
Dit deed de BVCNL
voor jouw organisatie 
in 2019

Organisatie Giftcard van 
het Jaar 

De Giftcard van het Jaar Verkiezing 
brengt de cadeaukaart bij de consument 
onder de aandacht in de belangrijkste 
periode van het jaar. Deelnemers kunnen 
de titel populairste cadeaukaart van 
Nederland winnen of als favoriet in een 
van de categorieën uit de bus komen. De 
winnaars dragen een jaar lang de titel uit 
en creëren hiermee meer waarde rondom 
hun merk met alle voordelen van dien!

Lancering members only 
deel website

De website van de BVCNL is uitgebreid 
met een afgeschermd deel, exclusief voor 
leden. Hier vind je onder meer de GfK-
consumentenmonitoren, contactgegevens 
van alle leden, bestuursverslagen en 
presentaties. En natuurlijk ook de 
verenigingsdocumenten zoals de Statuten, 
de Code of Conduct, het Huishoudelijk 
reglement en het Beveiligingsadvies 
Fraude Cadeaukaarten. 

Inzicht consumentengedrag 
met GfK monitor 

Welke cadeaukaart ontvangt de 
Nederlandse consument het liefst? 
Waar worden cadeaukaarten bij 
voorkeur gekocht en waarom? Op deze 
vragen krijg je antwoord in de GfK 
consumentenmonitor die de BVCNL ieder 
jaar exclusief en gratis met haar leden 
deelt. Een must voor iedere speler in de 
branche. Eind februari kwam de editie 
2019 uit.

Lancering Code of Conduct 

Bij een professionele brancheorganisatie 
hoort een gedragscode. Deze is in 
november 2019 opgenomen in het 
Huishoudelijk Reglement van de BVCNL. 
In deze Code of Conduct staat omschreven 
hoe de branchevereniging omgaat met 
haar leden, hoe de leden onderling met 
elkaar omgaan en hun gedrag naar buiten 
toe. De gedragscode draagt bij aan een 
positief beeld van de branche.

Netwerkbijeenkomsten, 
ALV’s en nieuwjaarsborrel

Zowel de leden als het bestuur van 
de BVCNL hechten veel waarde aan 
netwerkbijeenkomsten. Om het 
laatste nieuws te horen vanuit de 
branchevereniging, elkaar vragen 
te stellen, ervaringen te delen en 
uitdagingen te bespreken. Maar ook 
om elkaar te vinden in vernieuwende 
samenwerkingen. Bijvoorbeeld na de 
twee algemene ledenvergaderingen en 
tijdens de Nieuwjaarsborrel.   

Ledenoverleg over 
speerpunten vereniging

Op 14 november 2019 organiseerde de 
BVCNL een brainstormsessie met een 
tiental leden. Doel van de bijeenkomst 
was het vaststellen van de huidige 
positie van de brancheorganisatie, de 
wensen en behoeften van de leden en 
welke ontwikkelingen gewenst zijn in 
de periode 2020 – 2023. De resultaten 
van deze sessies vertaalt het bestuur in 
doelstellingen voor de komende drie jaar 
en een bijbehorend actieplan. Begin 2020 
presenteert het bestuur het plan tijdens 
de ALV.  



Met korting naar UKGCVA Conference Londen

De UKGCVA Conference in Londen is een van de meest toonaangevende conferenties ter 
wereld in de cadeaukaartenbranche. Tijdens de tweedaagse UKGCVA Conference worden 
bezoekers bijgepraat over globale kansen en ontwikkelingen. Netwerken is vanzelfsprekend 
een belangrijk onderdeel van je bezoek. Als partner in dit event kan de BVCNL haar leden 
een aantrekkelijke korting bieden op de entreekaarten. 

UKGCVA Conference
4 & 5 March 2020

Vragen of gewoon
nieuwsgierig?

Neem dan contact op met BVCNL:
René de Wit
Soestdijkerstraatweg 21
1213 VP Hilversum
rdewit@bvcnl.nl
06-24517645

Wet- en regelgeving

Lobby werkbare geldig-
heidsduur cadeaukaarten

De overheid heeft nog niet bepaald hoe 
het invulling gaat geven aan de wetgeving 
rond de geldigheid van cadeaukaarten. 
Om een eerlijk speelveld en werkbare 
regelgeving voor de leden te realiseren is 
de BVCNL in gesprek met het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat. De 
betrokken ambtenaren zijn geïnformeerd 
over de diversiteit van vouchers en 
cadeaukaarten, de verschillende 
toepassingsmogelijkheden en het belang 
van heldere wet- en regelgeving voor 
zowel consument als kaartuitgevers. 

Gesprekken met DNB over 
AMLD5

In de AMLD5 (anti-witwasrichtlijn) 
die op 10 januari 2020 van kracht 
wordt, zijn de regels op het gebied van 
cliëntenonderzoek verder aangescherpt. 
De BVCNL streeft een werkzame naleving 
hiervan na en voert daarover - samen met 
Finnius Advocaten - gesprekken met DNB. 
Het aangekondigde Know Your Customer-
principe heeft namelijk nogal wat voeten 
in de aarde voor leden die kaarten 
uitgeven die als elektronisch geld worden 
beschouwd. 

Overleg over uitwerking 
PSD2

De PSD2 is in 2019 van kracht geworden. 
Toch is daarmee de kous niet af. Want 
hoe de DNB het toezicht gaat invullen 
voor de vrijgestelde betaaldienstverleners 
is namelijk nog helemaal niet duidelijk. 
Op een aantal elementen raakt dit zeker 
de vrijgestelde cadeaukaartuitgevers. 
Daarover voert de BVCNL overleg met 
DNB. Uiteraard houden wij je op de 
hoogte van deze ontwikkelingen. 


