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Voorwoord
Bij de Consumentenbond praten we niet alleen over problemen die consumenten
ervaren, we gaan voor de oplossing. Het afgelopen jaar heeft het overgrote deel
van onze acties het bedoelde resultaat opgeleverd. Daarmee hielpen we meer
consumenten dan ooit en waren we dagelijks zichtbaar in verschillende media.
Dat ging weer om de meest uiteenlopende onderwerpen. Zo zorgden we dat de
naam/nummercontrole bij bankoverschrijvingen weer werd ingevoerd
pakten we onterechte risico-opslagen en boeterentes bij hypotheken
aan zorgden we voor meer openbaarheid van ziekenhuistarieven,
realiseerden we aanpassingen in het beleid van de telecomaanbieders op
het gebied van ‘’gratis’’ mobieltjes en ontmaskerden we misleiding op
voedingsetiketten. Daarnaast waren er talloze kleinere en grotere zaken waarin
we zorgden dat consumenten hun recht kregen. Daar zijn we trots op, maar
tegelijkertijd zien we ook dat consumenten die successen niet altijd herkennen.
We proberen dan ook meer lijn in onze communicatie te brengen en onze
successen beter te claimen.
Inmiddels heeft de Consumentenbond een achterban die meer dan 1,5 miljoen
actieve deelnemers kent en ruim 4,7 miljoen Nederlanders zeggen dat ze het
afgelopen jaar iets aan de Consumentenbond hebben gehad. Dat zijn mooie
cijfers, maar het aantal van die mensen dat ook lid wil worden neemt af.
We denken dat die trend structureel is en zetten in op het meer bereiken en
betrekken van die achterbannen op andere manieren dan met het lidmaatschap
alleen. Zo kunnen we toch in aantal gebruikers en in impact groeien, ondanks
dat het ledental daalt. Om aantrekkelijk voor nieuwe doelgroepen te worden,
heeft het blijven verbeteren en vernieuwen van ons aanbod een hoge prioriteit.
Zo introduceerden we verschillende nieuwe diensten, zoals Huisbaasje, een
handige tool om je energieverbruik beter te managen, en een cv-ketelcollectief
waarmee mensen tegen aantrekkelijke voorwaarden een goed geteste ketel
kunnen aanschaffen en laten installeren. Ook konden mensen voor het eerst
inschrijven op ons nieuwe private-leasecollectief en startten we aan het eind
van het jaar met een uitbreiding van onze juridische hulp.

Ook de lopende activiteiten zijn verder ontwikkeld en verbeterd. Nadat de
website vorig jaar grondig verbeterd was en de hele architectuur er omheen
was vernieuwd, konden we dit jaar vaart maken met het vernieuwen van de
keuzehulpen en opzetten van gidsarchieven zodat onze lezers ook toegang tot
oudere publicaties hebben. Ook zijn de productvergelijkers aangepast en is de
technologie, die de community ondersteunt, geheel vernieuwd. Voor alle
toepassingen geldt een optimale en aangepaste gebruikservaring, ongeacht of
je een tablet, smartphone, desktop of laptop gebruikt. Dat onze gebruikers dit
waarderen blijkt uit de flink gegroeide bezoekcijfers, de hogere waardering en
de betere conversie naar onze producten en diensten.
Die gestegen tevredenheid is over de hele linie te zien. Waar we andere jaren
nog weleens tevredenheidsrecords voor één of meer van onze bladen konden
rapporteren, was het nu voor het eerst dat alle bladen hun hoogste rapportcijfer
ooit noteerden. Andere onderdelen, zoals onze afdeling Klantenservice, maar
ook de Consumentenbond als geheel lieten een stijgend enthousiasme van
gebruikers zien. Dat is niet vanzelf gegaan. Naast de reguliere verbeteringen in
onze producten en diensten, keken we wekelijks waar consumenten tevreden
over zijn en waarover niet en voerden we op basis daarvan praktische
verbeteringen door. Dit leidde ook tot een vermindering van het aantal klachten
over onze dienstverlening met 42%.
Soms kregen we aanmoedigingen uit onverwachte hoek. Afgelopen jaar wonnen
we zowel de prijs voor de beste vergelijkingssite als de Stuiveling Open Data
Award voor ons werk om data over gezondheidszorg transparanter te maken.
We zijn trots op die erkenning en zien er een aanmoediging in steeds die extra
stap te zetten om markten eerlijker en veiliger voor consumenten te maken.
Bart Combée
Directeur
Pieter Broertjes
Voorzitter Raad van Toezicht
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Toekomst
Meer bereiken voor meer consumenten zal ook komend jaar bepalend zijn voor
de keuzes die we maken. We willen de impact vergroten op onze centrale
thema’s: Data & Privacy, Geld, Voeding, Zorg en Recht en willen daartoe onze
campagnes herkenbaarder maken. Door onderwerpen te kiezen die aansluiten
bij de belevingswereld van onze achterban, door de coördinatie van onze
campagnes te verbeteren en door meer regie op onze communicatie.
Met die aanpak willen we onze achterban laten groeien en actiever laten
deelnemen. Zo wordt de betrokkenheid van die achterban groter en kunnen wij
toch in aantal gebruikers en impact groeien ondanks dat het ledenaantal daalt
en blijven we zorgen voor een gezonde exploitatie.
Het blijven doorontwikkelen van onze dienstverlening is dan ook van groot
belang. Aan het eind van 2017 hebben we onze juridische hulp uitgebreid. Daar
willen we in het lopende jaar een succes van maken. Ook plannen we de
introductie van een digitaal magazine Reizen, dat de huidige Reisgids kan gaan
vervangen. De mogelijkheden om losse content af te nemen breiden we uit. Om
beter contact met onze achterbannen te kunnen onderhouden, bouwen we het
klantcontact uit met nieuwe kanalen, zoals chatbots, live chat functies en
WhatsApp. Verder blijven we investeren in het verbeteren van onze website.
Al die gebruikers op maat bedienen lukt alleen als we onze datasystemen goed
op orde hebben. Daarom implementeren we in 2018 een nieuw systeem voor
klantrelatiebeheer. Dat raakt ook aan een ander groot project dat in mei
komend jaar afgerond moet zijn: dan gaat de Europese Algemene verordening
gegevensbescherming in. De Consumentenbond pleit als belangenbehartiger
regelmatig voor een correcte gegevensverwerking van klanten, met een goede
privacybescherming. Vanzelfsprekend horen we zelf ook aan die normen te
voldoen.

Bart Combée
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IMPACT
Landelijke TV

78				

Landelijke radio

90

Landelijke dagbladen

582

Online nieuwsmedia

22.500

Geschatte mediawaarde

28,5 miljoen

Eigen programma Koopkracht

24 video’s

Impact van de Consumentenbond 2017
De Consumentenbond is op een groot aantal terreinen actief. Met alles wat
we doen proberen we consumenten te helpen en te beschermen. Dit kan
bijvoorbeeld door actie te voeren bij een bedrijf, het helpen met overstappen
van energieaanbieder, het te woord staan van consumenten aan de telefoon of
met het testen van producten. Activiteiten van de Consumentenbond met als
doel in de samenleving echt iets te veranderen en positieve ervaringen te
bieden aan consumenten.
In 2017 waren we regelmatig in de media. In totaal verschenen we 381 keer op
landelijke en regionale radio en televisie. Preciezer: 78 keer op landelijke tv,
90 keer op landelijke radio, 582 keer in landelijke dagbladen en ruim 22.500 keer
in online nieuwsmedia. De geschatte mediawaarde van de online berichten
waarin wij werden genoemd bedraagt bij benadering € 28,5 mln. Dit had betaald
moeten worden als deze media-exposure als advertentieruimte ingekocht had
moeten worden.
In 2017 brachten we 8 nieuwe afleveringen met in totaal 24 video’s van het
eigen programma Koopkracht. Dit initiatief startte als programma voor
regionale tv, maar heeft zich ontwikkeld tot een multimediaal merk met korte
films en video’s die vooral bekeken worden via de eigen website, YouTube en
Nu.nl. Koopkracht droeg eveneens in aanzienlijke mate bij aan ons bereik en
ons ‘gewaagd doel’ om in 2020 vijf miljoen consumenten te laten profiteren van
de Consumentenbond. Met onze activiteiten op sociale media bereikten we in
2017 niet alleen ruim 12,5 miljoen mensen, maar we verleidden hen ook met ons
mee te doen, door een bericht op Twitter door te sturen, of een boodschap op
Facebook te delen of liken. In totaal namen bijna 235.000 consumenten actief
deel aan een van onze acties, via de website en sociale media. Het bezoek op
onze actie- en nieuwspagina’s op de website bleef achter bij vorig jaar: in
totaal trokken die pagina’s bijna 1,3 miljoen bezoekers, tegen 1,8 miljoen in
het voorgaande jaar.

Hierna is een overzicht van de belangrijkste gerealiseerde doelen weergegeven.
Vitaminewater
Onze strijd tegen misleidende voedselverpakkingen in de campagne “Dit Deugt
Niet” heeft al vruchten afgeworpen. Zo beloofden Hema, Lidl en de producent
van Tasting Good Vitamin Water om de naam van hun ‘vitaminewater’ – in
werkelijkheid een suikerrijke limonade – te veranderen in ‘vitamine limonade’
of ‘vitamin drink’. Hun suikerdrankjes zullen in de toekomst dus niet meer als
“water” worden aangeprezen. Ook Aldi heeft maatregelen aangekondigd.
Vrumona, fabrikant van het A-merk Sourcy, heeft toegezegd bij zijn
‘Vitaminwater framboos granaatappel’ te vermelden dat het om framboos- en
granaatappelsmaak gaat (want de vruchten zelf zitten er niet in). Ook heeft het
bedrijf beloofd iets aan de misleidende term ‘vitaminewater’ te gaan doen.
Zorgkosten
In de campagne “Wat kost mijn zorg?” hebben we een online module
ontwikkeld, waarmee we via consumenten de tarieven van ziekenhuizen
verzamelen. Voor deze module hebben we in november de Stuiveling Open
Data Award gewonnen, met een bedrag van € 20.000 om de module verder te
ontwikkelen. Ook in de campagne zelf hebben we belangrijke resultaten
geboekt, want dit jaar hebben alle vier grote zorgverzekeraars hun tarieven
(tot max. € 885) openbaar gemaakt, zij het nog niet allemaal in de vorm waarin
wij dat het liefst zouden zien.
Zorgverzekeringen
Met de campagne “Polisjungle” willen we onder andere het woud aan
zorgpolissen doorzichtig maken. Daarin boekten we succes toen minister Bruins
voor Medische Zorg instemde met een CDA-motie die inhoudt dat ook de
Tweede Kamer het polis aanbod gaat monitoren. Dit leidt hopelijk tot een
vermindering van de vele “kloonpolissen”: zorgpolissen die qua dekking,
gecontracteerde zorgverleners en vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg
vrijwel identiek zijn maar wel in naam en prijs verschillen.
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Woekerpolissen
Onze claims tegen de diverse woekerpolissen van Nationale Nederlanden en
ASR, die we eind 2016 en in het voorjaar van 2017 hebben gedagvaard, bevinden
zich bij de rechter. Ook verzekeraar Allianz hebben we juridisch gesommeerd.
Risico-opslag hypotheek
Banken laten hun klanten betalen voor risico’s die zij (deels) niet meer lopen.
Wij hebben een leidraad opgesteld hoe banken met de risico-opslag moeten
omgaan. Deze leidraad hebben wij aan de Nederlandse Vereniging van Banken
aangeboden. Om dit kracht bij te zetten stonden wij met melkkoeien (symbool
voor de klant als melkkoe) en een videoscherm met animatie bij hen voor de
deur.
Boeterente en kosten hypotheek
Uit een onderzoek uitgevoerd met hypotheekadviseur IkbenFrits bleek dat
banken te hoge boetes opleggen bij het oversluiten van hypotheken, en dat ze
daarover niet transparant zijn. Ook houden zij zich hierbij niet aan een leidraad
die is opgesteld door de Autoriteit Financiële Markten. Dit heeft geleid tot
Kamervragen. In september lieten we bovendien zien dat je ook voor relatief
kleine wijzigingen in je hypotheek vaak duur advies moet inwinnen, wat soms
onredelijk is. Wij ontvingen hierop veel reacties. Tegen Delta Lloyd zijn we een
juridische procedure gestart.
Waarborgsom energiebedrijven
Op ons in november 2016 gelanceerde meldpunt ‘De Dupe van je Data’ kregen
we meer dan 50 meldingen binnen over energieleveranciers die sommige
klanten hoge waarborgsommen (oplopend tot honderden euro’s) vragen, en
daarover geen of slechte uitleg geven. Wij hebben Nuon en Vandebron hierop
met succes aangesproken. Bij de beoordeling van nieuwe klanten gaan beide
energieaanbieders voortaan de “regioscore” - een score die kredietinformatie
bureaus aan consumenten toekennen op basis van hun postcode - buiten
beschouwing laten. Daarnaast gaan zij nieuwe klanten die een waarborgsom
moeten betalen, daarover beter voorlichten.

Gezondheidswebsites
In het kader van de campagne “Baas over eigen data” onderzochten we in juli
het cookiebeleid van 20 gezondheidswebsites. Ook gingen we na of zij
beschikten over een beveiligde verbinding en of hun privacyverklaring op orde
was. Alle gezondheidssites bleken commerciële cookies te plaatsen zonder
toestemming te vragen, waardoor advertentiebedrijven kunnen meekijken met
het zoekgedrag van de bezoekers. Daarnaast ontbraken privacyverklaringen of
waren ze incompleet. En 6 websites werkten niet met een beveiligde verbinding.
Dankzij deze actie hebben nu al deze websites een beveiligde verbinding en ze
plaatsen nu niet langer commerciële cookies zonder toestemming van de klant.
Jellinek heeft ook zijn privacyverklaring verbeterd.
Sjoemelsoftware
Vorig jaar dienden wij inzake de diesel-sjoemel van Volkswagen een handhavingsverzoek in bij toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). In
november besloot de ACM naar aanleiding hiervan Volkswagen AG de maximale
boete van € 450.000 op te leggen. De ACM deelt onze conclusie dat VW zich
schuldig heeft gemaakt aan misleiding en oneerlijke handelspraktijken. Daarvan
is volgens de ACM onder meer sprake, omdat VW-dieselauto’s met een type EA
189 motor als “milieuvriendelijk” heeft aangeprezen, terwijl de resultaten van
de emissietests met verboden software waren gemanipuleerd. Dit vormt een
belangrijke stap op weg naar civielrechtelijke aansprakelijkheid en naar ons
uiteindelijke doel: een redelijke schadevergoeding voor consumenten.
Garantie
In oktober startten we de nieuwe campagne “Geen Gedoe Garantie”. Het
hoofddoel is dat consumenten hun recht op garantie beter en vaker realiseren.
Dat bewerkstelligen we onder meer door introductie van een “Garantiechecker”,
waarmee consumenten eenvoudig online hun rechten kunnen achterhalen en
naar de winkelier stappen. We vragen consumenten daarnaast om (met name)
positieve ervaringen te melden: “namen” en “famen”. (Web)winkels moeten de
wet kennen, naleven en hun klanten duidelijke informatie bieden. In januari
2018 lanceerden we de “Geen Gedoe Garantie”, waarbij eerst de grote en daarna
kleinere webwinkels zich kunnen aansluiten. De campagne loopt tot maart 2018.
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Ryanair
Luchtvaartmaatschappij Ryanair kondigde medio 2017 plotseling aan een deel
van zijn vluchten te annuleren wegens personele problemen. Ook Nederlandse
consumenten werden hierdoor getroffen. In een nieuwsbericht hebben we
Ryanair beticht van contractbreuk, en geëist dat zij de passagiersrechten
volledig naleven. Via onze Klantenservice stelden we gedupeerden op de hoogte
van hun rechten. Het lijkt er op dat Ryanair hieraan heeft voldaan, daar wij
geen vervolgklachten hebben ontvangen.
Fit For Free
Wij kregen de afgelopen jaren veel klachten over problemen met het opzeggen
van abonnementen bij fitnessketen Fit For Free. Het was onvoldoende duidelijk
dat klanten die het abonnement opzegden, maar de toegangspas niet
inleverden, automatisch verbonden bleven aan een kortingsprogramma
waarvoor Fit For Free € 2,95 per maand incasseerde. Fit For Free gaat nu alle
(oud)klanten terugbetalen, inclusief incassokosten. Ook gaat de keten zich
aansluiten bij de Stichting Geschillencommissies.
Andere consumentenkwesties in 2017 betroffen onder meer foute overboekingen
op betaalrekening (wij eisten succesvol een naam/nummercheck.)
Testactiviteiten
We hadden in 2017 meer dan 55 testdossiers op onze website, van zowel
producten als diensten, zoals autoverzekeringen, hypotheken en mobiele
abonnementen. Deze dossiers worden regelmatig geüpdatet, zodat de
testresultaten actueel blijven. Daarnaast hebben we 17 productgroepen, met
name voeding en persoonlijke verzorgingsproducten, specifiek voor de
Consumentengids getest.

gemiddelde tijd tussen introductie en het tijdstip dat we testresultaten
hebben van wasmachines, wasdrogers en vaatwassers gedaald met 10 weken.
Bij koelkasten was de daling spectaculair. Deden we er in 2016 nog bijna een
jaar na introductie over om de testresultaten te publiceren; in 2017 daalde deze
termijn naar 20 weken.
Natuurlijk blijft de marktdekking ook belangrijk. Het is ons in 2017 gelukt om
meer dan 85% van de top 15 bestverkochte producten te testen (van de
belangrijkste top 15 productdossiers), of er een eerste indruk van te hebben.
Hiertoe was het soms noodzakelijk om veel producten te testen. Zo hebben
we bijvoorbeeld 319 laptops en 182 televisies getest.
Een groot aantal testen en controles is ook op video vastgelegd en gedeeld
via sociale media. We spreken hierdoor een andere doelgroep en generatie
aan met het werk dat we doen. De video’s gingen over onder andere:
		 iPhones
		 elektrische fietswielen
		 wasmachines
		 vleesvervangers
Veel onderzoek met veel goede online content waar we andere doelgroepen
mee aanspreken.

We hebben in 2017 hard gewerkt aan het verkorten van de “doorlooptijd” van
de testen. Met name in de inkoopfase hebben we veel vooruitgang geboekt.
In 2017 hebben we niet afgewacht tot een product goed ging verkopen, maar
hebben we geprobeerd al bij lancering van een product te voorspellen of het
een verkooptopper werd (en dus getest moest worden) of niet. Hierdoor is de
13

Advies en consumentencontacten
De afdeling Klantenservice heeft in 2017 zo’n 370.000 klantcontacten gehad
over bijvoorbeeld inloggen, facturen en adresgegevens. De gemiddelde
klanttevredenheid over onze dienstverlening werd gewaardeerd met een 8,4 als
rapportcijfer en kreeg een ‘Net Promoter Score’ (NPS) van 27. De NPS peilt bij
respondenten in welke mate hij/zij de geboden dienstverlening zou aanbevelen.
Er kan geantwoord worden op een schaal van 0 tot 10. Promoters geven een
9 of 10, passief tevreden klanten een 7 of 8 en criticasters een score van 0 tot 6.
De NPS is het verschil tussen de percentages voor promoters en criticasters.
Met verschillende acties hebben we onnodige klantcontacten teruggebracht en
klachten kunnen reduceren. In 2017 hebben we hierdoor circa 5.000 klachten
minder ontvangen dan in 2016, toen waren dat er ruim 12.000.

Kwantitatieve resultaten vanuit gevoerde Acties en Campagnes:
Resultaat 2017

Resultaat 2016

31

37

94%

-

234.721

149.939

1.298.172

1.845.127

Landelijke TV

78

114

Landelijke radio

90

156

582

627

Online nieuwsmedia

22.691

31.529

Het aantal actieve gebruikers dat bij ons geregistreerd staat nam van circa
1,4 mln. registraties met 100.000 toe naar ruim 1,5 mln. geregistreerde actieve
gebruikers.

Bereik (social media)

12,6 mln.

25,4 mln.

Ontwikkelingen website
Ook voor de website heeft de NPS zich in 2017 positief ontwikkeld. In 2017 steeg
het bezoek aan de site met bijna 3% en kwam daarmee uit op 35,1 mln.
bezoeken aan de site. Ook de tevredenheid van de bezoekers steeg van een
gemiddelde NPS van 11,5 vorig jaar naar gemiddeld 16,2 in 2017. In Nederland is,
gelet op onze 6-jes en 7-jes cultuur een NPS van boven 0 goed te noemen. In
2017 zagen we een mooie ontwikkeling die ons veel vertrouwen geeft voor de
toekomst. De stijging van de tevredenheid in 2017 werd met name veroorzaakt
door sterke stijgingen in oktober, november en december. In deze laatste drie
maanden van 2017 lagen de tevredenheidsscores rond de 25.

Tabel 1 | Kwantitatieve resultaten

Het geven van volledig, juist en passend advies aan onze klanten is één van
onze belangrijkste pijlers. Onze deskundige adviseurs hebben zo’n 73.000
contactmomenten gehad. Er is advies gegeven over financiële producten
en diensten, maar bij het merendeel van de vragen is er hulp geboden bij
consumentenrecht kwesties over aankoop, garantie en voorwaarden.
Het advies werd gewaardeerd met een 8,4 en met een NPS van 30.

Aantal acties
Succesvol opgeloste acties (%)
Aantal deelnemers
Bezoek website

Landelijke dagbladen

14

15

KENGETALLEN 2017

Bedrijfsopbrengsten (x 1.000 euro)

50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
2017

2016

2015

2014

2013

2012

2015

2014

2013

2012

Bedrijfsresultaat (x 1.000 euro)

1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
-200
-400
-600

2017

2016

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Bedrijfsopbrengsten

43.299

44.879

42.126

40.887

39.497

37.678

Bedrijfslasten

42.030

44.511

41.577

40.294

39.760

38.011

1.269

368

549

593

-263

-333

4

23

85

133

164

350

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

1.273

391

634

726

-99

17

% Bedrijfsresultaat/ opbrengsten
Belastingen

2,94
-357

0,87
-80

1,51
-128

1,78
-165

-0,25
-17

-0,05
-24

Resultaat uit gewonen bedrijfsuitoefening na belastingen

916

311

506

561

-116

-7

(in duizenden euro’s)

Bedrijfresultaat
Uitkomst financiële baten en lasten

Buitengewonen baten/lasten

-6

-43

7

10

-35

0

922

268

513

571

-151

-7

Liquide middelen per 31/12

10.197

5.232

21.821

20.636

21.106

20.405

Eigen vermogen per 31/12

11.737

10.815

10.547

10.035

9.464

9.616

Resultaat na belasting

Aantal personeelsleden (gemiddeld in fte’s)

220
210
200
190
180
170
160

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2013

2012

% Eigen vermogen /
balanstotaal

50

48

30

30

27

27

Voorzieningen per 31/12

359

517

290

406

657

747

Aantal personeelsleden
(gemiddeld in fte’s)

212

214

207

200

189

183

Ziekte verzuim

3,5

3,9

3,3

3,1

2,1

2,3

% Verloop personeel

12,1

8,6

9,2

8,2

7,8

10,1

Aantal leden per 1 januari van het
volgende boekjaar

446.767

472.035

486.403

491.005

486.491

472.714

Aantal abonnementen

505.334

606.282

624.762

634.563

631.848

623.225

7,74

7,73

7,67

7,72

7,69

7,62

Waardering Consumentengids

Aantal leden per 1 januari volgend boekjaar

550.000
520.000
490.000
460.000
430.000
400.000

2017

2016

2015

2014

18

Financiën en Ledenontwikkeling
We hebben 2017 afgesloten met een goed resultaat voor belasting van
€ 1.273.000,- De omzet bedroeg € 43.299.000 (inclusief financieel resultaat en
bijzondere baten). De kosten bedroegen € 42.030.000. Binnen de omzet nam het
leden gerelateerde aandeel verder af. De overige services zoals de energiecollectieven, predicaten- en boekenverkoop deden het minder goed dan gehoopt.
Ledenontwikkeling
In het afgelopen jaar wierven we nieuwe leden met vijf Minigidsen over
verschillende onderwerpen: belastingaangifte, vitaminen, schenken, veilig
online en zorgverzekeringen. Daarnaast is ook de Gezondgids-pocketversie ‘Aan
Tafel’ ingezet voor het aantrekken van nieuwe leden en is een groot deel van de
nieuwe leden geworven door het inzetten van Search Engine Advertising. In 2017
hebben we meer gebruik gemaakt van werving via Facebook en Search Engine
Optimization. Hiermee proberen we meer op de kracht van onze content te
werven. De totale instroom bedroeg in 2017 85.496 en de uitstroom was 110.764
Het aantal leden is in 2017 gedaald van 472.035 per 1 januari, naar 446.767 op
31 december 2017. Hierdoor is 2017 afgesloten met een krimp van 25.268 leden
ten opzichte van het voorgaande jaar.
Abonnementen
In 2017 is de abonnementenstand van de vier special interest-tijdschriften
(Geldgids, Digitaalgids, Gezondgids en Reisgids) met 10% gedaald ten opzichte
van 2016. Deze daling is 3% hoger dan in het voorgaande jaar. De oplagen van
de Reisgids en de Gezondgids daalden met 11%, die van de Geldgids en
Digitaalgids met respectievelijk 10% en 8%. In totaal hebben we 72.015 nieuwe
abonnees geworven, dit was minder dan verwacht. Per saldo hebben 19.477
mensen meer hun abonnement opgezegd.

Dit was nagenoeg volgens verwachting. De krimp kwam overeen met de trend
in de tijdschriftenmarkt.
Veruit de meeste aanwas kwam van leden die gratis minigidsen en de miniversie
van de Gezondgids bestelden. De campagnes rondom Geld en Gezondheid
hebben ook bijgedragen aan een substantieel deel van de aanwas.
Omzet en resultaat van de tijdschriften bleven echter stabiel als gevolg van
een aantal prijsstijgingen en kostenreducties.
Losse testrapporten
Sinds 2017 bieden we niet alleen meer online testinformatie aan die alleen
toegankelijk is voor leden. Zowel leden als niet-leden kunnen nu ook tegen
éénmalige betaling een los testrapport afnemen van één specifiek product.
We hebben 22 testrapporten waarin staat waar je allemaal op moet letten bij
de aanschaf van dit product, testresultaten inclusief beste koop en beste uit
de test en conclusies. Dit product sluit heel goed aan bij de behoefte van
consumenten. In 2017 hebben we 3.000 testrapporten verkocht waarbij veruit
het meeste behoefte was aan het rapport over matrassen, gevolgd door
elektrische fietsen en laptops.
Boeken
De omzet van door de Consumentenbond uitgegeven boeken groeide in 2017
licht. Het best verkocht was het boek Windows 10 tips & trucs. Maar ook met de
titels Belastinggids 2017 en Mijn labwaarden konden we veel leden van dienst
zijn. 10% van de verkochte boeken waren e-books; in 2016 was dat nog 9%.
Digitale publicaties
Om voorbereid te zijn op een toekomst waarin digitaal lezen een steeds grotere
plek gaat innemen, hebben we in 2017 ook weer een aantal digitale publicaties
uitgegeven op het gebied van reizen, gezondheid, klussen in huis en scheiden.
De omzet hiervan is nog gering.
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Services
Buiten de Autoverzekeringvergelijker en de Energieveiling lieten alle financiële
overstapdiensten een groei zien ten opzichte van 2016. De Energievergelijker
maakte vorig jaar een behoorlijke groei door en eindigde ruim 39% hoger qua
omzet dan in 2016. Het Energiecollectief liet in 2017 voor het eerst een daling in
omzet en overstappers zien. Belangrijkste oorzaak is het grote aandeel van
herhaaloverstappers binnen de deelnemende consumenten. Energieleveranciers
zullen veel moeite moeten doen om deze klanten binnen te houden na een jaar
en dit maakt een grote investering voor hen dan ook minder aantrekkelijk om
het Energiecollectief te winnen.
Van alle mensen die onze Zorgvergelijker gebruikten, stapten er in het zorgseizoen 20.000 met de Zorgvergelijker over naar een andere zorgverzekering,
iets meer dan het voorgaande jaar. Dit in tegenstelling tot de markt, die een
daling liet zien.
Onze financiële vergelijkers op het gebied van rechtsbijstand-, aansprakelijkheids-, reis- en woonverzekeringen zijn in omzet gegroeid met 9%. De omzet uit
de autoverzekeringvergelijker is met 20% gedaald. De belangrijkste reden lag in
het feit dat een grote verzekeraar is overgestapt naar een andere servicepartij
waarmee tarieven voor internetvergelijkers worden bepaald. Vanwege deze
overstap waren producten van de verzekeraar vanaf augustus niet meer
afsluitbaar. In het laatste kwartaal is druk gezocht naar mogelijke oplossingen.
Deze is gevonden en wordt geïmplementeerd. De Vlucht Claim Service, die
consumenten helpt bij het krijgen van financiële compensatie bij een vertraagde
vlucht, groeide met 9% in uitbetaalde claims.

Huisbaasje
Vanaf oktober boden we een nieuwe energiedienst aan: Huisbaasje.
Huisbaasje bestaat uit een meet-set en een app waarmee consumenten meer
inzicht krijgen in hun energieverbruik en ontdekken welke mogelijkheden er zijn
om op te besparen op energiekosten. En als het contract met de leverancier
afloopt krijgt de gebruiker advies en de mogelijkheid om direct over te stappen
om ook op die manier geld te besparen. Inmiddels zijn de eerste 1.000
Huisbaasjes verkocht.
Autolease-collectief
Vanaf eind november konden mensen zich aanmelden voor ons nieuwe
autolease-collectief. Alleen leasemaatschappijen die voldoen aan alle door de
Consumentenbond opgestelde criteria mogen meedoen aan de veiling. De
voorwaarden van het leasecontract zijn gecheckt door de Consumentenbond
en de auto’s worden tegen een eerlijke prijs aangeboden. Eind 2017 hebben
751 mensen een aanvraag voor een leasecontract ingediend, waarvan er 160
nog in 2017 een contract hebben ondertekend. Dit collectief is gesloten op
5 februari 2018.

De Alles-in-1 vergelijker (Triple Play vergelijker) liet na een ingrijpende optimalisatie
ook een forse groei zien. De omzet in 2017 verdrievoudigde ten opzichte van het
jaar ervoor.

20

21

22

Bestuur en Governance bij de Consumentenbond
De Consumentenbond is opgericht in 1953 en is een vereniging van individuele
leden (lees: consumenten). De vereniging is georganiseerd via het Raad-vanToezicht-model. De spelregels van de vereniging zijn vastgelegd in de statuten.
De statuten ontwikkelen zich mee met maatschappelijke veranderingen en zijn
in 2018 gewijzigd.
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 jaarverslag, de jaarrekening
en het accountantsverslag vastgesteld. Ook werd het verantwoordingsverslag van
de Raad van Toezicht besproken. In het najaar werden de meerjarenraming
2018-2020 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 lag in handen van
de Bondsraadscommissie. Ook in 2017 vonden er verschillende discussiebijeenkomsten plaats, waar de leden van de Bondsraad over uiteenlopende
onderwerpen van gedachten konden wisselen. Verder zijn er in 2017 drie
buitengewone vergaderingen georganiseerd waarbij ook leden van de Raad van
Toezicht aanwezig waren. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd
door de Bondsraad. De Raad houdt toezicht op (het beleid) van de directie, de
uitvoering van de strategie door het bureau en het goed functioneren van de
organisatie. De Raad van Toezicht vervult tevens de rol van werkgever van de
directie en als diens adviseur.
De samenstelling van de Raad van Toezicht was in het verslagjaar als volgt:
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
				
Leden:		
				
				
				
				
				

Pieter Broertjes
Jozien Bensing (tot november 2017)
Guusje ter Horst (vanaf november 2017, daarvoor lid R.v.T.)
Marco Loos
Jim Stolze
Raoul Teeuwen
Paul Molenaar (tot april 2017)
Mieke Pigeaud (vanaf november 2017)
Marieke Cambeen (vanaf november 2017)

De Raad van Toezicht kwam in 2017 viermaal bij elkaar. Vanwege weer
omstandigheden werd de vergadering van december verplaatst naar januari
2018. Naast de reguliere onderwerpen die goedgekeurd dienen te worden (zoals
de meerjarenraming, tarieven, begroting en de jaarrekening), besprak de Raad
van Toezicht een breed scala aan inhoudelijke onderwerpen. Gedurende 2017
heeft een aantal medewerkers van het bureau voor de Raad van Toezicht
presentaties gehouden. Hierin werd dieper ingegaan op inhoudelijke
ontwikkelingen binnen de Consumentenbond. De Raad van Toezicht heeft
bewust voor deze lijn gekozen. Op deze wijze wil ze de binding met en de
voeding uit de Consumentenbond verder verbeteren. In 2017 zijn onder andere
presentaties gegeven over de wijze waarop de Consumentenbond thematisch
werkt en heeft Advieskeuze een toelichting gegeven op haar dienstverlening.
De leden van de Raad van Toezicht vervulden naast hun werkzaamheden voor
de Consumentenbond ook andere (neven) functies. Op het bureau van 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 2017
respectievelijk € 15.259 (voorzitter), € 12.208 (vicevoorzitter) en € 9.268 (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
betreffend onderdeel van een vergadering dan wel zal terugtreden uit de Raad.
Deze situatie heeft zich in 2017 voorgedaan. Doordat de heer Molenaar medeeigenaar werd van de vergelijkingssite Kieskeurig.nl, is in goed onderling
overleg besloten dat de heer Molenaar vervroegd uit de Raad zou treden.
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 het binnen- en buitenland.
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De regels voor het functioneren van de directie zijn vastgelegd in het directie
reglement. 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. Per kwartaal wordt
de voorzitter van de Raad van Toezicht geïnformeerd over de aard en omvang
van de declaraties.
Salaris Directie (in euro)
Vast salaris
Pensioenlasten
Sociale lasten
Totaal

2017

185.000
19.000
9.000
213.000

2016

179.000
19.000
8.000
206.000

Aan de directie zijn in het verslagjaar geen voorschottenleningen of garanties
verstrekt. De directeur bekleedde in 2017 een aantal onbezoldigde functies
namens de Consumentenbond:
• Lid van bestuur van het Anne Fransen Fonds;
• Lid van bestuur van de Stichting Reclame Code (tot en met 12 december 2017);
• 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.
In 2017 behartigde de Consumentenbond de belangen van de consument 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 consumenten
organisaties uit meer dan 30 Europese landen.
Gerjan Huis in ’t Veld werd in mei 2017 voor een periode van vier jaar gekozen
tot vicevoorzitter van de Beuc, en lid van het bestuur (Executive).
• ECCG. Samen met enkele nationale organisaties namen we in 2017 deel aan
de European Consultative Consumer Group, het consumentenplatform van de
Europese Commissie.
• TACD. In maart 2017 vond in Washington de jaarlijkse bijeenkomst plaats van
de Trans Atlantic Consumer Dialogue, waar het vooral ging over (vastgelopen)
vrijhandelsverdragen.
• CI. Consumers International vormt de mondiale koepel van enkele honderden
consumentenorganisaties. Bart Combée was in 2017 president.
• ICRT. International Consumer Research & Testing is het wereldwijde
samenwerkingsverband voor tests van de consumentenorganisaties. Bart
Combée was in 2017 bestuurslid.
Raad van Toezicht: Nevenfuncties en rooster van aftreden.
De leden van de Raad van Toezicht van de Consumentenbond geven neven
functies die zij bekleden op. Per 31 december 2017 werden door de leden de
volgende nevenfuncties bekleed:
PIETER BROERTJES
Hoofdfunctie:
• Burgemeester van de Gemeente Hilversum
Nevenfuncties:
• Voorzitter Raad van Toezicht Film Festival Rotterdam (IFFR)
• Voorzitter Redactieraad One World
• Lid EBU (Economic Board Utrecht)
• Lid EBA (Economic Board Amsterdam) (MRA)
• Lid Muiderkring
• Lid Bestuur Stichting Tijdschrift voor de Politie
• Lid Redactieraad VNG-tijdschrift
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GUUSJE TER HORST
Hoofdfunctie:
• Voorzitter Bestuur Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
Nevenfuncties:
• Voorzitter Raad van Toezicht Beeld en Geluid
• Lid Raad van Toezicht Amsterdamse Hogeschool voor de Kunst
• Lid Raad van Commissarissen Shell Nederland
• Vicevoorzitter Raad van Commissarissen Woningstichting De Key
• Incidenteel adviseur Hague Corporate Affairs
MARCO LOOS
Hoofdfunctie:
• Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder Europees Consumentenrecht,
Universiteit van Amsterdam, met diverse daaraan gekoppelde universitaire en
facultaire taken en verantwoordelijkheden in zowel bachelor- als masterfase,
onder andere in de vakken Contractenrecht en Consumentenrecht
Nevenfuncties:
• Bestuurslid International Association for Consumer Law
• Lid College van Deskundigen Centraal Bureau Fondsenwerving
• Lid adviesraad Zeitschrift fur Europaisches Unternehmens- und
Verbraucherrecht
• Lid redactie Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken
• Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
• Adviseur Autoriteit Consument & Markt/consumentenprogramma’s /
consumentenorganisaties
• Voorzitter Offerhauskring (in opheffing)
• Bestuurslid Stichting Beroepsopleiding Advocatuur

JIM STOLZE
Hoofdfuncties:
• Bestuurslid Nationaal Comité 4 en 5 mei
• Oprichter bedrijf Aigency
• Eigenaar Interjim Consultancy
Nevenfuncties:
• 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
MIEKE PIGEAUD-WIJDEVELD
• Directeur-eigenaar van Pi Control
• Lid ledenraad Vereniging Achmea
• Consultant Accent Organisatie Advies
• Consultant Kuiper en van de Kieft
• Docent Wagner Group
• Adviseur MKB Doorgaan
• Adviseur EIT Health
MARIEKE CAMBEEN
Hoofdfunctie:
• Managing director Springer Media B.V.
Nevenfunctie:
• Lid van de Raad van Toezicht (tevens vicevoorzitter)
van ROC Mondriaan in Den Haag
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Rooster van aftreden van de leden van de Raad van Toezicht
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 (herkiesbaar)

Vertrouwenspersonen
De nieuwe vertrouwenspersonen zijn nu ongeveer anderhalf jaar in functie. De
overgang naar een bijna volledig nieuw team van vertrouwenspersonen is goed
verlopen. De samenwerking en afspraken tussen de vertrouwenspersonen en de
mentor verlopen zoals gewenst. Waarbij goed gebruik wordt gemaakt van
elkaars expertise en ervaring.
De vertrouwenspersonen hebben in 2017 14 gesprekken gevoerd met in totaal
9 personen. De belangrijkste aanleidingen waren gelijk het voorgaande jaar
deels gesprekken in de plannings-, voortgangs- en beoordelingscyclus en deels
gesprekken vanuit een gevoel niet rechtvaardig behandeld te worden door
collega en/of direct leidinggevende.
Medezeggenschap
De Ondernemingsraad overlegde maandelijks met de Directie en de manager
P&O. Belangrijke onderwerpen in 2017 waren:
• Huisvesting: de verbouwing van de begane grond en het ontwikkelen van een
nieuw werkplekconcept;
• De inrichting van het nieuwe functiehuis;
• Instemmingsverzoeken aangaande: tijdschrijven afdeling M&BD, nieuw
personeel informatie systeem, integriteitscode, klokkenluidersregeling,
RI&E en de bedrijfseigen regeling;
• Adviesaanvraag herstructureringen van de afdelingen Online en Marketing.

Risicobeheer
Risicobeheer staat permanent hoog op de agenda bij de Consumentenbond.
Naast de reguliere, jaarlijkse inventarisatie van mogelijke financiële risico’s en
mogelijkheden, is een aantal aanvullende acties op dit terrein uitgevoerd. In de
eerste plaats heeft de Directie, samen met de Bondsraad en de Raad van
Toezicht, gekeken naar de gewenste omvang van het eigen vermogen. Dit in het
licht van een veranderende Consumentenbond, qua operatie, bedrijfsvoering en
risicoprofiel. Maar ook bestaande risico’s uit bijvoorbeeld calamiteiten en
aansprakelijkheden zijn hierin meegenomen. Dit nieuwe uitgangspunt is in de
Bondsraad vastgesteld.
Naast deze aanpassing is er in 2017 ook een extern onderzoek uitgevoerd naar
de onafhankelijkheid van de Consumentenbond. Periodiek laat de directie een
onderzoek doen naar de werkwijzen, processen en beleving van de medewerkers
inzake de kernwaarde onafhankelijkheid. Er is onderzocht welke structuren er
binnen de Consumentenbond zijn om onafhankelijk opereren maximaal te
garanderen. Ook is navraag gedaan bij medewerkers hoe er met onafhankelijk
heid wordt omgegaan en of zij risico’s of belemmeringen zien. De onderzoekers
hadden enkele jaren geleden een nulmeting verricht. Vastgesteld kon worden
dat de Consumentenbond zich verder heeft ontwikkeld op dit terrein. We
presteren op dit vlak, volgens de onderzoekers, bovengemiddeld. Zaak is dit
hoge niveau vast te houden en daar waar nodig / mogelijk verder te verbeteren.
Conform richtlijnen die met de Raad van Toezicht zijn overeengekomen, zijn
liquide middelen ondergebracht bij Nederlandse financiële instellingen met de
hoogste financiële waardering.
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Kerngetallen
Gemiddeld aantal medewerkers

256,00

Parttimers

77,25%

Gemiddeld aantal fte’s

211,72

Ziekteverzuim

3,45%

Meldingsfrequentie ziekteverzuim

1,36

Verloop

12,15%

Verhouding man/vrouw

41/59

Percentage opleidingsbudget t.o.v. loonsom

2,07%

CAO verhoging per 1 juni 2017

1,30%

Personeelsverloop
Aantal medewerkers op
31 december 2016

aantal

fte

261

217,7

Instroom

25

Uitstroom

49

Aantal medewerkers op
31 december 2017

237

216,2

Uitstroom
Totaal Uitstroom

49

Contract voor bepaalde tijd

13

Contract voor onbepaalde tijd

18

Pensioen

2

Initiatief Consumentenbond bij vast dvb

8

Zelf ontslag met vast dvb

7

Overleden

1

Doorstroom

Aantal medewerkers naar andere functie

6

Stagiaires

Aantal stagiaires/afstudeerders

3

Personeel en Organisatie
Per 31-12-2017 kende de Consumentenbond de onderstaande organisatiestructuur

Bondsraad

Raad van Toezicht

Directie
Bart Combée

Personeel & Organisatie

Financiën, Faciliteiten & informatievoorziening

Marketing & Business Development

Bestuurs Ondersteuning

Kirsten Kolkman

Koos van Brecht

Koos Block

Issam el Ousrouti

Content, Media & Advies

Acties & Campagnes

John Visser

Gerjan Huis in’t Veld

ICT

Content & Media Support

Ron Visser

Petra van der Aa

Contentunit

Wonen & Leven

Contentunit
Geld, Zorg & Recht

Tineke van Eerden

Ramon Boender

Berit Sluyters

Contentunit

Digitaal

Online

Publicaties

Service & Advies

Richard Uijl

Dieneke Hengeveld

Henk de Torbal

Woordvoering

Acties & Campagnes
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Overzicht Bondsraad, Ereleden, Raad van Toezicht en Directie
Bondsraad
De heer P.J. van Antwerpen (tot 17-03-2017)
De heer Z.J.J. van Asch van Wijck
De heer N.A. Boedhoe
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 S. Gutierrez Baelemans (tot 23-06-2017)
De heer K.R. Ho Ten Soeng
Mevrouw M. Huibers
Mevrouw I.C. Jager-de Vries
De heer A.B. Jamry
Mevrouw M.G.F. Jeanson-Banning (tot 19-06-2017)
Mevrouw C.M. Jeninga-Hollemans
Mevrouw E. de Jong
De heer B.F. Kerseboom (tot 13-01-2017)
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
De heer H.E.J.M. Meuwissen
De heer F. Mink
De heer F.H.J. Moorman
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
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
De heer C. van Lookeren Campagne († 7-02-2017)
Mevrouw E.J. Sevenhuijsen-Hoogewooning
Mevrouw A. Speelpenning
De heer F.H.H. Winter (†16-08-2017)
Raad van Toezicht
De heer P.I. Broertjes (voorzitter)
Mevrouw J.M. Bensing (tot 5-11-2017)
Mevrouw M. Cambeen (vanaf 5-11-2017)
De heer P. Molenaar (tot 10-04-2017)
Mevrouw G. ter Horst
De heer M.B.M. Loos
Mevrouw M.E.T. Pigeaud-Wijdeveld (vanaf 5-11-2017)
De heer J. Stolze
De heer R. Teeuwen
Directie
De heer B.R. Combée (algemeen directeur)
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7.1 Geconsolideerde jaarrekening
7.1.1 G
 econsolideerde balans per 31 december 2017
(in duizenden euro’s) Vóór resultaatbestemming

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouw en terrein
Overige vaste bedrijfsmiddelen
Activa in uitvoering

7.4.1

2016

1.566

1.758

7.4.2
5.396
1.178
128

Financiële vaste activa
Vordering latente belasting

7.4.3

Vlottende activa
Voorraden

7.4.4

Vorderingen
Debiteuren
Vorderingen op participanten
Belastingen en sociale premies
Overige vorderingen
Overlopende activa

7.4.5

Liquide middelen

7.4.6

Totaal activa

2017

284

6.702

284

5.761
1.401
223

315

24

1.406
0
261
1.903
910

4.480

7.385

315

20

2.136
8
349
2.674
2.666

7.833

10.197

5.232

23.253

22.543

Passiva
Eigen vermogen

7.4.7

Aandeel derden in resultaat
Voorzieningen
60-plusregeling
Schuld latente belasting
Reorganisatie

7.4.8

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Schulden aan participanten
Belastingen en sociale premies
Vooruit ontvangen contributies
Overige schulden en overlopende passiva

7.4.9

Totaal passiva

4
200
155

3.083
0
1.030
3.789
3.201

2017

2016

11.736

10.815

55

61

359

11.103

23.253

11
306
200

2.351
63
995
3.945
3.796

517

11.150

22.543
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7.1.2 G
 econsolideerde staat van baten en lasten over 2017
(in duizenden euro’s)

2017

2016

36.567
159
6.573

36.873
358
7.648

43.299

44.879

22.678
745
235
832
17.540

22.216
338
0
1.574
20.391

42.030

44.519

1.269

360

0
4

8
23

1.273

391

-357

-80

916

311

Resultaat aandeel derden

6

-43

Resultaat na belastingen

922

268

Contributie
Activiteiten voor derden
Opbrengsten uit services en overstapdiensten en overig

7.5.1
7.5.2
7.5.3

Som der bedrijfsopbrengsten
Personeelskosten
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Bijzondere waardevermindering immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

7.5.4
7.4.1
7.4.1
7.4.2
7.5.5

Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat
Bijzondere waardeverandering Advieskeuze.nl
Rentebaten

7.5.6

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Belastingen
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

7.5.7

7.1.3 G
 econsolideerd kasstroomoverzicht over 2017
(in duizenden euro’s)

2017
Resultaat na belastingen
Gecorrigeerd voor:
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
Mutatie voorzieningen
Mutatie werkkapitaal:
Voorraden
Vorderingen
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Latente belastingen

922
1.811
-158

1.912
227

7.4.4
7.4.5
7.4.9
7.4.3

-5
3.383
-47
0

-5
-3.179
-13.145
23
4.984

7.4.1
7.4.2

-788
-147

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-14.167

-1.352
-1.399
-935

Mutatie aandeel derden

-6

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
Liquide middelen 1 januari
Liquide middelen 31 december
Mutatie

268

7.4.1/7.4.2
7.4.8

Kasstroom uit operationele activiteiten
Investeringen in:
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

2016

7.4.6

-2.751
61

-6

61

4.965

-16.589

5.232
10.197
4.965

21.821
5.232
-16.589
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7.2 Waarderingsgrondslagen
Missie en identiteit van de Consumentenbond
Wij zijn van en voor consumenten. Samen zorgen we dat consumenten vinden
wat ze zoeken en krijgen waar ze recht op hebben. En we maken markten eerlijk
en veilig. Zonder winstoogmerk.
Algemeen
De Consumentenbond, gevestigd op het Enthovenplein 1 in Den Haag, KvKnummer 40409495, gaat bij het opstellen van zijn (geconsolideerde) jaarrekening
uit van de wettelijke bepalingen voor jaarrekeningen, zoals vastgelegd in Titel
9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor
de Jaarverslaggeving. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van de activa en
passiva en de resultaatbepalingen zijn gebaseerd op historische kosten.
Toelichting op geconsolideerde jaarrekening
In de consolidatie worden de financiële gegevens opgenomen van de
Consumentenbond samen met zijn groepsmaatschappijen en andere
rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap kan uitoefenen of
waarover zij de centrale leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin de Consumentenbond direct of indirect overheersende
zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de
stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten
kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële
stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.
De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop de
Consumentenbond een overheersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover
zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie betrokken. De
maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie
opgenomen tot het moment dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt
plaats op het moment dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen.
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en

schulden tussen groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie
opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de resultaten niet
door transacties met derden buiten de Groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde
verliezen op intercompany-transacties worden ook geëlimineerd tenzij er sprake
is van een bijzondere waardevermindering. Waarderingsgrondslagen van
groepsmaatschappijen zijn waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij
de geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep.
De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn:
1 Consumentenbond (100%)
2 Consumentenbond Holding B.V. (100%)
3 Consumentenbond Participatie I B.V. (100%)
4 Advieskeuze.nl (52%)
Vergelijking voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt
en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen,
geldmiddelen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële
instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen
(geamortiseerde) kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode.
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Omrekening vreemde valuta
De uit transacties in vreemde valuta voortvloeiende kosten en opbrengsten of
vorderingen en schulden rekenen we om tegen de koers per transactie- of
balansdatum. Koersverschillen brengen we ten gunste respectievelijk ten laste
van de staat van baten en lasten onder de financiële baten of lasten.
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder
aftrek van afschrijvingen. Er wordt rekening gehouden met bijzondere
waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van
de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort) hoger is dan de
realiseerbare waarde ervan. 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.
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus
bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.
De posten Bedrijfsgebouw en Terrein hebben betrekking op het kantoorpand
dat we eind 1995 in gebruik namen. Het gebouw schrijven we af in dertig jaar.
De grond is verkregen in eeuwigdurende erfpacht. Hierover schrijven we niet af.
De onder Overige vaste bedrijfsmiddelen opgenomen machines, auto’s,
inventarissen en computerapparatuur zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen

verminderd met lineaire afschrijvingen. De afschrijvingstermijnen variëren van
drie tot dertig jaar, afhankelijk van de economische gebruiksduur.
Gekochte computerprogrammatuur is opgenomen tegen verkrijgingsprijzen.
De afschrijvingstermijn van computerprogrammatuur bedraagt drie of vijf
jaar, afhankelijk van de economische gebruiksduur. Vaste activa met een
verkrijgingsprijs lager dan € 1.000 worden direct ten laste van het resultaat
gebracht. Activa in uitvoering worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en
hierop wordt in het lopend boekjaar niet afgeschreven.

Materieel vast actief

Waarderingsgrondslag

Afschrijvingstermijn

Terrein

Historische kostprijs
van de investering

Geen

Bedrijfsgebouw

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

30 jaar

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Verkrijgingsprijzen
minus lineaire
afschrijving

3 tot 30 jaar, afhankelijk
van de economische
gebruiksduur

Computerprogrammatuur

Verkrijgingsprijzen
minus lineaire
afschrijvingen

3 of 5 jaar, afhankelijk
van de economische
gebruiksduur
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Financiële vaste activa - Deelnemingen
Deelnemingen waarbij we invloed van betekenis op het zakelijke en financiële
beleid kunnen uitoefenen, waarderen we volgens de vermogensmutatie
methode op basis van de nettovermogenswaarde.
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële
waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie.
Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast die gelden voor
deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.
Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de
deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het
door de deelneming behaalde resultaat.
Deelnemingen waarbij we geen invloed van betekenis hebben, waarderen we op
de verkrijgingsprijs of duurzame lagere bedrijfswaarde. Wanneer 20% of meer
van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er
invloed van betekenis is. Indien de waardering van een deelneming volgens de
nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd.
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend,
worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Latente belastingen
Latente belastingvorderingen worden opgenomen voor verrekenbare fiscale
verliezen en voor verrekenbare tijdelijke verschillen tussen de waarde van de
activa en passiva volgens fiscale voorschriften enerzijds en de in deze jaarrekening
gevolgde waarderingsgrondslagen anderzijds, met dien verstande dat latente
belastingvorderingen alleen worden opgenomen voor zover het waarschijnlijk is
dat er toekomstige fiscale winst zal zijn waarmee de tijdelijke verschillen
kunnen worden verrekend en verliezen kunnen worden gecompenseerd.
De berekening van de latente belastingvorderingen geschiedt tegen de op het
einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende
jaren geldende tarieven, voor zover deze al bij wet zijn vastgesteld.
Latente belastingvorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde.

Bijzondere waardevermindering of vervreemding van vaste activa
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere
waardeverminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen
die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal
worden.
De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door
de boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde
van de toekomstige nettokasstromen die het actief naar verwachting zal
genereren. Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte
contante waarde van de toekomstige nettokasstroom, worden bijzondere
waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en
de realiseerbare waarde. Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd
tegen boekwaarde of lagere actuele waarde, onder aftrek van verkoopkosten.
De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat
een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.
Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van
het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor
het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de
kasstroom genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Voorraden
De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen
onder toepassing van de FIFO-methode (‘first in, first out’) of lagere
opbrengstwaarde, waarbij we rekening houden met afwaardering wegens
incourantheid.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde,
inclusief de transactiekosten. Na eerste verwerking worden vorderingen
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd
korter dan twaalf maanden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorzieningen
Voorzieningen nemen we op wanneer sprake is van een in rechte afdwingbare
of feitelijke verplichting als gevolg van een gebeurtenis in het verleden en het
waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van
middelen nodig is waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen.
Voorziening 60-plusregeling
De voorziening 60-plusregeling wordt gevormd voor op balansdatum bestaande
verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen en die dekking geeft in de
kosten die voortkomen uit werktijdverkorting voor personeelsleden in de
daartoe gerechtigde leeftijd. Deze regeling is vanaf 1 januari 2013 verdwenen.
Voor de deelnemers die per 1 januari 2012 gebruik maken van deze regeling,
zullen deze rechten behouden blijven tot aan pensioendatum.
Overige activa
Overige activa worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsof 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.

Overige passiva
Verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsof vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderings
grondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de
balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Operationele leasing
Bij de vennootschap kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel
van de voor- en nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de
vennootschap ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele
leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening
houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt
in de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.
Pensioenregeling
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is
aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies.
Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan,
wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds
betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende
actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het
fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Verder
wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele
verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het
waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom
van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouw
baar 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.
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Het risico van de (beschikbare premie) pensioenregeling ligt volledig bij de
deelnemers. Op de pensioenen is een voorwaardelijke indexatie van toepassing.
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.

7.3 Resultaatbepalingsgrondslagen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. Baten en
lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Onder de
baten vallen de op het jaar betrekking hebbende contributieontvangsten en de
in het jaar geleverde goederen en diensten. We bepalen de lasten, en houden
hierbij rekening met de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Opbrengstverantwoording
Omzet wordt alleen verantwoord als er een redelijke zekerheid bestaat dat
toekomstige voordelen naar de Consumentenbond zullen toevloeien en dat
deze voordelen betrouwbaar kunnen worden geschat. Verantwoording van
opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in
verhouding tot de in totaal te verrichten diensten. Een uitzondering betreft de
verkoop van licenties, waarbij afnemers tijdelijk gebruik kunnen maken van een
uitgegeven predicaat. Deze opbrengst wordt in de opbrengst verantwoord op
moment van facturatie.
Periodiek betaalbare beloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden
verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan
werknemers.

Overheidsvergoedingen
Overheidsvergoedingen worden aanvankelijk in de balans opgenomen als
vooruit ontvangen bedragen. Zodra er redelijke zekerheid bestaat dat de
Consumentenbond zal voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden worden
de opbrengsten verantwoord. Vergoedingen ter compensatie van door de
Consumentenbond gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in
de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als die waarin de
kosten worden gemaakt.
Belastingen
De Consumentenbond valt met al zijn activiteiten onder de heffing van de
vennootschapsbelasting. De belasting over het resultaat wordt berekend over
het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening
houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande
boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en
vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.
Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente
belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen
in het te hanteren belastingtarief.
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend
met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Resultaat deelnemingen (gewaardeerd op netto-vermogenswaarde)
Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds
de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de
deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan consumentenbond
Holding B.V. wordt toegerekend.
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7.4 Toelichting op de balans
7.4.1 I mmateriële vaste activa
(in duizenden euro’s)

Immateriële vaste activa
Cumulatieve aanschafwaarde 1 januari 2017
Cumulatieve afschrijving tot en met 1 januari 2017
Boekwaarde 1 januari 2017
Mutaties in het boekjaar:
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijving desinvestering
Afschrijving immateriële vaste activa
Bijzondere waardevermindering
Saldo
Cumulatieve aanschafwaarde 31 december 2017
Cumulatieve afschrijving tot en met 31 december 2017
Boekwaarde 31 december 2017

De geactiveerde ontwikkelingskosten betreffen extern gegenereerde
immateriële vaste activa en hebben onder andere betrekking op ontwikkeling
van Huisbaasje (meetset en App die waakt over jouw energieverbruik).

Ontwikkelingskosten

Activa in
uitvoering

Totaal

3.307
-1.549
1.758

0
0
0

3.307
-1.549
1.758

616
-434
434
-745
-235
-364

172
0
0
0
0
172

788
-434
434
-745
-235
-192

3.489
-2.095
1.394

172
0
172

3.661
-2.095
1.566

Aangezien de ontwikkeling in de markt van Huisbaasje langzamer gaat dan
verwacht, is de boekwaarde van deze investering voorzichtigheidshalve volledig
afgewaardeerd en ten laste van het resultaat gebracht (€ 235.000).
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7.4.2 M
 ateriële vaste activa
(in duizenden euro’s)

Materiële vaste activa

Cumulatieve aanschafwaarde 1 januari 2017
Cumulatieve afschrijving tot en met 1 januari 2017
Boekwaarde 1 januari 2017
Mutaties in het boekjaar:
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijving desinvestering
Afschrijving materiële vaste activa
Saldo
Aanschafwaarde 31 december 2017 (inclusief boekwinst vorig bedrijfsgebouw)
Cumulatieve afschrijving tot en met 31 december 2017
Boekwaarde 31 december 2017

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen
is geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De kosten worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord. De investeringen in overige vaste bedrijfsmiddelen hebben grotendeels betrekking op hardware (€ 145.449) en inventaris
(bureaus en bureaustoelen) (€ 22.016). De investering bij bedrijfsgebouw en

Bedrijfsgebouw en
terrein

Overige vaste
bedrijfsmiddelen

Activa in
uitvoering

Totaal

12.451
-6.690
5.761

4.868
-3.467
1.401

223
0
223

17.542
-10.157
7.385

58
0
0
-423
-365

186
-469
469
-409
-223

111
-206
0
0
-95

355
-675
469
-832
-683

12.509
-7.113
5.396

4.585
-3.407
1.178

128
0
128

17.222
-10.520
6.70

terrein heef grotendeels te maken met elektra en camera bewaking (€ 54.136).
Activa in uitvoering heeft betrekking op de reeds gemaakte kosten voor
renovatie en een nieuw personeel systeem.
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7.4.3 Financiële vaste activa

7.4.5 Vorderingen

Latente belastingvordering
De latente belastingvorderingen hebben betrekking op de verschillen tussen de
fiscale en commerciële waardering van afschrijvingen. Naar verwachting wordt
€ 228.000 (circa 80%) in 2018 verrekend.
De latentie wordt gewaardeerd op basis van een belastingdruk van 20%.
Vordering latente belasting
(in duizenden euro’s)
Saldo per 1 januari
Mutaties
Saldo per 31 december

2017
315
-31
284

2016
207
108
315

7.4.4 Voorraden
Alle gidsen nemen we direct als kosten. Boeken en cd-rom’s waarderen we vijf
maanden na uitgifte af tot nihil. Jaarlijks vindt er een inventarisatiecontrole
plaats ter aansluiting met de administratie.
De producten meetset voor Huisbaasje worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen
onder toepassing van de FIFO-methode (‘first in, first out’).

Debiteuren
(in duizenden euro’s)
Samenwerkingsverbanden met zusterorganisaties
Lidmaatschappen en abonnementen
Samenwerkingsverbanden collectieven
Licenties
Debiteuren Advieskeuze.nl
Overige posten

2017

18
537
567
158
97
29
1.406

2016

18
402
1474
145
76
21
2.136

Onder de handelsdebiteuren zijn geen vorderingen opgenomen met een
resterende looptijd langer dan een jaar. Op de uitstaande debiteuren ontvangen
we tot en met 26 januari 2018 een bedrag van € 479.601. Per ultimo 2017
bedraagt de debiteurenvoorziening € 73.330 (2016: € 113.650). De reële waarde
van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter
van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid
zijn gevormd.
Vorderingen op participanten
Deze vorderingen betreffen een rekening-courant verhouding tussen Advieskeuze.nl
en met twee directieleden van Advieskeuze.nl. Er zijn geen zekerheden en/of
aflossingen overeengekomen. Er is een rentevergoeding van 4% berekend over
het gemiddelde saldo. Alle vorderingen zijn in 2017 vereffend.
Belastingen en sociale premies
Deze vordering heeft voornamelijk betrekking op nog te ontvangen BTW voor de
aangifte oktober 2017 (€ 85.615), november 2017 (€ 39.968) en december 2017
(€ 112.950).

Overige vorderingen
De overige vorderingen betreffen voornamelijk bedragen voor overstappers uit
het Energiecollectief (€ 413.069) en de Zorgvergelijker (€ 802.063). De vordering
op nog te ontvangen subsidie is in 2017 € 439.231 (2016: € 780.594). Daarnaast
registreren we hier de depotbedragen van de TNT groep (€ 5.000). Een ander
deel van de overige vorderingen betreft nog te ontvangen rente van € 5.126
(2016: € 15.339) over de liquide middelen.
Lening
Er zijn geen leningen aan andere partijen.
Overlopende activa
Het saldo ultimo 2017 bestaat uit vooruitbetaalde kosten voor 2018. Het betreft
voornamelijk de kosten voor vervaardiging en verzending van de Consumentengids van januari 2018 (€ 63.235), kosten voor nog niet geleverde kastjes
‘Huisbaasje’ (€ 188.500) en vooruitbetalingen voor nog niet opgeleverde
onderzoek projecten (€ 239.141).
7.4.6 Liquide middelen
Liquide middelen
(in duizenden euro’s)
ABN Amro rekening courant en spaarrekening
RABO rekening courant
ING rekening courant en spaarrekening
Saldo per 31 december

7.4.7 Eigen vermogen
Eigen vermogen
(in duizenden euro’s)
Saldo per 1 januari
Mutaties:
Resultaat 2017
Saldo per 31 december

6.797
70
3.329
10.196

2016

894
69
4.269
5.232

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. De stijging van het saldo per eindejaar komt vooral doordat
geplande betalingen aan het pensioenfonds (€ 2.076.000) en aan crediteuren
(€ 700.000) na balansdatum hebben plaatsgevonden.

922
11.736

De mutaties binnen het eigen vermogen worden verder toegelicht in hoofdstuk
7.7.7 van de enkelvoudige jaarrekening.
7.4.8 Voorzieningen
60-plusregeling
(in duizenden euro’s)
Saldo per 1 januari
Bij:
Toevoeging
Af:

2017

Totaal
10.814

Onttrekkingen
Saldo per 31 december

2017
11
0
11
7
4

2016
39
0
39
28
11

De 60-plusregeling is een langlopende voorziening die dekking geeft in de
kosten die voortkomen uit werktijdverkorting voor personeelsleden in de
daartoe gerechtigde leeftijd. Deze regeling is vanaf 1 januari 2013 verdwenen.
Voor de deelnemers die per 1 januari 2012 gebruik maken van deze regeling,
zullen deze rechten behouden blijven tot aan pensioendatum. Voor de overige
medewerkers is deze regeling met ingang van 1 januari 2013 beëindigd.
De voorziening is derhalve nog gebaseerd op één resterende deelnemer.
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Schuld latente belasting
(in duizenden euro’s)
Saldo per 1 januari
Mutaties
Saldo per 31 december
Reorganisatie (in duizenden euro’s)
Saldo per 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Saldo per 31 december

< 1 jaar
> 1 jaar

2016

306
-106
200

6
300
306

2017

2016

200
0
-45
155

(in duizenden euro’s)
Splitsing van de voorzieningen naar looptijd:
< 1 jaar
60-plusregeling
> 1 jaar
60-plusregeling

< 1 jaar
> 1 jaar

2017

Schuld latente belasting
Schuld latente belasting

Reorganisatie
Reorganisatie

245
0
-45
200

200
4
0
4

245
7
4
11

40
160
200

61
245
306

45
110
155

41
159
200

7.4.9 Kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
In 2017 neemt het crediteurensaldo toe. Verder betreft het reclame-uitingen
voor onze vergelijkers en internet-zoekwoorden (€ 650.150), kosten voor
uitzendkrachten (€ 140.876), druk- en verzendkosten voor gidsen en boeken

(€ 267.592), opname kosten voor Koopkracht (€ 115.461), onderzoekskosten voor
financiële producten (€ 140.179) en extra SAP licentiekosten (€ 139.150).
Schulden aan participanten
Deze schulden betreffen een rekening-courant verhouding tussen
Advieskeuze.nl en met één directielid van Advieskeuze.nl en een tweetal
leningen aan Advieskeuze.nl van twee directieleden. Er zijn geen zekerheden
en/of aflossingen overeengekomen. Er is een rentevergoeding van 4%
berekend over het gemiddelde saldo. Alle schulden zijn in 2017 vereffend.
Belastingen en sociale premies

2017

2016

(in duizenden euro’s)

2017

2016

Vakantiegeld en vakantiedagen
Nog te betalen kosten
Vooruit gefactureerde omzet
Vooruit ontvangen subsidies
Overig

1.359
1.218
170
447
7
3.201

1.295
1.453
157
878
14
3.796

(in duizenden euro’s)
Te betalen loonheffing
Te betalen omzetbelasting
Af te dragen pensioenpremie
Te betalen vennootschapsbelasting

815
53
0
162
1.030

780
51
164
0
995

Overige schulden en overlopende passiva
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Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een
jaar. De post vooruit ontvangen subsidies neemt af doordat er een drietal
projecten zijn afgerond in 2017.

Renterisico
De eigen geldmiddelen zijn rentegevoelig. Een rentestijging of –daling van 1%
heeft een effect op het resultaat van 1% van het balansbedrag.

7.4.10 Financiële instrumenten

Marktwaarde
De marktwaarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële
instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en kortlopende
schulden, benadert de boekwaarde ervan.

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.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van debiteuren ultimo 2017 bestaan voor circa 41%
uit contributies van onze leden.
Er zijn geen belangrijke concentraties van kredietrisico’s.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
(in duizenden euro’s)
Omschrijving
Onderhoudscontract kopieerapparatuur
Huur
Autoleasecontracten

7.4.11 Niet in de balans opgenomen verplichtingen
De Consumentenbond is in het kader van de normale bedrijfsuitoefening als
verwerende partij soms betrokken bij claims. Op grond van de ontwikkelingen
tot dusver verwachten we niet dat de financiële positie van de Consumentenbond door een van deze zaken materieel zal worden beïnvloed.
Inzake lease-, huur- en onderhoudscontracten is de Consumentenbond en
deelnemingen ultimo 2017 voor € 441.000 (2016: € 428.000) verplichtingen
aangegaan. Hiervan heeft € 175.000 (2016: € 127.000) een looptijd korter dan
een jaar. Er zijn geen verplichtingen met een looptijd langer dan vijf jaar.

verplichting ≤ 1 jaar
79
9
88
175

verplichting >1 jaar en ≤ 5 jaar verplichting > 5 jaar
158
0
9
0
99
0
266
0

Totaal
237
18
186
441
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7.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

443.767
91,9

472.035
97,8

2016

7.5.3 Opbrengsten uit services, overstapdiensten en overig
De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit inkomsten door advies bij prijsvergelijkingen (waaronder Energie, Autoverzekering en Zorgverzekering),
energieveiling en licentieverkoop. Vanaf boekjaar 2016 zit hierin ook de
omzet van de deelneming Advieskeuze.nl verwerkt.

2017

2016

7.5.4 Personeelskosten

7.5.1 Contributie
Contributie
Aantal leden per 31 december
Index (2010=100)
Producten (in duizenden euro’s)
CB Basis
CB Extra
CB Extra digitaal
Gidsen
Gidsen digitaal
Vrienden
Losse Publicaties en Ledeninformatie

2017

1.449
28.966
66
4.604
15
4
1.463
36.567

1.204
29.173
44
4.737
9
4
1.702
36.873

7.5.2 Activiteiten voor derden
Activiteiten voor derden (in duizenden euro’s)
Europese Commissie
Ministerie van Economische zaken
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Overig

2017
27
83
0
4
45
159

2016
108
117
2
76
55
358

Begin 2017 heeft het Ministerie van Economische Zaken een subsidie verleend
voor ‘Duurzaamheidsaspecten van groente en fruit in de supermarkt’ van
€ 120.000, waarvan € 83.000 ten gunste van 2017 komt en het verschil ten
gunste van 2018.

Personeelskosten (in duizenden euro’s)
Salarissen
Pensioenlasten
Overige sociale verzekeringen
Personeel niet in loondienst
Dotatie/onttrekking 60-plusvoorziening
Overige personeelskosten

2017

13.778
1.592
2.196
4.338
1
774
22.678

2016

13.543
1.557
2.102
4.392
1
621
22.216

In de overige personeelskosten verantwoorden we de kosten van de per
jaareinde nog niet opgenomen vakantiedagen.
Het aantal personeelsleden (in fte) is over het jaar gemiddeld als volgt verdeeld:
Gemiddeld aantal personeelsleden (in fte)
Content, Media & Advies
Acties & Campagnes
Financiën, Facilitair & Informatievoorziening
Marketing & Business Development
Overige afdelingen

2017
142
14
16
32
8
212

2016
143
16
16
31
8
214

Hiervan waren evenals in 2016 ook in 2017 geen werknemers werkzaam buiten
Nederland.
50

Vergoeding Raad van Toezicht en Directie
Voor 2017 bedragen de vergoedingen aan de Raad van Toezicht in totaal € 66.342
(2016: € 77.067). De bezoldiging van de Directie voor 2017 bedraagt in totaal
€ 213.000. Voor een nadere specificatie van deze post verwijzen we u naar
hoofdstuk 5.
7.5.5 Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten (in duizenden euro’s)
Faciliteiten en telefoon
Project- en onderzoekskosten
Drukwerk- en vervaardigingskosten
Porti- en distributiekosten
Bijstand en advies
Lidmaatschap organisaties
Werving en promotie

2017

4.292
2.702
1.735
1.266
625
632
6.288
17.540

2016

4.815
2.863
1.916
1.272
425
571
8.529
20.391

7.5.6 Rentebaten en rentelasten
De Consumentenbond beschikt over een faciliteit bij zowel de ABN AMRO Bank
als bij de ING.
7.5.7 Belastingen
De belastinglast wordt beïnvloed door de mutatie in de latente belasting
vordering en -schuld. De post Overige in boekjaar 2016 betreft deels een
teruggave van vennootschapsbelasting (€ 74.000) over 2015. In 2017 betreft dit

Belastingen (in duizenden euro’s)
Commercieel resultaat
Belastinglast op basis van nominaal tarief
Verschil waardering latentie en nominaal tarief
Overig

deels een herrekening op de voorlopige aangifte vennootschapsbelasting over
2014 (€ 22.000).
7.5.8 Honorarium onafhankelijke accountant (in duizenden euro’s)
De volgende honoraria van de onafhankelijke accountants van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. en Kas Accountants zijn ten laste gebracht van
de Consumentenbond:

2017

Honorarium onafhankelijke accountant
Onderzoek jaarrekening
Andere controleopdrachten
Adviesdiensten op fiscaal terrein
Andere niet-controle diensten

74
8
3
0
85

2016
74
0
0
9
83

Toegerekende kosten in het jaar waarover de diensten zijn verleend, zijn
€ 67.000 in (2016: € 67.000). De overige kosten Onderzoek Jaarrekening 2017
betreffen naloopkosten vanuit 2016 € 8.000 (2016: € 7.000). Andere controle
opdrachten betreffen controle volledigheid voor het pensioenfonds en subsidies. Adviesdiensten op fiscaal terrein betreft het advies op mogelijke toekomstige samenwerkingsverbanden.
7.5.9 Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat
tussen de vereniging, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende
functionarissen. Er hebben zich in 2017 geen transacties met verbonden partijen
voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

2017

1.273
309
2
46
357

2016
24,3%
0,2%
3,6%
28,0%

391
-5
3
82
80

-1,3%
0,8%
21,0%
20,5% 51

7.6 Enkelvoudige jaarrekening per 31 december
7.6.1 Balans per 31 december 2017 (in duizenden euro’s)
Vóór resultaatbestemming

Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouw en terrein
Overige vaste bedrijfsmiddelen
Activa in uitvoering

7.7.2
7.7.3

Financiële vaste activa
Deelneming Consumentenbond Holding B.V.
Vordering latente belasting

7.4.4
7.4.3

Vlottende activa
Voorraden

7.4.4

Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en sociale premies
Overige vorderingen
Vordering op Consumentenbond Holding B.V.
Overlopende activa

7.7.5

Liquide middelen

7.7.6

Totaal activa

5.395
1.176
128

67
284

2017

2016

1.550

1.738

6.699

351

5.760
1.401
223

74
314

24

1.309
239
1.875
11
910

4.344

7.384

388

20

2.060
330
2.618
11
2.667

7.686

9.958

4.942

22.926

22.158
52

Passiva

2017

Eigen vermogen
Algemene reserve
Wettelijke reserve
Onverdeeld resultaat

7.7.7

Voorzieningen
60-plusregeling
Schuld latente belasting
Reorganisatie

7.4.8

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Crediteuren
Belastingen en sociale premies
Vooruit ontvangen contributies
Overige schulden en overlopende passiva

7.4.9

Totaal passiva

9.350
1.465
922

4
200
155

3.073
959
3.789
3.009

11.737

359

10.830
22.926

2016
8.809
1.738
268

11
306
200

2.346
931
3.945
3.605

10.815

517

10.826
22.158
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7.6.2 S
 taat van baten en lasten over 2017 (in duizenden euro’s)

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Resultaat deelneming
Belastingen
Resultaat na belastingen

7.5.7

2017

2016

1.289

270

-7
-360

54
-57

922

268

54

7.7 Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening
Algemene toelichting
De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de
wettelijke bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de
stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, uitgegeven
door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de
bepaling van het resultaat wordt verwezen naar paragraaf 7.2 en paragraaf 7.3
opgenomen toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

Aangezien de winst-en-verliesrekening over 2017 van Consumentenbond in de
geconsolideerde jaarrekening is verwerkt, is (in de enkelvoudige jaarrekening)
volstaan met weergave van een beknopte winst-en-verliesrekening in overeenstemming met artikel 2:402 van het Burgerlijk Wetboek.

7.7.2 Immateriële vaste activa
De geactiveerde ontwikkelingskosten betreffen extern gegenereerde immateriële
vaste activa en hebben betrekking op ontwikkeling van Huisbaasje (meetset en
App die waakt over jouw energieverbruik). Aangezien de ontwikkeling in de
markt van Huisbaasje langzamer gaat dan verwacht, is de boekwaarde van deze
investering voorzichtigheidshalve volledig afgewaardeerd en ten laste van het
resultaat gebracht (€ 235.000).

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.
Immateriële vaste activa (in duizenden euro's)
Cumulatieve aanschafwaarde 1 januari 2017
Cumulatieve afschrijving tot en met 1 januari 2017
Boekwaarde 1 januari 2017
Mutaties in het boekjaar:
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijving desinvestering
Afschrijving immateriële vaste activa
Bijzondere waardevermindering
Saldo
Cumulatieve aanschafwaarde 31 december 2017
Cumulatieve afschrijving tot en met 31 december 2017
Boekwaarde 31 december 2017

7.7.1 Toelichting op de balans

Ontwikkelingskosten

Activa in uitvoering

Totaal

3.267
-1.529
1.738

0
0
0

3.267
-1.529
1.738

616
-434
434
-741
-235
-360

172
0
0
0
0
172

788
-434
434
-741
-235
-188

3.449
-2.071
1.378

172
0
172

3.621
-2.071
1.550
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Materiële vaste activa (in duizenden euro's)

Cumulatieve aanschafwaarde 1 januari 2017
Cumulatieve afschrijving tot en met 1 januari 2017
Boekwaarde 1 januari 2017
Mutaties in het boekjaar:
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijving desinvestering
Afschrijving materiële vaste activa
Saldo
Aanschafwaarde 31 december 2017
(inclusief boekwinst vorig bedrijfsgebouw)
Cumulatieve afschrijving tot en met
31 december 2017
Boekwaarde 31 december 2017

Bedrijfsgebouw
en terrein

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Activa in
uitvoering

Totaal

12.451
-6.691
5.760

4.859
-3.458
1.401

223
0
223

17.533
-10.149
7.384

58
0
0
-423
-365

183
-464
464
-408
-225

111
-206
0
0
-95

352
-670
464
-831
-685

12.509

4.578

128

17.215

-7.114

-3.402

0

-10.516

5.395

1.176

128

6.699

7.7.3 Materiële vaste activa
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is
geen voorziening voor groot onderhoud gevormd. De kosten worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord. De investeringen in overige vaste
bedrijfsmiddelen hebben grotendeels betrekking op hardware (€ 145.449) en

inventaris (bureaus en bureaustoelen) (€ 22.016). De investering bij bedrijfsgebouw en terrein heeft grotendeels te maken met elektra en camera bewaking
(€ 54.136).
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Financiële vaste activa (in duizenden euro's)
Consumentenbond Holding B.V.
Consumentenbond Participatie I B.V.
International Consumer Research and Testing Ltd.
Advieskeuze.nl B.V.

2017

Eigen vermogen
67
48
nnb
114

7.7.4 Financiële vaste activa
Deelnemingen
Ultimo 2017 houdt de Consumentenbond de volgende belangen:
• 100% (2016: 100%) van de aandelen Consumentenbond Holding B.V., statutair
gevestigd te Den Haag.
• 100% (2016: 100%) van de aandelen Consumentenbond Participaties I B.V.,
statutair gevestigd te Den Haag.
• 12% (2016: 12%) van de aandelen van International Consumer Research and
Testing Ltd. (ICRT), statutair gevestigd in Londen, Engeland.
• 52% (2016: 52%) van de aandelen Advieskeuze.nl B.V., statutair gevestigd te
Loenen.
Er hebben in 2017 geen verdere transacties plaatsgevonden.
7.7.5 Vorderingen
Onder de handelsdebiteuren zijn geen vorderingen opgenomen met een
resterende looptijd langer dan een jaar. Op de uitstaande debiteuren ontvangen
we tot en met 26 januari 2018 een bedrag van € 479.601. Per ultimo 2017
bedraagt de debiteurenvoorziening € 73.330 (2016: € 113.650). 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.

2017

Resultaat
-7
-7
nnb
-13

2016

2016

Eigen vermogen
74
55
594
127

Debiteuren (in duizenden euro's)
Samenwerkingsverbanden met
zusterorganisaties
Lidmaatschappen en abonnementen
Samenwerkingsverbanden collectieven
Licenties
Overige posten

Resultaat
54
55
54
90

2017

2016

18
537
567
158
29
1.309

18
402
1474
145
21
2.060

2017

2016

6.560
70
3.328
9.958

605
69
4.268
4.942

7.7.6 Liquide Middelen

Liquide Middelen (in duizenden euro's)
ABN Amro rekening courant en
spaarrekening
RABO rekening courant
ING rekening courant en spaarrekening
Saldo per 31 december

57

Onder de liquide middelen zijn deposito’s begrepen ad € 4.323.000 (2016:
€ 4.385.000), met een looptijd tot maximaal 12 maanden. De stijging van het saldo
per eindejaar komt vooral doordat geplande betalingen aan het pensioenfonds
(€ 2.076.000) en aan crediteuren (€ 700.000) na balansdatum hebben plaatsgevonden.
7.7.7 Eigen Vermogen
Het resultaat over 2017 van € 922.000 positief brengen we na goedkeuring van
de Raad van Toezicht en vaststelling door de Bondsraad in 2018 ten bate van de
algemene reserve. Er zijn geen onttrekkingen of toevoegingen aan het eigen
vermogen geweest anders dan via het resultaat.
7.7.8 Kortlopende schulden en overlopende passiva

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

Eigen vermogen (in duizenden euro’s)
Saldo per 1 januari
Mutaties:
Herrubricering
Toevoeging resultaat 2016
Resultaat 2017
Saldo per 31 december

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

Vakantiegeld en vakantiedagen
Nog te betalen kosten
Vooruit ontvangen subsidies
Overig

2017

2016

1.303
1.214
447
45
3.009

1.281
1.432
878
14
3.605

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een
jaar. De pensioenpremie betreft vooruit gefactureerde premie 2018.

Belastingen en sociale premies

Te betalen loonheffing
Af te dragen pensioenpremie
Te betalen vennootschapsbelasting

Overige schulden en overlopende passiva

2017
788
9
162
959

2016
767
164
0
931

7.7.9 Toelichting op de staat van baten en lasten
Alle afwijkingen vanuit de enkelvoudige staat van baten en lasten in vergelijk
met de geconsolideerde staat van baten en lasten hebben betrekking op de
verlies- en winstrekening van Advieskeuze.nl.

Wettelijke reserve
1.738

Algemene reserve
8.809

Onverdeeld resultaat
268

Totaal
10.815

-550
0
0
1.188

550
268
0
9.627

0
-268
922
922

0
0
922
11.737
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Overige gegevens
Voorstel verwerking resultaat
De Bondsraad beslist op 21 april 2018 over de bestemming van het resultaat,
volgens de statuten, artikel 13b en 13l. We stellen voor het positieve resultaat
over het boekjaar van € 922.000 ten bate, van de algemene reserve te brengen.
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