
Zakendoen in België
Wat kan de Nederlandse Ambassade voor u betekenen?
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Met ruim 11 miljoen consumenten is België een populaire 

groeimarkt voor Nederlandse ondernemers. Toegang tot de 

Belgische markt is laagdrempelig en vraagt relatief weinig 

investeringskapitaal. Wenst u informatie of inspiratie of bent u 

op zoek naar handelspartners? De Nederlandse Ambassade in 

Brussel helpt u graag op weg.

Wat kan de Ambassade voor u betekenen?

Het Economisch Cluster van de Ambassade behartigt de economische 
belangen van Nederland in België. Wij werken nauw samen met het 
ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economische 
Zaken in Nederland. Het ondersteunen van het Nederlandse bedrijfsleven 
bij het betreden van de Belgische markt is een belangrijk onderdeel van  
ons werk. Wij staan hiervoor in nauw contact met de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). 

De Ambassade:
• verschaft informatie op maat over de Belgische markt
• adviseert startende en reeds in België opererende bedrijven
• brengt potentiële zakenpartners in kaart
• bericht over economische ontwikkelingen in België
• organiseert seminars en netwerkbijeenkomsten
•  informeert over Belgische wet- en regelgeving en over specifieke aandachts-

punten in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bedrijven en sectororganisaties kunnen bij hun activiteiten op de Belgische 
markt gebruikmaken van de volgende diensten:



Handelsvragen
Op onze website vindt u informatie over tal van onderwerpen. Biedt de 
website geen antwoord op uw vraag, dan helpen wij u individueel verder.  
U kunt ons bereiken per e-mail of telefoon.

Kansensignaleringen 
Onze handelsmedewerkers volgen de marktontwikkelingen in België op de 
voet. Zij signaleren de mogelijkheden die de markt biedt en vertalen deze in 
kansberichten. Deze verschijnen op de website van de Ambassade, op rvo.nl 
en op internationaalondernemen.nl. 

Nieuwsbrief & Sociale Media
Het Economisch Cluster publiceert een digitale Economische Nieuwsbrief. 
Hierin vindt u berichten over positieve economische ontwikkelingen, 
investeringsmogelijkheden en evenementen in België, die voor het 
Nederlandse bedrijfsleven relevant kunnen zijn. U kunt zich kosteloos 
abonneren via bru-ea@minbuza.nl. Recente edities vindt u op onze website.
Ook via Facebook, Twitter en LinkedIn informeren wij over onze activiteiten 
en over ontwikkelingen op de Belgische markt.

Handelsevenementen
Op basis van de kansen die België het Nederlandse bedrijfsleven biedt, 
organiseert en faciliteert het Economisch Cluster handelsevenementen.  
Dit kunnen informatiesessies of matchmakings zijn, maar ook handelsmissies 
of bezoeken aan beurzen.

Zakenpartnerscan
Ziet u kansen op de Belgische markt en zoekt u een handelspartner?  
Dan kan de Ambassade een zakenpartnerscan voor u opstellen. Dit is een 
marktonderzoek naar potentiële klanten en contacten in België die voldoen 
aan uw criteria. Deze zijn door onze medewerkers persoonlijk benaderd en 
hebben aangegeven belangstelling te hebben voor uw bedrijf.  
Een zakenpartnerscan wordt uitgevoerd in samenwerking met RVO.  
Aan dit instrument zijn kosten verbonden. Voor meer informatie en het 
plannen van een intakegesprek kunt u de website van RVO raadplegen. 

http://rvo.nl
http://www.internationaalondernemen.nl
mailto:bru-ea@minbuza.nl


“We gingen er vanuit dat de Belgische markt 
hetzelfde was als de Nederlandse, maar dat 
bleek niet zo te zijn.” 
  Jacco Oosterhof,  
  managing director van Wijnvoordeel International

“Om nog beter op de Belgische vraag te  
kunnen inspelen, is het belangrijk regelmatig  
in het land te zijn.”
  Simone van Trojen, 
  oprichter en eigenaar van LaDress

“Ongevraagd bedrijven benaderen werkt  
in België minder goed.”
 
  Pieter Blok en Mark Minnaard, 
  eigenaars van Conniption ICT

“Bouw een Belgisch netwerk op.  
Alleen Nederlanders kennen is niet genoeg.”
  Ellen Camp, 
  directeur van FrontArt Belgium

“Met name in Wallonië speelt de persoonlijke 
band nog een belangrijke rol.”  
  Godert van Heijst,  
  operationeel directeur van BE Networks in België



Benieuwd naar ervaringen van 
andere ondernemers? 
Lees dan onze publicatie  
‘Het gaat hier net even anders’.  
Deze vindt u op onze website.
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http://belgie.nlambassade.org/


Hoe kunt u ons bereiken?

Economisch Cluster
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
Kortenberglaan 4-10
1040 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 679 17 26
E-mail: bru-ea@minbuza.nl 
www.nederlandwereldwijd.nl/landen/belgie

 facebook.com/nederlandinbelgie
 twitter.com/NLinBE
 LinkedIn: Nederlandse Ambassade in België
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