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Het was even nieuws eind vorig jaar: fraude met cadeaukaarten. Even, dankzij kordaat 
optreden van de BVCNL, ofwel BrancheVereniging Cadeaukaarten Nederland, werd het 
onderwerp snel in de kiem gesmoord. Een gesprek met voorzitter Martin de Wilde.
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marktdata. ‘Hoe gek het misschien ook klinkt, maar precieze 
cijfers over verkopen per segment zijn niet bekend’, zegt  
De Wilde. Vandaar ook de ruwe schatting van de omzet die 
de sector realiseert.’ De BVCNL wil daar echter verandering in 
brengen. ‘Het past bij een markt die volwassen aan het wor-
den is om data met elkaar en met onderzoeksbureaus te 
delen. Want juist die informatie geeft inzichten en biedt 
kansen om de markt verder te laten groeien’, aldus De Wilde. 
Hij erkent dat hiervoor nog wel een weg te gaan is. ‘Wie is de 
eigenaar van de data? Is dat de winkelketen die de cadeau-
kaarten verkoopt, of is dat de uitgever? En mag die winkelke-
ten de data dan zomaar vrijgeven aan het onderzoeksbu-
reau? Nu is het antwoord vaak nee. In onze ogen moet dat 
veranderen, en moeten de partijen nadrukkelijk en gezamen-
lijk nastreven om de totale taart groter te maken in plaats van 
alleen het eigen stukje taart.’

De fraude en het optreden daaromtrent was het eerste 
wapenfeit van de BVCNL, dat in de zomer van vorig jaar is 
opgericht. ‘Alle stakeholders, van uitgevers van cadeaukaar-
ten tot de retailpartijen en dienstverleners op het gebied van 
cadeaukaarten, hadden behoefte aan een spreekbuis. En aan 
een vereniging die trends binnen de markt en wetgeving 
signaleert, die nieuwe mogelijkheden schetst en zo de totale 
markt van cadeaukaarten en belevenissen in Nederland naar 
een hoger niveau tilt’, verklaart Martin de Wilde. Logisch 
volgens hem is de komst van de vereniging ook gezien de 
omvang en de groei die de markt doormaakt. ‘De vereniging 
vertegenwoordigt de belangen van de partijen in een sector 
die de laatste vijf jaar is gegroeid met dubbele cijfers en 
inmiddels een omzet kent van ergens rond de € 1 miljard.’

De BVCNL heeft een aantal belangrijke speerpunten binnen 
de werkzaamheden. Eén daarvan is het verzamelen van 

VVV is de grootste

De grootste uitgever van cadeaubonnen in Neder-
land is de VVV. De Vereniging voor Vreemdelingen-
verkeer (opgericht om regionaal toerisme te bevor-
deren) begon veertig jaar geleden met het 
aanbieden van de bonnen. Tegenwoordig is de bon 
een plastic kaart die ook online te besteden is. 
Binnen retail is Primera de grootste cadeaukaarten-
verkoper, met een omzet van zo’n € 100 miljoen.

Het bestuur van de BVCNL
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Werkgroepen
Om die openheid te stimuleren heeft de BVCNL werkgroe-
pen geïnstalleerd. Dat heeft het ook gedaan als het gaat om 
de nieuwe wetgeving die op de markt afkomt. ‘Er is een 
nieuwe btw-regeling in de maak. Bovendien heeft de nieuwe 
Europese richtlijn over betaaldienstverlening, de Payment 
Services Directive 2 (PSD2), gevolgen’, aldus De Wilde. De 
verkoop van cadeaukaarten is vrijgesteld van btw, waardoor 
de ondernemer bij de verkoop van de cadeaubonnen geen 
btw verschuldigd is. Op het moment dat de cliënt de cadeau-
bon inwisselt, is de betreffende ondernemer wel btw ver-
schuldigd. ‘Op dit moment is het in de praktijk niet altijd 
duidelijk door wie en wanneer de btw moet worden betaald. 
Daarom gaan er nieuwe Europese btw-regels gelden’, ver-
klaart De Wilde. 

Vanaf 1 januari wordt er onderscheid gemaakt tussen single 
purpose vouchers (lees: waardebonnen die slechts voor één 
doel kunnen worden besteed en waarbij vooraf het btw-
percentage van goed of dienst bekend is, red.), multi purpose 
vouchers (lees: waardebonnen die voor meerdere doelein-
den kunnen worden besteed en waarbij vooraf niet het 
btw-percentage van het goed of de dienst bekend is, red.) en 
kortingsvouchers. Het soort kaart en soort bon bepaalt straks 
het tijdstip waarop btw moet worden geheven: bij verkoop of 
bij inwisseling. ‘Dit betekent dat ondernemers voor een aantal 
kaarten de btw moeten voorfinancieren, en dat kan best een 
kostbare aangelegenheid worden. Retailers realiseren zich 
dat nog onvoldoende, daar ligt dus ook een taak voor onze 
vereniging om daar meer bekendheid rondom te genereren.’

PSD2
Meer bekendheid moet er ook komen rond de nieuwe Euro-
pese betaalrichtlijn PSD2. Voor cadeau- en prepaidkaarten 
geldt momenteel de Wet Financieel Toezicht (Wft), waarbij 
cadeaukaarten als elektronisch geld worden beschouwd. En 
uitgevers zijn EGI (Elektronisch Geld Instelling) en moeten 
zich melden bij De Nederlandsche Bank (DNB). Wanneer een 
uitgever ook de innemer is van het elektronische geld, dan is 
het officieel geen elektronisch geld (een zogenoemd geslo-
ten systeem). Daarnaast is er een optie dat de cadeaukaart 
voor een beperkte reeks goederen is te besteden. De Wilde: 
‘Op dit moment moet een uitgever op basis van de Wft 
melden waarom betreffende kaart c.q. organisatie wel of niet 
onder de EGI-regels valt. De Nederlandsche Bank (DNB) 
bepaalt of deze zienswijze juist is. Als een vrijstelling of uit-
zondering wordt vastgesteld, vervalt het toezicht van DNB. 
Gestuurd vanuit nieuwe Europese richtlijnen komt er een 
aanscherping van die uitzondering op de vergunningsplicht.’ 
Verder, zo stelt De Wilde, wordt er een kennisgevingsplicht 
ingesteld bij DNB voor de uitgever van cadeau- of prepaid-
kaarten die onder de uitzondering of vrijstelling actief zijn, en 
die een float (de uitstaande verplichtingen van de uitgever 
versus kaarthouders) van meer dan € 1 miljoen in het voor-
gaande jaar hebben gehad. ‘Ook komen er verscherpte regels 
ten aanzien van het cliëntenonderzoek, met als mogelijkheid 
dat in Nederland dit cliëntenonderzoek bij cadeaukaarten 
altijd moet plaatsvinden.’ 

Voor de BVCNL is vooral de verandering rondom de uitzon-
deringspositie van belang. ‘Daar zullen wij ook op focussen in 
de gesprekken met De Nederlandsche bank. Verder willen wij 
van hen weten hoe zij de implementatie voor zich zien. 
Kortom, wij zitten er binnenkort weer aan tafel.’  
Het is precies wat de rol van de BVCNL moet zijn, vindt De 
Wilde. ‘Op dergelijke belangrijke dossiers vertegenwoordigen 
wij de sector, zijn wij aanspreekpunt en zullen wij strijden 
voor de belangen van onze leden.’ Dat heeft het recent ook 
gedaan en maatregelen geïntroduceerd om fraude met 
cadeaukaarten tegen te gaan. Zo heeft de branchevereniging 
winkeliers geïnstrueerd alleen bestedingen met de cadeau-
kaarten toe te staan aan consumenten die de kaart daadwer-
kelijk kunnen tonen. Een andere maatregel is dat kaarteige-
naren die hun saldo willen controleren een pincode moeten 
invoeren. ‘Ja, het ging hier en daar mis. Maar deze maatrege-
len zijn effectief en zorgen ervoor dat winkeliers, uitgevers en 
dienstverleners zonder zorgen verder kunnen bouwen aan 
een mooie en winstgevende toekomst voor cadeaukaarten.’

‘Hoe gek het misschien 
ook klinkt, maar precieze 
cijfers over verkopen per 
segment zijn niet bekend’


