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KVNW en de wijnbranche
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse  

Wijnhandelaren (KVNW) is een vereniging met 

ongeveer 130 leden, die samen ruim 75% van de 

Nederlandse wijnbranche vertegenwoordigen. 

Zowel grote als kleinere bedrijven zijn aangesloten. 

Ook het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van 

multinationals tot kleine wijnspecialisten. De KVNW 

spreekt namens haar leden met politiek, bedrijfs

leven en de media. Als vereniging dragen we bij 

aan de ontwikkeling van onze branche en van uw 

individuele bedrijf. De KVNW kreeg het predicaat 

‘Koninklijk’ in 1999, bij het honderd jarig bestaan.

Belangenbehartiging
De KVNW behartigt actief de belangen van de  

wijnbranche bij de overheid en politiek. We onder

houden contacten met woordvoerders en mede

werkers in de Tweede Kamer, met bewindspersonen 

en op de ministeries. Zo voerde de KVNW een 

actieve lobby tegen accijnsverhoging en boekten 

we succes met de afschaffing van de Bubbeltax. 

In samenwerking met partners en overheids

instellingen zet de KVNW zich in bij het melden en 

opsporen van accijnsfraude en het vereen voudigen 

van etiketten en verpakkingen. Ook speelt de KVNW 

een actieve rol bij de CAO Drankindustrie en het 

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie. 

De KVNW werkt onder meer samen met de Douane, 

VNONCW, STIVA, CBL, Comité Vins, Importers 

Group, de AWVN en het Afvalfonds Verpakkingen. 

Reputatiemanagement
Namens de Nederlandse wijnimporteurs bewaakt 

de KVNW de reputatie van wijnimport en wijn

consumptie in Nederland. Dat doen we door 

media te woord te staan bij vragen, rondom issues 

of crises en door waar mogelijk een actief media

beleid te voeren.

Verantwoord genieten
De KVNW speelt een actieve rol bij verantwoorde 

alcoholconsumptie met ‘Wim over wijn’ en als lid 

van STIVA. Teveel alcohol is niet goed voor de  

gezondheid. Net zo min als teveel suiker, teveel 

vet of te weinig bewegen. Het is belangrijk dat 

wijnconsumenten weten wat verantwoorde wijn

consumptie precies inhoudt. Daarom is de KVNW 

lid van Wine in Moderation, een internationaal  

initiatief dat per land lokaal wordt ondersteund. 

‘Wim over wijn’ is het platform van de KVNW voor 

de Nederlandse consument waarin verantwoord 

genieten centraal staat. Voor meer informatie: 

www.wimoverwijn.nl.

KVNW Register Wijnhandelaar
Als lid van de KVNW kiezen importeurs ervoor hun 

processen te laten certificeren. Een KVNW Register 

Wijnhandelaar is een betrouwbare en deskundige 

wijnhandel. Certificering door de KVNW en het 

voeren van het keurmerk betekent dat de importeur 

voldoet aan een aantal kwalitatieve voorwaarden. 

Deze hebben betrekking op de bedrijfsvoering,  

de voedselveiligheid, de kwaliteit van wijn, milieu  

en transport, transparantie, de bescherming van  

de gezondheid van klanten en consumenten en  

het stimuleren van verantwoorde wijnconsumptie. 

Wijnonderwijs en kennisdeling
De KVNW stimuleert het delen van kennis en 

informatie binnen de branche (bijvoorbeeld over 

wetgeving) en biedt haar leden (gratis) professio

nele juridische ondersteuning over sectorspecifieke 

vraagstukken en contracten. De KVNW stimuleert 

het wijnonderwijs en ondersteunt de eind en 

toetstermen van de Stichting Dranken Examens  

en Normering (SDEN) als norm. De SDEN biedt 

wijnexamens aan op vijf verschillende niveaus.  

Van de beginnende geïnteresseerde wijnliefhebber 

tot de expert.

Individueel en collectief ledenvoordeel
De KVNW biedt leden collectief en individueel  

voordelen. Ook helpt de KVNW leden met 

standaard documenten als inkoopvoorwaarden, 

verkoopvoorwaarden en Terms of Enagement. 

Door een brancheafspraak met het Afvalfonds  

Verpakkingen hoeven leden van de KVNW verpak

kingsstromen niet te specificeren per materiaal

soort (glas, papier, kurk, etc.) maar kan opgave 

worden gedaan op basis van de in Nederland 

verkochte liters wijn.

https://www.kvnw.nl/over-kvnw/ledenlijst
https://kvnw.nl/keurmerk/nog-geen-kvnw-register-wijnhandelaar
https://kvnw.nl/keurmerk/nog-geen-kvnw-register-wijnhandelaar
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