende sites heeft na enig contact over en weer 

wijzigingen doorgevoerd zodat ze in ieder geval voldoen aan de 

wetten die bedoeld zijn om consumenten te beschermen.

•  VodafoneZiggo moet de kabel openstellen voor andere partijen. 

  Dit heeft de Autoriteit Consument & Markt besloten. De 

Consumentenbond pleit al sinds 2015 voor het openstellen van de 

vaste netwerken en daarom zijn wij blij met dit besluit van de ACM. 

Het zorgt voor concurrentie, meer keuze en lagere tarieven.

•  De KNVB (voetbal) en de KNHB (hockey) hadden in hun privacy-

voorwaarden staan dat zij de gegevens van hun leden konden 

verkopen na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering, zo 

bleek uit ons onderzoek. Toen wij meldden hierover te zullen 

publiceren, heeft de KNHB zijn privacyverklaring aangepast: 

voortaan is er ‘geen commercieel gebruik’ meer zonder persoonlijke 

toestemming.

•  We voerden een stevige campagne tegen het privacy-beleid van 

Facebook. De Consumentenbond is een van de kritische partijen die 

het privacy-beleid van Facebook op de voet volgt. We hebben 

hiermee de privacy-kwesties rond Facebook onderwerp van het 

maatschappelijk debat gemaakt.

•  In het najaar startten we een campagne tegen het beleid van 

Google, dat volgens ons Android-gebruikers stiekem en in strijd met 

de wet volgt. Eind 2018 hadden zich al tienduizenden mensen 

aangesloten bij de campagne, die in 2019 wordt afgerond.

•  Na een onderzoek door de Consumentenbond, gepubliceerd in de 

Digitaalgids, zijn honderden nepwebshops van internet gehaald.

•  Providers moeten consumenten compenseren voor mobieltjes die 

zij ten onrechte als gratis aanboden. Alle vier de providers zijn 

gedagvaard en zitten daarnaast nu met ons om tafel om een 

schikking te bespreken.

Consumentenrecht algemeen

•  Met een gerichte actie informeerden en waarschuwden we zo veel 

mogelijk consumenten/reizigers om niet in de trucs van 

autoverhuurbedrijven te trappen.

•  De Consumentenbond is in 2018 vol de strijd aangegaan met 

telemarketingoplichters. We waarschuwden voor Best Tip, de 

Reisplanner, Trip Enjoy en Klussersteam, bedrijven die via 

oplichtingspraktijken consumenten duperen. We plaatsten 

siteberichten over alle bedrijven, deden een oproep om aangifte te 

doen bij de politie en spanden een rechtszaak aan tegen 

Klussersteam.

•  In april lanceerden we het meldpunt ‘Te snel kapot’. Consumenten 

kunnen melden welke apparaten naar hun idee te snel kapotgaan. 

Deze langlopende actie heeft op korte termijn als doelstelling om 

opvallende meldingen aan fabrikanten en consumenten terug te 

koppelen en op lange termijn willen we pleiten voor een betere 

CONSUMENTENBOND JAARVERSLAG 2018 10



repareerbaarheid en langere levensduur van producten. Er was veel 

media-aandacht voor het meldpunt. Sinds het meldpunt eind april is 

gestart zijn er bijna 1000 meldingen binnengekomen van apparaten 

die volgens consumenten te snel kapotgingen.

Gezondheid en voeding

•  In 2015 constateerde de Consumentenbond dat de houdbaarheid 

na opening op veel zelfzorgmedicijnen niet te vinden was. Wij 

spraken het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) 

hierop aan. Naar aanleiding van onze bevindingen heeft het CBG 

fabrikanten aangespoord de houdbaarheid na opening op hun 

verpakkingen te vermelden. Inmiddels is voor 92% van de 

zelfzorgmedicijnen en 96% van de homeopathische middelen aan 

deze eis voldaan, of is er een intentie voor afgegeven door 

fabrikanten. Een mooi voorbeeld van hoe een publicatie van de 

Consumentenbond kan leiden tot concrete verbeteringen.

•  Begin augustus publiceerden we de uitkomsten van een studie naar 

50 rapporten van de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) over 

thuiszorginstellingen. Daaruit blijkt dat thuiszorgorganisaties veel 

randvoorwaarden voor goede en veilige zorg niet op orde hebben. 

Wij riepen de minister op met verbeteringen te komen, en openden 

een meldpunt waar mensen hun ervaringen met de thuiszorg 

kunnen delen. De publicatie en actie kregen veel aandacht in zowel 

traditionele als sociale media. Ook werden Kamervragen gesteld. De 

minister heeft een aantal maatregelen aangekondigd, waaronder 

een wetswijziging.

•  We deden, net als voor de jaren 2013, 2014 en 2015, onderzoek naar 

de financiële situatie van zorgverzekeraars. De 5 grootste 

verzekeraars hadden in 2015 €3,3 miljard meer aan reserves dan 

verplicht is volgens de wet. In 2017 daalden die reserves naar bijna 

€2,4 miljard. Daarnaast maken de verzekeraars geen (grote) winsten 

meer. Jarenlang was er sprake van torenhoge winsten en hielden de 

zorgverzekeraars ook nog eens overdreven hoge reserves aan. Wij 

pleitten voor teruggave van die te veel ontvangen premie in de vorm 

van demping van de premiestijging in volgende jaren. Het is goed 

om te zien dat mede door de inspanningen van de 

Consumentenbond de zorgverzekeraars hier gevolg aan gegeven 

hebben.

•  Uit onze test vitaminepillen in 2014 bleek dat er 3,5 tot 5,5 keer de 

veilige dagdosis B6 in de vitaminepillen zat. Sindsdien pleitten wij 

voor wettelijk vastgestelde bovengrenzen. En dat heeft geholpen. 

Vanaf 1 oktober 2018 mogen fabrikanten en handelaren geen 

voedingssupplementen met schadelijke hoeveelheden vitamine B6 

meer op de markt brengen.

•  Vanaf 19 oktober 2018 mogen fabrikanten het Vinkje niet meer 

gebruiken, een mooi resultaat van onze stevige campagne. Wij zijn 

blij dat dit misleidende logo van voedselverpakkingen verdwijnt, 

maar er moet wel snel een alternatief komen. Uit onderzoek blijkt 

opnieuw dat consumenten behoefte hebben aan een logo dat 

gezonde keuzes makkelijker maakt, en dat wordt het doel van een 

volgende actie.

Succesvolle interventies

•  Naar aanleiding van onze campingbedjestest hebben Prénatal en 

Koelstra hun bedjes aangepast.

•  Het was een zaak van de lange adem, maar eindelijk is het dan 

zover: er is een nieuwe norm voor autostoeltjes voor kinderen. Die 

nieuwe norm (R129) vervangt de verouderde R44 en maakt 
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autostoeltjes veiliger en makkelijker te gebruiken. Hiermee komt een 

eind aan een tienjarig project waaraan wij namens Consumers 

International en ANEC hebben meegewerkt.

•  Zonnebrandmiddel-fabrikant Australian Gold kwam bij de 

zonnebrandmiddelentest van voorjaar 2018 als ‘Afrader’ uit de bus 

omdat de beloofde factor 30 niet werd gehaald. Het kort geding dat 

Australian Gold tegen de Consumentenbond heeft aangespannen, is 

door de rechter in ons voordeel beslecht. We hoeven het onderzoek 

naar zonnebrandmiddelen niet in te trekken of te rectificeren. 

  Verder hebben Hema en Kruidvat naar aanleiding van ons 

onderzoek hun producten aangepast of van de markt gehaald. Een 

mooie bevestiging van de zorgvuldigheid waarmee onze 

onderzoeken worden uitgevoerd.

•  Wij lieten in 30 vakantieparken een mystery-onderzoek doen naar 

de schoonmaak van vakantiewoningen. Van de 30 huisjes waren er 

14 niet schoon genoeg. Roompot wilde met een kort geding en 

enige intimidatie proberen de publicatie te verbieden. De rechter 

heeft Roompot echter op alle punten in het ongelijk gesteld.

 

Individuele belangenbehartiging
In 2018 hebben we meer dan 80.000 contactmomenten gehad met 

individuele consumenten. Via de diverse kanalen hebben onze 

deskundige medewerkers voornamelijk advies gegeven over kwesties 

op het gebied van consumentenrecht en financiële producten en 

diensten. In 2018 hebben we 200 zaken voor bemiddeling in 

behandeling genomen. Maar liefst meer dan de helft van deze zaken is 

succesvol afgesloten. 

Een voorbeeld van hoe wij onze leden kunnen helpen met onze 

advisering:

Een klant las in de Geldgids over het kosteloos aanpassen van een 

hypotheek, waardoor hij erachter kwam dat hij 3 jaar geleden zijn 

hypotheekrente kosteloos had kunnen laten omzetten naar de 

actueel geldende rente. Aangezien zijn bank hem op dat moment 

niet had gewezen op die mogelijkheid, stuurde hij een klachtenbrief. 

De bank gaf aan niet verplicht te zijn hem hierop te wijzen en wilde 

geen aanpassing met terugwerkende kracht overwegen. De klant 

belde vervolgens onze afdeling Advies. In dit gesprek bleek dat hij 

de hypotheek indertijd niet via een adviseur had afgesloten, maar bij 

het plaatselijk bankkantoor. Hierdoor is de bank ook de adviseur 

voor deze hypotheek (geweest) en zo had die zich 3 jaar geleden 

dus eigenlijk ook moeten gedragen. Een van onze collega’s heeft de 

klant geadviseerd om dit schriftelijk aan de bank voor te leggen en 

te verzoeken om per direct de hypotheek, zonder kosten, aan te 

passen naar de actuele rente. De bank ging akkoord met dit 

voorstel, waardoor de klant de komende jaren van een (veel) lagere 

rente profiteert. Om ons te bedanken, kwam hij een heerlijke taart 

brengen!
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Een voorbeeld van wat wij voor onze leden kunnen bereiken met 

bemiddeling:

De klant had zonnepanelen aangeschaft, maar de teruglevering van 

de opgewekte elektriciteit ging (door de oude meter) niet goed. 

Deze meter registreerde de teruglevering niet, waardoor de 

energieleverancier niet heeft gesaldeerd. Volgens de app die 

bijhield hoeveel de zonnepanelen opwekten, zou de klant recht 

hebben op een compensatie van ongeveer €7.000. De 

energieleverancier deed hem een aanbod van €2.500. Door 

tussenkomst van ons heeft hij uiteindelijk €6.000 ontvangen.

Klanttevredenheid en klantwaardering

Klachten over de Consumentenbond

Door ook in 2018 structureel met alle proceseigenaren de klantsignalen 

en klantprocessen onder de loep te nemen, hebben we het aantal 

klachten over onze dienstverlening weten te verminderen. Het aantal 

klantcontacten over onze dienstverlening en processen is nagenoeg 

gelijk gebleven aan dat in 2017.

Klantwaardering

Door een efficiëntere werkwijze bij de afhandeling van klantvragen via 

e-mail is in 2018 de klantwaardering in de vorm van de ‘Net Promoter 

Score’ (NPS) gestegen van 7 naar gemiddeld 18.

Voor het tweede jaar op rij heeft het publiek ons uitgeroepen tot 

Populairste Website in de categorie Vergelijking. Wij ontvingen deze 

prijs tijdens de Award Night van de Website van het Jaar-verkiezing op 

22 november.
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Kengetallen 2018  

Bedragen x 1.000 euro’s 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Bedrijfsopbrengsten 43.584 43.299 44.879 42.126 40.887 39.497

Bedrijfslasten 42.398 42.030 44.511 41.577 40.294 39.760

Bedrijfsresultaat 1.186 1.269 368 549 593 -263

Uitkomst financiële baten/lasten -12 4 23 85 133 164

Resultaten voor belastingen 1.174 1.273 391 634 726 -99

% Bedrijfsresultaat / opbrengsten 2,69 2,94 0,87 1,51 1,78 -0,25

Belastingen -282 -357 -80 -128 -165 -17

Resultaat na belastingen 892 916 311 509 561 -116

Resultaat aandeel derden -41 6 -43 7 10 -35

Resultaat na belastingen 851 922 268 513 571 -151

Liquide middelen per 31/12 8.332 10.197 5.232 21.821 20.636 21.106

Eigen vermogen per 31/12 12.588 11.791 10.876 10.547 10.035 9.464

% Eigen vermogen / balanstotaal 55 51 48 30 30 27

Aantal personeelsleden (gemiddeld in fte's) 206 212 214 207 200 189

Aantal leden per 1 januari van het volgend  
boekjaar 

419.461 446.767 472.035 486.403 491.005 486.491

Aantal abonnementen 470.274 505.334 606.282 624.762 634.563 631.848
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Financiën en ledenontwikkeling
Ondanks een daling van het aantal leden, is het jaar 2018 afgesloten 

met een positief resultaat. Zowel de omzet als de kosten zijn in lijn met 

2017. De ledenomzet in 2018 daalt beperkt ten opzichte van 2017 

doordat de afname van het aantal leden enigszins gecompenseerd 

wordt door een prijsstijging. De overige omzet laat een lichte stijging 

zien.

De liquiditeit neemt af in 2018 door met name investeringen in een 

nieuw klantrelatiemodel en in een nieuw werkplekconcept. Ook in 2019 

zal geïnvesteerd worden in nieuwe productproposities en worden de 

investeringen in de huisvesting afgerond. Wij zullen die, evenals de 

overige activiteiten, financieren vanuit onze eigen middelen.

Gezien het positieve resultaat stijgt het eigen vermogen en neemt het 

eigen vermogen toe als percentage van het balanstotaal. De stijging van 

de voorzieningen is met name gerelateerd aan het opnemen van een 

voorziening reorganisatie. 

Ledenontwikkeling
Het aantal leden is in 2018 gedaald van 446.767 naar 419.461. Het 

grootste deel van de nieuwe leden hebben we in 2018 geworven via 

Search Engine Advertising. Search Engine Optimization was een 

belangrijk ander kanaal waarbij we meer werven op onze content. 

Abonnementen 
Na 45 jaar namen we in december afscheid van de Reisgids, ons oudste 

special interest-blad. Door een dalend aantal abonnees werd het de 

laatste jaren steeds moeilijker om deze titel rendabel te houden. Ook 

het streven naar meer focus in de nieuwe strategie heeft tot dit besluit 

geleid.

De formule van de Geldgids werd in 2018 aangepast. Er verscheen één 

papieren nummer minder, het decembernummer kreeg er 16 pagina’s 

bij en nieuw waren de twee extra digitale Geldgidsen: een 

zomernummer en een fiscale special naar aanleiding van Prinsjesdag. 

Deze nieuwe specials werden goed gewaardeerd door de lezers en 

zorgden ook voor een flink aantal losse verkopen.

De waardering van de lezers voor de Consumentenbond-bladen was in 

2018 weer hoog, zo bleek uit de lezersonderzoeken. Het gemiddelde 

rapportcijfer voor alle bladen steeg van 7,8 in 2017 naar 7,9 in 2018. 

Losse testrapporten 
Sinds 2017 bieden we via de website losse testrapporten aan van één 

specifiek product, met algemene koopinformatie en dagverse 

testresultaten, inclusief de Beste Koop en Beste uit de Test. Er zijn 22 

testrapporten beschikbaar. Sinds 2018 kunnen leden deze testrapporten 

gratis downloaden; dat deden ze dit jaar in totaal ruim 125.000 keer. 

Niet-leden kunnen de testrapporten kopen, in 2018 werden ruim 

26.000 rapporten verkocht. De drie meest gedownloade testrapporten 

in 2018 zijn: 1. Matrassen, 2. E-bikes, 3. Laptops.
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Boeken
De omzet van de Consumentenbond boeken & e-books was met circa 

1,5 miljoen in 2018 nagenoeg gelijk aan die van 2017. Het bestverkochte 

boek was de ‘Belastinggids 2018’, maar ook het boek ‘101 mythes over 

voeding’ was populair onder onze leden. 14% van de verkochte boeken 

betrof een e-book; in 2017 was dat nog 10%. 

Digitale publicaties 
Net als de testrapporten, maakten we ook onze losse digitale 

publicaties in 2018 gratis voor leden. Dat leidde tot een flinke stijging 

van het aantal downloads. In totaal werden door onze leden in 2018 

bijna 70.000 digitale publicaties gedownload. Het populairst was de 

‘Reiswijzer Wandel- en fietsroutes’, met bijna 12.000 downloads.

Services
Met de diverse vergelijkers heeft de Consumentenbond in 2018 veel 

consumenten kunnen helpen. Vooral de overstapservices laten een 

groei in bezoekers en gebruikers zien, maar het aantal consumenten 

dat feitelijk overstapt is gedaald. Dit laatste speelt onder andere bij het 

Energiecollectief en de Zorgvergelijker.

Nieuwe dienst: Hypotheekadvies
Om moeilijke financiële beslissingen makkelijker te maken, zijn we in 

november 2018 in een samenwerkingsverband gestart met het 

aanbieden van Hypotheekadvies. Eerlijk, transparant en onafhankelijk 

advies tegen een marktconforme prijs. Op onze site kunnen 

geïnteresseerden eerst kijken wat ze kunnen lenen of hoeveel ze 

kunnen besparen. Willen zij persoonlijk advies dan kan er een 

telefonische afspraak gemaakt worden met een adviseur. In totaal 

hebben 36.000 mensen de speciale ‘tool’ gebruikt en zijn er bijna 400 

telefonische adviesafspraken gemaakt. 

Stopzetten deelname Advieskeuze.nl
Omdat de Consumentenbond een samenwerking is aangegaan op het 

gebied van hypotheekadviesdiensten, is besloten de deelneming in 

Advieskeuze.nl te beëindigen. Aangezien het leveren van een 

hypotheekadviesdienst enerzijds en het gelijktijdig beoordelen van 

adviseurs anderzijds ook op gespannen voet zou komen te staan met 

de onafhankelijkheid van de organisatie, heeft de RvT toestemming 

gegeven om de deelneming in Advieskeuze.nl te beëindigen.

 

CONSUMENTENBOND JAARVERSLAG 2018 18



Bestuur en governance 
De Consumentenbond is opgericht in 1953 en is een vereniging van 

individuele leden (lees: consumenten). De vereniging is georganiseerd 

via het Raad-van-Toezicht-model. De spelregels van de vereniging zijn 

vastgelegd in de statuten en daaruit afgeleide reglementen. Het 

Bondsraadreglement en het Reglement Werkzaamheden Raad van 

Toezicht zijn daarvan de belangrijkste. Hierin zijn voor de Bondsraad, 

de Raad van Toezicht en de Directie de belangrijkste 

verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in onderlinge 

samenhang vastgelegd. De statuten en reglementen ontwikkelen zich 

mee met maatschappelijke veranderingen en zijn in 2018 gewijzigd.

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

ledenvergadering van de Consumentenbond. De Bondsraad kwam als 

gebruikelijk tweemaal plenair bijeen. In het voorjaar werden het 

bestuursverslag, de jaarrekening en het accountantsverslag vastgesteld. 

Ook werd het verantwoordingsverslag van de Raad van Toezicht 

besproken. In het najaar werden de meerjarenraming 2019-2021 en de 

update van de strategie vastgesteld. De plenaire vergaderingen werden 

voorafgegaan door vier voorbereidende vergaderingen. De 

voorbereiding van de agenda en de verdere organisatie van de 

vergaderingen was in handen van de Bondsraadscommissie. Ook in 

2018 vonden er diverse discussiebijeenkomsten plaats, waar de leden 

van de Bondsraad over uiteenlopende onderwerpen van gedachten 

konden wisselen. Verder is er één buitengewone vergadering 

georganiseerd waarbij ook leden van de Raad van Toezicht aanwezig 

waren.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht, bestaande uit zeven leden, wordt benoemd door 

de Bondsraad en houdt toezicht op de Directie. Daarnaast vervult de 

Raad van Toezicht ten opzichte van de directie de rol van werkgever. 

De Directie van de Consumentenbond werd gevoerd door de algemeen 

directeur, Bart Combée. Hij was verantwoordelijk voor het besturen van 

de organisatie en was in vaste dienst van de vereniging. Per 1 februari 

2019 heeft Bart Combée de organisatie verlaten; tot 1 mei 2019 werd 

deze functie tijdelijk ingevuld door John Visser. Per 1 mei 2019 is Sandra 

Molenaar aangesteld als algemeen directeur van de Consumentenbond.

 

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

volgt:

Voorzitter: Pieter Broertjes

Vicevoorzitter: Guusje ter Horst 

Leden:  Marieke Cambeen      

  Marco Loos

  Jim Stolze

  Raoul Teeuwen

  Mieke Pigeaud-Wijdeveld

  

De Raad van Toezicht kwam in 2018 vijfmaal bij elkaar. Naast de 

reguliere onderwerpen die goedgekeurd moesten worden (zoals 

meerjarenraming, tarieven, begroting en jaarrekening), besprak de Raad 

van Toezicht een breed scala aan inhoudelijke onderwerpen. Zo was er 

aandacht voor borging van kwaliteit en onafhankelijkheid bij 

samenwerking met derden en de implementatie van de Algemene 
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verordening gegevensbescherming (AVG). Gedurende het jaar heeft 

een aantal medewerkers van de Consumentenbond voor de Raad van 

Toezicht presentaties gehouden. Hierin werd dieper ingegaan op 

inhoudelijke ontwikkelingen binnen de Consumentenbond. Zo zijn er 

onder andere presentaties gegeven over de voortgang van de strategie 

en onze groeiende online Community.

Behalve bij de eigen bijeenkomsten waren de RvT-leden verder 

aanwezig bij de plenaire Bondsraadsvergaderingen, de regionale 

voorbesprekingen en de BR-discussiebijeenkomsten. Ook hadden zij 

contacten met de Ondernemingsraad. De RvT-auditcommissie richtte 

zich, evenals in voorgaande jaren, onder meer op de totstandkoming 

en de inhoud van de Jaarrekening (in het voorjaar) en de 

Meerjarenraming (in het najaar). De remuneratiecommissie van de RvT 

zorgde voor de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van de 

algemeen directeur.  

De leden van de Raad van Toezicht vervulden naast hun 

werkzaamheden voor de Consumentenbond ook andere (neven)

functies. Bij de Consumentenbond wordt hiervan een register 

bijgehouden. Dit overzicht zit standaard bij de stukken van iedere 

vergadering, met de vraag aan de leden of het nog actueel is. De leden 

van de Raad van Toezicht ontvingen een vaste jaarlijkse vergoeding 

voor hun werkzaamheden. Deze bedroegen in 2018 €15.462 

(voorzitter), en €9.435 (vicevoorzitter en leden).

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

belangenconflict voordoet tussen de Consumentenbond en een of 

meer leden van de Raad van Toezicht, het betreffende lid niet zal 

deelnemen aan dat onderdeel van de vergadering dan wel zal 

terugtreden uit de Raad. Deze situatie heeft zich in 2018 niet 

voorgedaan. 

Directie
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 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 emolumenten van de directeur bestaan uit een 

leaseauto, een vaste onkostenvergoeding en een vergoeding voor 

telefoonkosten.

Salaris Directie (in euro) 2018 2017

Vast salaris      190.000      185.000 

Pensioenlasten       14.000       14.000 

Sociale lasten       11.000         9.000 

Totaal      215.000      208.000 

De post pensioenlasten in 2017 is met €7.000 euro in de vergelijkende 

cijfers van 2017 aangepast: per abuis was rekening gehouden met 

werknemerslasten.
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Aan de directie zijn in het verslagjaar geen voorschottenleningen of 

garanties verstrekt. De directeur bekleedde in 2018 een aantal 

onbezoldigde functies namens de Consumentenbond:

•  Lid van bestuur van het Anne Fransen Fonds;

•  Lid Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer;

•  Lid van de Raad van Advies Autoriteit Persoonsgegevens;

•  Lid van het bestuur van de ICRT (International Consumer Research 

and Testing Ltd.);

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

•  Lid strategisch klankbord Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

•  President Consumers International.

De algemeen directeur vervulde één bezoldigde nevenfunctie:

•  Voorzitter van de Raad van Commissarissen Coöperatieve 

Vereniging Midwaste Milieu.

Internationale vertegenwoordigingen
In 2018 behartigde de Consumentenbond de belangen van 

consumenten in diverse nationale en internationale organisaties en 

fora. Dit waren de belangrijkste internationale vertegenwoordigingen: 

•  BEUC. Het Bureau Européen des Unions de Consommateurs is de 

Europese koepel van en voor meer dan 40 onafhankelijke nationale 

consumentenorganisaties uit ruim 30 Europese landen. Gerjan Huis 

in ’t Veld is de vicevoorzitter en lid van het bestuur (Executive). 

•  ECCG. Samen met enkele nationale organisaties namen we in 2018 

deel aan de European Consultative Consumer Group, het 

consumentenplatform van de Europese Commissie. Gerjan Huis in ’t 

Veld was hierin onze vertegenwoordiger.

•  TACD. In juni 2018 vond in Brussel de jaarlijkse bijeenkomst plaats 

van de Trans Atlantic Consumer Dialogue, waar het vooral ging over 

vrijhandelsverdragen. Twee medewerkers van de Consumentenbond 

namen hieraan deel.

•  CI. Consumers International vormt de mondiale koepel van enkele 

honderden consumentenorganisaties. Bart Combée was ook in 

2018 president.

•  ICRT. International Consumer Research & Testing is het wereldwijde 

samenwerkingsverband voor tests van de consumentenorganisaties. 

Bart Combée was in 2018 bestuurslid. 

Raad van Toezicht (neven)functies 
De leden van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond geven 

nevenfuncties die zij bekleden op. Per 31 december 2018 werden door 

de leden de volgende nevenfuncties bekleed. 

Pieter Broertjes

Hoofdfunctie:

•  Burgemeester van de gemeente Hilversum

Nevenfuncties:

•  Lid Dagelijks Bestuur Nederlands Genootschap van Burgemeesters

•  Lid Dagelijks Bestuur Instituut voor Fysieke veiligheid 

•  Voorzitter Raad van Toezicht Film Festival Rotterdam (IFFR)

•  Lid EBU (Economic Board Utrecht)

•  Lid regiegroep Metropool Regio Amsterdam (MRA)

•  Lid Muiderkring

•  Lid Bestuur Stichting Tijdschrift voor de Politie
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Guusje ter Horst

Nevenfuncties:

•  Voorzitter Raad van Toezicht Beeld en Geluid

•  Lid Raad van Toezicht Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

•  Lid Raad van Commissarissen Shell Nederland

•  Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting De Key

Marieke Cambeen

Hoofdfunctie:

•  Managing director Springer Media B.V.

Nevenfunctie:

•  Lid van de Raad van Toezicht (tevens vicevoorzitter) van ROC 

Mondriaan in Den Haag

Marco Loos

Hoofdfunctie:

• Hoogleraar, Universiteit van Amsterdam

Nevenfuncties:

•  Lid bestuur Stichting toetsing verzekeraars

•  Lid bestuur Stichting Beroepsopleiding Advocatuur 

•  Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

•  Bestuurslid International Association for Consumer Law

•  Lid redactie Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken

•  Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

•  Lid Raad van Advies Huurcommissie

Jim Stolze

Hoofdfuncties:

•  Oprichter bedrijf Aigency

•  Eigenaar Interjim Consultancy

Nevenfuncties:

•  Bestuurslid Nationaal Comité 4 en 5 mei

•  Presentator RTL Nederland

•  Dagvoorzitter

•  Columnist BNR Radio

•  Mentor startende bedrijven Rockstart, Founder Institute en Startup 

Delta

•  Lid Raad van Inhoud Erasmus School of Economics/EFR

Raoul Teeuwen

Hoofdfunctie:

•  Productmanager bij SURFnet

Nevenfunctie:

•  Docent/begeleider bij Bureau Jeugd & Media

Mieke Pigeaud-Wijdeveld 

Hoofdfunctie:

• Directeur-eigenaar van Pi Control

Nevenfuncties:

•  Lid ledenraad Vereniging Achmea

•  Consultant Accent Organisatie Advies

•  Consultant Kuiper en van de Kieft

•  Docent Wagner Group 

•  Adviseur MKB Doorgaan
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Raad van Toezicht rooster van aftreden
Najaar 2019: Guusje ter Horst (herkiesbaar)

  Marco Loos (herkiesbaar)

  Jim Stolze (herkiesbaar)

  Raoul Teeuwen (herkiesbaar)

Najaar 2021: Pieter Broertjes (niet-herkiesbaar)

  Marieke Cambeen (herkiesbaar)

  Mieke Pigeaud-Wijdeveld (herkiesbaar)

Vertrouwenspersonen 
In 2018 hebben de vertrouwenspersonen regelmatig gebruikgemaakt 

van elkaars expertise en ervaring, waarbij privacy uiteraard hoog in het 

vaandel staat. In dit jaar is de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG)  ingevoerd en hebben wij ons laten 

informeren over de aandachtspunten die voor ons van toepassing zijn.

Er zijn door de vertrouwenspersonen 9 gesprekken met 7 personen 

gevoerd.

Dit waren voornamelijk gesprekken die te maken hadden met het 

gevoel niet rechtvaardig behandeld te worden door leidinggevenden, 

personeelszaken of collega’s.

Medezeggenschap 
De Ondernemingsraad overlegde maandelijks met de Directie en de 

manager P&O. Belangrijke onderwerpen in 2018 waren:

•  Huisvesting: de verbouwing van de verdiepingen en de optionele 

verkoop van het pand.

•  Het strategisch plan 2019-2021.

•  De CAO.

•  Uitkomsten van het MedewerkersWaarderingsOnderzoek.

•  Nieuw operationeel model.

•  Instemmingsverzoeken aangaande: de aanpassing van een aantal 

bedrijfseigen regelingen, de aanpassing van het privacyreglement.

•  Adviesaanvraag uitbesteding WFM-werkzaamheden 

(capaciteitsplanning S&A-medewerkers), oprichten van 

Consumentenbond Claimservice en de reorganisatie.

Risicobeheer
Risicobeheer staat permanent hoog op de agenda bij de 

Consumentenbond. Het maatschappelijk karakter en de solide reputatie 

stellen hoge eisen aan de diverse activiteiten alsmede aan de wijze 

waarop deze worden uitgevoerd.

Het proces van risicobeheer is als volgt ingericht. De diverse afdelingen 

zijn zelf verantwoordelijk voor beheersmaatregelen. Minimaal één keer 

per jaar wordt hierover gerapporteerd. De noodzaak tot bijsturen met 

betrekking tot de belangrijkste risico’s en de beheersing hiervan wordt 

besproken in de directie.

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste risico’s.

•  Strategisch. De relevantie van de aangeboden producten en 

diensten. We hebben vastgesteld dat de productgerichte benadering 

ons - en de consument - niet (meer) verder helpt. De organisatie is 

in 2018 gestart met een grote verandering om ervoor te zorgen dat 

we de komende jaren nieuwe diensten ontwikkelen ‘vanuit de 

consument’. De manier waarop we producten en diensten 

ontwikkelen zal veel kleinschaliger en meer iteratief zijn: sneller en 

meer experimenteren. Het ontwikkelen van producten en diensten 

zal de Consumentenbond ook steeds meer samen met partners 

doen. Deze partners moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen 

als de Consumentenbond aan zichzelf stelt.
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•  Operationeel. De continuïteit van de dienstverlening wordt steeds 

meer beïnvloed door technologische en digitale ontwikkelingen. De 

Consumentenbond heeft verschillende maatregelen genomen, 

waarmee de informatiebeveiliging en dataprivacy worden geborgd. 

Periodieke audits en penetratietesten zijn hier onderdeel van.

•  Financieel. De huidige financiële positie van de organisatie is 

gezond. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft, wordt er veel aan 

productvernieuwing gedaan en zijn we in 2018 nog scherper gaan 

letten op de kosten. Maar de voorspelbaarheid van het verwachte 

financiële resultaat is veel lastiger geworden. Dat komt door de 

grotere diversiteit van ons dienstenaanbod en doordat de 

omzetontwikkeling van de nieuwe diensten een grilliger patroon laat 

zien. Dit is een van de redenen waarom de directie jaarlijks samen 

met de Bondsraad en de Raad van Toezicht naar de gewenste 

omvang van het eigen vermogen kijkt. In de toekomst zal ook 

specifiek gekeken moeten worden naar de gewenste omvang van 

de liquide middelen.

  De Consumentenbond heeft een conservatief treasury-beleid. 

Conform de richtlijnen die met de Raad van Toezicht zijn 

overeengekomen, zijn liquide middelen ondergebracht bij 

Nederlandse financiële instellingen met de hoogste financiële 

waardering. Er wordt geen gebruikgemaakt van derivaten of andere 

complexe financiële instrumenten.

•  Compliance. Vanwege de maatschappelijke rol van de 

Consumentenbond wordt een hoge mate van integriteit verwacht, 

waarbij de naleving van wet- en regelgeving voortdurend aandacht 

vergt van de organisatie. Een goed voorbeeld hiervan is de 

implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming 

die in mei 2018 van kracht werd. 
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Personeel en organisatie
Organisatie

Om de ambities uit het strategisch plan waar te kunnen maken is in 

2018 gekozen voor een andere manier van werken. In plaats van 

werken vanuit afdelingen, met elk eigen doelstellingen, gaan we werken 

met zelfsturende multidisciplinaire teams. Om flexibel te kunnen zijn 

wordt het werk georganiseerd en verdeeld in rollen. Een medewerker 

kan dezelfde rol in meerdere teams hebben of meerdere rollen in één 

of in enkele teams. Dit is een verandering die grote impact heeft op de 

organisatie en de medewerkers en veel gelegenheid biedt om talent te 

ontwikkelen.

Voorgenomen reorganisatie

Eind 2018 hebben we advies aan de ondernemingsraad gevraagd over 

ons voornemen om op een aantal plekken in de organisatie wijzigingen 

door te voeren die leiden tot het verlies van de arbeidsplaatsen van 

circa 15 collega’s. De wijzigingen volgen deels uit scherpere 

strategische keuzes, waardoor minder nodig is van bepaalde expertises, 

en deels uit efficiency en kwalitatieve overwegingen. Als goed 

werkgever hebben we gezorgd voor een zorgvuldige communicatie en 

afhandeling, in nauwe afstemming met de Ondernemingsraad.

Hieronder de belangrijkste cijfers met betrekking tot het personeel, en 

het organogram.

Kengetallen 2018 2017

Gemiddeld aantal medewerkers 244,00 256,00

Aantal parttimers, stand 31-12 77,12% 77,25%

Gemiddeld aantal fte's 206,27 211,7

Ziekteverzuim 4,80% 3,45%

Meldingsfrequentie ziekteverzuim 1,26 1,36

Verloop 11,88% 12,15%

Verhouding man/vrouw, stand 31-12 42 / 58 41 / 59

De stijging van het verzuim ten opzichte van 2017 wordt veroorzaakt 

door een stijging van het langdurig verzuim, dat merendeels niet  

werkgerelateerd is. Het kort verzuim is mede dankzij het beleid bij 

frequent verzuim afgenomen.
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Organogram

Directie
Bart Combée (t/m 31-1-2019)

John Visser 
(waarnemend vanaf 1-2-2019)

Content, Media 
& Advies

John Visser

Contentunit 
Geld, Zorg & Recht

Ramon Boender

Contentunit 
Digitaal

Berit Sluyters

ICT
Ron Visser

Publicaties
Dieneke Hengeveld

Service & Advies
Henk de Torbal

Contentunit
Wonen & Leven
Tineke van Eerden

Online
Richard Uijl

Acties & Campagnes
Olof King

Acties & CampagnesWoordvoering

Bondsraad

Raad van Toezicht

Financiën, Faciliteiten &
Informatievoorziening

Eric de Brouwer a.i.

Personeel 
& Organisatie
Kirsten Kolkman

Bestuurs-
ondersteuning
Issam el Ousrouti 

Marketing & Business
Development

Robbert de Haan

Public Affairs
Content &

Media Support
Petra van der Aa
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Bondsraad
De heer Z.J.J. van Asch van Wijck

De heer N.A. Boedhoe (tot 9 mei 2018)

Mevrouw T. Bos

Mevrouw W. van Brederode

De heer H.J. Brink

De heer R. Buikstra

De heer A. Bulut

De heer S.B. Cijntje

De heer P.A.J.M. Clabbers

De heer J.J. Damsté

De heer G.F. van Dijk

De heer S.J. Dijkstra

De heer H.G. Docter

De heer L.J.T. Droog

De heer H.L. van den Ende

Mevrouw C.A. Fisser

Mevrouw L. Flipse

De heer R. Geevers

De heer P.R. Gort

De heer F.H.L. Grader

De heer K.R. Ho Ten Soeng

Mevrouw M. Huibers

Mevrouw I.C. Jager-de Vries

De heer A.B. Jamry

Mevrouw C.M. Jeninga-Hollemans

Mevrouw E. de Jong

De heer P. Kroon

De heer H-J. Lekkerkerk

De heer A. Lindenbergh

Mevrouw B.P.A.M. van de Loo

Mevrouw T. Luijk

De heer C.A. van Mansum

De heer L. Melissen

De heer R.J.I. Menke (tot 27 juli 2018)

De heer H.E.J.M. Meuwissen

De heer F. Mink (tot 1 juli 2018)

De heer F.H.J. Moorman (tot 15 mei 2018)

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 R. Ros (tot 13 juni 2018)

Mevrouw J.C.M. Sars

De heer J.A.C.M. Schilders

De heer M. Senol

Mevrouw R. Speelman

De heer G. Stordiau

De heer P. Stutvoet

De heer H.J. Tankink

De heer S. Tromp

Mevrouw J.M. Verweij-van Dongen

De heer M. van der Waart

De heer M. Warmerdam

De heer P.J. Wijers

Mevrouw W.H. de Zoete

Ereleden 
De heer J.M. Dirken 

Mevrouw E.J. Sevenhuijsen-Hoogewooning 

Mevrouw A. Speelpenning 

Overzicht Bondsraad en Ereleden
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Jaarrekening 2018
7.1 Geconsolideerde jaarrekening 

7.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2018

7.1.2 Geconsolideerde exploitatierekening over 2018

7.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018

7.2 Waarderingsgrondslagen

7.3 Resultaatbepalingsgrondslagen

7.4 Toelichting op de balans

7.5 Toelichting op de exploitatierekening

7.6 Enkelvoudige jaarrekening per 31 december per 31 december 2018

7.6.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2018

7.6.2 Enkelvoudige exploitatierekening 2018

7.7 Toelichting op de enkelvoudige balans en exploitatierekening

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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7.1   Geconsolideerde jaarrekening

7.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december (vóór resultaatbestemming)

                                      (in duizenden euro’s)

Activa Paragraaf 2018 2017

Vaste activa

Immateriële vaste activa 7.4.1 1.530 1.566

Materiële vaste activa 7.4.2

Bedrijfsgebouw en terrein 5.540 5.396

Overige vaste bedrijfsmiddelen 1.128 1.178

Activa in uitvoering 359 128

7.027 6.702

Financiële vaste activa 7.4.3

Deelneming in andere deelnemingen 439 0

Vordering latente belasting 384 284

823 284

Vlottende activa

Voorraden 99 24

Vorderingen 7.4.4

Debiteuren 958 1.406

Belastingen en sociale premies 1.036 261

Overige vorderingen 2.297 1.903

Overlopende activa 733 910

5.024 4.480

Liquide middelen 7.4.5 8.332 10.197

Totaal activa 22.835 23.253
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                                      (in duizenden euro’s)

Passiva Paragraaf 2018 2017

Eigen vermogen 7.4.6 12.588 11.736

Aandeel derden 0 55

Voorzieningen 7.4.7

Latente belastingverplichting 202 200

Reorganisatie 919 155

Overige voorzieningen 0 4

1.121 359

Kortlopende schulden en overlopende passiva 7.4.8

Crediteuren 1.955 3.083

Belastingen en sociale premies 991 1.030

Vooruit ontvangen contributies 3.531 3.789

Overige schulden en overlopende passiva 2.649 3.201

9.126 11.103

Totaal passiva 22.835 23.253
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7.1.2 Geconsolideerde exploitatierekening over 2018 

                                      (in duizenden euro’s)

Paragraaf 2018 2017

Contributie 7.5.1 35.826 36.567

Activiteiten voor derden 7.5.2 195 159

Opbrengsten uit services en overstapdiensten 7.5.3 5.776 5.837

Netto omzet 41.797 42.563

Overige opbrengsten 7.5.4 1.787 736

Som der bedrijfsopbrengsten 43.584 43.299

Personeelskosten 7.5.5 19.479 18.891

Sociale lasten en pensioenlasten 7.5.5 3.819 3.787

Afschrijvingen immateriële vaste activa 7.4.1 823 745

Afschrijvingen materiële vaste activa 7.4.2 1.581 832

Bijzondere waardevermindering immateriële vaste activa 7.4.1 13 235

Overige bedrijfskosten 7.5.6 16.683 17.540

Som der bedrijfslasten 42.398 42.030
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                                      (in duizenden euro’s)

Paragraaf 2018 2017

Bedrijfsresultaat 1.186 1.269

Resultaat deelneming 7.4.3 -11 0

Rentebaten/-lasten 7.5.7 -1 4

Resultaat voor belastingen 1.174 1.273

Belastingen 7.5.8 -282 -357

Resultaat na belastingen 892 916

Resultaat aandeel derden -41 6

Resultaat na belastingen 851 922
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7.1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2018

                                      (in duizenden euro’s)

Paragraaf 2018 2017

Bedrijfsresultaat 1.186 1.269

Gecorrigeerd voor:

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen 7.4.1/7.4.2 2.229 1.811

Desinvesteringen 7.4.2 188 -110

Mutatie voorzieningen 7.4.7 762 -158

Resultaat deelnemingen 7.4.3 -11 0

Mutatie aandeel derden 41 -6

Mutaties werkkapitaal:

Voorraden -75 -4

Vorderingen 7.4.4 -544 3.353

Kortlopende schulden en overlopende passiva 7.4.8 -1.977 -47

Rentelasten 7.5.7 -1 0

Betaalde winstbelasting 7.5.8 -488 0

Kasstroom uit operationele activiteiten 124 4.839

Investeringen in:

Immateriële vaste activa 7.4.1 -817 -788

Materiële vaste activa 7.4.2 -1.908 -355

Kapitaalstorting deelneming 7.4.3 -450 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -3.175 -1.143

Mutatie liquide middelen -1.865 4.965

Liquide middelen 1 januari 10.197 5.232

Liquide middelen 31 december 7.4.5 8.332 10.197

Mutatie -1.865 4.965
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7.2  Waarderingsgrondslagen

Algemeen

De Vereniging Consumentenbond, gevestigd op het Enthovenplein 1 in 

Den Haag, KvK-nummer 40409495, heeft zijn (geconsolideerde) 

jaarrekening opgesteld in overeenstemming met Burgerlijk Wetboek 2 

titel 9 en RJ 630. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. De 

grondslagen die worden toegepast voor de waardering van de activa en 

passiva en de resultaatbepalingen zijn gebaseerd op historische kosten.

Activa en 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.

Belangrijkste activiteiten

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk die voor 

het grootste deel wordt gefinancierd met contributies van leden en 

gebruikers. Wij werken samen met consumenten aan eerlijke, 

rechtvaardige en veilige markten. Samen staan we sterker en weten we 

meer. Wij zijn het verbindende platform en de vertrouwde stem van en 

voor consumenten.

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. 

Wanneer er sprake is van een belang in een joint venture, dan wordt het 

desbetreffende belang verwerkt als netto vermogenswaarde.

 

CONSUMENTENBOND JAARVERSLAG 2018 36



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%) tot en met september 2018

Vergelijking voorgaand jaar

In 2018 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden met betrekking 

tot de economische levensduur van materiele vaste activa. Deze is 

verder toegelicht onder 7.4.2. De overige gehanteerde grondslagen van 

waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van het voorgaande jaar.

Oordelen en schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen 

vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn 

op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van 

activa en verplichtingen, en van de exploitatierekening. De daadwerke-

lijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen 

en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode 

waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 

waarvoor de herziening gevolgen heeft. Indien het voor het geven van 

het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard 

van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende 

jaarrekeningposten.

Financiële instrumenten

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, 

geldmiddelen, handelsschulden en overige te betalen posten. 

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen 

reële waarde. Na de eerste opname worden financiële instrumenten 

gewaardeerd tegen (geamortiseerde) kostprijs op basis van de 

effectieve-rentemethode.

Transacties met verbonden partijen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover 

overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van 

betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die 

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als 

verbonden partij. De statutaire directieleden, andere 

sleutelfunctionarissen in het management van de deelnemingen of de 

Consumentenbond en nauwe verwanten zijn ook verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht 

voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. 

Hiervan worden de aard en de omvang van de transactie toegelicht en 

andere informatie die nodig is voor het verschaffen van inzicht.

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 exploitatierekening onder de 

financiële baten of lasten.
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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. Om vast te 

stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een 

bijzondere waardevermindering, wordt verwezen naar de betreffende 

paragraaf. 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. Immateriële 

vaste activa met een verkrijgingsprijs lager dan €25.000 worden direct 

ten laste van het resultaat gebracht. Activa in uitvoering worden 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en hierop wordt in het lopend 

boekjaar niet afgeschreven.

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. Alleen voor auto’s wordt een restwaarde 

gehanteerd. 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 uitvoering worden 

gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en hierop wordt in het lopend 

boekjaar niet afgeschreven. 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. Voor de 

vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een 
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bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar betreffende 

paragraaf.

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.

Materieel vast actief Waarderingsgrondslag Afschrijvingstermijn Restwaarde

Terrein Historische kostprijs van 
de investering

Geen Geen

Bedrijfsgebouw Historische kostprijs van 
de investering minus 
lineaire afschrijving

30 jaar Geen

Overige vaste 
bedrijfsmiddelen

Verkrijgingsprijzen minus 
lineaire afschrijving

3 tot 30 jaar, 
afhankelijk van de 
economische 
gebruiksduur

Geen

Auto’s Verkrijgingsprijzen minus 
lineaire afschrijving

5 jaar 18%

Computer-
programmatuur

Verkrijgingsprijzen minus 
lineaire afschrijvingen

3 of 5 jaar, afhankelijk 
van de economische 
gebruiksduur

Geen

 

Bijzondere waardevermindering of vervreemding van vaste activa 

Vaste activa 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 netto kasstromen die 

het actief naar verwachting zal genereren. Wanneer de boekwaarde van 

een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de 

toekomstige netto kasstroom, 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. Is het niet mogelijk de 

realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, dan 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.

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 
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toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden 

bij eerste waardering. Als resultaat wordt verantwoord het bedrag 

waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande 

jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming 

behaalde resultaat. Deelnemingen waarbij we geen invloed van 

betekenis hebben, waarderen we op de verkrijgingsprijs of duurzame 

lagere bedrijfswaarde. Wanneer 20% of meer van de stemrechten 

uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van 

betekenis is. Is de waardering van een deelneming volgens de 

nettovermogenswaarde negatief, dan wordt deze op nihil gewaardeerd. 

Indien en voor zover de Consumentenbond in deze situatie geheel of 

gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het 

stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden 

in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden 

uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 

Er wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit 

is het geval als de boekwaarde van het actief hoger is dan de 

realiseerbare waarde ervan. Om vast te stellen of voor een financieel 

vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt 

verwezen naar betreffende paragraaf.

Bijzondere waardevermindering of vervreemding van financiële 

vaste activa

Bij een investering in eigenvermogens-instrumenten gewaardeerd 

tegen kostprijs wordt de omvang van de bijzondere waardevermin-

dering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het financiële 

actief en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, 

contant gemaakt tegen de actuele vermogenskostenvoet voor een 

soortgelijk financieel actief. Het bijzondere-waardeverminderingsverlies 

wordt slechts teruggenomen indien er aanwijzingen zijn dat een in 

voorgaande jaren in de jaarrekening verwerkt verlies als gevolg van 

waardevermindering niet meer aanwezig is of veranderd is. 

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 gebeurt tegen de 

op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de 

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

vastgesteld. Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op 

nominale waarde.

Voorraden

De voorraden voor handelsgoederen worden gewaardeerd op 

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

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

afwaardering wegens incourantheid. De lagere opbrengstwaarde wordt 

bepaald aan de hand van de marktwaarde.
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Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële 

waarde van de tegenprestatie. Na eerste verwerking worden 

vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op 

de boekwaarde van de vordering.

De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven 

het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig 

voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

Liquide middelen 

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

looptijd korter dan twaalf maanden en worden gewaardeerd tegen 

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 reorganisatie

Voor de berekening van de voorziening reorganisatie is de grondslag 

gebaseerd op regelingen binnen de CAO met looptijd 2018-2020. De 

voorziening voor reorganisatiekosten en de daarmee samenhangende 

personeelskosten worden bij het opmaken van de jaarrekening 

gebaseerd op de actuele beste inschatting op basis van actuele plannen 

zoals die zijn gecommuniceerd binnen de organisatie. Aangezien de 

reorganisatievoorziening een schatting is, kunnen de werkelijke 

reorganisatiekosten afwijken van de opgenomen voorziening.  Bij het 

opstellen van deze voorziening is gewerkt met een aantal inschattingen, 

dit heeft onder meer betrekking op:

-  Een inschatting van de regeling waarvan de betreffende werknemer 

 gebruik zal gaan maken.

-  Een inschatting per medewerker van de termijn waarop de 

 werknemer een nieuw dienstverband vindt.

-  Een inschatting per medewerker van afvloeiingskosten rekening 

 houdend met de wettelijke regels hieromtrent.

Bij het opstellen van de jaarrekening is de beste inschatting opgenomen. 

De voorziening wordt gewaardeerd op basis van nominale waarde.

Voorziening latente belastingen

Latente belastingverplichtingen worden opgenomen voor tijdelijke 

verschillen tussen de waarde van de activa en passiva volgens fiscale 

voorschriften enerzijds en de boekwaarden die in deze jaarrekening 

gevolgd worden anderzijds. De berekening van de latente 

belastingverplichtingen gebeurt tegen de belastingtarieven die op het 

einde van het verslagjaar gelden, of tegen de tarieven die in de 

komende jaren gelden, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld. 

Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale waarde.

Overige activa

Overige activa worden in het algemeen gewaardeerd tegen de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen 
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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 de verplichtingenbenadering. 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 

belangrijkste kenmerken van de pensioenregelingen zijn: 

-   Salarisgrondslag is op basis van middelloon

-   De pensioenregeling is ondergebracht bij bedrijfstakpensioenfonds 

PNO Media middels een uitvoeringsovereenkomst, uitvoerder PNO 

Media is MPD.

-   Maximum afgesproken vaste premie is 21% van de 

pensioengrondslag. Is de maximumpremie niet toereikend om de 

regeling te financieren, dan zal het opbouwpercentage worden 

verlaagd. Indien de benodigde premie lager is dan 21%, zal er 

worden geïndexeerd.

-   Een indexatie is afhankelijk van de dekkingsgraad. Boven de 110 kan 

er deels een indexatietoeslag worden verleend en indien boven de 

125 kan er een volledige indexatietoeslag plaatsvinden. Voor 2018 

heeft er geen indexatie plaatsgevonden.

-   De dekkingsgraad van de pensioenuitvoerder per balansdatum was 

106,0.

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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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 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 

gebeurt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de 

verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal 

te verrichten diensten. Een uitzondering betreft de verkoop van 

licenties, waarbij afnemers tijdelijk gebruik kunnen maken van een 

uitgegeven predicaat. Deze opbrengst wordt in de omzet verantwoord 

op het moment dat de dienst wordt geleverd.

Activiteiten voor derden

Activiteiten voor derden (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 

subsidieopbrengsten opgenomen in dezelfde periode als die waarin de 

kosten worden gemaakt.

Overige opbrengsten

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die 

niet rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of 

diensten in het kader van de normale, niet-incidentele 

bedrijfsactiviteiten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de 

verslagperiode in overeenstemming met de aard van de onderliggende 

transactie.

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.

Overige bedrijfskosten

Onder overige bedrijfskosten worden resultaten verantwoord die niet 

rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of diensten in 

het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. 

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening 

houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en 

passiva.

Vennootschapsbelastingen

De Consumentenbond valt met al zijn activiteiten onder de heffing van 

de vennootschapsbelasting. De belasting over het resultaat wordt 
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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.

Resultaat deelnemingen (gewaardeerd op netto-vermogenswaarde)

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming 

sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door 

de deelneming gehaalde resultaat voor zover dit aan 

Consumentenbond wordt toegerekend.

1  Consumentenbond Claim Service B.V.

2  International Consumer Research and Testing Ltd.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte 

methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de 

liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en 

winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 

activiteiten.

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is 

opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover 

betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de 

verworven groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs 

in mindering gebracht.

7.4   Toelichting op de balans

7.4.1 Immateriële vaste activa

 (in duizenden euro’s)
Ontwikkelings- 

kosten
Activa in 

uitvoering Totaal

Cumulatieve aanschafwaarde 1 januari 
2018

3.448 172 3.620

Cumulatieve afschrijving en bijzondere 
waardeverminderingen tot en met 1 januari 
2018

-2.071 0 -2.071

Boekwaarde 1 januari 2018 1.377 172 1.549

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen 39 778 817

Herrubricering 85 -85 0

Desinvesteringen -468 0 -468

Afschrijving desinvestering 468 0 468

Afschrijving immateriële vaste activa -823 0 -823

Bijzondere waardevermindering -13 0 -13

Saldo -712 693 -19

Cumulatieve aanschafwaarde 31 december 
2018

3.104 865 3.969

Cumulatieve afschrijving en bijzondere 
waardeverminderingen tot en met 31 de-
cember 2018

-2.439 0 -2.439

Boekwaarde 31 december 2018 665 865 1.530
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De investeringen in Immateriële vaste activa zijn investeringen in het 

bouwen van een nieuw klantrelatie-managementsysteem (circa 

€775.000). De desinvestering heeft voornamelijk te maken met software 

voor de Autoverzekeringsvergelijker die vervangen is (€340.000).

7.4.2 Materiële vaste activa

De investering bij bedrijfsgebouw en terrein heeft grotendeels te maken 

met het verbouwen van de 4e etage (€608.626). Investeringen bij activa 

in uitvoering hebben betrekking op de verbouwing van de begane 

grond (inventaris) en overige etages welke nog niet zijn opgeleverd.

Eind 2018 heeft de directie besloten met goedkeuring van de Raad van 

Toezicht om een vervolg te geven aan de verdere verbouwing en 

renovatie van het pand. Deze verbouwing is in 2018 ingezet en heeft tot 

een desinvestering geleid met een boekwaarde van €188.000. Deze zijn 

in de exploitatierekening onder de afschrijvingslasten verantwoord. 

Daarnaast heeft een schattingswijziging plaatsgevonden ten aanzien 

van de activa waarvan de verbouwing in 2019 zal plaatsvinden. De 

economische levensduur van de bestaande activa is herzien, variërend 

van 3 jaar tot 30 jaar. Het effect van deze schattingswijziging op de 

afschrijvingskosten 2018 bedraagt €534.000. 

7.4.3 Financiële vaste activa

Deelnemingen (in duizenden euro’s)

Saldo per 1 januari 2018 0

Investeringen in Consumentenbond Claim Services B.V. 450

Resultaat deelneming Consumentenbond Claim Services B.V. -83

Activeren deelneming International Consumer Research and Testing Ltd. 68

Resultaat deelneming International Consumer Research 
and Testing Ltd.

4

Saldo per 31 december 2018 439

 (in duizenden euro’s)

Bedrijfs-
gebouw en 

terrein

Overige 
vaste  

bedrijfs-
middelen

Activa in 
uitvoering Totaal

Cumulatieve aanschafwaarde 1 
januari 2018

12.509 4.578 129 17.216

Cumulatieve afschrijving tot en 
met 1 januari 2018

-7.114 -3.402 0 -10.516

Boekwaarde 1 januari 2018 5.395 1.176 129 6.700

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen 963 645 300 1.908

Herrubricering 70 0 -70 0

Desinvesteringen -217 -673 0 -890

Afschrijving desinvestering 92 610 0 702

Afschrijving materiële vaste 
activa

-763 -630 0 -1.393

Saldo 145 -48 230 327

Aanschafwaarde 31 december 
2018

13.325 4.550 359 18.234

Cumulatieve afschrijving tot en 
met 31 december 2018

-7.785 -3.422 0 -11.207

Boekwaarde 31 december 
2018

5.540 1.128 359 7.027
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Ultimo 2018 houdt de Consumentenbond de volgende belangen:

•  50% (2017: 0%) van de aandelen Consumentenbond Claim Services 

B.V., statutair gevestigd te Amsterdam.

•  11% (2017: 12%) van de aandelen van International Consumer 

Research and Testing Ltd., statutair gevestigd in Londen, Engeland.

 (in duizenden euro’s)

2018
Eigen 

vermogen

2018
Resultaat

2017
Eigen

vermogen

2017
Resultaat

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

735 -165 0 0

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

649 44 594 54

De waarde van de deelneming International Consumer Research and 

Testing Ltd. is in 2018 geherwaardeerd en geactiveerd op de balans 

tegen het aandeel in het vermogen. Voorheen was deze deelneming 

voorzichtigheidshalve op nihil gewaardeerd, vanwege de omvang en de 

toen beperkt beschikbare informatie. De resultaten van deze 

deelnemingen betreffen de resultaten volgens de meest recente,  

beschikbare jaarrekeningen. Voor International Consumer Research and 

Testing Ltd. is dit 2017.

Latente belastingvordering

De latente belastingvorderingen hebben betrekking op de verschillen 

tussen de fiscale en commerciële waardering van afschrijvingen van 

materiele vaste activa. Naar verwachting wordt €307.000 (circa 80%) in 

2019 verrekend.

 

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

7.4.4 Vorderingen

Onder de post vorderingen zijn geen bedragen opgenomen met een 

resterende looptijd langer dan een jaar.

Debiteuren (in duizenden euro’s) 2018 2017

Lidmaatschappen en abonnementen 460 537 

Samenwerkingsverbanden collectieven 376 567

Overige posten 122 302

958 1.406 

Per ultimo 2018 bedraagt de debiteurenvoorziening €57.000 (2017: 

€73.000). 

Belastingen en sociale premies

Deze vordering heeft voornamelijk betrekking op nog te ontvangen 

BTW-aangiftes november 2018 (€69.000) en december 2018 (€174.000) 

en op de suppletie-aangiftes over de jaren 2015 tot en met 2018 

(totaal:€773.000).

Vordering latente belasting (in duizenden euro’s) 2018 2017

Saldo per 1 januari 284 315 

Mutaties 100 -31 

Saldo per 31 december 384 284 
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Overige vorderingen

De overige vorderingen betreffen voornamelijk bedragen voor 

overstappers uit het Energiecollectief (€1.465.000, 2017: €410.000) en 

de Zorgvergelijker (€466.000, 2017: €800.000).

Overlopende activa

Het saldo ultimo 2018 bestaat uit vooruitbetaalde kosten voor 2019. 

Het betreft voornamelijk de kosten voor vervaardiging en verzending 

van de Consumentengids van januari 2019 (€62.000), kosten voor nog 

niet geleverde kastjes ‘Huisbaasje’ (€195.000) en vooruitbetalingen voor 

nog niet opgeleverde onderzoeksprojecten (€211.000).

7.4.5  Liquide middelen

 
(in duizenden euro’s) 2018 2017

ABN Amro rekening courant en spaarrekening 6.617 6.798

RABO rekening courant 91 70

ING rekening courant en spaarrekening 1.624 3.329

Saldo per 31 december 8.332 10.197

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. 

 

7.4.6  Eigen vermogen

 
Eigen vermogen

(in duizenden euro’s)

Wettelijke
reserve

Algemene 
reserve

Onverdeeld 
resultaat

Totaal

Saldo per 1 januari 1.465 9.349 922 11.737

Mutaties:

Herrubricering 64 -64 0 0

Toevoeging resultaat 2017 0 922 -922 0

Resultaat 2018 0 0 851 851

Saldo per 31 december 1.530 10.207 851 12.588

Aandeel derden 2018 2017

Saldo per 1 januari 55 61

Mutatie aandeel derden -55 -6

Saldo per 31 december 0 55

De mutatie wordt veroorzaakt door de verkoop van de aandelen van 

Advieskeuze.nl.

De mutaties binnen het eigen vermogen worden verder toegelicht in 

paragraaf 7.7.7 van de enkelvoudige jaarrekening.
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7.4.7 Voorzieningen

Schuld latente belasting (in duizenden euro’s) 2018 2017

Saldo per 1 januari 200 306 

Mutaties 2 -106

Saldo per 31 december 202 200 

Reorganisatie (in duizenden euro's) 2018 2017

Saldo per 1 januari 155 200 

Toevoeging 810 0 

Onttrekking -46 -45

Saldo per 31 december 919 155 

In december 2018 zijn 15 werknemers geïnformeerd dat zij, vanwege 

organisatie veranderingen, boventallig zijn verklaard. Hiervoor is een 

geschatte voorziening opgenomen per balansdatum.

(in duizenden euro’s)

Splitsing van de voorzieningen naar looptijd: 2018 2017

< 1 jaar Schuld latente belasting 40 40

> 1 jaar Schuld latente belasting 162 160

202 200

< 1 jaar Reorganisatie 45 45

> 1 jaar Reorganisatie 874 110

919 155

Voor belastbare tijdelijke verschillen tussen de commerciële 

(bedrijfseconomische) en fiscale waardering van immateriële vaste 

activa is een voorziening voor latente belastingverplichtingen gevormd. 

Naar verwachting wordt €40.000 in 2019 verrekend.

 

7.4.8 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren 

In 2018 neemt het crediteurensaldo af door minder 

marketinginvesteringen en het betaalmoment aan sommige 

leveranciers lag net voor balansdatum, in 2017 lag dit net na 

balansdatum. Het saldo betreft reclame-uitingen voor onze  

vergelijkers en internet-zoekwoorden, externe inhuur en overig.

 

Belastingen en sociale premies (in duizenden euro’s) 2018 2017

Te betalen loonheffing 770 815

Te betalen omzetbelasting 0 53

Te betalen vennootschapsbelasting 221 162

991 1.030
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Overige schulden en overlopende passiva 
(in duizenden euro’s) 2018 2017

Vakantiegeld en vakantiedagen 1.504 1.359

Nog te betalen kosten 951 1.218

Vooruit gefactureerde omzet 0 170

Vooruit ontvangen subsidies 182 447

Overig 12 7

2.649 3.201

 

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter 

dan een jaar. De post vooruit ontvangen subsidies neemt af doordat er 

minder projecten zijn in 2018.

7.4.9 Financiële instrumenten

Algemeen

De Consumentenbond maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik 

van uiteenlopende financiële instrumenten die de vereniging 

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

instrumenten die in de balans zijn opgenomen. De Consumentenbond 

handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en 

gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij te 

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

Consumentenbond verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit 

voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de 

desbetreffende instrumenten.

Valutarisico

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

is beperkt.

Renterisico

De eigen geldmiddelen zijn rentegevoelig. Een rentestijging of –daling 

van 1% heeft een effect van 1% van het saldo liquide middelen.

Kredietrisico 

De liquide middelen staan uit bij meerdere banken die minimaal een 

A-rating hebben. Er zijn geen belangrijke concentraties van 

kredietrisico’s.

Liquiditeitsrisico

De Consumentenbond beschikt over voldoende middelen om de 

activiteiten over langere termijn voort te kunnen zetten.

7.4.10 Niet in de balans opgenomen verplichtingen

De Consumentenbond is in het kader van de normale 

bedrijfsuitoefening als verwerende partij soms betrokken bij claims. Op 

grond van de ontwikkelingen tot dusver verwachten we niet dat de 

financiële positie van de Consumentenbond door een van deze zaken 

materieel zal worden beïnvloed.
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Inzake lease-, huur- en onderhoudscontracten is de Consumentenbond 

ultimo 2018 voor €339.000 (2017: €441.000) verplichtingen aangegaan. 

Hiervan heeft €207.000 (2016: €175.000) een looptijd korter dan een 

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

(in duizenden euro’s)

Omschrijving verplichting 
≤ 1 jaar

verplichting 
>1 jaar en ≤ 5 jaar

verplichting 
> 5 jaar

Totaal

Onderhoudscontract 

kopieerapparatuur

87 87 0 174

Licenties en beheer 89 0 0 89

Autoleasecontracten 31 45 0 76

207 132 0 339

Omschrijving Bedrag ten laste 2018

Onderhoudscontract Kopieerapparatuur 83

Licenties en beheer 89

Autoleasecontracten 56

228

7.5   Toelichting op de exploitatierekening

7.5.1  Contributie                                

Contributie 2018 2017

Aantal leden per 31 december 419.461 446.767

Index (2010=100) 86,9 92,5

Producten (in duizenden euro’s) 2018 2017

CB Basis 2.173 1.449

CB Extra 27.722 28.966

CB Extra digitaal 88 66

Gidsen 4.348 4.604

Gidsen digitaal 28 15

Vrienden 4 4

Losse Publicaties en Ledeninformatie 1.463 1.463

35.826 36.567

7.5.2 Activiteiten voor derden

 
Activiteiten voor derden  (in duizenden euro’s) 2018 2017

Ministerie van Veiligheid en Justitie 0 4

Europese Commissie 0 27

Ministerie van Landbouw, Natuur en  
Voedselkwaliteit

47 0

Ministerie van Economische zaken 108 83

Overig 40 45

195 159
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Begin 2018 heeft het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit een subsidie verleend voor ‘Voedselverspilling 2018’ 

van €120.000, waarvan €47.000 ten gunste van 2018 komt en het 

verschil ten gunste van 2019.

7.5.3 Opbrengsten uit services, overstapdiensten.

De opbrengsten uit services en overstapdiensten uit inkomsten door 

advies bij prijsvergelijkingen (waaronder Energie, Autoverzekering en 

Zorgverzekering), energieveiling en licentieverkoop. 

7.5.4 Overige opbrengsten

De stijging van de overige opbrengsten betreft voornamelijk de 

teruggave van BTW-suppleties over de jaren 2012 t/m 2018 (€977.000).

7.5.5 Personeelskosten

 (in duizenden euro’s) 2018 2017

Salarissen 13.449 13.778

Pensioenlasten 1.576 1.592

Overige sociale verzekeringen 2.243 2.196

Personeel niet in loondienst 4.246 4.338

Dotatie/onttrekking 60-plusvoorziening 0 1

Overige personeelskosten 975 774

Reorganisatiekosten 809 0

23.298 22.678

Personeel niet in loondienst bestaat uit kosten voor freelancers, 

detacheringen en uitzendkrachten. Deze kosten worden voornamelijk 

gemaakt ter ondersteuning van het call center en nog niet opgevulde 

vacatures.

De overige personeelskosten betreffen de mutatie van niet-opgenomen 

vakantiedagen gedurende het jaar. Voor de toelichting opname 

reorganisatie verwijzen we u naar 7.4.8.

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

verdeeld:

Gemiddeld aantal personeelsleden (in fte) 2018 2017

Content, Media & Advies 140 142

Acties & Campagnes 15 14

Financiën, Facilitair & Informatievoorziening 15 16

Marketing & Business Development 29 32

Overige afdelingen 7 8

206 212

Hiervan waren evenals in 2017 ook in 2018 geen werknemers 

werkzaam buiten Nederland.
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Voor 2018 bedragen de vergoedingen aan de Raad van Toezicht in 

totaal €71.000 (2017: €66.000). De bezoldiging van de Directie voor 

2018 bedraagt in totaal €215.000 (2017: €208.000). 

Salaris Directie (in euro) 2018 2017

Vast salaris 190.000 185.000

Pensioenlasten 14.000 14.000

Sociale lasten 11.000 9.000

Totaal 215.000 208.000

De vergelijkende cijfers pensioenlasten van 2017 zijn aangepast (deze 

waren €19.000).

7.5.6  Overige bedrijfskosten

 
 (in duizenden euro’s) 2018 2017

Faciliteiten en telefoon 4.607 4.292

Project- en onderzoekskosten 2.449 2.702

Drukwerk- en vervaardigingskosten 1.777 1.735

Porti- en distributiekosten 1.207 1.266

Bijstand en advies 810 625

Lidmaatschap organisaties 604 632

Werving en promotie 5.229 6.288

16.683 17.540

7.5.7 Rentebaten en rentelasten

De Consumentenbond beschikt over faciliteiten bij de ABN AMRO Bank, 

ING en Rabobank.

7.5.8 Belastingen

   
(in duizenden euro’s) 2018 2017

Resultaat voor belastingen 1.174 1.273

Latente vennootschapsbelasting 98 80

Acute vennootschapsbelasting huidig boekjaar -380 -415

Vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren 0 -22

Belasting resultaat -282 -357

Effectief belastingtarief 25% 28%

Toepasselijk belastingtarief 24% 24%

De belasting over het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ten 

bedrage van €282.000 kan als volgt worden toegelicht: het effectieve 

belastingtarief wijkt af van voorgaand jaar door de mutaties in de latente 

belastingposities.

CONSUMENTENBOND JAARVERSLAG 2018 55



7.5.9 Honorarium onafhankelijke accountant

De volgende honoraria van de onafhankelijke accountant van 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. is ten laste gebracht van de 

Consumentenbond:

    
Honorarium onafhankelijke accountant (in duizenden euro’s) 2018 2017

Onderzoek jaarrekening 64 74

Andere controleopdrachten 0 8

Adviesdiensten op fiscaal terrein 0 3

64 85

De kosten voor onderzoek jaarrekening zijn geboekt in het jaar waarin 

de werkzaamheden zijn verricht.

7.5.10 Kosten van onderzoek en ontwikkeling

De ten laste van het resultaat over 2018 gebrachte kosten van 

onderzoek en ontwikkeling met inbegrip van de afschrijvingen van op 

de balans geactiveerde ontwikkelingskosten bedragen €1.442.000 

(2017: €1.231.000).
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7.6   Enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2018

7.6.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2018 (Vóór resultaatbestemming)

                                      (in duizenden euro’s)

Activa Paragraaf 2018 2017

Vaste activa

Immateriële vaste activa 7.7.2 1.530 1.550

Materiële vaste activa 7.7.3

Bedrijfsgebouw en terrein 5.540 5.395

Overige vaste bedrijfsmiddelen 1.128 1.176

Activa in uitvoering 359 128

7.027 6.699

Financiële vaste activa

Deelneming in andere deelnemingen 7.7.4 73 67

Vordering latente belasting 7.4.3 384 284

457 351

Vlottende activa

Voorraden 99 24

Vorderingen 7.7.5

Debiteuren 958 1.309

Belastingen en sociale premies 1.036 239

Overige vorderingen 2.297 1.875

Overlopende activa 733 910

5.462 4.344

Liquide middelen 7.7.6 8.265 9.958

Totaal activa 22.840 22.926
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                                      (in duizenden euro’s)

Passiva Paragraaf 2018 2017 

Eigen vermogen 7.7.7 12.588 11.737

Aandeel derden 0 0

Voorzieningen 7.4.7

Latente belastingverplichting 202 200

Reorganisatie 919 155

Overige voorzieningen 5 4

1.126 359

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva

7.7.8

Crediteuren 1.955 3.073

Belastingen en sociale premies 7.8.7 991 959

Vooruit ontvangen contributies 3.531 3.789

Overige schulden en overlopende passiva 2.649 3.009

9.126 10.830

Totaal passiva 22.840 22.926
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7.6.2  Enkelvoudige exploitatierekening over 2018

(in duizenden euro’s) Paragraaf 2018 2017

Resultaat voor belastingen 1.132 1.289

Resultaat deelneming 1 -7

Belastingen 7.5.7 -282 -360

Resultaat na belastingen 851 922
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7.7   Toelichting op de enkelvoudige balans en    
    exploitatierekening

Algemene toelichting

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met 

Burgerlijk Wetboek 2 titel 9 en RJ 630.

Aangezien de winst-en-verliesrekening over 2018 van de 

Consumentenbond in de geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, is 

(in de enkelvoudige jaarrekening) volstaan met weergave van een 

beknopte winst-en-verliesrekening in overeenstemming met artikel 

2:402 van het Burgerlijk Wetboek.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de 

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 de in paragraaf 7.2 

en paragraaf 7.3 opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans 

en winst-en-verliesrekening.

7.7.1  Toelichting op de balans

7.7.2 Immateriële vaste activa

 (in duizenden euro’s)
Ontwikkelings- 

kosten
Activa in 

uitvoering Totaal

Cumulatieve aanschafwaarde 1 januari 
2018

3.449 172 3.621

Cumulatieve afschrijving en bijzondere 
waardeverminderingen tot en met 1 januari 
2018

-2.071 0 -2.071

Boekwaarde 1 januari 2018 1.378 172 1.550

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen 38 778 816

Herrubricering 85 -85 0

Desinvesteringen -468 0 -468

Afschrijving desinvestering 468 0 468

Afschrijving immateriële vaste activa -823 0 -823

Bijzondere waardevermindering -13 0 -13

Saldo -713 693 -20

Cumulatieve aanschafwaarde 31 december 
2018

3.104 865 3.969

Cumulatieve afschrijving en bijzondere 
waardeverminderingen tot en met 
31 december 2018

-2.439 0 -2.439

Boekwaarde 31 december 2018 665 865 1.530

CONSUMENTENBOND JAARVERSLAG 2018 61



7.7.3 Materiële vaste activa

 (in duizenden euro’s)

Bedrijfs-
gebouw en 

terrein

Overige 
vaste  

bedrijfs-
middelen

Activa in 
uitvoering Totaal

Cumulatieve aanschafwaarde 
1 januari 2018

12.509 4.578 129 17.216

Cumulatieve afschrijving tot 
en met 1 januari 2018

-7.114 -3.402 0 -10.516

Boekwaarde 1 januari 2018 5.395 1.176 129 6.700

Mutaties in het boekjaar:

Investeringen 963 645 300 1.908

Herrubricering 70 0 -70 0

Desinvesteringen -217 -673 0 -890

Afschrijving desinvestering 92 610 0 702

Afschrijving materiële vaste 
activa

-763 -630 0 -1.393

Saldo 145 -48 230 327

Aanschafwaarde 31 december 
2018

13.325 4.550 359 18.234

Cumulatieve afschrijving tot en 
met 31 december 2018

-7.785 -3.422 0 -11.207

Boekwaarde 
31 december 2018

5.540 1.128 359 7.027

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. Voor een 

verdere toelichting wordt verwezen naar 7.4.2.

7.7.4  Financiële vaste activa

Deelnemingen (in duizenden euro’s)

Saldo per 1 januari 2018 67

Activeren deelneming International Consumer Research and Testing Ltd. 68

Resultaat deelneming International Consumer Research and Testing Ltd. 4

Resultaat deelneming Consumentenbond Holding B.V. -71

Voorziening negatief vermogen deelneming Consumentenbond Holding B.V. 5

Saldo per 31 december 2018 73

Ultimo 2018 houdt de Consumentenbond de volgende belangen:

•  100% (2017: 100%) van de aandelen Consumentenbond Holding 

B.V., statutair gevestigd te Den Haag. 

•  11% (2017: 12%) van de aandelen van International Consumer 

Research and Testing Ltd., statutair gevestigd in Londen, Engeland.

(in duizenden euro’s) 2018
Eigen 

Vermogen

2018

Resultaat

2017
Eigen 

Vermogen

2017

Resultaat

Consumentenbond 
Holding B.V.

-5 -71 67 -7

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

649 44 594 54

De waarde van de deelneming International Consumer Research and 

Testing Ltd. is in 2018 geherwaardeerd en geactiveerd op de balans 

tegen het aandeel in het vermogen. Voorheen was deze deelneming 

voorzichtigheidshalve op nihil gewaardeerd, vanwege de omvang en de 

toen beperkt beschikbare informatie. De resultaten van deze 

deelnemingen betreffen de resultaten volgens de meest recente 
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beschikbare jaarrekeningen. Voor International Consumer Research and 

Testing Ltd. is dit 2017.

Voor de vordering latente belasting wordt verwezen naar 7.4.3.

 

7.7.5 Vorderingen

Onder de handelsdebiteuren zijn geen vorderingen opgenomen met 

een resterende looptijd langer dan een jaar.

 
Debiteuren (in duizenden euro’s) 2018 2017

Lidmaatschappen en abonnementen 460 537

Samenwerkingsverbanden collectieven 376 567

Overige posten 122 205

958 1.309

Per ultimo 2018 bedraagt de debiteurenvoorziening €57.000 (2017: 

€73.000). 

De vorderingen op groepsmaatschappij refereert naar onze 

dochteronderneming Consumentenbond Holding B.V. Over het 

gemiddeld saldo van deze rekening-courantverhoudingen wordt 0% 

rente per jaar berekend (2017: n.v.t). Omtrent aflossing en zekerheden is 

niets overeengekomen.

7.7.6  Liquide middelen

(in duizenden euro’s) 2018 2017

ABN Amro rekening courant en spaarrekening 6.550 6.560

RABO rekening courant 91 70

ING rekening courant en spaarrekening 1.624 3.328

Saldo per 31 december 8.265 9.958

Onder de liquide middelen zijn deposito’s begrepen ad €2.602.000 

(2017: €4.323.000), met een looptijd tot maximaal 12 maanden. De 

daling van het saldo per eindejaar komt vooral doordat er in 2018 

geïnvesteerd is in een klantrelatie-managementsysteem.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de onderneming.

7.7.7  Eigen vermogen

 
(in duizenden euro’s) Wettelijke 

reserve
Algemene 

reserve
Onverdeeld 

resultaat Totaal

Saldo per 1 januari 1.465 9.350 922 11.737 

Mutaties:

Herrubricering 65 -65 0 0 

Toevoeging resultaat 2017 0 922 -922 0 

Resultaat 2018 0 0 851 851 

Saldo per 31 december 1.530 10.207 851 12.588 

Het resultaat over 2018 van €851.000 positief brengen we na 

goedkeuring van de Raad van Toezicht en vaststelling door de 

Bondsraad in 2019 ten bate van de algemene reserve. De wettelijke 

reserve is gevormd voor de geactiveerde ontwikkelingskosten. De 

herrubricering betreft een aanpassing door investeringen van 
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immateriële activa. Er zijn geen onttrekkingen of toevoegingen aan het 

eigen vermogen geweest anders dan via het resultaat.

Voorstel verwerking resultaat

We stellen voor het positieve resultaat over het boekjaar van €851.000 

ten bate van de algemene reserve te brengen.

7.7.8 Kortlopende schulden en overlopende passiva

Belastingen en sociale premies

Belastingen en sociale premies
 (in duizenden euro’s)

2018 2017

Te betalen loonheffing 770 788

Te betalen omzetbelasting 0 9

Te betalen vennootschapsbelasting 221 162

991 959

Overige schulden en overlopende passiva

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

2018 2017

Vakantiegeld en vakantiedagen 1.504 1.303

Nog te betalen kosten 951 1.214

Vooruit ontvangen subsidies 182 447

Overig 12 45

2.649 3.009

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter 

dan een jaar.

7.7.9 Toelichting op de exploitatierekening

(in duizenden euro’s)

Alle afwijkingen vanuit de enkelvoudige exploitatierekening in vergelijk 

met de geconsolideerde exploitatierekening hebben betrekking op de 

verlies- en winstrekening van Advieskeuze.nl.

Voor een verdere toelichting op de exploitatierekening wordt verwezen 

naar paragraaf 7.5.

Voor een verdere toelichting van de honoraria van de bestuurders 

wordt verwezen naar paragraaf 7.5.4.

Voor een verdere toelichting op de accountantshonoraria verwijzen we 

naar paragraaf 7.5.9.

 (in duizenden euro’s) 2018 2017

Resultaat deelneming Consumentenbond Holding B.V. -71 -7

Activeren deelneming International Consumer Research 
and Testing Ltd. 68 0

Resultaat deelneming International Consumer Research 
and Testing Ltd. 4 0

1 -7
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Het aantal personeelsleden (in fte) is over het jaar gemiddeld als volgt 

verdeeld:

 
Gemiddeld aantal personeelsleden (in fte) 2018 2017

Content, Media & Advies 140 142

Acties & Campagnes 15 14

Financiën, Facilitair & Informatievoorziening 15 16

Marketing & Business Development 29 32

Overige afdelingen 7 8

206 212

Hiervan waren evenals in 2017 ook in 2018 geen werknemers 

werkzaam buiten Nederland.

Den Haag, 11 mei 2019

Algemeen Directeur,

Sandra Molenaar
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De Bondsraad stelt op 11 mei 2019 de jaarrekening en het 

bestuursverslag vast van de Consumentenbond volgens de 

statuten, artikel 13b en 13c.

Overige gegevens

CONSUMENTENBOND JAARVERSLAG 2018 67



Controleverklaring accountant

 

XRVZ2K5D7FQH-1587601763-49  

  

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800, 
3009 AV Rotterdam 
T: 088 792 00 10, F: 088 792 95 33, www.pwc.nl 
  

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Jaarr ekeni ng 
31 december 2018 
1 januari 2018 
Consumentenbond 
Control e 
Goedkeurend 
31003205A023 
KVK 
Kvk N ummer uit  DB ( nog te doen)  
Create SBR  Extensi on 
1.0 
Rotterdam 
11 mei 2019 

Aan: de directie en de raad van toezicht van Consumentenbond  
  

  

Verklaring over de jaarrekening 2018 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van Consumentenbond een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van de vereniging en de groep op 31 december 2018 en van het 
resultaat over 2018 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk 
Wetboek (BW). 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 van Consumentenbond te Den Haag 
(‘de vereniging’) gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van 
Consumentenbond samen met haar dochtermaatschappijen (‘de groep’) en de enkelvoudige 
jaarrekening. 

De jaarrekening bestaat uit: 
 de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018; 
 de geconsolideerde en enkelvoudige exploitatierekening over 2018; en 
 de toelichting met 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 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 
paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van Consumentenbond zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties 
(Wta), 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). 
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Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 
  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit het bestuursverslag en 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. 

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 verslag 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. 

  

CONSUMENTENBOND JAARVERSLAG 2018 68



 

Consumentenbond - XRVZ2K5D7FQH-1587601763-49  
  

Pagina 3 van 5 

  

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, 11 mei 2019 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door drs. P.J. Robben RA 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 
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. Ook 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. 

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.  
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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 vereniging 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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