
Dit deed de BVCNL 
voor haar leden en de 
branche in 2021

Krachten bundelen in BVCNL 
Eindejaarscampagne

Om extra positiviteit te creëren rondom cadeaukaarten én om 
de verkoop te stimuleren tijdens de feestdagen is de BVCNL 
Eindejaarscampagne ontwikkeld en gelanceerd. In deze nationale 
campagne werden de diversiteit van cadeaukaarten en de 
keuzevrijheid die ze bieden onder de aandacht van de consument 
gebracht. Met het uiteindelijke doel de categorie als geheel te 
laten groeien. Samen sterk dus. 

Met een kleine investering konden BVCNL-leden meeliften op 
de mediacampagne. Ze kregen hiervoor - afhankelijk van het 
pakket dat ze kozen - een styleguide, een eigen animatie voor 
online uitingen en naamsvermelding in een ‘tag on’ van een 
radiocommercial. De radiocommercial werd in week 45 en 46 
uitgezonden op de zenders NPO Radio2, Skyradio, Qmusic en 
100%NL. De online campagne vond plaats in week 47 en was te 
zien op Instagram en Facebook.

Consumentenwensen en gedrag in 
beeld met GfK monitor 

Welke invloed heeft corona op het 
consumentengedrag? Welke cadeau-
kaarten zijn populairder geworden 
het afgelopen jaar en welke niet? 
Wat is de gemiddelde waarde van 
een cadeaukaart en hoe hoog is de 
gemiddelde overbesteding?  

De wensen en het gedrag van consumenten zijn veranderd door de 
pandemie. Factoren waarop jarenlang beslissingen zijn genomen. 
De antwoorden op alle relevante vragen en nog meer krijg je in 
de GfK consumenten monitor. De BVCNL deelt dit onderzoek ieder 
jaar exclusief en gratis met haar leden. Een must voor iedere 
speler in de branche. 

Kennis delen voor wet 
verlengde geldigheid 
cadeaukaarten

Vanaf 1 januari 2022 dient de minimale 
geldigheid van een cadeaukaart 2 jaar te 
zijn. Na een motie in de Tweede Kamer in 
2018 is de BVCNL met het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat in overleg 
getreden. Om kennis over de markt te 
delen en ontwikkelingen te duiden zodat de 
invoering en de toepassing van de nieuwe 
wet zo min mogelijk verstoring brengt in 
de branche. In 2021 heeft de BVCNL het 
ministerie ondersteund in het beantwoorden 
van vragen uit de Tweede Kamer op de 
conceptwet. Doordat de overheid ons als 
volwaardige gesprekspartner ziet is hierin een 
steeds grotere rol weggelegd voor de BVCNL.

Vragen?

Neem dan contact op met BVCNL:
René de Wit

Soestdijkerstraatweg 21 - 1213 VP Hilversum
rdewit@bvcnl.nl - 06-24517645

Niet langer een startende 
branchevereniging
Interview met BVCNL-voorzitter Tamar de Leeuw

“De BVCNL heeft haar status van startende branchevereniging achter zich gelaten. Desondanks besef ik me 
heel goed dat we nog maar een jonge vereniging zijn die nog veel kan leren en veel meters dient te maken.”

In dat licht bezien vindt Tamar het ook bijzonder dat de BVCNL nu al zo’n duidelijke stem heeft gekregen bij 
stakeholders en wet- en regelgevers. “Hoezeer wij ons ook in de gifting markt bevinden, de cadeaukaart is 
en blijft een betaalproduct waar veel regulering aan vast zit. En dat wordt alleen maar meer en stringenter. 
Het is dan ook van steeds wezenlijker belang dat wij vroeg in het besluitvormingsproces geïnformeerd zijn 
en aan tafel komen.”

Slag slaan
“Ondanks dat het jaar ons als ondernemers veel uitdagingen 
bracht, hebben we als branchevereniging wel weer een 
flinke slag kunnen slaan op de doelstellingen uit ons 
3-jarenplan ‘2020-2022’. Er is invulling gegeven aan het 
beïnvloeden van positieve PR. De Eindejaarscampagne is een 
startschot voor een meerjarige positieve campagne rondom 
cadeaukaarten tijdens de feestdagen. Vanzelfsprekend zullen 
we de resultaten en de evaluatie van dit eerste jaar met 
de leden bespreken om te bepalen of en hoe we in 2022 
aan deze PR invulling gaan geven. Maar ook de aandacht 
in de media geven invulling aan het gezicht van de BVCNL. 
Dit draagt bij aan onze zichtbaarheid en positionering. In 
onze verdere professionalisering hoorde ook het tot onze 
beschikking hebben van betrouwbare cijfers. De lancering 
van de Marktrapportage van de BVCNL voorziet hierin. In de 
gesprekken met de overheid is het een absolute must om 
onze argumenten met betrouwbare data te ondersteunen. 
Dit geldt voor onze leden natuurlijk evenzeer inzake hun 
bedrijfsvoering.”

Op weg naar hernieuwde stabiliteit
“Het is voor de meesten van onze leden een fi nancieel 
zwaar jaar geweest. Maar er zijn ook leden die enorm 
geprofi teerd hebben van de verschuivingen die hebben 
plaatsgevonden. Al met al hoop ik dat we op weg naar 
hernieuwde stabiliteit gaan, waarin wij als branchevereniging 
wederom en versterkt een bijdrage kunnen leveren aan 
een groeiende en winstgevende markt.”

Tamar kijkt vol vertrouwen naar de toekomst. “De getoonde 
veerkracht, ontwikkeling van initiatieven en het verder 
durven samenwerken geeft mij hoop. Met z’n allen de 
schouders eronder en vertrouwen hebben in wat voor ons 
ligt. Vertrouw op het fantastische product cadeaukaarten. 
Die heeft zijn kracht inmiddels bewezen.”

Lobby

Om de belangen van de branche op nationaal en Europees niveau beter te kunnen behartigen heeft de BVCNL zich in 
2021 aangesloten bij MKB Nederland. Dankzij dit lidmaatschap kan de BVCNL in relevante dossiers krachten bundelen met 
andere brancheverenigingen en stakeholders. Hierdoor kunnen we bij Haagse en Brusselse politici beter onze zorgen en 
vraagstukken onder de aandacht brengen.



Verkiezing Giftcard van het Jaar  

Net als voorgaande jaren vond ook in 2021 de verkiezing 
voor de Giftcard van het Jaar plaats. Vanwege de 
beperkende corona-maatregelen kon het jaarlijkse gala 
waar de awards worden uitgereikt niet doorgaan. De 
bekendmaking van de awards is uitgesteld tot 2022.

De annulering was om meer dan een reden jammer. 2021 
was namelijk het jaar van grote veranderingen binnen 
de verkiezing. Zo reiken we voor het eerst de Innovatie 
Award uit, zijn er geen 12 maar 14 categoriewinnaars 
en maakt een onafhankelijk consumentenpanel deel uit 
van de stemprocedure. Veranderingen die de verkiezing 
absoluut naar een hoger plan tillen. Het doet niets af aan 
de einduitslag die we nu in januari 2022 verwachten, 
maar de omlijsting met een feest was iets waar iedereen 
erg naar uitkeek.

De Marktrapportage biedt inzicht in de verkoopcijfers van cadeau-
kaarten gebaseerd op een reeks thema’s en criteria. De Markt-
rapportage is een interactieve rapportage die veelomvattender - en daarmee 
betrouwbaarder - is in data in vergelijking met soortgelijke rapportages. De 
brondata wordt geanonimiseerd en via een Power BI-tool intuïtief naar wens 
gepresenteerd. 

Lancering BVCNL Marktrapportage

In 2021 is de BVCNL Marktrapportage gelanceerd. Met deze database van verkoopcijfers kunnen marktpartijen zoeken 
naar groeimogelijkheden voor hun cadeaukaarten en zien hoe hun resultaten zich verhouden tot de trends. 
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Perry Schouten: “Als dataspecialist bij Wonderbox en daarvoor bij Albert Heijn maak ik 
managementinformatie van data. Business verantwoordelijken nemen op basis van deze 
informatie beslissingen. Onontbeerlijk is het zicht op de markt. Hoe perform je ten opzichte 
van de markt? En in welke mate houd je de marktontwikkelingen bij? Tot voor kort maakte ik 
daarvoor gebruik van de GfK Giftcard Monitor. De BVCNL heeft met de Marktrapportage een 
belangrijk instrument verworven waarmee het zicht op jouw relevante markt wordt verruimd!”

Meer weten over de Marktrapportage? Kijk op de BVCNL-website.
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Feestdagen op een rijtje met de 
Eventkalender

Met de BVCNL Eventkalender kun je inhaken op leuke, 
onbekende of onverwachte feestdagen. Een ruggen-
steuntje voor je marketingkalender. Ontdek nieuwe 
mogelijkheden om je cadeaukaart extra onder de 

aandacht te brengen en nog 
meer contactmomenten te 
creëren met de consument. De 
Eventkalender werd in 2021 
voor het eerst uitgegeven 
en is beschikbaar als fysieke 
poster en als digitaal bestand. 

JANUARI

1 Nieuwjaarsdag

2 Science Fiction dag

10 Rare mensen dag

14 Kleed je huisdier aan dag

15 Blue monday

16-24 Week van de circulaire economie

19 Lelijke truiendag

21 Internationale knuffeldag

20-30 Nationale voorleesdagen

28 Gedichtendag

28 Chinees Nieuw Jaar

28-03 feb Poëzieweek

29 Internationale puzzeldag

FEBRUARI

5 Warme truiendag

14-16 Carnaval

14 Valentijnsdag

16 Internationale pizzadag

17 Internationale doe vriendelijk dag

18 Drink wijn dag

21 Internationale  dag van 

de moedertaal

MAART

1 Nationale complimentendag

2 Dag van de doktersassistente

3 Wereld wilde dierendag

6-14 Boekenweek

8 Internationale vrouwendag

15 Internationale consumentendag

19 Nationale pannenkoekendag

20 Nationale vriendinnendag

20 Wereld gezondheidsdag

20 Internationale dag van het geluk

22-27 Ontdek de zorg

27 Internationale theaterdag

28 Zomertijd

APRIL

1 Dag van de grap

2 Int. dag van het kinderboek

2 Rokjesdag

7 Wereld gezondheidsdag

8 Dag van de bril

8 Dag van de popmuziek

15 Secretaressedag

22 Internationale dag van de aarde

23 Werelddag van het boek en

de auteursrechten

27 Koningsdag

29 Internationale dag van de dans

30 Dag van de eerlijkheid

31 Dag van de asperge

SEPTEMBER

5 Int. dag van de liefdadigheid

6 Wereldboekendag

7 Duurzame dinsdag

11-12 Open monumentendag

19 Landelijke opschoondag

21 Prinsjesdag

21 Internationale dag van de vrede

25 FSC vrijdag

27 Wereld toerismedag

27-01 okt Week tegen pesten

30-07 okt Week tegen de eenzaamheid

30 Nationale broer en zus dag

OKTOBER

1 Wereld vegetarismedag

1 Internationale dag van de ouderen

1 Internationale muziekdag

4 Dierendag

5 Dag van de leraar

5-11 Week van de veiligheid

1-6 Kinderboekenweek

10 Stiefouderdag

24 Boerenkooldag

31 Schoonmoederdag

31 Halloween

NOVEMBER

2-5 Nationaal schoolontbijt

3 Internationale mannendag

10 Dag van de mantelzorg

11 Elfde van de elfde

11 Vrijgezellendag

19 Dag van de ondernemer

26 Black Friday

DECEMBER

5 Sinterklaas

7 Nationale vrijwilligersdag

21 Kortste dag

25-26 Kerstmis

31 Oudejaarsavond

MEI

1 Dag van de arbeid  

2 Internationale dag van de lach

4 Dodenherdenking

5 Bevrijdingsdag

5 Straatvoetbaldag

7 No pants day

9 Dag van Europa

9 Moederdag

12 Dag van de verpleging

13 Wereld Fair Trade dag

12 Ramadan

28-29 NL doet

JUNI

4 Nationale opa en oma dag

5 Wereldmilieudag

9 Buitenspeeldag

20 Vaderdag

21 Langste dag

23 Olympic day

24 Roze zaterdag

29 Modderdag

JULI

1 Keti Koti

1 Nationale komkommerdag

6 Wereld kusdag

13 Internationale puzzeldag

15 Wereld jonge talentendag

17 Wereld emoji dag

21 International junk food dag

30 Internationale dag van

de vriendschap

AUGUSTUS

4 Internationale bierdag

7-12 Sneekweek

7 Canal Parade (Pride Amsterdam)

8 Internationale kattendag

12 Internationale dag van de jeugd

13 Linkshandigendag

15 Nationale relax dag

20 Offerfeest

27-29 Redhead days
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Korting voor online GCVA 
Conference

Ook in Groot-Brittannië ontkwam de GCVA, de Britse 
BVCNL, er niet aan om haar jaarlijkse  congres online 
te laten plaatsvinden. De GCVA Conference is een van 
de meest toonaangevende conferenties ter wereld op het 
gebied van cadeaukaarten. Als partner in dit event kan de 
BVCNL haar leden een aantrekkelijke korting bieden op 
de entreekaarten. 

Invloed uitoefenen op review 
PSD2

De BVCNL wil een stem hebben in de review van de PSD2 die 
begin 2022 plaatsvindt. Door middel van ons lidmaatschap 
bij MKB Nederland zijn er namens onze branche vragen 
neergelegd bij het bureau dat in Nederland de review 
uitvoert. De BVCNL zal zowel nationaal als internationaal 
blijven strijden voor een aanpassing van de PSD2 waarbij 
prepaid betaalkaarten en cadeaukaarten niet langer als 
hetzelfde product worden gezien. Dat feit leidt nu tot een 
verplichte KYC bij online betalingen met elektronisch geld 
boven € 50. Naar verwachting worden deze regels in de 
toekomst nog strenger.

Reactie op voorgenomen 
aanscherping reikwijdte 

Medio 2021 werd de branche geconfronteerd met het 
voornemen van de EBA (European Banking Authority) om 
de PSD2-bepalingen met betrekking tot reikwijdte aan te 
scherpen. De BVCNL heeft namens de branche gereageerd 
op deze aanpassing. 
In de aanscherpingen kunnen verschillende criteria gebruikt 
worden voor de toetsing of er sprake is van een beperkt 
netwerk. Hoewel de bepalingen onduidelijk zijn en het 
nog niet concreet is welke gevolgen ze hebben voor de 
Nederlandse markt, is wel duidelijk dat het moeilijker zal 
worden om een uitgestelde positie te verkrijgen.

Samen Sterk

Alex Schade, directeur SPTC / Podium Cadeaukaart, werkt al jaren samen met of is gelieerd 
aan brancheverenigingen. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van de BVCNL. “In tijden 
van verandering op sociaal, maatschappelijk, (internationaal) wetgevend en economisch 
vlak kunnen brancheverenigingen het verschil maken op het gebied van kennis overdracht, 
netwerken, marketing en directe ondersteuning. Daarom was ik, ben ik en blijf ik een 
enorme voorstander van brancheverenigingen.” Belangenbehartiging wordt volgens Alex 
nog wel eens onderschat. “Dit vindt vaak achter de schermen plaats en is niet zichtbaar 
voor de leden; veel inspanningen, kosten en ook nog eens met wisselende resultaten. Het 
gaat vaak om de lange termijn en niet zichtbare inspanningen om uiteindelijk resultaten 
te halen. Het BVCNL-bestuur staat voor een enorme taak gezien de actuele wetgevende-, 
fi nanciële- en economische ontwikkelingen. Het is mijn welgemeende oproep hen te 
ondersteunen en te faciliteren vooral in de nationale en internationale lobby. Daarom is 
mijn credo voor 2022 ‘Samen Sterk’.” 

BVCNL lanceert fraudemeldpunt

De BVCNL lanceerde tijdens de ALV het Meldpunt Fraude. 
Via fraude@bvcnl.nl kunnen leden melding maken een 
verhoogde waarneming van cadeaukaart-, bankpas- of 
creditcard fraude. Door deze melding te delen kunnen de 
aangesloten partijen en de branche als geheel zich sterker 
wapenen tegen fraude en de negatieve gevolgen daarvan.


