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Excellentie, 

 

Branche Vereniging Cadeaukaarten Nederland (‘BVCNL’) is de organisatie voor stakeholders in de 

cadeaukaart- en belevenissenmarkt. Deze vereniging vertegenwoordigt de belangen van de 

marktpartijen, waaronder in Nederland gevestigde partijen die cadeaukaarten uitgeven. BVCNL 

maakt graag gebruik van de gelegenheid om een reactie te geven op de internetconsultatie met 

betrekking tot de Implementatiewet wijziging 4e anti-witwasrichtlijn, omdat de wijziging impactvol 

is voor uitgevers van cadeaukaarten die de status hebben van “vrijgestelde” 

elektronischgeldinstelling. 

Beoordeling van het door u geconsulteerde wetsvoorstel - in samenhang met richtlijn (EU) 

2018/843 van 30 mei 2018 (‘AMLD5’) tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 van 25 mei 2015 

(‘AMLD4’) - maakt duidelijk dat: 

1. de eisen met betrekking tot het verrichten van cliëntenonderzoek in relatie tot de uitgifte 

van elektronisch geld wijzigen; 

2. het cliëntenonderzoek alleen dan niet vereist is, als de voorwaarden opgesomd in artikel 7, 

eerste lid, Wwft van toepassing zijn, waarbij het maximumbedrag zal wijzigen van EUR 250 

in EUR 150; 

3. de mogelijkheid vervalt om voornoemde maximumbedragen te verdubbelen in het geval 

van nationale betalingstransacties; 

4. er bij terugbetaling of opname in contanten van cliëntenonderzoek alleen kan worden 

afgezien als de geldwaarde van het elektronisch geld EUR 50 of minder bedraagt (dat is nu 

EUR 100); 

5. er bij online betalingstransacties van cliëntenonderzoek alleen kan worden afgezien als het 

betaalde bedrag EUR 50 of minder bedraagt (dat is nu EUR 100); 

6. Nederlandse banken en financiële ondernemingen niet mogen meewerken aan 

betalingstransacties met betrekking tot anonieme prepaidkaarten die zijn uitgegeven in 

derde landen waar niet dezelfde standaarden gelden als in de EU. 

Deze aanscherping is zonder meer impactvol voor vrijgestelde elektronischgeldinstellingen (in de 

zin van artikel 1d Vrijstellingsregeling Wft). Het verlagen van de maximumbedragen als trigger 

voor het verrichten van cliëntenonderzoek conform de Wwft is hiervoor de belangrijkste reden. Dit 

wordt hierna toegelicht. 

Als algemene opmerking gaat dat BVCNL het belang onderkent van strenge en effectieve 

regelgeving ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Daarbij wordt opgemerkt dat 



 
de betrokken regels uit AMLD5 omtrent elektronisch geld, één-op-één worden geïmplementeerd via 

het ontwerp wetsvoorstel. BVCNL onderstreept het belang van het zoveel als mogelijk creëren van  

een gelijk speelveld en is verheugd dat harmonisatie wordt nagestreefd zonder aanvullende, 

bijzondere verplichtingen voor Nederlandse uitgevers van cadeaukaarten.   

Verder wordt het in AMLD4 en AMLD5 opgenomen uitgangspunt in stand gelaten dat uitgevers van 

cadeaukaarten die gebruik maken van de uitzondering voor ‘beperkt gebruik’, niet onder de 

reikwijdte van de Wwft vallen en buiten schot blijven.1 Dit verzoeken wij overigens nader te 

expliciteren in de toelichting bij het wetsvoorstel, zodat hierover duidelijkheid bestaat. 

Impact wijziging grensbedragen 

Cadeaukaarten zijn overdraagbare prepaidkaarten waarmee de kaarthouder bestedingen kan doen 

ter hoogte van het kaarttegoed bij een (beperkte) groep van acceptanten. De voorgestelde regels 

zijn met name impactvol omdat door de wijziging van de grensbedragen sneller een 

cliëntenonderzoek zal moeten worden uitgevoerd. Echter, noch de kaartuitgevende partijen, noch 

de retailpartijen die als distributiekanaal fungeren, zijn ingericht op het uitvoeren van een 

cliëntenonderzoek conform de Wwft. Dit geldt temeer nu prepaidkaarten naar hun aard als een 

hoog risico-product kwalificeren, waardoor dat cliëntenonderzoek uitgebreid zal moeten zijn. Een 

dergelijke stap laat zich in praktische zin lastig uitvoeren bij de concrete verkoop van 

cadeaukaarten aan de kassa van bijvoorbeeld een supermarkt dan wel bij de online verkoop van 

dergelijke kaarten.  

Daarbij komt dat het uitvoeren van het cliëntenonderzoek kosten met zich brengt die niet in 

verhouding staan tot de waarde van het aangeboden product. In uw ontwerp toelichting wordt 

uitgelegd dat er naast eenmalige kosten voor de inrichting van risicomanagement, kosten zullen 

moeten worden gemaakt voor het cliëntenonderzoek in concrete gevallen. U heeft berekend dat dit 

EUR 39 per cliënt bedraagt. Bij een gemiddelde kaartwaarde van EUR 32 (bron: GfK 

consumentenmonitor 2017), vormen dergelijke kosten een grote belemmering om nog een gezond 

bedrijfsmodel te kunnen realiseren. 

Onze verwachting is dat het effect van de voorgestelde regels tweeledig zal zijn. Ten eerste zullen 

uitgevers van cadeaukaarten bij voorkeur niet-gereguleerde cadeaukaarten gaan uitgeven, zodat 

er gebruik kan worden gemaakt van de ‘beperkt gebruik’-uitzondering. Ten tweede voorzien wij 

een ontwikkeling dat de uitgevers van cadeaukaarten die niet van die uitzondering gebruik kunnen 

maken, de grenswaarden gaan hanteren. Cadeaukaarten worden naar verwachting gemaximeerd 

op EUR 150, evenzo is voorzienbaar dat de terugbetalingsmogelijkheden worden beperkt tot EUR 

50. Betalingen voor online bestedingen worden naar verwachting gemaximeerd op EUR 50 per 

betaling.  

 

 

                                                           
1 Zie artikel 1, tweede lid, onder c, AMLD5 



 
 

 

 

Wij vragen u in dat verband om de toelichting bij het voorgestelde derde lid van artikel 7 van de 

Implementatiewet nader uit te werken. De bedragen zijn zonder meer duidelijk, maar niet duidelijk 

is of (i) met betrekking tot een terug te betalen of op te nemen tegoed, dit bedrag ziet op de totale 

kaartwaarde dan wel op enig maximum van een concrete terugbetaling van een deel van het 

tegoed per keer dat wordt opgenomen, en (ii) met betrekking tot online besteding of enkel de 

hoogte van een betalingstransactie maatgevend is. Immers de aankoop van een goed of dienst kan 

ook via meerdere betalingstransacties geschieden. Deze punten zijn nu diffuus en maken het voor 

de markt niet duidelijk wat de wetgever voor ogen heeft en beoogt te regelen. Wij verzoeken u 

vriendelijk deze onduidelijkheid weg te nemen met een specifieke toelichting en bij voorkeur ook 

een illustratie met concrete voorbeelden. 

In aanvulling op deze opmerkingen willen wij aandacht vragen voor zowel de effectiviteit als de 

handhaafbaarheid van wetgeving. Naar inzicht van BVCNL is de samenleving zeer gebaat bij 

adequate regels ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Het op AMLD5 

gebaseerde voorstel tot wijziging van de grensbedragen, lijkt echter niet erg effectief. 

Cadeaukaarten zijn naar hun aard overdraagbaar, zodat enig cliëntenonderzoek wel de koper, 

maar niet automatisch de besteder in beeld brengt. Dat is weliswaar anders met betrekking tot de 

terugbetaling of online betalingstransactie, maar zodra de kaarthouder wordt geconfronteerd met 

doorbelasting van kosten van cliëntenonderzoek, lijkt een forse drempel te ontstaan voor een 

terugbetaling of online betalingstransactie van meer dan EUR 50. Daarbij geldt dat niets in de weg 

staat aan het kopen van meerdere kaarten met een kaartwaarde onder het grensbedrag (straks 

EUR 150), waardoor het verlaagde grensbedrag niet zonder meer als effectief kan worden betiteld. 

Of de regels daadwerkelijk te handhaven zijn en welke capaciteit dit vergt bij de toezichthouder is 

door BVCNL niet goed te overzien, maar lijkt best een uitdaging. 

Wij zijn gaarne bereid tot het geven van een eventuele verdere toelichting. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Martin de Wilde 

Voorzitter BVCNL. 

 

 


