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De nieuwe fase van BVCNL
De markt voor cadeaukaarten omvat in Nederland inmiddels 1,5 miljard
euro. Toch kende het tot vier jaar geleden geen branchevereniging. Enkele
marktpartijen zijn hierop ingesprongen wat heeft geleid tot de oprichting
van de BVCNL (BrancheVereniging Cadeaukaarten Nederland). Een gesprek
met de nieuwe voorzitter Tamar de Leeuw over nieuwe ontwikkelingen bij
de vereniging, over belangenbehartiging en over oude sentimenten.
TEKST & FOTOGRAFIE MARTIJN LOUWS

D

e markt voor cadeaukaarten kent een
complexe dynamiek met uitgevers van
cadeaukaarten, de dienstverleners, de
wederverkopers en de kopers. ‘Wij vertegenwoordigen bijna al deze verschillende stakeholders, alleen de kopers
niet’, legt De Leeuw uit, die sinds juni dit jaar de voorzitter is van de BVCNL. Zij moet de club naar een
nieuwe fase loodsen. Die club bestaat inmiddels uit
ruim veertig leden, die samen het grootste deel van
de markt vertegenwoordigen. Desondanks moet het
aantal groeien. Bovendien gaat de vereniging zich nadrukkelijker profileren als kenniscentrum. Toch blijven
‘oude’ speerpunten van de BVCNL ook bestaan, zoals
stakeholdermanagement. ‘Kijk, wij zitten aan tafel bij
het ministerie van Economische Zaken, het ministerie
van Financiën en de Nederlandsche Bank, dat lukt de
individuele leden niet. Het vertegenwoordigen van de
belangen van onze leden blijft onverminderd belangrijk’, aldus De Leeuw.

‘Er wordt tot
op de komma
nauwkeurig
nagerekend
welk assortiment het beste waar scoort,
daar kan geen
onderbuikgevoel tegenop’

Wat hebben jullie aan die tafel zoal bereikt?
‘Een beetje technisch, maar een recent voorbeeld is
het ter discussie stellen van de onwenselijke en onnodige gevolgen van de Anti-Money Laundering Directive 5 (AMLD5) bij het ministerie van Financiën.
Door de AMLD5 moeten consumenten zich bij een
beperkt aantal cadeaukaarten identificeren tijdens
het online verzilveren met een waarde van meer dan
50 euro. De basis hiervan ligt bij de definities - of
beter gezegd de interpretatie van de definities - in
de PSD2. Hierdoor vallen cadeaukaarten in de praktijk onder de AMLD5, terwijl dit in geest van de wet
niet het geval zou moeten zijn. Na overleg met het
ministerie van Financiën zijn zij het op dit vlak met
ons eens en biedt dit ruimte om samen met DNB en
het ministerie naar deze interpretatie te kijken.’

het ook zo krachtig. En ja, er zijn verschillende belangen, maar iedereen onderkent dit en heeft oog
voor elkaars standpunten. Er wordt veel overlegd,
en er wordt veel kennis gedeeld. Daarbij pakken wij
vooral overkoepelende zaken op, zaken waaraan uiteindelijk de gehele branche iets heeft. En daarbij
werken wij heel goed samen met alle stakeholders.
Neem de coronacrisis. Wij vinden dat consumenten
niet de dupe mogen worden van de sluiting van bijvoorbeeld winkels, horeca en bioscopen waardoor zij
niet op tijd hun cadeaukaarten kunnen inwisselen.
En de leden vinden dat ook. Daarom hebben de uitgevers van cadeaukaarten, die zijn aangesloten bij
de BVCNL, besloten om kaarten die alleen in de fysieke omgeving kunnen worden ingewisseld, en
waarvan de geldigheid tijdens de coronasluiting verloopt, een verlengde geldigheidsduur van tenminste
drie maanden te geven.’

Dat is een positief signaal.
‘Wij zijn een professionele sector en daar handelen
we naar. Een tevreden consument is onze prioriteit.
Daarnaast zijn veel cadeaukaarten aangemerkt als
elektronisch geld en vallen zowel de markt als de
uitgevers onder streng toezicht. Dat zou vertrouwen
moeten bieden.’

Een professionele markt heeft ook professionele
marktdata. Hoe staat het daarmee?
‘Wij hebben de afgelopen periode samen met de leden
een eigen databank opgezet. Aangesloten leden kunnen in deze databank alle relevante verkoopdata vinden, trends en ontwikkelingen analyseren en zichzelf
meten met collega-stakeholders. Het is een enorm
rijke databank, waaruit leden realtime informatie
kunnen halen. Van de 1,5 miljard euro die de markt
groot is, ondervangt de databank het overgrote deel.’

Jullie achterban is divers en heeft verschillende
belangen. Hoe gaan jullie daarmee om?

Kun je een paar opvallende trends noemen die
naar voren komen uit de cijfers?

‘Wij bedienen de hele keten, van productie tot distributie en de verkoop van cadeaukaarten. Dat maakt

‘We weten nu heel goed wat er gemiddeld wordt besteed. Aan een cadeaukaart voor bloemen wordt ge-
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Voorzitter Tamar de Leeuw van de BrancheVereniging Cadeaukaarten.

middeld 17,50 euro besteed, aan een cadeaukaart
voor huis- en tuinartikelen tussen de 25 en
30 euro, aan gastronomie 50 euro en aan een overnachting rond de 90 euro.’

Waarom is de cadeaukaart in relatief korte tijd
zo populair geworden?
‘We willen allemaal graag een goed en passend cadeau geven, maar vaak weten we niet precies wat
een iemand graag wil hebben of van houdt. Dat
maakt het geven van een cadeau moeilijk, een cadeaukaart is dan het juiste alternatief voor velen.
Immers, met een cadeaukaart geef je de ontvanger
de gelegenheid iets naar zijn of haar zin te kopen. Er
is keuzevrijheid. En vanwege de veelheid aan verschillende cadeaukaarten, kun je heel gericht kiezen.
Dat maakt ook duidelijk dat er gezocht is naar een
leuk en passend cadeau, dat is anders dan bij het
geven van een envelop met alleen geld.’

Hoe kunnen retailers in de winkel de omzet van
cadeaukaarten stimuleren?
‘Dat kan via de geijkte middelen. Een net schap,
goed gevuld en met de juiste signing en het juiste
assortiment. De uitgevers weten samen met de retailformules heel goed wat ze waar moeten presen-

CAMPAGNE

De BrancheVereniging Cadeaukaarten Nederland lanceert in het najaar een
landelijke campagne waarbij de cadeaukaart in een zonnig daglicht wordt
gezet. In het buitenland zijn dergelijke campagnes al gebruikelijk, in Nederland is het voor het eerst dat er een landelijke campagne komt.

teren. Maar ik kom dan nog weleens in winkels waarvan ik denk: dat klopt niet. Dan heeft de ondernemer
het toch anders aangepakt. Mijn advies is: doe dat
niet. Er wordt tot op de komma nauwkeurig nagerekend welk assortiment in welk marktgebied het beste scoort, daar kan geen onderbuikgevoel tegenop.’

En bijverkoop?
‘Dat is zeker ook een goede mogelijkheid. Combineer
een cadeaukaart met een tijdschrift of wenskaart.
En pak het leuk in. Immers, het gaat ook om de beleving. Voor de ontvanger maakt het meestal niets uit.
We weten uit onderzoek dat die ook heel gelukkig
wordt van alleen een cadeaukaart. Maar sommige
gevers willen het geven van een cadeaukaart iets
meer ‘body’ geven. Speel daar op in. Dan levert de
aankoop van de cadeaukaart ook nog extra omzet
op.’
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