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Volop kansen
Nergens in Europa groeit e-commerce zo snel als in België. De toename bedraagt meer dan 
12,5% per jaar. Een koers die zich mede door krachtige impulsen vanuit de overheid zeker tot 
2020 op hetzelfde niveau voortzet. De digitale bestedingen in 2018 bedroegen meer dan 11,8 
miljard euro (2017: 10,05 miljard euro).

In België liggen grote kansen voor Nederlandse ondernemers om te groeien. Meer en meer 
Belgen weten inmiddels de weg naar internet te vinden. Ook in de B2B markt. Ondernemers 
ervaren dat het erg lastig is om de online marketing vanuit Nederland te doen. De online markt 
in België is niet te vergelijken met Nederland. Het is daarom geen overbodige luxe om Belgische 
marketeers via een Belgisch digital agency in te schakelen. 

De Belgische economie draait vooral op het aanbieden van diensten. Producten worden 
grotendeels geïmporteerd. Het Nederlandse aandeel daarin bedraagt ongeveer 12%. Dat ligt net 
iets onder Frankrijk, maar is wel een significant hoger aandeel dan Duitsland, Groot-Brittannië en 
andere landen. Logischerwijs richten ook ondernemers uit met name Frankrijk en Duitsland hun 
pijlen op België.

Inwoners
Bruto nationaal product
Gemiddeld bruto maandloon
Gemiddeld bruto jaarinkomen gezin
(cijfers 2018. Bron: Federale Overheid / salariskompas)

Online transacties
Aantal Belgen die online winkelen
Gemiddeld online aankoopbedrag
Online aandeel totale markt
(cijfers 2018 . Bron: GfK / internetkassa.nu)

11.562.784
431 miljard euro

€ 3.510
€ 49.500

70 miljoen
9,94 miljoen

€ 109
17%
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Top 9 Branches
Gebaseerd op online bestedingen

Facts & Figures

86%

31%

Vliegtickets & 
Accommodaties 
(non-packaged)

Kleine elektrische 
apparaten

Attracties & Events

Speelgoed

Pakketreizen

Boeken & DVD’s

Media & Entertainment

Cosmetica & 
huidverzorging

Schoenen & Kleding

75%

30%

64%

21%

43%

18%

42%



Qu’est-ce que c’est? 

Dichtbij en toch ver weg

België kent drie officiële talen. Van de totale bevolking spreekt 1% Duits, 38% Frans en 56% 
Nederlands, of beter gezegd: Vlaams. Er bestaan woorden die wij als Nederlanders niet kennen, 
maar ook zijn er gelijke woorden die in het Vlaams een totaal andere betekenis hebben dan in 
het Nederlands. 

Pakkende voorbeelden zijn windbloes voor jack, voortvarend wat lichtzinnig betekent en de 
mededeling levering binnen 24 uur. Dit wordt door onze zuiderbuur gelezen als verzending 
binnen 24 uur, wat binnen hun verwachting dus eigenlijk een dag te laat is. 

Succes hebben op de Belgische markt is dus alleen haalbaar met specifiek Vlaams taalgebruik 
en zoekwoorden. Als je ook zaken in Wallonië wil doen ben je genoodzaakt tot professioneel 
Frans vertaalwerk. Dit laatste heeft natuurlijk wel als bijkomend voordeel dat je een mooie 
springplank hebt naar Frankrijk. 

BELGISCHE E-COMMERCE STATISTIEKEN 2018
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9,3 miljoen mensen zijn 
ouder dan 18.

90% van de mensen is 
online actief.

GDP van € 431 miljard
E-commerce GDP van 2,7% 
(in 2015 2,01%)

Online aankopen via:
- laptop 56%
- desktop 32%
- tablet 14%
- smartphone 28%

Gemiddelde uitgave per 
consument en 
B2C e-commerce omzet

9,94 miljoen mensen koopt 
online (86%).

(Bron: GFK / www.digimedia.be/emerce)

Het liefst wil je een markt met zoveel potentie in sneltreinvaart bestormen, maar Vlamingen 
zijn geen Nederlanders en Vlaanderen lijkt in de verste verte nog niet op de altijd bruisende 
Randstad. Dan heb je nog het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië met de voormalige 
industriële as, wat aparte werelden op zich zijn. Daarnaast is 11,2% van de bevolking 
buitenlander, eveneens een factor om rekening mee te houden.

Online adverteren in België is van een heel ander kaliber dan in Nederland. Het cultuurverschil 
is enorm. Andere gebruiken, overtuigingen en het sterk versnipperde demografische landschap, 
vereisen een compleet andere aanpak voor je online strategie. Zo is het hebben van vertrouwen 
de belangrijkste reden voor onze zuiderburen om wel of niet die online aankoop te doen. Als 
aanbieder kan je dit vertrouwen alleen winnen met de juiste argumenten, vertrouwde faciliteiten 
en met het bieden van een gevoel dat perfect aansluit bij strak afgebakende kopersgroepen.

€ 964

2013

€ 5,4 M
LD

€ 990

2014

€ 6,1 M
LD

€ 1191

2015

€ 8,2 M
LD

€ 1234

€ 1743 € 1856

2016 2017 2018

€ 9,6 M
LD

€ 10,52 M
LD

€ 11,84 M
LD

0-14  17,16%
15-24  11,34%
25-54  40,05%
55-64  12,86%
65+  18,58%

15-19  8%
20-29  17%
30-39  17%

40-49  19%
50-64  23%
65+  16%



Betaalvoorkeuren

Ook in de manier van afrekenen zit een verschil met Nederland. Ruim 35% van de Belgische 
kopers wil via Bancontact zijn producten of diensten betalen (een manier van afrekenen die 
ongeveer gelijk is aan iDEAL). 

Dit is lang niet zo populair als het aandeel iDEAL betalers in Nederland. Creditcardbetalingen 
volgen al snel als tweede favoriet met 27%, gevolgd   door PayPal met 21% dan is er zelfs nog 
een groep van 9% dat betaalt per bankoverschrijving.
(Bron: Bpost / DHL)

35% - Bancontact

27% - Creditcard

21% - Paypal

9% - Bankoverschrijving

8% - Andere

Vergeet platte acties
Met het klakkeloos doorzetten van platte typisch Nederlandse kortingsacties en aanbiedingen 
als van/voor en op=op, bereik je niet het gewenste effect. Uitsluitend geloofwaardige acties 
binnen een gerichte strategie zullen op de Belgische markt gesmeerd lopen. Samenwerken met 
een lokale partner die veel online kennis heeft is de enige sleutel tot succes. 

Met het juiste plan van aanpak rol je doeltreffende acties uit zodat je ook daadwerkelijk het 
beoogde resultaat behaalt. Alleen met specifieke kennis over zoekgedrag, inzet van de juiste 
online kanalen, doelgerichte (SEA) campagnes met de correcte ‘tone of voice’ en door het 
gebruik van typisch Vlaamse en Waalse keywords kun je je doel bereiken. Ook met Search 
Engine Optimalisatie (content & techniek) is veel winst te behalen. 

De juiste timing is eveneens van groot belang, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse solden 
(uitverkoop). In de periode die daar aan voorafgaat mogen brick and mortar winkeliers hun 
prijzen niet aanpassen.

3



Praktische zaken
Wanneer eenmaal het besluit genomen is om online in België te starten begint het echte werk 
pas. Want hoe geef je de Belgische bezoeker het gevoel in eigen land te winkelen of daar een 
dienst af te nemen? 

Het is dus erg belangrijk om duidelijk zichtbaar te hebben dat jouw website zich op de Belgische 
markt richt. Daar moeten heel wat zaken voor geregeld worden, zowel bij de gebruikersinterface 
als voorzieningen die op de achtergrond draaien. 

Kortom, de front- en backoffice moeten de nieuwe klant niet alleen op gepaste wijze 
verwelkomen maar daarna ook goed faciliteren. 

URL
Look and feel

Vertalingen

Vlaamse SEA campagne

E-mail marketing content
SEO Vlaamse copy & technische audit Usability audit

Lokale platformen (social media, nieuwsbrieven, blogs, reviews)

Veelgestelde vragen

Leveringsvoorwaarden

PR Wettelijke verplichtingen

Belastingen Logistiek

BetalingsverkeerKlantcontact

Keurmerk

Privacy

Beveiliging

Digital marketing plan
Zoals bij alle plannen is de oriëntatiefase ook hier verreweg het belangrijkste onderdeel. Een 
uitgebreide checklist met aandachtspunten en vragen vormt uiteraard de basis. Zaken zoals 
aanbod, prijsstelling, concurrentie en look & feel zijn al eenvoudig te vinden met een rondje 
Google. Een bezoek aan een winkelcentrum of beurs levert eveneens al veel informatie op. Bij 
wettelijke verplichtingen, financiële vereisten en logistieke voorzieningen wordt het al een stuk 
lastiger. Veel juridische en praktische zaken worden in België namelijk heel anders geregeld. 

Denken als een Belg is dus al een uitdaging op zich en van cruciaal belang. Zeker gezien 
de eerder genoemde punten zoals taal- en cultuurverschillen. Samenwerking met een 
gespecialiseerde lokale digital marketing partner biedt voor alle punten een passende oplossing. 

Last but not least is het maken van een goede start alleen mogelijk met een strategisch digital 
marketing plan. Waarin de optimalisaties, to do’s, prioriteiten en verantwoordelijkheden bepaald 
worden.

Deze strategische oefening bestaat uit de volgende stappen:
1. Een PERFORMANCE AUDIT om objectieve inzichten uit data te extraheren,
2. Een STRATEGISCHE WORKSHOP om subjectieve inzichten van de klant te vergaren
3. Een MARKETING BACKLOG waarin we inzichten combineren in een to do lijst,
4. Een ADVIESRAPPORT waarin we prioriteiten, budget en workload inzichtelijk maken.
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De Nederlander Theo Andela is al 3 jaar actief bij de Intracto Groep als business developer 
Benelux. Zijn missie: de internationale e-business van bestaande en nieuwe klanten laten 
groeien. In België & Nederland maar ook in andere landen zoals Frankrijk & Duitsland.

Wat in 2005 begon als een webbureau is uitgegroeid tot 
een toonaangevend agentschap dat de ondernemingen 
van morgen mee vorm geeft op gebied van marketing, 
communicatie en technologie. We zijn van pure uitvoerders 
echte strategische partners geworden, die op C-level 
meedenken over de toekomst van bedrijven.

Intracto geeft de ondernemingen van morgen vorm 
op gebied van marketing, strategie, communicatie en 
technologie. Onze campussen in België en Nederland 
barsten van het talent om uitdagende projecten naar een 
hoger niveau te tillen.

Achtergrondinformatie

Deze klanten profiteren al sterk van de online groei in België met onze expertise. 
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ONZE KANTOREN
’s-Hertogenbosch
Veemarktkade 8, Ingang F
5222 AE ’s-Hertogenbosch
Nederland

Antwerpen
Rijnkaai 37
2000 Antwerpen
België

Herentals
Zavelheide 15
2200 Herentals
België

Contact
+32 (0)14 28 29 20 
+31 682 97 57 71
theo.andela@intracto.com
www.intracto.com

Elke samenwerking begint met een goed gesprek.

Samen groeien 
op de Belgische online markt?


