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Info over België en de Belgische markt: 

- Zakendoen met België 

- Internetverkoop in België - KVK 

- Dienstverlening / werken in België - KVK 

- Landeninfo België RVO.nl  

- Portaal België - Informatie en diensten van de Belgische overheid 

- Zakendoen in België - Nederlandse Ambassade 

  

Publicaties over België (Nederlandse Ambassade): 

- https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/belgie/zakendoen/folder-over-zakendoen-in-belgie 

(Wat kan de Nederlandse Ambassade voor u betekenen) 

- 'Het gaat hier net even anders' Do's and don'ts voor succesvol zakendoen in België (publicatie NL 

Ambassade) 

 

Informatie over de Nederlandse markt: 

- Exporteren naar Nederland 

Informatie over de Vlaamse markt voor Nederlandse bedrijven: 

- Investeren in Vlaanderen 

Presentatie Flanders Investment & Trade: 

- https://flanders-invest-video.wistia.com/medias/gg1w5adszi 

Handige tools: 

- KvK Exporteerwijzer - gestructureerd exporteren  

- KvK Importeerwijzer- import onderwerpen op een rij gezet 

- Gratis app “NL Exporteert” 

  
Algemene Info over Internationaal Zakendoen: 

- Advies en informatie Internationaal Ondernemen Kamer van Koophandel 

- "Ondernemersplein.nl - Van de overheid. Voor ondernemers" 

  
Belastingen & financiële zaken: 

- Grensinfopunt – Wonen in Nederland – Ondernemen in België 

- Bureau voor Belgische zaken (SVB) 

- Goederen leveren binnen de EU 

- Diensten leveren binnen de EU 

  
Regelingen en subsidies: 

- Zakenpartnerscan 

- Starters International Business (SIB)  

- Kickstartvoucher 

- Subsidies & financiering België RVO.nl 

  
Zakelijke netwerken: 

- Zakenpartners vinden in Europa? Enterprise Network Europe (EEN) 

- NKVK Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg 

- Nederlandse Ambassade in België  

- Beter Internationaal Zakendoen (BIZ)  

- Export Sociëteit Limburg 

https://ondernemersplein.kvk.nl/landeninformatie/belgie/
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/belgie
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/belgie
https://www.belgium.be/nl
https://www.belgium.be/nl
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https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/nederland
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en
https://flanders-invest-video.wistia.com/medias/gg1w5adszi
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/exporteerwijzer/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/importeerwijzer/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/nl-exporteert-app/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/
https://ondernemersplein.kvk.nl/internationaal-ondernemen/
https://www.grensinfo.nl/gip/nl/nlonbe/index.jsp?situatie=nlonbe
https://www.svb.nl/nl/bbz-bdz/
https://ondernemersplein.kvk.nl/goederen-exporteren-binnen-de-eu/
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https://www.rvo.nl/persoonlijk-advies-voor-zakendoen-het-buitenland
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/kickstartvoucher
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen?f%5b0%5d=landen:3395
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/enterprise-europe-network/
https://www.nkvk.be/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/belgie
https://www.debiz.nl/
https://www.exportsocieteit.nl/


Organisatoren: 
 
Heeft u nog vragen of behoefte aan advies? 
Neem dan contact op met één van de organisatoren: 

- Enterprise Europe Network 

- Flanders Investment & Trade  

- Kamer van Koophandel Nederland 

- Nederlandse Ambassade 

- VOKA Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen 

 

 

https://een.ec.europa.eu/
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/language_selection?destination=%3Cfront%3E
http://www.kvk.nl/
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/belgie
https://www.voka.be/mechelen-kempen

