
WAT IS HET VERSCHIL?

MARKETING IN 
NEDERLAND EN BELGIË



Jouw bedrijf draait in Nederland goed. Bestellingen vliegen de deur uit en 
uitbreiding naar andere landen lonkt. Maar waar begin je? Veel Nederlandse 
bedrijven nemen al gauw de stap naar België. We spreken dezelfde taal, cultuur 
en gewoontes zijn hetzelfde. Toch? De keuze om de Belgische markt te betreden 
is snel gemaakt, maar het is geen kwestie van kopiëren en plakken wanneer 
je echt succesvol wilt worden in ons buurland. In dit whitepaper vertellen we 
je meer over een aantal belangrijke verschillen tussen de Nederlandse en de 
Belgische markt. We vertellen je over taalverschillen, maar ook over andere 
minder voor de hand liggende verschillen tussen de online gewoontes van onze 
Zuiderburen en die van ons. Lees snel verder en zet ook de stap naar België!



De Belgische
E-commerce markt
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Internetgebruik en snelheid

Om meer te begrijpen over hoe de Belgische markt werkt, moeten we weten hoeveel Belgen er online aanwezig zijn. In Nederland is 

de internetpenetratie erg hoog. Wij staan in Europa op plek 3, naast Finland en Zweden. België staat wat lager op de ranglijst, met 

een 10e plek op de lijst van 28 Europese landen die de The Digital Economy and Society Index bijhoudt. 

Wat daarnaast vaak vergeten wordt, is dat we in Nederland supersnel internet hebben. In Nederland heeft ongeveer 40% van de 

huishoudens toegang tot een glasvezelverbinding. Bij onze zuiderburen wordt er daarentegen weinig geïnvesteerd in de aanleg van 

glasvezel. Het percentage huishoudens met glasvezelverbinding is minder dan 1%. De netwerkproviders verwachten via de kabel een 

evenredig snelle verbinding te kunnen aanbieden zonder glasvezel te hoeven aanleggen. Waar wij in Nederland gemiddeld genomen 

een snelheid van 40 Mbit/s, ligt deze momenteel in België op 35.69 Mbit/s. Een relatief klein verschil. 

Consumentengedrag

In 2019 werd er door de Belgische consument ruim 11,5 miljard euro online uitgegeven. Dit was een stijging van 8,5% ten opzichte van 

2018. Belgen kochten gemiddeld 13,4 keer online, iets meer dan één keer per maand. Gemiddeld besteden ze per transactie 101 euro. 

Ook deden ze graag mee aan de piekmomenten die e-commerce markten overal ter wereld kennen. De e-commerce omzet op Black 

Friday was substantieel hoger dan die op Cyber Monday. 

Waar werd al dat geld aan uitgegeven? Hier zien we interessante verschillen tussen de Nederlandse en Belgische markt. 
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Populaire e-commerce categorieën BE

1    Vliegtuigreizen en accommodatie (los aangeschaft)

2   Tickets voor attracties of evenementen

3   Pakketreizen

Populaire e-commerce categorieën NL

1     Sport & Recreatie

2    Food/Nearfood

3    Home & Garden

Ondanks dat er in België een grote groei is in bepaalde categorieën zoals Beauty, blijft het overgrote deel van het geld online besteed 

worden aan reizen, het boeken van accommodaties of een dagje uit. In Nederland zien we een groot aantal in de Food/Nearfood 

sector. Hier valt onder andere het thuisbezorgen van eten onder, maar ook de boodschappen die veel Nederlanders online kopen en 

thuis laten bezorgen of afhalen in de winkel. In België is deze verhouding tussen online en offline aankopen in de foodsector nog een 

stuk traditioneler. 
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E-commerce blijft echter voor velen nog wel een 

complex spel om te spelen. Ondanks dat er dagelijks 13 

webshops in België opgetuigd worden, komt 87% van 

de online inkomsten uit minder dan 1.000 Belgische 

webshops. Behaal daarom online concurrentievoordeel 

door je te focussen op een lokale regio of te 

specialiseren in een bepaalde niche. Dit maakt 

dat ook jij een eerlijke kans krijgt om je te kunnen 

onderscheiden van de grote spelers.



De taal
02
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Natuurlijk weten we allemaal dat niet iedereen in België Nederlands spreekt. De officiële 

talen van België zijn naast het Nederlands ook nog Frans en zelfs Duits kun je met een 

enkeling spreken. Welke taal je spreekt met iemand, ligt maar net aan de regio waarin je je 

bevindt dat op dat moment.

Regelmatig zien we bedrijven die met hun volledig Nederlands georiënteerde website 

de Belgische markt proberen aan te boren. Je zet het vinkje Vlaanderen aan bij je 

advertenties en laat het draaien. Belgen vinden het over het algemeen prima om over 

de grens te shoppen, dus je zult zelfs zien dat er omzet uit deze campagnes komt. 

Echter, een wat meer systematische aanpak om de Belgen op een juiste manier te 

benaderen zal meer vruchten afwerpen dan het copy-pasten van jouw Nederlandse 

campagnes of site naar België.



9Zon of regen

VERDELING VAN TAAL

Legenda:

Rood - Nederlands

Zwart - Frans

Geel - Duits
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Er zijn geen exacte cijfers bekend over het taalgebruik van de Belgen, maar grof geschat is de verdeling als volgt:
 
●  Spreekt Nederlands: ongeveer 60%
●  Spreekt Frans: ongeveer 40%
●  Spreekt Duits: minder dan 1%

Zo weten we dat Vlamingen vaak beter Frans spreken dan dat Walen Nederlands spreken. Echter het aantal tweetalige Belgen neemt 
af. Vlaamse leerlingen zakken sneller voor Frans lezen en het aantal Waalse leerlingen dat Nederlands kiest op de middelbare school 
wordt steeds kleiner. 

In Brussel zelf ligt dit wat anders. Hier worden de twee hoofdtalen van België nog wel volop gesproken. Ruim 9 op de 10 Vlamen 
die zich in Brussel bevinden zullen echter overschakelen op het Frans in conversaties. Van de ruim 1,2 miljoen inwoners in Brussel 
spreekt slechts 1 op de 6 echt goed Nederlands. 

Nuances tussen Vlaams en Nederlands

We zeiden het al eerder, een Vlaming zal een Nederlandse webshop en de content hierop best goed begrijpen. Het vertrouwen zal 
echter het hoogst zijn wanneer je iemand in zijn of haar eigen taal benadert. Ook de Belgen zijn hier niet anders in. Er zijn er een 
aantal verschillen tussen hoe wij als Nederlanders communiceren met onze klanten en hoe ze dat in Vlaanderen doen. 
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Nederlands

Je

Uitverkoop

Neem contact met ons op

Gratis thuisbezorgd

In winkelwagen

Vlaams

U

Solden

Contacteer ons

Gratis aan huis geleverd

In winkelmand

Ook zijn er grote verschillen tussen zoekwoorden en de bijbehorende zoekvolumes. Hieronder vind je hier een aantal voorbeelden 
tussen de Nederlandse benaming die wij gebruiken en de Vlaamse tegenhanger met beide zoekvolumes in België.
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Nederlandse benaming 
(zoekvolume p/m)

Magnetron (1.000)

Koelkast (1.000)

Wastafel (2.400)

Beha (720)

Vuilnisemmer (210)

Vlaamse benaming
(zoekvolume p/m)

Microgolfoven (6.600)

Frigo (9.900)

Lavabo (4.400)

Soutien (1.600)

Vuilbak (3.600)

Het is dus zeker raadzaam om je productaanbod door te nemen en je benamingen aan te passen op de Vlaamse variant. Verkoop 
je koelkasten in Nederland en wil je deze aan de markt brengen in België? Noem deze dan vooral geen koelkast maar een frigo. 
Nederlanders zullen waarschijnlijk geen idee hebben waar je het over hebt, maar voor iedere Belg die wel weet wat een koelkast is, 
zijn er bijna 10 keer zoveel die hetzelfde zoeken maar het woord frigo gebruiken.
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Cultuur en nuance

Naast het actieve taalgebruik in woord en geschrift speelt communicatie tussen de regels door ook een grote rol. In Nederland staan 
we bekend als directe mensen, die vaak zeggen waar het op staat en niet bang zijn om conclusies te trekken. In België hechten de 
mensen meer waarde aan vertrouwen, zijn ze afwachtend en zullen ze ook een spelfout in de tekst minder snel accepteren dan wij 
doen. 
 
Er zijn dus veel meer nuances aan te brengen in de communicatie met Belgen om je boodschap effectiever te laten overkomen. Deel 
jij bijvoorbeeld aan je klanten mede dat je ‘s middags bereikbaar bent? Een Belg zal hierbij eerder denken aan een tijd tussen 12:00 - 
14:00 uur, terwijl wij in Nederland een tijd tot 18:00 nog onder de middag rekenen.

Ook hebben wij in Nederland de neiging om van bepaalde begrippen een werkwoord te maken. Zo zouden we met onze klanten 
communiceren dat ze ons ook kunnen ‘Whatsappen’. In België wordt dit minder gedaan. Hier kun je beter zeggen ‘Contacteer ons via 
Whatsapp’. Het taalgebruik wordt hier een stuk vriendelijker en minder schreeuwerig van. 

Probeer dus vooral duidelijk te zijn in je communicatie, straal vertrouwen en kennis uit. Hier hechten Belgen veel waarde aan en op 
basis hiervan kun jij ook de Belgische consumenten overtuigen. 



Betalen
en leveren
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Betalen in België

Iedere order dient betaald te worden natuurlijk! En ook op dit vlak kent België een aantal verschillen ten opzichte van de 
Nederlandse markt. Je wilt niet het risico lopen dat je je webshop volledig voor Belgen geoptimaliseerd hebt, maar dat ze afhaken 
omdat jij alleen iDeal aanbiedt! Waar wij in Nederland voornamelijk met iDeal betalen (60%), doen de Belgen dit met Bancontact 
(52%). De top 3 van betaalmethodes in België bestaat uit:

1    Bancontact (52%)

2    Creditcard (42%)

3    PayPal (3.57%)

De gemiddelde bestelwaarde via creditcard ligt 72% hoger dan bij een bestelling die via Bancontact wordt betaald. Bied jij producten 
aan in het duurdere segment, dan loont het zich zeker om consumenten de mogelijkheid te bieden om af te rekenen met een 
creditcard. 

Wat opvalt is dat achteraf betalen als betaalmogelijkheid in België ontbreekt in de lijst van veel gebruikte betaalmethodes. 
Betaalmethodes zoals Klarna en AfterPay waren in 2019 goed voor 6% van alle transacties in Nederland. Dit wil niet zeggen dat het 
niet aangeboden wordt in België. Maar momenteel is het nog niet zo breed geaccepteerd door de Belgische consumenten. Betalen 
via een creditcard kan ook gezien worden als een variant van achteraf betalen, aangezien je de kosten die je hierop maakt niet direct 
betaalt. Maar het vertrouwen dat Belgen graag hebben in een winkelier kan hierbij ook van belang zijn. Bij genoeg vertrouwen is er 
wellicht minder behoefte om pas achteraf te betalen. Nederlanders nemen een goed verhaal online vaker met een korreltje zout, en 
kiezen daarbij voor extra veiligheid door pas na levering de betaling te hoeven voldoen.
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Levering van pakketjes

Je zou wellicht denken, zit hier veel verschil in tussen Nederland en België? We leggen je graag uit wat voor de voorkeuren van 

Belgen zijn voor het ontvangen van hun pakketten. Zo halen Belgen, veel vaker dan Nederlanders, een pakketje op bij een afhaalpunt. 

In België is bpost de grote postsorteerder, vergelijkbaar met PostNL in Nederland. Volgens een onderzoek van bpost zijn dit de 

grootste verschillen met Nederland:

Nederland

77%

14%

5%

Nederland

Thuisbezorgd

Afhalen bij afhaalpunt

Op een ander adres laten bezorgen

België

60%

23%

11%

Bied jij dus op jouw Belgische webshop geen mogelijkheid om een pakketje te laten afhalen bij een afhaalpunt, dan laat je een kans 

liggen. Bijna een kwart van de Belgische shoppers vindt het namelijk prettig om zijn of haar pakket op te halen bij een afhaalpunt.
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Waar wij in Nederland het niet zo’n probleem vinden om ons pakket bij de 

buren op te halen (72%) vindt net geen meerderheid van de Belgen dit fijn 

(49%). Het traceren van een bestelling is voor iedere consument fijn. Hier 

zijn weinig verschillen te merken tussen Belgen en Nederlanders, alhoewel 

er meer mensen in België dit doen via de website van bijvoorbeeld bpost. 

In Nederland is het aandeel mensen dat een pakket volgt via een app, 

zoals die van PostNL, bijna een kwart. In België wordt dit voornamelijk 

gedaan via e-mail (44%) of de website van de verzendpartij (38%). Als 

webwinkelier heb je hier geen directe invloed op. Maar je kunt er wel voor 

kiezen om te verzenden met een partij die de voldoet aan de voorkeuren 

die de Belgische consument heeft. 



Succesvol 
België veroveren
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Je las het al in de eerdere onderdelen die aan bod zijn gekomen. Voor een succesvolle Belgische marketingstrategie moet je verder 

denken dat het kopiëren en plakken van je Nederlandse website. Er zijn veel kansen die je kunt grijpen om de Belgische consument 

aan je te binden. 

Zo zijn veel van de Belgen, net zoals Nederlanders, te vinden op Google wanneer zij meer informatie willen over producten of 

diensten. Vergelijkers worden in België nauwelijks gebruikt. Zij hechten veel meer waarde aan kwaliteit. Wanneer je onderzoek doet 

naar enkele van jouw concurrenten in België zul je zien dat dit vaak één van de USP’s is. Vooral de oudere generatie hecht naast 

vertrouwen en een voorkeur om lokaal te kopen veel waarde aan een goede kwaliteit van de producten of geleverde diensten. 

Herschrijf daarom je content, maak hierbij gebruik van Vlaamse woorden en neem bij voorkeur een .be domein en een Belgisch 

telefoonnummer. Gebruik in je advertentieteksten tevens relevante keywords, maar gebruik ook synoniemen om de kwaliteitsscore 

en relevantie te verhogen. Door alle tips in ons whitepaper op te volgen ben je verzekerd van een goede kickstart op weg naar succes 

in België!
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Onthoud tenminste de volgende van onze tips:

1. Belgen ≠ Nederlanders
Ondanks dat ze in Vlaanderen grotendeels dezelfde taal spreken verschillen Belgen zowel in taalgebruik als cultuur van ons 
Nederlanders. 

2. Voldoe aan je beloftes
Zoals in iedere markt geldt, zorg dat je voldoet aan de beloftes die je doet. Klanttevredenheid, kwaliteit en vertrouwen staan in 
België hoog in het vaandel.

3. Wees daar waar de Belgen zijn
Belgen zijn op veel plekken online te vinden. Zorg er voor dat jij daar aanwezig bent met een relevante en interessante boodschap 
om interesse te wekken.

4. Maak een strategisch plan
Het copy-pasten van je website of enkel campagnes kan best lucratief zijn. Maar wil je er vol voor gaan, haak een native Belg aan en 
zet die stap!



bij het aanvliegen van de Belgische markt of wil je sparren over de mogelijkheden 

die er zijn voor jouw bedrijf zijn? Neem dan contact met ons op! Traffic Today 

heeft een kantoor in Antwerpen en kent als geen ander de Belgische markt.

WIL JE 
HULP 



Digital.Growth.Together


