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Verkopen in het buitenland,  
hoe pak je dat aan?
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Je webshop uitbreiden naar het buitenland of een ander taalgebied is een  

goed idee. Je vergroot immers je bereik en de schaal waarop je verkoopt en 

verlaagt zo je kosten. Er is echter wel één grote maar: je moet het weloverwogen 

aanpakken. Je kan dus niet zomaar je website kopiëren; er een andere 

domeinnaam achter plakken en verwachten dat het wel goedkomt.

Behalve praktische verschillen zoals regels over de solden en andere 

betaalmethodes, spelen ook taal- en cultuurverschillen een belangrijke rol. 

Onderschat dit niet en doe op voorhand voldoende onderzoek. Op deze manier 

schep je vertrouwen en neemt de kans dat je uitstapje naar een ander (taal)

gebied een succes wordt, aanzienlijk toe. 

Maar hoe ga jij hier nu mee aan de slag? Herman Maes, marketing strateeg bij 

Intracto, legde het uit tijdens zijn webinar ‘Verkopen in het buitenland, hoe pak je 

dat aan?’. In deze whitepaper bespreken we de belangrijkste punten opnieuw en 

krijg je ook een handige checklist om je op weg te helpen.

Inleiding

Vlaanderen, Wallonië en Nederland

In deze whitepaper focussen we ons op Vlaanderen, Wallonië en 

Nederland om de belangrijkste verschillen tussen de markten toe 

te lichten. Enerzijds om aan te tonen hoe groot de verschillen zelfs 

kunnen zijn binnen eenzelfde land of binnen dezelfde taal, anderzijds 

omdat dit de twee markten zijn waar Vlaamse verkopers het snelst 

naar zullen uitbreiden. Wil jij in nog andere landen je producten of 

diensten verkopen? Ook dan is goede research uiteraard een must!
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ALGEMEEN

 5 Houd rekening met verschillen in de markt. Denk aan feestdagen, 

verwoordingen, betaal- en levervoorkeuren, enzovoort.

HOE ONDERZOEK JE DIT VOOR JOUW MARKT EN 
PRODUCTEN?

 5 Doe research met tools als Google Market Finder, Google Trends en Google 

Zoekwoordplanner. 

 5 Ook platformen delen veel inzichten die nuttig kunnen zijn voor jou, zoals de 

PlatformMonitor van bol.com.

HOE PAK JE ALLES CONCREET AAN?

 5 Begin met alles in kaart te brengen. Stel jezelf een aantal vragen als “hoe ga 

ik mijn content vertalen?” en “heb ik een goed zicht op alle kosten?”.

 5 Ga voor een centrale .com domeinnaam. Met een .be ga je niet scoren in 

Nederland.

 5 Voeg taalversies (zoals .com/fr) toe, maar stel dan ook zeker je hreflang 

metatags goed in.

 5 Geef in je privacy policy aan dat je onder de Belgische 

Gegevensbeschermingsautoriteit valt.

 5 Controleer hoe het juist zit met btw bij zakelijke verkopen over de grens.

 5 Denk goed na over verzendkosten. Nederlandse consumenten staan hier 

anders tegenover dan Belgische.

 5 Pas op met douanekosten! Check dit op voorhand zodat je klanten niet voor 

onaangename verrassingen komen te staan.

 5 Laat klanten zelf kiezen vanaf welke locatie ze kopen. Geoblocking is bij wet 

verboden.

 5 Gebruik je social media? Bedenk dan in welke taal je gaat communiceren 

indien je webshop ook over de taal- en landsgrenzen heen gaat verkopen.

Checklist
Deze checklist is een samenvatting van de whitepaper en toont 

je in een oogopslag de belangrijkste dingen die je moet weten om 
efficiënt te verkopen in het buitenland. Meer informatie vind je 

verderop in de whitepaper.

https://partnerplatform.bol.com/nl/groeiversnellers/inzichten/10-inzichten-uit-de-platformmonitor/
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E-COMMERCEMARKT

Vlaanderen

De Belg bleef lang trouw aan zijn winkelstraten en shoppingcentra. Sinds maart 

2020 zien we echter een grote omwenteling en lokale e-commerce bedrijven, 

click-and-collect en de grote buitenlandse spelers hebben een inhaalslag 

gemaakt. Zo is bol.com steeds vaker het startpunt in de customer journey van 

Vlaamse consumenten.

Nederland

In Nederland is de e-commercemarkt al matuurder dan in België, met niche 

webshops voor nagenoeg élk product. Door de grotere concurrentie is de 

consument er nog meer verwend en zijn de verwachtingen hoog op het gebied 

van verzending en retour.

Wallonië

In Wallonië is de e-commercemarkt sowieso kleiner. Bovendien stemt de Waalse 

consument zich vaak sterk af op media uit Frankrijk (televisie, radio, muziek, 

websites, influencers, ...) en zal hij niet snel iets bestellen bij een bedrijf met  

bv. een adres in Antwerpen. Een Waals postbusadres, in bv. Namen of Luik, kan 

je helpen om ook in deze markt voet aan de grond te krijgen.

Customer journey

De customer journey (of klantreis) is het volledige traject dat een 

consument aflegt bij het aankopen van een product of dienst. 

Verschillende fases die een klant doorloopt zijn bijvoorbeeld de 

oriëntatiefase, het beslismoment, de koopfase, het gebruik en de 

loyaliteitsfase.

Deze reis begint dus al bij het idee dat men iets nodig heeft (ook al 

weten ze misschien nog niet wat dat precies is) en eindigt idealiter 

met een klant die na zijn aankoop echt fan is van jouw merk. De 

klantreis is overigens niet altijd een lineaire reis.

Belangrijke verschillen per markt
Hoewel Nederlands zowel in Vlaanderen als in Nederland gesproken wordt, zijn er 
toch heel wat taalverschillen tussen beide taalgebieden. En terwijl Wallonië ook 

deel uitmaakt van België, zit de e-commercemarkt daar toch anders in elkaar dan 
in Vlaanderen. Enkele voorbeelden:
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BETAALMETHODES

Vlaanderen & Wallonië

Op enkele jaren tijd zijn betalingen met QR-codes via Bancontact de norm 

geworden (43%), met op nummer 2 de kredietkaart (25%) en op nummer 3 

PayPal (17%).

Nederland

Online betalingen via iDEAL zijn al veel jaren de norm (69%), met op nummer 2 

de kredietkaart (9%), maar daarnaast ook meer en meer “ik maak een tikkie of 

betaallink aan”.

SOLDEN

Vlaanderen & Wallonië

Voorafgaand aan de vaste soldenperiodes in januari en juli geldt er een 

sperperiode (een periode van vier weken waarin bedrijven al wel prijzen mogen 

verlagen).

Nederland

Geen vaste periodes van uitverkoop/opruiming.

FEESTDAGEN

Qua feestdagen zijn er veel verschillen, zowel binnen België als tussen 

Vlaanderen en Nederland. Om maar een voorbeeld te geven: Sinterklaas viert 

men in Vlaanderen, Nederland en Wallonië op een andere manier.

Vlaanderen

In Vlaanderen komt Sinterklaas in de nacht van 5 op 6 december langs met 

cadeaus voor de kinderen. De Sint rijdt op het paard Slecht-Weer-Vandaag.

Nederland

Pakjes komen in Nederland op Pakjesavond (5 december). Dit is een echt 

familiefeest met cadeautjes voor iedereen. Het paard van Sinterklaas heet  

hier Amerigo.

Wallonië

Sinterklaas komt in de nacht van 5 op 6 december. Hij rijdt op een ezel en heeft 

maar één helper (Père Fouettard). In de meeste delen van Frankrijk wordt Saint 

Nicolas niet eens gevierd — enkel in de gebieden die aan België grenzen.
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LEVERVOORKEUREN

Uit onderzoek van bpost1 blijkt dat Belgen iets vaker hun pakjes afhalen in 

een afhaalpunt dan Nederlanders. Zorg er dus voor dat je deze mogelijkheid 

aanbiedt op je webshop. Ook staan Belgen en Nederlanders anders tegenover 

het leveren van een pakketje bij de buren:

TAALVERSCHILLEN

Hoewel we allemaal Nederlands spreken is er toch een sterk taalverschil tussen 

Vlaanderen en Nederland. Denk maar aan microgolf vs. magnetron, juweel vs. 

sieraad of droogkast vs. droger.

Het is belangrijk om hier rekening mee te houden:

• Voor je SEO (Search Engine Optimization). Klanten zoeken online naar het 

woord dat ze kennen (bijvoorbeeld droger), maar vinden jouw producten niet 

(omdat jij ze droogkasten noemt).

• Een correct taalgevoel creëert vertrouwen bij de consument uit die regio. 

Zelfs de meest subtiele verschillen vallen immers hard op en kunnen 

wantrouwen wekken.

• Let op voor andere betekenissen of interpretaties. Denk bijvoorbeeld aan 

het verschil in voor- en namiddag bij Belgen en Nederlanders. In België 

duurt de voormiddag van ruwweg 9u-12u, in Nederland ongeveer van 

12u-14u. De namiddag is in België van 12u-18u, in Nederland van 16u-18u.  

Kan je je de verwarring in levertijden al voorstellen?Wat als het pakje bij een willekeurige buur afgegeven wordt:

Thuis 60% 77%

23% 14%

11% 5%

6% 4%

Afhaalpunt

.be .nl

Op een ander adres

Andere methode
(bv. plaats rond het huis)

1 Zie https://news.bpost.be/e_commerce_report_NL

vindt het OK vindt het OK
49% 72%

.be .nl

https://news.bpost.be/e_commerce_report_NL
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Hoe onderzoek je dit voor jouw markt en producten?
Er zijn verschillende (al dan niet gratis) tools om onderzoek mee 

te doen naar de interesses in jouw markt.

GOOGLE MARKET FINDER

In deze tool voer je de url van jouw webshop en de categorieën waarin je actief 

bent in. Vervolgens krijg je aan de hand van zoektrends en marktdata suggesties 

voor andere markten die interessant kunnen zijn voor jouw bedrijf.

GOOGLE TRENDS

Deze tool geeft je een indruk van relatieve zoektrends (geen absolute cijfers) 

in verschillende landen en/of regio’s. Ook kan je topics en periodes gemakkelijk 

met elkaar vergelijken. Een groot voordeel van Google Trends is dat de data zeer 

actueel zijn. 

Het is de ideale tool wanneer je meer te weten wilt komen over trends in 

bepaalde landen. Wanneer gaan Nederlanders bijvoorbeeld online op zoek naar 

oranje T-shirts? Dankzij Google Trends weet jij straks het antwoord!

GOOGLE ZOEKWOORDPLANNER

De Google Zoekwoordplanner is in principe gratis, maar je moet wel een actief 

Google Ads account hebben om deze tool te kunnen gebruiken. 

De tool geeft je een indruk van hoe vaak mensen gemiddeld een bepaalde 

zoekopdracht ingeven in Google. Je selecteert eenvoudig het land en de taal en 

geeft het woord, of een combinatie van woorden, waarin je geïnteresseerd bent 

in. Je krijgt dan niet alleen te zien hoe vaak mensen op dit woord zoeken, de tool 

geeft bovendien suggesties voor gerelateerde termen. Zo krijg je een goed beeld 

van zoekwoorden die relevant kunnen zijn voor jouw SEO- en SEA-strategie.
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Tip: samenwerking met een platform

Platformen zijn steeds vaker het startpunt van de customer journey. Dat zien we duidelijk in een 

onderzoek van Semrush (een SEO-tool om data uit zoekmachines te vergaren). 

Zij keken welke websites in januari 2021 het grootste aantal bezoekers kregen vanuit België, met 

bol.com op de 8ste en amazon.fr op de 19de plaats:

Een samenwerking met zulke platformen kan je dus veel extra klanten opleveren. Bovendien vind 

je er als verkoper handige informatie om je te helpen, zoals de PlatformMonitor van bol.com.

https://partnerplatform.bol.com/nl/groeiversnellers/inzichten/10-inzichten-uit-de-platformmonitor/
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Hoe pak je dit nu concreet aan?
Heb je besloten dat je klaar bent voor de volgende stap en wilt gaan 

verkopen aan een ander taalgebied of een ander land? Dan zijn er een 
aantal concrete zaken waar je zeker rekening mee moet houden.

BRENG ALLES IN KAART

Creëer voor jezelf een duidelijk overzicht van je to do’s. Stel jezelf een aantal 

vragen en lijst zo je prioriteiten op:

• Ga ik eerst richting Nederland of blijf ik binnen België en ga ik uitbreiden 

naar Wallonië?

• Hoe ga ik mijn content vertalen (‘vernederlandsen’ of ‘verfransen’)?

• Heb ik al eens nagedacht over de verzendkosten en levertermijnen?

• Ga ik direct mijn webshop aanpassen of ga ik meesurfen met de  

bestaande platformen?

• Heb ik een goed zicht op alle kosten?

MOET JE AANPASSINGEN DOEN AAN JE HUIDIGE WEBSHOP?

Wil je in een ander land verkopen via je eigen webshop? Dan zul je wel een aantal 

aanpassingen moeten doen. Voor Nederland hou je bijvoorbeeld best met de 

volgende zaken rekening:

• Met een .be website is het moeilijk om te scoren in Nederland.  

Google trekt .nl websites namelijk voor in de zoekresultaten, jouw website 

zal dus niet snel bovenaan komen te staan. Een aantal tips om je website 

toch aantrekkelijk te maken voor de Nederlandse consumenten:

 o Ga voor een centrale .com domeinnaam, maar maak duidelijk dat je  

een Belgische/Europese webshop bent.

 o Voeg eventueel een .nl domeinnaam toe, maar onderzoek dan zeker 

het concept van hreflang metatags. Dit zijn tags die je toevoegt in 

de code van je webshop om aan Google duidelijk te maken dat je 

website meertalig en/of ‘meerlandig’ is).

• Je hoofdzetel zit in België, dus je valt onder de Belgische 

Gegevensbeschermingsautoriteit. Geef dit ook aan in je privacy policy.

• Nederlandse postcodes bestaan uit 4 cijfers en 2 letters, anders dan in 

België dus. Kan je website dit aan?

• Kijk de regels na over btw-verlegging bij zakelijke verkopen over de grens.
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WAAR NOG AAN DENKEN?

Er zijn ook nog een aantal praktische zaken die je zeker niet uit het oog mag 

verliezen als je over de landsgrenzen wilt verkopen: 

Verzendkosten

• De consument vindt voornamelijk informatie waarbij het bedrijf centraal 

staat. Dit beantwoordt echter niet aan zijn vragen of neemt zijn angsten 

niet weg.

• Bij Vlaamse consumenten merk je dat het meer aanvaard is om toch 

verzendkosten te vragen.

Douanekosten

• Verzend je ook naar landen buiten de Europese Unie? Vergeet dan niet 

om een ingevuld douaneformulier toe te voegen bij het pakket. Ligt de 

waarde van het pakket boven de € 22? Dan kan de koper opeens voor de 

onaangename verrassing komen te staan dat hij naast verzendkosten 

ook douanekosten moet betalen. Daarnaast kan de levertermijn door de 

grenscontrole flink vertragen. Houd hier dus rekening mee en informeer 

de consument hier al op voorhand over, zo voorkom je frustraties.
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Geoblocking

• Bezoekers vanuit de EU moeten zelf kunnen kiezen op welke landversie 

van je website ze willen shoppen. Het staat een Nederlandse 

consument dus vrij om iets te bestellen op jouw .be website in plaats 

van op je .nl website.

• De consument heeft dus de keuze om je lagere prijs op de .nl website te 

kiezen.

• Je mag geen verkoop weigeren, maar je mag wel weigeren om te 

leveren in een ander land als dat voor jou als handelaar onmogelijk is of 

als er geen sprake is van discriminatie (de consument mag het product 

dan bijvoorbeeld wel laten leveren in een ander land of het zelf komen 

afhalen).

• De geoblockingverordening is niet van toepassing op transport, 

medische, financiële en audiovisuele diensten en platformen met 

andere auteursrechtelijk beschermde content.

Wat is geoblocking?

Bij geoblocking identificeer je buitenlandse bezoekers (meestal aan 

de hand van hun IP-adres) en gebruik je deze informatie om ze de 

toegang tot je website te ontzeggen of ze automatisch om te leiden 

naar een lokale versie van je website. 

Hiermee verhinder je dat ze producten of diensten kunnen kopen 

op een webshop in een ander land. Geoblocking wordt meestal 

toegepast om te voorkomen dat consumenten uit het buitenland 

kunnen profiteren van lagere prijzen.
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WAT MET SOCIAL MEDIA?

Gebruik je social media voor jouw webwinkel, dan heb je verschillende opties 

indien je ook in andere landen en/of talen wil gaan verkopen. Elke mogelijkheid 

heeft echter voor- en nadelen.

1 account in het Engels

Voordeel

 o Je hoeft je content maar in één taal te creëren.

Nadeel

 o Je hoeft je content maar in één taal te creëren.

 o Wat doe je met videomateriaal?

 o Kans op chaos met een Engelse tekst en hashtags/reacties/vragen 

in andere talen.

 o Een Facebooknaam in het Engels zal de vindbaarheid misschien 

negatief beïnvloeden?

1 account met 2 talen

Voordeel

 o Dit is de politiek correct optie.

Nadeel

 o Hoe ga je dit aanpakken op Instagramstories?

 o Op Instagram kan je maar 1 bio schrijven en de ruimte is beperkt,  

het is dus niet gemakkelijk hier twee talen te combineren.

2 accounts en 2 talen

Voordeel

 o Je kan je meer focussen op je doelgroep.

 o Organisch bereik je nog nauwelijks mensen via social media. 

Advertenties zijn de manier om je doelgroep te bereiken en dankzij 

het splitsen van de accounts kan je nu zeer gericht adverteren op 

taal/land.

Nadeel

 o Je content is meer versnipperd, je werkt met twee kleine accounts, 

in plaats van één overkoepelend account.

 o Je moet je content dubbel maken en plaatsen. 



Het klinkt zo makkelijk: via je webshop verkopen in het buitenland. In de praktijk 

blijkt het toch wat moeilijker te zijn, je moet immers met heel wat zaken rekening 

houden.

Voor wie het goed aanpakt is het echter een perfecte kans om je markt te 

vergroten. Hierdoor kan je ook je schaal vergroten en bijvoorbeeld betere 

voorwaarden bij je leveranciers afdwingen. 

Met deze whitepaper hebben we je hopelijk op weg 

geholpen om jouw producten of diensten ook over 

de (taal)grenzen heen aan te bieden. De gouden 

regel blijft hoe dan ook: een goede voorbereiding 

is het halve werk. Ga dus niet over één nacht ijs, 

maar doe voldoende research alvorens aan je avontuur 

te beginnen.

Succes!

Conclusie
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