
 

‘Het gaat hier net 
even anders’ 

 

Do’s en don’ts voor succesvol 

zakendoen in België 
  



  



Waarom kiest u voor zakendoen in 
België? 
België is populair bij het Nederlandse MKB. Toegang tot de markt is 
laagdrempelig en vraagt relatief weinig investeringskapitaal. 

 

Waarom België? 

 

Onderzoek geeft de belangrijkste redenen aan waarom ondernemers 
kiezen voor België: 

 

• België is een vertrouwde handelspartner en is zelfs het op één na 
grootste exportland van Nederland. 

• Er zijn veel Nederlandse ondernemers actief in België, waardoor je 
makkelijk een netwerk kunt opbouwen. 

• België is een logistiek centrum en kent een gunstige ligging. Het land 
wordt gekenmerkt door een goed exportnetwerk en kent diverse 
logistieke hubs zoals Antwerpen, Brussel en   Luik. 

• België innoveert. Vanuit overheden worden initiatieven rondom 
thema’s als duurzame mobiliteit en gezondheidszorg gestimuleerd. 

• Door de aanwezigheid van EU-instellingen en andere internationale 
organisaties is België een ontmoetingsplaats voor diverse 
internationale bedrijven. 

• Het Nederlands als gemeenschappelijke taal in Vlaanderen en Brussel 
maakt het gemakkelijk voor Nederlandse bedrijven om zich te richten 
op België. 

 

  



Inspirerende verhalen van 
Nederlandse ondernemers in België 
België heeft het Nederlandse MKB veel te bieden. Wilt u zakendoen in 
België, dan helpen de Nederlandse ambassade in Brussel en het 
Consulaat-Generaal in Antwerpen u graag op weg. Met deze publicatie 
delen wij ervaringen van Nederlandse ondernemers die u zijn 
voorgegaan. 

Let op! I.v.m. de Coronacrisis is persoonlijk contact leggen en onderhouden 
anders dan voorheen. Dit betekent niet dat het onmogelijk is. Neem 
bijvoorbeeld een kleinere entourage mee naar België of zet een gezamenlijke 
videocall op. De ambassade organiseert ook regelmatig (digitale) 
netwerkevenementen. 

 

Meer informatie? 

Wilt u onze economische nieuwsbrief ontvangen of een vraag stellen, stuurt u 
ons dan een e-mail naar bru-ea@minbuza.nl, onder vermelding van 
‘abonnement nieuwsbrief’. 

Telefonisch zijn wij bereikbaar op +32 (0) 2 679 17 26.  

 

U kunt ons volgen via: 

  nederlandse-ambassade-in-brussel-belgië 

  NLinBe 

  nederlandinbelgie 

  nlinbelgie 

 

  

mailto:bru-ea@minbuza.nl
https://www.facebook.com/nederlandinbelgie/
https://twitter.com/nlinbe
https://www.linkedin.com/company/nederlandse-ambassade-in-brussel-belgi%C3%AB/
https://www.instagram.com/nlinbelgie/


 

 
‘Verdiep je goed in de 
wet- en regelgeving’ 

 
 
 
 

 

 

Jeannette van der Steen 
Château Bon Baron 
 

  



Wijndomein Bon Baron werd in 2000 opgericht in Wallonië. 
Inmiddels zijn de wijnen ook bekend in Vlaanderen en Nederland. 

 

‘Wij zijn in België in het jaar 2000 begonnen met wijn verbouwen. Ons idee was 
om hier chambres d'hôtes te beginnen. Wij zochten een plek om ons terug te 
trekken uit het drukke werkleven in Nederland. Bij aankoop bleek dat een stuk 
grond naast ons huis lag dat geschikt was voor de wijnbouw. Historisch gezien 
werd er in deze regio wel wijn verbouwd, maar toen wij begonnen waren we de 
enige. Ons eerste doel was om als hobby de wijn te verbouwen, maar bij de 
eerste oogst hadden we veel te veel wijn, teveel voor onszelf. We hebben de wijn 
daarom aangeboden aan de buren, en via de buren is onze wijn terechtgekomen 
bij een restaurant in de omgeving. 

 

Het is belangrijk dat je je goed verdiept in de lokale wet- en regelgeving. Voor 
ons was het erg moeilijk om alle vereisten te kennen omdat wij pioniers waren. 
Vooral als je personeel aanneemt is dat belangrijk. Wanneer je je hierin goed 
verdiept, voorkom je dat je voor nare verrassingen komt te staan. Laat je hierbij 
ook adviseren door andere ondernemers en doe moeite om met mensen in je 
omgeving in gesprek te gaan. 

 

Als je in Wallonië gaat ondernemen, is goede kennis van het Frans echt een must. 
Het leeuwendeel van onze klanten komt uit Vlaanderen. Een ander groot 
gedeelte van het cliënteel komt uit Wallonië en de directe omgeving. De 
consument in Wallonië heeft meer ‘tijd nodig om overtuigd’ te raken van een 
product. Het is daarom belangrijk dat je tijd besteedt aan het vormen van relaties 
en het opbouwen van geloofwaardigheid. Als je Frans spreekt, helpt dat enorm.’ 

 

 

 

Tips 

Verdiep je goed in wet- en 
regelgeving. Dat gaat goed als je 
Frans spreekt. 

Leg contact met je omgeving. In 
Franstalig België is dat belangrijk.
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‘Het is belangrijk om 
te werken met lokale 

partners’ 
 

 

 
 

 

Quinten Selhorst 
Felyx 

 

  



Quinten Selhorst richtte in 2017 samen met Maarten Poot het 
duurzame scooter-sharing initiatief Felyx op. Sinds juni 2019 zijn er 
maar liefst 614 groene scooters in het Brusselse te vinden. Quinten 
sprak over de ontwikkeling van deelmobiliteit in steden, hoe het is om 
als Nederlandse onderneming naar Brussel te komen en over de 
bijdrage van Felyx aan de werkgelegenheid in Brussel. 

 

‘Het openen in Brussel verliep relatief makkelijk. De verschillende 
deelgemeenten schakelden vlot. Wij hebben hier niet te maken gehad met veel 
bureaucratie. 

 

Ik denk dat we aan de vooravond staan van een transitie in grote steden waarin 
mensen zich op een andere manier gaan verplaatsen. Daarin spelen prijs, 
flexibiliteit, aanbod en gemak een rol. Ik denk dat de acceptatie van 
deelmobiliteit toeneemt als ervoor wordt gezorgd dat mobiliteitsconcepten niet 
tot overlast leiden. Er komt een kantelpunt aan waarna mensen eerder zullen 
kiezen voor deelmobiliteit, dan reizen met een eigen auto. 

 

Wij werken in Brussel samen met locals als het gaat om het verwisselen van de 
accu’s, reparaties en onderhoud. Dat heeft er mee te maken dat lokale partners 
natuurlijk veel knowhow en expertise hebben van de stad, en omdat wij het 
belangrijk vinden om direct bij te dragen aan de plaatselijke werkgelegenheid.’ 

 

 

 

 
 

Tips 
 
Werk samen met lokale mensen. 
Dan ben je aanwezig en het toont 
betrokkenheid. 

 

 
Vorm een compleet beeld van de 
lokale politiek. Weet bij wie je 
wanneer moet zijn. 
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‘Werk aan een netwerk 

met andere 
ondernemers’ 

 
 
 
 

 

 

Ron Simpson 
The Avocado Show 

 

  



Ron Simpson bedacht het restaurant The Avocado Show in 2016 met 
zijn collega Julien Zaal. In 2018 opende de eerste The Avocado Show 
in Amsterdam, en in december 2018 werd een filiaal geopend aan de 
Anspachlaan in hartje Brussel. 

 

Ron realiseerde zich al snel dat de avocado op veel verschillende manieren te 
bereiden is, van zoet tot hartig. De avocado is bovendien fotogeniek en een 
populair product. Restaurants met een uniek concept doen het goed in zowel 
Nederland als België.  

 

‘België is een logische stap om je als Nederlands restaurant op te richten. Als je 
zeker bent van je product, kun je in België goed ondernemen. Ik kende de 
Belgische cultuur al omdat ik hier had gewerkt. Het is een prachtige plek. 

 

Als je als Nederlander in België vragen hebt over je onderneming, dan kun je in 
gesprek gaan met de Nederlandse ambassade of met andere ondernemers in de 
omgeving. Er zijn tal van Nederlanders die hier een onderneming zijn begonnen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips

 
Roep bij vragen de hulp in van de 
Nederlandse ambassade. 

 

 
Benader ondernemers die al actief 
zijn in België.  
Bouw een netwerk op.
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‘Zorg dat je dezelfde 
service in België kunt 

verlenen als in 
Nederland’ 

 

 

 
Edith Zuiderent 
BelevenisTafel 

  



Edith Zuiderent ontwikkelde in 2008 de BelevenisTafel, een Multi-
Touch-tafel met interactieve software die zowel in Nederland als 
België wordt gebruikt in de ouderenzorg.  

 

‘Wij brachten in 2008 onze eerste Multi-Touch-tafel uit. In eerste instantie 
richtten we ons op bibliotheken en musea. Na een tijd kregen wij van experts uit 
de zorgsector en zorginstellingen zoals bejaardentehuizen te horen dat de Tafel 
een positieve werking had op ouderen. We zijn daarom begonnen met de 
ontwikkeling van software gericht op ouderenzorg. Wij noemden ons product 
zelf de Zorgtafel, maar professionals uit de zorg noemden onze tafel de 
BelevenisTafel omdat ons product wordt gebruikt binnen de belevingsgerichte 
zorg. 

 

Na Vlaanderen en Brussel lanceerden wij de Tafel ook in Wallonië. Daarbij 
hebben wij ons laten inspireren door Waalse muziek, film en cultuur. Hierbij 
lieten we ons adviseren door lokale mensen uit Wallonië. De samenwerking met 
Belgen is heel prettig, zowel binnen als buiten de zorgsector. 

 

Ik heb als vrouw geen obstakels ervaren in het ondernemen. Ik denk dat het 
belangrijk is dat je echt verstand van zaken hebt. Als je je goed voorbereidt, en 
overtuigd bent van je product, dan maakt het niet uit of je een man of een vrouw 
bent.’ 

 

 

 

 

 

Tips

Zorg dat je dezelfde service in België 
kunt verlenen als in Nederland. 

 

Het is fijn als je met een plaatselijk 
iemand kunt werken. Dat is goed 
voor het imago en de 
betrouwbaarheid van je bedrijf.
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‘De lokale politiek is 
hier beter te 

benaderen dan in 
Nederland’ 

 

 

 
 

Erik de Winter 
Cargoroo 

  



In Nederland is het bedrijf Cargoroo al een tijd in verschillende steden 
actief. Erik de Winter richtte het bedrijf in 2017 op samen met twee co-
founders. Sinds januari 2020 kunnen ook gebruikers in Leuven de e-
bakfietsen huren. 

 

Het Nederlandse Cargoroo is als aanbieder van deelfietsen sinds kort ook actief 
in België. Hun unique selling point? De deelfietsen zijn bakfietsen.  

 

‘Wij zijn begonnen in Haarlem met 10 bakfietsen, een pilot fase die ruim 1,5 jaar 
heeft geduurd. Inmiddels kunnen Cargoroo fietsen worden gebruikt in Haarlem, 
Den Haag en nu ook in Leuven. 

 

Wij vinden dat er veel potentieel zit in België. Wij hebben onlangs ook een 
vergunning gekregen voor onze bakfietsen in Antwerpen. België kent een goede 
fietsinfrastructuur en in steden is er een grote mate van adaptatie aan 
deelmobiliteit. 

 

De politiek en lokale bewindvoerders zijn in België beter benaderbaar dan in 
Nederland. De communicatie met overheden verloopt vlot. Daarnaast is men in 
België vooruitstrevend op vlak van beleid. Wat betreft de cultuur in het 
zakenleven in België geldt: besteed veel tijd aan relaties, en onderhoud die ook. 
Het is erg nuttig om je te laten adviseren door anderen die reeds actief zijn in 
België.’ 

 

 

 

 
Tips

 
Maak kennis met de (lokale) 
politiek. Het is nuttig om te weten 
wie besluiten neemt. 

 

 
Besteed tijd aan het onderhouden 
van relaties.
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‘Investeer in  

goede vertaling’ 
 

 

 

 
 

Sacha Buyck 
Bol.com 

  



Bol.com is al sinds 2011 actief in België. In januari 2019 opende het 
bedrijf een kantoor in Antwerpen dat is bedoeld als ontmoetingsplaats 
voor de Belgische partners. Countrymanager Sacha Buyck legt uit 
waarom lokale aanwezigheid belangrijk is voor een bedrijf als bol.com. 

 

‘Bol.com evolueert steeds meer naar een platform waarin het andere verkopers 
toelaat om via zijn site te verkopen. Wij vinden het belangrijk dat we onze 
relaties persoonlijk helpen groeien op ons platform. Daarom is het logisch om 
fysiek dicht bij de lokale partners te zitten. Die samenwerking zorgt er ook voor 
dat de consument in België je goed weet te vinden. Omdat er culturele 
verschillen zijn en verschillen in taal, zelfs tussen het Nederlands en het Vlaams, 
is het ook nuttig om te werken met lokaal personeel. 

 

Als je besluit om je ook te richten op Wallonië is het belangrijk dat je over een 
goede vertaling beschikt. Sommige bedrijven kiezen voor een automatische 
vertaling, maar het is beter om vertaling aan lokale medewerkers over te laten, 
zodat je je goed kunt richten op een markt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tips

 
Fysieke aanwezigheid vergroot je 
kansen op succes. 

 

 
Het is belangrijk om over goede 
vertalingen te beschikken als je je op 
Wallonië richt.
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‘Belgen zijn rustiger 
dan Nederlanders’ 

 

 

 

 
Avishai Trabelsi 
Quicargo 

  



Na een transportbedrijf te hebben geleid in Israël richtte Avishai 
Trabelsi in 2016 het bedrijf Quicargo op. Door via een AI-gedreven 
deelplatform transportbedrijven informatie te laten delen over lege 
trucks met partijen die op zoek zijn naar transporteurs verhoogt het 
bedrijf het rendement van beide partijen, en pakt het bovendien 
verkeerscongestie aan.  

 

De logistieke as rond Schiphol, Rotterdam en Antwerpen is belangrijk voor 
Quicargo. De grootste klantenkring zit in en rond de haven van Antwerpen, en 
een groot deel van hun klanten zijn dan ook Belgen. 

  

’In een traditionele branche als de transportsector is het van belang dat je 
geloofwaardig bent en in een zekere vertrouwensband investeert. Goede relaties 
zijn trouwens voor zowel Vlaanderen als Franstalig België van belang. 

 

Ik heb gemerkt dat de Belgen rustiger zijn dan Nederlanders. De lokale politiek 
in België is bereid om ondernemers te helpen en dat gebeurt ook. Zo heeft de 
Belgische overheid ons in het begin gelinkt aan lokale partners en partijen voor 
eventuele samenwerkingen.’ 

 

 

 

 

 

 

 

Tips

Probeer om vertrouwen en 
geloofwaardigheid op te bouwen 
voor je begint met ondernemen. 

 

Laat je informeren door Belgische 
organisaties zoals gemeenten of de 
overheid.
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Deze brochure is een uitgave van: 

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden 
Economisch Cluster  
Kortenberglaan 4-10 
1040 Brussel 
T +32 (0)2 679 1726 
E bru-ea@minbuza.nl  
https://nederlandwereldwijd.nl/landen/belgie/zakendoen  
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