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1 INLEIDING: GOED BESTUUR  
 BIJ DE CONSUMENTENBOND

Dit is alweer het elfde Verantwoordingsverslag dat door de Raad 

van Toezicht (RvT) van de Consumentenbond wordt uitgebracht. De 

belangrijkste inhoudelijke zaken worden in de hoofdstukken 2 en 3 

behandeld. In het volgende hoofdstuk volgt informatie over de contacten 

en werkzaamheden van de Raad van Toezicht, en in het slothoofdstuk 

wordt door de Raad teruggeblikt op het eigen functioneren in het 

afgelopen jaar. Dit Verantwoordingsverslag is primair bestemd voor de 

leden van de Bondsraad, het ledenparlement  van de Consumentenbond. 

De Consumentenbond is vanouds een vereniging met individuele leden, 

georganiseerd via het Raad-van-Toezicht-model. De Raad van Toezicht 

wordt benoemd door de Bondsraad en heeft als belangrijkste taak het 

uitoefenen van toezicht op (het beleid van) de Directie, op de uitvoering 

door het bureau van de strategie en op het goed functioneren van de 

organisatie. De RvT vervult daarnaast de rol van werkgever (inclusief 

de verantwoordelijkheid voor het beloningsbeleid) van de Directie en 

fungeert tevens als adviseur, gespreks- en sparringpartner. De Directie 

van de Consumentenbond, in de persoon van de algemeen directeur 

Bart Combée, is verantwoordelijk voor het bestuur van de organisatie; de 

algemeen directeur is in vaste dienst van de vereniging.
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2 VERGADERINGEN RAAD   
 VAN TOEZICHT

2.1 Algemeen

De Raad van Toezicht kwam dit verslagjaar vijfmaal bij elkaar: vier 

avondvergaderingen (op 6 maart, 15 juni, 31 oktober en 22 januari (2018)) 

en één hele dag incl. overnachting (15/16 september). Vanuit het bureau 

waren de Directie, de manager Financiën, de adjunct-directeur en de 

directiesecretaris/bedrijfsjurist bij de vergaderingen aanwezig. 

Als gasten werden in de loop van het jaar ontvangen Maarten van Ginkel 

(van accountantskantoor PWC, bij de bespreking van de Jaarrekening in 

maart), Aafke Pera en Paul Hulshof (van consultancykantoor KPMG, bij de 

bespreking van het onderzoek naar onafhankelijkheid en integriteit binnen 

de Consumentenbond). In de (verschoven) decembervergadering is Truus 

Bos, vertrouwenspersoon van de Bondsraad, ontvangen.

Vanuit het bureau werden presentaties verzorgd door Ramon Boender 

(hoofd Contentunit, over de stand van zaken en de toekomst Advieskeuze.

nl), Gerjan Huis in ’t Veld (Manager Belangenbehartiging & Communicatie, 

over de activiteiten en plannen met betrekking tot collectieve 

consumentenclaims), Heleen Lansu (Campagneleidster, over de thema-

aanpak rond de vijf consumentenfricties uit het Strategisch Plan) en  

Manja Weitjens (Innovatie en Strategisch Partnership manager, over 

innovatie en nieuwe proposities van de Consumentenbond).

2.2 Vaste agendapunten

De vaste zaken, die in elke RvT-vergadering aan de orde kwamen, waren:

•  de voorbereiding van de verschillende aan de Bondsraad voor te 

leggen beleids- en verantwoordingsdocumenten: Jaarverslag & 

Jaarrekening, Verantwoordingsverslag RvT, Updatenotitie Strategisch 

Plan en Meerjarenraming & Jaarbegroting;

•  de schriftelijke en mondelinge mededelingen van de directie over 

de belangrijkste inhoudelijke activiteiten en resultaten van de 

Consumentenbond op het gebied van belangenbehartiging, producten 

& diensten, werving & retentie, omzetontwikkeling en organisatie-

ontwikkeling (in verkorte vorm presenteerde de Directie deze zaken 

ook in de twee Bondsraadsvergaderingen);

De Bondsraad is statutair het hoogste orgaan van de vereniging en bestaat 

uit maximaal 75 leden. Zij komen tweemaal per jaar plenair bijeen voor 

het uitzetten van de grote lijnen via Strategienota en Meerjarenraming en 

voor het verlenen van decharge aan Directie en Raad van Toezicht, aan 

de hand van het Jaarverslag en de Jaarrekening. Deze vergaderingen van 

de Bondsraad, april en november, zijn openbaar en dus voor iedereen 

toegankelijk.

De spelregels van de vereniging zijn vastgelegd in de Statuten van 

de Consumentenbond en nader uitgewerkt in reglementen voor de 

Bondsraad en voor de Raad van Toezicht. In de Bondsraad is in dit jaar 

beraadslaagd over een statutenwijziging. Begin 2018 is de Bondsraad 

overgegaan tot het formeel wijzigen van de Statuten.

Bondsraad

Raad van 
Toezicht

Directie
Bart Combée

P&O
Bestuurs-

ondersteuning

Content, Media
& Advies

Financiën, Faciliteiten & 
Informatievoorziening

Marketing &
Business Development
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De Raad van Toezicht bespreekt een notitie over de inspanningen 

van het bureau om haar intern privacybeleid te verbeteren, en welke 

maatregelen er nog genomen dienen te worden om aan de nieuwe 

Europese privacy-verordening te voldoen. De RvT wijdt vervolgens een 

themabespreking aan algoritmisering/privacy en de publieke profilering 

van de Consumentenbond op dit gebied.

Vanuit het bureau wordt een presentatie verzorgd over de ontwikkelingen 

en stand van zaken bij Advieskeuze.nl, het online reviewplatform waar 

de Consumentenbond meerderheidsaandeelhouder van is. Ondanks 

het positief aantal reviews, is het lage aantal “slechte” reviews op het 

platform een aandachtspunt. Het platform zal zich de komende tijd 

vooral moeten gaan richten op het creëren van waarde (meer en 

beter advies op kwaliteit) voor consumenten. De volgende presentatie 

vanuit het bureau gaat over een mogelijke samenwerkingspartner op 

het gebied van massaclaims. Vanuit het bureau worden verschillende 

samenwerkingsconstructies toegelicht.

Tenslotte geeft de Verkiezingscommissie een update over de lopende 

RvT-verkiezingsprocedure. Toegelicht wordt dat er met een extern bureau 

wordt samengewerkt, dat er een advertentie is geplaatst is in de NRC 

én dat de Bondsraad formeel is uitgenodigd om namen van potentiële 

kandidaten te noemen.

 
2.5 Vergadering september

In de tweedaagse zomerbijeenkomst komt de updatenotitie van het 

Strategisch Plan allereerst aan bod. Vanuit de Raad van Toezicht wordt 

o.a. gewezen op het belang van behoud van leden en de verbreding van 

de achterban. Binnen de grote groep (vijf miljoen) consumenten die de 

Consumentenbond wil bereiken, vormen de leden volgens de Raad van 

Toezicht de kern. Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen wordt 

de updatenotitie vervolgens goedgekeurd.

Daarna volgt een presentatie over hoe het bureau de 5 strategische 

thema’s aanpakt. Aan bod komen o.a. de centrale campagnematige 

aansturing en de focus op concrete resultaten en impact voor de 

consument. De Raad van Toezicht juicht de aanpak waarbij er met 

afdeling-overstijgende doelen wordt gewerkt toe en wijst erop om te 

blijven bekijken of de onderwerpen binnen de strategische thema’s 

actueel geladen zijn.

Aan het eind van de eerste dag heeft de Raad van Toezicht zich ter 

zelfevaluatie laten begeleiden door Mieke Bello. Deze zelfevaluatie 

bestond uit gesprekken tussen de individuele RvT-leden, en een plenaire 

sessie met alle aanwezige RvT-leden.

•  de periodieke -vooral financieel gerichte- managementrapportages 

van de directie, in december gevolgd door de jaarlijkse (niet-financiële) 

risico-analyse, opgesteld door de controller op basis van input van 

alle betrokken managers (over de financiële stand van zaken werd ook 

schriftelijk aan de Bondsraad gerapporteerd);

•  de conceptverslagen van de RvT-vergaderingen met de bijbehorende 

actiepuntenlijsten; 

•  voorbereiding van en feedback uit de verschillende contacten met de 

Bondsraad (voorafgegaan door de verdeling van de RvT-leden over de 

regiobijeenkomsten en discussie-avonden van de BR).

 
2.3 Vergadering maart

Bij de traditionele bespreking van de accountsverklaring in de 

maartvergadering licht de accountant toe dat de Jaarrekening 2016 een 

getrouw beeld geeft. Hij bemerkt een positieve ontwikkeling op de interne 

“Planning & Control” van de financiën op. Aandachtspunt is de wijze van 

controle en consolidatie van partijen waar de Consumentenbond een 

belang in heeft. Het inbouwen van functiescheidingen kan daarbij goed 

van pas komen. De accountant ziet geen materiele onzekerheid t.a.v. 

volledigheid van de omzet van de geconsolideerde jaarrekening.

Andere punten die in de vergadering aan de orde kwamen, waren 

de goedkeuring van het Jaarverslag over 2017, de bespreking van de 

conceptteksten voor het Verantwoordingsverslag, en de resultaten van 

de Vragenlijst Zelfevaluatie. Om in het najaar te kunnen voorzien in de 

vacante functies binnen de Raad, stelde de Raad van Toezicht tenslotte 

een Verkiezingscommissie in. 

 
2.4 Vergadering juni

In de junivergadering lichten de consultants van KPMG de bevindingen 

toe uit het door hen uitgevoerde onderzoek naar de integriteit 

en onafhankelijkheid binnen de Consumentenbond. De Raad van 

Toezicht neemt verheugd kennis van de constatering van KPMG dat 

medewerkers een diepgeworteld besef van het belang van de waarden 

onafhankelijkheid en integriteit voor de Consumentenbond hebben. 

KPMG beveelt aan om meer dan nu afdelingsoverstijgend naar elkaar uit 

te spreken wat het belang is van onafhankelijkheid en integriteit en welke 

betekenis hieraan wordt gegeven. Zij adviseert om deze waarden “levend” 

te houden door deze vaker bij de medewerkers onder de aandacht te 

brengen.
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2.7 Vergadering december

De in december 2017 geplande vergadering van de Raad van Toezicht 

wordt in verband met noodweer verplaatst naar januari.

De vergadering werd aangevangen met een overleg met de 

vertrouwenspersoon van de Bondsraad. Prominent op de agenda stonden 

daarna het jaarplan voor 2018 en de bijbehorende Begroting. Toegelicht 

wordt door het bureau dat het algemene kader van het Jaarplan door 

het MT is voorbereid en dat mede op basis van die afdelingsplannen 

(bondsbrede) KPI’s  zijn vastgesteld. Rekening houdend met de 

gemaakte opmerkingen, is het Jaarplan vervolgens vastgesteld. Bij de 

conceptbegroting -opgesteld binnen door de Bondsraad vastgestelde 

grenzen van de Meerjarenraming- werden een aantal (beperkte) 

wijzigingen in omzetten ten opzichte van de meerjarenraming besproken. 

De begroting werd met inachtneming van de gemaakte opmerkingen 

goedgekeurd en klaargemaakt om ter vaststelling aan de Bondsraad 

doorgestuurd te worden.

Vanuit het bureau wordt een presentatie verzorgd over twee nieuwe 

proposities/initiatieven (Autolease- en cv ketelcollectief) van de 

Consumentenbond, waarin onder andere de ambitie om met nieuwe 

services aan te sluiten op de strategie om meer jonge doelgroepen te 

bedienen en het doel van de Consumentenbond om complexe (financiële) 

producten/diensten voor consumenten begrijpelijk, beter en makkelijker 

verkrijgbaar te maken, aan bod kwamen.

In navolging op eerdere besprekingen van de mogelijke samenwerking 

met een claimorganisatie, geeft het bureau een update van de huidige 

stand van zaken. De Raad van Toezicht is positief over de ambitie van 

de Consumentenbond om voor veel consumenten schade te kunnen 

claimen. Vooruitlopend op het beslisdocument waarover in de volgende 

vergadering besluitvorming zal plaatsvinden, ziet de Raad van Toezicht 

graag dat de Auditcommissie van de RvT betrokken wordt, en geeft zij het 

advies om ook de Bondsraad goed te blijven informeren.

Tenslotte bespreekt de Raad van Toezicht het memo over de jaarlijkse 

risicoanalyse en neemt zij met instemming kennis van de notitie over de 

borging van onafhankelijkheid en kwaliteit bij externe samenwerkingen.

De tweede vergaderdag wordt aangevangen met de bespreking en 

goedkeuring van de concept Meerjarenraming, welke aan de Bondsraad 

zal worden voorgelegd. De Raad van Toezicht neemt vervolgens 

kennis van het voorstel van de (tijdelijke commissie) Bondsraad tot 

statutenwijziging en bespreekt de laatste stand van zaken over de RvT- 

verkiezingsprocedure. De Verkiezingscommissie van de Raad van Toezicht 

licht toe dat de procedure is afgerond en dat er twee kandidaten aan 

de Bondsraad zijn voorgedragen. De tweedaagse bijeenkomst wordt 

afgesloten met een discussie over de visie op achterbannen en leden.

2.6 Vergadering oktober

De Raad van Toezicht begint de vergadering met een terugblik op de door 

haar bijgewoonde constructieve voorbereidende vergaderingen van de 

Bondsraad. Aansluitend bespreekt de Raad het verslag van twee van haar 

leden over het jaarlijkse overleg met de Ondernemingsraad. 

De Raad van Toezicht bespreekt de stand van zaken van mogelijke 

samenwerkingen van de Consumentenbond op het gebied van 

massaclaims en online hypotheekadvies. De Raad van Toezicht wijst 

erop om de kwaliteit- en onafhankelijkheidsborging van uitbesteedde 

werkzaamheden te bewaken. Besluiten over deze samenwerkingen 

worden later genomen.

Bij de bespreking van een notitie over de lidmaatschapsdiscussie is, zoals 

dat inmiddels ook al in meerdere gremia besproken was, besloten om de 

verschillende doelgroepen van de Consumentenbond targetgewijs en op 

basis van behoeften en kenmerken te blijven bedienen, en aan te spreken. 

De RvT verwijst naar de vorige vergadering waarin zij te kennen heeft 

gegeven het lidmaatschap alleen voor leden in statutaire zin te willen 

behouden.

Daarna wordt bij de bespreking van de notitie naar aanleiding van de 

op het bureau door twee RvT-leden gehouden Privacy/GDPR audit  

toegelicht. Dat is gebleken dat de Consumentenbond in control is, goed 

zicht heeft op te nemen maatregelen, en tijdig is gestart met het treffen 

van voorbereidingen om voor 25 mei 2018 te kunnen voldoen aan de 

GDPR door o.a. het aanstellen van een Privacy Officer (bedrijfsjurist) en 

het ter advisering inschakelen van externe partijen.

Het is de laatste vergadering van Jozien Bensing als RvT-lid en 

de voorzitter bedankt haar voor haar jarenlange inzet voor de 

Consumentenbond. Hij geeft aan dat het voor hem een eer geweest is om 

met haar te hebben mogen samenwerken, en hij prijst haar scherpte in 

maatschappelijke thema’s. De voorzitter noemt het een groot verlies om 

afscheid te moeten nemen van “het geweten” van de Consumentenbond, 

en wenst haar veel goeds toe voor in de toekomst.
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3 CONTACTEN MET  
 DE BONDSRAAD &  
 OVERIGE WERKZAAM- 
 HEDEN VAN  
 DE RVT-LEDEN
Bij de twee plenaire Bondsraadsvergaderingen in april en november was 

de Raad van Toezicht uiteraard ruim vertegenwoordigd. Ook de daaraan 

voorafgaande voorbereidende vergaderingen en discussieavonden 

werden door één of meer RvT-leden bijgewoond (Eindhoven voorjaar: 

Jozien Bensing, Den Haag voorjaar: Paul Molenaar, Amsterdam voorjaar: 

Guusje ter Horst, Zwolle voorjaar: Raoul Teeuwen; Zwolle najaar: Raoul 

Teeuwen, Eindhoven najaar: Jozien Bensing, Amsterdam najaar: Marco 

Loos en Den Haag najaar: Guusje ter Horst).

De Raad van Toezicht kende in het verslagjaar twee permanente 

commissies: de Auditcommissie (Raoul Teeuwen & Paul Molenaar (werd 

later vervangen door Mieke Pigeaud) en Commissie Werkgever (Guusje ter 

Horst & Pieter Broertjes). 

De Auditcommissie van de Raad van Toezicht was o.a. betrokken bij het 

overleg met de accountant over de Jaarrekening 2017. De Commissie 

Werkgever was -zoals elk jaar- verantwoordelijk voor de (voorbereiding 

van de) beoordeling van het functioneren van de directie. De beloning 

en meer details daarover zijn te vinden in het Jaarverslag 2017 van de 

Consumentenbond.

Evenals in vorige jaren voerde de voorzitter van de Raad van Toezicht 

periodiek overleg met de Directie over de lopende zaken op het bureau 

en over de voorbereiding van de RvT-vergaderingen. 

Vanuit de Raad van Toezicht waren Jozien Bensing en Marco Loos 

verantwoordelijk voor de contacten met de Ondernemingsraad op het 

bureau. Jim Stolze en Raoul Teeuwen hielden namens de Raad van 

Toezicht audits op het bureau op het gebied van Privacy(wetgeving).
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Pieter Broertjes Jozien Bensing Guusje ter Horst

Jim StolzeMarco Loos

Raoul Teeuwen Mieke Pigeaud-Wijdeveld Marieke Cambeen

Paul Molenaar

4 SAMENSTELLING,  
 VERGOEDINGEN &  
 NEVENFUNCTIES 

De samenstelling van de Raad van Toezicht was het grootste deel van het 

jaar als volgt:       

Voorzitter: Pieter Broertjes

Vicevoorzitter: Jozien Bensing

Leden: Guusje ter Horst

    Marco Loos

    Paul Molenaar

    Jim Stolze

    Raoul Teeuwen

In het najaar nam Jozien Bensing afscheid omdat zij aan het einde van 

haar statutaire zittingstermijn (2 x 4 jaar) was gekomen. Paul Molenaar 

legde al eerder, per 10 april, zijn lidmaatschap van de RvT neer, in verband 

met het belangenconflict dat door zijn verworven aandeel in Kieskeurig.nl 

was ontstaan. 

De Bondsraad stemde in de vergadering van 4 november in grote 

meerderheid in met de door de RvT uitgebrachte voordracht waarop twee 

nieuwe RvT-kandidaten werden voorgesteld. Tevens werd de voorzitter 

herbenoemd en een nieuwe vicevoorzitter in functie verkozen door de 

Bondsraad. Vanaf die datum is de samenstelling van de Raad van Toezicht 

als volgt:

Voorzitter: Pieter Broertjes

Vice-voorzitter: Guusje ter Horst

Leden: Marco Loos

    Marieke Cambeen

    Mieke Pigeaud- Wijdeveld

    Jim Stolze

    Raoul Teeuwen

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  (tot 04-11-

2017)) en €9.268 (per RvT-lid). In totaal werd in 2017 €66.342 uitgekeerd 

(2016: €77.067).
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Nevenfuncties:

• Bestuurslid International Association for Consumer Law

• Lid College van Deskundigen Centraal Bureau Fondsenwerving

• Lid adviesraad Zeitschrift fur Europaisches Unternehmens- und   

 Verbraucherrecht

• Medewerker Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk recht

• 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

PAUL MOLENAAR
Hoofdfuncties:

• CEO Reshift Digital BV

• Zelfstandig media-ondernemer en adviseur

Nevenfuncties:

• Commissaris Algemeen Nederlands Persbureau (ANP)

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

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

JOZIEN BENSING
Hoofdfunctie:

• Honorary Research Fellow bij het NIVEL (Nederlands Instituut voor   

 Onderzoek van de Gezondheidszorg)

Nevenfuncties:

• Lid Raad van Toezicht Waarborgfonds Zorgsector

• Lid Raad van Toezicht Revalidatiecentrum De Hoogstraat

• Lid Raad van Toezicht TNO

• Lid Raad van Toezicht Medisch Spectrum Twente

• Lid Raad van Toezicht Flevo Ziekenhuis

• Lid Gezondheidsraad

• Lid Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW)

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

MARIEKE CAMBEEN
Hoofdfuncties:

• Managing director Springer Media B.V

Nevenfuncties:

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

 ROC Mondriaan in Den Haag 

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
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6 EVALUATIE

De Raad van Toezicht kijkt terug op een druk jaar, vol nieuwe 

ontwikkelingen en uitdagingen voor de Consumentenbond. Zij heeft de 

blik ook op zichzelf gericht, en het functioneren in het afgelopen jaar 

geëvalueerd. 

Qua inhoud heeft de Raad van Toezicht zich in het verslagjaar 

geconcentreerd op:

• de kernwaarden van de Consumentenbond: in de RvT-vergaderingen 

kwamen onder andere de  onderwerpen “onafhankelijkheid” en 

“integriteit” aan de orde;

• het discussie- en besluitvormingstraject rond de 

“lidmaatschapsdiscussie”;

• het toezicht op grote (ICT-)investeringen en potentiële samenwerkingen;

• de verdere versterking van de band met de Bondsraad, de 

Bondsraadscommissie en de individuele Bondsraadsleden;

• het toezicht op het realiseren van strategische doelstellingen.

Dit jaar heeft de Raad van Toezicht haar zelfevaluatie voor het eerst laten 

begeleiden door een externe professional (Mieke Bello). Deze zelfevaluatie 

bestond uit gesprekken tussen de individuele RvT-leden, en een plenaire 

sessie met alle aanwezige RvT-leden. 

Het algemene beeld dat daaruit naar voren komt is dat, ondanks de relatief 

nieuwe samenstelling van de Raad, de individuele RvT-leden hun draai 

hebben gevonden en de onderlinge communicatie goed verloopt.

De zelfevaluatie heeft ook geleid tot een aantal afspraken over praktische 

zaken. Zo zal de Raad van Toezicht voortaan in het halfuur voorafgaand 

aan de vergadering belangrijke punten voorbespreken. Daarnaast 

zal om vergaderingen optimaal te kunnen benutten, een nog betere 

afstemming plaatsvinden van de binnen de RvT-aanwezige expertise. 

Om de onafhankelijkheid van RvT-leden te waarborgen wordt tenslotte 

besloten om deelname van individuele RvT-leden aan commissies/

klankbordgroepen vooraf met de Raad van Toezicht af te stemmen.
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6 EVALUATIE

Extra aandacht wil de Raad van Toezicht in 2018 o.a. schenken aan:

• de rol van de Consumentenbond inzake massaclaims en juridische   

 dienstverlening;

• de implementatie van de Algemene Verordening Gegevens-

 bescherming (AVG);

• het doorpakken op de grote strategische thema’s, door te bewaken 

    of de thema’s relevante en actuele consumentenfricties behelzen;

• bewaking van de onafhankelijkheid bij het ontwikkelen van nieuwe   

 diensten;

• het in kaart brengen van de effecten/impact van acties/campagnes;

• verder investeren in de samenwerking met de Bondsraad.
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