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INLEIDING

E-commerce boomt in China. Sinds de coronapandemie shoppen Chinese consumenten veel vaker 
online dan offline. In 2021 steeg de waarde van online retail voor fysieke goederen in China met maar 
liefst 12% tot een totaal van 10,8 biljoen CNY. Dit komt overeen met 24,5% van alle via retail verkochte 
consumptiegoederen in China.

In e-commerce ligt de focus op de verkoop van consumptiegoederen, iets waar exporterend Vlaanderen 
wereldwijd sterk in staat. Voor veel Vlaamse bedrijven is de Chinese e-commercesector dus mogelijk 
een interessante markt. Met name voor voeding en dranken, cosmetica, persoonlijke verzorgings- 
producten, voorschriftvrije geneesmiddelen en andere artikelen voor dagelijks gebruik.

Naast algemene e-commerce voor binnenlandse handel is er de Chinese grensoverschrijdende  
e-commerce. Dit platform voor in- en uitvoer is het relevantst voor Vlaamse ondernemers in  
de sector. In het eerste kwartaal van 2022 was de grensoverschrijdende e-commerce goed voor  
124,1 triljoen CNY aan import in China. 

Maar niet alle goederen kunnen zomaar China binnen, ook niet via e-commerce. Tot maart 2022 keurde 
China 1.476 goederen goed die via grensoverschrijdende e-commerce mogen worden ingevoerd. U leest 
er alles over in dit rapport. Deze producten mogen in 132 grote steden en regio’s in omloop worden  
gebracht. Neem contact op met de kantoren van Flanders Investment & Trade (FIT) voor de meest  
actuele informatie.

Deze marktstudie biedt een eerste inzicht in enkele succesfactoren voor de grensoverschrijdende 
e-commercemarkt in China. Heeft u achteraf nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen  
met een van onze kantoren in China.

Flanders Investment & Trade 
Beijing
+86 10 65 32 49 64
beijing@fitagency.com

Chaoyang District
Sanlitun Dong San Jie No.3
100600 Beijing

Flanders Investment & Trade 
Guangzhou
+86 20 38 77 04 63
guangzhou@fitagency.com

R&F Center Office
Unit 2, 7th Floor
10 Huaxia Lu
Zhujiang New Town,  
Tianhe District,
510623 Guangzhou

Flanders Investment & Trade 
Shanghai
+86 21 64 37 84 67
shanghai@fitagency.com 

127 Wuyi Road
200050 Shanghai

mailto:beijing%40fitagency.com?subject=
mailto:guangzhou%40fitagency.com?subject=
mailto:shanghai%40fitagency.com?subject=
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HET CHINESE E-COMMERCELANDSCHAP
 
De Chinese e-commercemarkt is de grootste en snelst groeiende ter wereld. In China, het grootste  
handelsland ter wereld, is een geleidelijke verschuiving aan de gang van traditionele naar online  
handel. Zo wil het land inspelen op de nieuwe retailnormen voor grensoverschrijdende online aan- 
kopen. Eind 2021 telde China meer dan 1,4 miljard inwoners en 998 miljoen individuele e-shoppers.

FACTSHEET CHINA

Algemeen

Chinese e-commercemarkt

Rankings

Meer cijfers over China  

Bronnen: Flanders Investment & Trade, ECommerceDB, Statista, World Bank, Universal Postal Union, IMD World Competitiveness Center.  

Eigen weergave.

Hoofdstad 
Beijing 

(21,886 miljoen inwoners)

Oppervlakte 
9.596.961 km2² 
(= 314 x België)

Aantal inwoners 
1,4 miljard 

Bruto binnenlands product  
14.723 miljard USD   

(522 miljard USD in België)

Bbp/capita 
10.435 USD² 

(45.205 USD in België)

Bbp Bbp/

Nettoverkoop in 2020  

169 miljard USD   

E-commercegebruikers in 2021  

988 miljoen 

4,82% 
CAGR  

2022-2025 72% 
Internet- 

penetratie 

Logistics Performance Index (LPI) 

32e

25e 

15e

26e

Ease of doing business IMD World Digital Competitiveness 2021

Integrated Postal Development (2IPD)

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/china/cijfers
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BELANGRIJKSTE TRENDS IN CHINA
De toenemende koopkracht van Chinese consumenten – ook in kleinere steden – is de belangrijkste 
motor achter de invoer in China en bijbehorende grensoverschrijdende e-commerce. 

China kondigde in 2021 enkele nieuwe regels aan voor import via grensoverschrijdende e-commerce. 
Die moedigen onder meer het gebruik van buitenlandse magazijnen aan (tegen 2025 moet er een  
netwerk van 100 uitmuntende opslagbedrijven zijn). Verder moet het ruilen en terugsturen van  
goederen vlotter verlopen en komt er een uitbreiding van de lijst met goedgekeurde importgoederen. 
Ook zullen meer steden en regio’s de geïmporteerde goederen mogen verhandelen. 

Begin 2022 voegde de Chinese overheid al 29 producten toe aan de lijst met goedgekeurde goederen 
die via e-commerce het land binnen mogen. Bedoeling is om in te spelen op de recentste consump-
tietrends. Het gaat onder meer om skiuitrusting wat erg populair is sinds de Olympische Winterspelen. 
Maar ook om videogamespelers en golfsportuitrusting, die illustreren dat de Chinese levenskwaliteit 
stijgt. 

In vergelijking met de algemene manier van invoeren, biedt grensoverschrijdende e-commerce 
nieuwe buitenlandse merken de kans om Chinese consumenten sneller en makkelijker te bereiken.

Li Gui
Oprichter en CEO
UYOU Network Technology

Enkele van de grootste onlineplatformen in China – denk aan www.douyin.com, www.kuaishou.com en 
www.meituan.com – zijn intussen ook actief in de grensoverschrijdende e-commercemarkt. Eigenaars 
van buitenlandse merken kunnen op dergelijke platforms nu rechtstreeks winkels opzetten en de hele 
logistieke keten richting de Chinese consument vanuit hun eigen land (laten) afhandelen.

Intussen werken de traditionele Chinese platforms voor import via grensoverschrijdende e-commerce 
intensiever samen met Chinese bedrijven die over een sterke internationale logistiek beschikken. Zo 
sloot JD.com in 2021 overeenkomsten met overheidsbedrijf Duty Free Commodities (Group) Co. Ltd. uit 
Shenzhen (www.szdutyfree.com.cn) én met Hainan Tourism Investment Duty Free Commodities Co. Ltd.

China lanceerde ook proefprojecten voor de import en verkoop van geneesmiddelen via grensover-
schrijdende e-commerce in de provincie Henan. Het eerste proefproject schoot in april 2022 uit de 
startblokken:  

• Invoerders hoeven niet langer registratiecertificaten voor geneesmiddelen en inklaringsvergunningen 
voor te leggen of invoerheffingen te betalen. 

• De geneesmiddelen worden uitsluitend online en b2c verhandeld. 
• De transacties verlopen op die manier sneller én eenvoudiger. 
• De betrokken partijen – de buitenlandse verkoper, het online platform en de Chinese agent –  

zijn samen verantwoordelijk voor de verkoop. 

https://www.douyin.com/discover
https://www.kuaishou.com/
http://www.meituan.com/
https://corporate.jd.com/
https://www.szdutyfree.com.cn/
https://www.szdutyfree.com.cn/
http://www.hltmsp.com/index/index/index
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Het proefproject geldt momenteel alleen voor 13 voorschriftvrije geneesmiddelen die in China al  
mogen worden verkocht. Toch geeft het duidelijk de richting aan die China uit wil voor de invoer van 
geneesmiddelen. Vermoedelijk zal een soortgelijke werkwijze in de toekomst ook mogelijk worden voor 
andere voorschriftvrije geneesmiddelen – die nu al in andere landen, maar nog niet in China op de 
markt zijn. Idem dito voor buitenlandse geneesmiddelen op voorschrift die nog niet in China zijn  
geregistreerd of worden verkocht, maar die Chinese ziekenhuizen wel dringend nodig hebben. 

Verder kondigde China in september 2021 nieuwe regels aan voor het terugsturen van goederen die  
via grensoverschrijdende e-commerce zijn ingevoerd. Speciaal daarvoor creëerde het land specifieke 
douane-entrepots voor te retourneren goederen. Die beschikken over uitvoerige monitoringsystemen 
en dankzij een centralisatie van de activiteiten worden goederen goedkoper en sneller teruggestuurd. 
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ANALYSE VAN DE (ONLINE) CONSUMENT
Chinese consumenten besteden sinds de gezondheidscrisis meer aandacht aan hun gezondheid en aan 
kwaliteit om hun weerbaarheid tegen infecties te versterken. Volgens statistieken van de GACC (de  
Chinese douane) hadden ze daarbij vooral aandacht voor de veiligheid van hun gezin en de volks- 
gezondheid. Maar ook de verspreiding van COVID-19 en hun persoonlijke gezondheid houden hen sterk 
bezig. Zowat een derde geeft bovendien meer uit aan verse levensmiddelen omdat ze meer belang 
hechten aan een gezonde levensstijl.

Top 10 productcategorieën die in 2020 via grensoverschrijdende e-commerce in China werden 
ingevoerd 

Bron: GACC (Chinese douane). Eigen weergave.

1. Producten van de chemische en aanverwante industrie 44% (+24,6%) 

2. Voeding, dranken, sterke dranken en azijn, tabak en tabaksproducten 35% (+21,6%)

3. Mechanische en elektrische producten, audio-videoapparatuur, onderdelen 
en toebehoren 4% (+23%)

4. Diverse goederen en producten 4% (-21,9%)

5. Textiel en textielwaren 2% (+8,9%)

6. Optische en medische apparaten, klokken en horloges, muziekinstrumenten 2% (+28,4%)

7. Levende dieren en dierlijke producten 2% (+37,4%)

8. Schoenen, hoofddeksels, paraplu’s enz., veren, kunstbloemen, artikelen  
gemaakt van menselijk haar 2% (-18,6%)

9. Leer, bont en afgeleide producten, tassen, artikelen gemaakt van dierlijke 
darmen 2% (-11,9%)

10. Dierlijke, plantaardige oliën, vetten en was 2% (20,6%)
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Merkvertrouwen is cruciaal op de Chinese e-commercemarkt. Chinese consumenten hebben doorgaans 
nauwelijks toegang tot betrouwbare informatie, waardoor 89% van hen resoluut kiest voor merken 
die ze persoonlijk vertrouwen. 75% zegt ook anderen te overtuigen om bepaalde merken niet langer te 
gebruiken, omdat die merken tijdens de pandemie volgens hen niet handelden zoals het hoorde. 82% 
geeft bovendien aan recent op een nieuw merk te zijn overgeschakeld door de innovatieve of mee- 
levende manier waarop dat merk met de coronacrisis omging.

 

Grijs > De helft van de bezorgdheden heeft te maken met gezondheid.

Bronnen: McKinsey COVID-19 China Consumer Pulse Survey april (inclusief provincie Hubei); 2020 Edelman Trust Barometer Special Report: 

Brands and the Coronavirus. Eigen weergave.

De vraag van Chinese consumenten naar hoogwaardige buitenlandse producten is haast onverza-
digbaar. Daarom is grensoverschrijdende e-commerce zo’n belangrijke winkelformule. Consumenten 
hoeven maar naar de grensoverschrijdende e-commerceplatformen te surfen en ze vinden er in een 
handomdraai een brede waaier aan internationale producten. Producten voor moeders en baby’s en 
schoonheidsproducten zijn de populairste categorieën op deze platformen. Chinese consumenten die 
niet precies weten waarnaar ze op zoek zijn, ontdekken er ook selecties met de nieuwste trends voor 
mode, woondecoratie en delicatessen.

Top 10 bezorgdheden van Chinese consumenten tijdens COVID-19 (‘Erg tot zeer erg bezorgd’)

Onzekerheid over de duur van de situatie 23%

Impact op komende evenementen 21%

Financieel niet rondkomen 20%

De eigen veiligheid en die van gezinsleden 20%

De volksgezondheid in het algemeen 20%

Zorg dragen voor het gezin 19%

Mee verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van het virus 19%

Negatieve impact op het werk of inkomen 18%

De Chinese economie 18%

De eigen gezondheid 18%

Belangrijke aandachtspunten van Chinese consumenten

31% wil zijn immuunsysteem versterken door te sporten en gezond te eten

29% besteedt meer aan verse voeding dan vóór de coronacrisis

26% koopt meer verse voeding dan tijdens de coronacrisis

42% vindt hygiëne het belangrijkste criterium bij de keuze van een winkel

65% geeft meer om productveiligheid dan vóór COVID-19
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Vrouwelijke consumenten vormen, met een marktaandeel van 53,5%, de grootste groep op deze plat-
formen. Vrouwen zijn doorgaans bereid meer tijd te besteden aan het opzoeken van mogelijke interna-
tionale koopjes. Mannen shoppen over het algemeen minder graag. Merken kunnen kiezen tussen meer 
neutrale content of specifiek mikken op vrouwen om de aandacht te trekken. Consumenten gedragen 
zich ook almaar individueler.

Algemene kenmerken van de Chinese online shopper

Bron: iiMediaResearch, WalktheChat, CERC. Eigen weergave.

Voorkeuraankopen ingevoerde producten door gebruikers van grensoverschrijdende e-commerce  
in 2021

Bron: data.iimedia.cn. Eigen weergave.

Opleiding Leeftijd Frequentie Inkomen

90% heeft een  
diploma hoger  

onderwijs.

75% van de 
CBEC-shoppers is  

jonger dan 35 jaar.

55% doet minstens 
1 online aankoop per 

maand.

52,5% verdient meer 
dan 10.000 RMB per 

maand.

<35

47%
Totaalaanbod  

kleding en  
schoenen

43,3%
Schoonheids- 
producten en 

cosmetica

39,9%
Voeding en 

drank

37,9%
Elektrische en 
elektronische 
apparatuur

31,2%
Bescherming 
en beveiliging

29,9%
Buitensporten

28,2%
Huishoudelijke 
apparaten en 

meubilair

15,8%
Dierenvoeding

26,8%
Artikelen voor 

moeder en 
baby

3%
Overige
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De voorbije jaren is de grensoverschrijdende e-commerce-industrie in China blijven groeien. Volwassen 
gezinnen vormen de grootste groep consumenten op dat vlak. Al winnen jongeren snel aan koopkracht. 
De generatie geboren tussen 1990 en 1995 groeit gestaag uit tot de belangrijkste groep consumenten in 
de internationale e-commerce en ze consumeren op almaar meer gediversifieerde manier.

Belangrijke redenen waarom jonge Chinese consumenten aankopen in het buitenland  
overwegen (H1 2021)

Bron: data.iimedia.cn. Eigen weergave. 

De buitenlandse aanbieder geeft blijk 
van een unieke modesmaak.

De Chinese consument wil proeven van 
verschillende koopervaringen.

Buitenlandse goederen zijn  
kwalitatief goed.

De aanbieder speelt in op de behoefte 
aan gediversifieerde consumptie.

Buitenlandse grote merken genieten 
veel bekendheid.

Overige.

52,1%

45,1%

43,7%

32,4%

21,1%

1,4%
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HET CHINESE ECOSYSTEEM VOOR E-COMMERCE
Twee soorten bedrijven zijn momenteel actief op de Chinese markt voor grensoverschrijdende  
e-commerce: 
• bedrijven die exporteren; 
• bedrijven die importeren. 

Deze studie focust op bedrijven die via grensoverschrijdende e-commerce producten invoeren.  
De belangrijkste organisatie in China voor grensoverschrijdende e-commerce is China Cross-border 
Electronic Commerce Professional Committee. Informatie over events en beurzen volgt. Omdat China 
erg strikte COVID-maatregelen hanteert, werden de meeste events geannuleerd of uitgesteld. 

BUSINESS-TO-CONSUMER (B2C)

Bij grensoverschrijdende e-commerce in b2c gaat het om directe online verkopen aan consumenten. 
Hieronder vindt u de meest relevante bedrijven (marktplaatsen) die via grensoverschrijdende  
e-commerce goederen invoeren in de b2c-markt:  

http://www.kjdzsw.org.cn
http://www.kjdzsw.org.cn
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Chinees aandeel van de importretailmarkt voor grensoverschrijdende e-commerce in 2021

(Opmerking: Alibaba nam in 2019 Kaola.com over van NetEase voor ongeveer USD 2 miljard.)

Bron: data.iimedia.cn. Eigen weergave.

Tmall Global

www.tmall.hk 

Info voor nieuwe verkopers: 
https://pages.tmall.com/wow/seller/act/rzen

Alibaba richtte in 2014 Tmall Global op: het grootste Chinese platform voor grensoverschrijdende 
e-commerce. Het biedt 20.000 merken uit 77 landen aan en vormt een geweldige marktplaats waar 
buitenlandse merken rechtstreeks aan Chinese consumenten kunnen verkopen. Zonder dat ze een be-
drijfstak of fysieke aanwezigheid in China nodig hebben!

Buitenlandse bedrijven kunnen hun producten op twee manieren op Tmall Global aanbieden: 
• via Tmall Global Flagship Store (TMG) – dit is de populairste manier voor grotere merken;
• via Tmall Overseas Fulfilment (TOF) – perfect voor nieuwe en kleinere merken. 

Tmall Global is wel vrij duur en kan producten weigeren die niet in hun strategie passen. Het platform 
aanvaardt geen merken die onbekend zijn in China, zelfs al geniet de merknaam veel bekendheid in 
andere landen. U raakt mogelijk ook uw borgsom kwijt. 

Meestal nodigt Tmall Global merken uit die volgens hen geschikt zijn voor hun platform. Werk maken 
van naamsbekendheid is dan ook een belangrijke eerste stap als u zaken wil doen in China. 

26,7%
Tmall Global

2,8%
KK Group

0,8%
Others

22,4%
KAOLA.COM

11,3%
JD Worldwide

11,2%
Suning International

10,5%
Vip.com (Global)

5,5%
yMatou.com

4,9%
aomygod.com

3,9%
HT (Hai Tun Jai)

26,7%
marktaandeel

https://www.tmall.hk/
https://pages.tmall.com/wow/seller/act/rzen
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22,4%
marktaandeel

KAOLA.COM

www.kaola.com

Info voor nieuwe verkopers: 
https://m-mall.kaola.com/merchants

NetEase, een van de grootste Chinese IT-bedrijven, richtte KAOLA op in 2015. KAOLA focuste zich  
oorspronkelijk vooral op Australische bedrijven die hun producten in China wilden verkopen,  
maar groeide als kool. 

Hoewel KAOLA pas enkele jaren bestaat, verkopen bedrijven uit 80 landen al op het platform.  
KAOLA mag dan een relatief kleine speler zijn op de reguliere e-commercemarkt, het is wel uitgegroeid 
tot een van de grootste grensoverschrijdende e-commercemarktplaatsen in China. 

In de herfst van 2019 nam de Alibaba-groep KOALA over van NetEase voor ongeveer 2 miljard USD.  
Het platform is al die tijd onafhankelijk blijven werken onder de huidige merknaam. 

Als verkoper heeft u twee opties op KOALA:
1. sourcingsamenwerking (directe inkoop door KOALA) – in dit model koopt KOALA rechtstreeks  

producten van u. 
2. winkel derde partij (PoP-winkel of flagshipstore) – in dit model richt u op de KOALA-website  

een winkel in en verkoopt u rechtstreeks aan Chinese consumenten. 

De volgende documenten en vereisten zijn een must: 
• beschikken over een legitieme bedrijfsentiteit;
• geldige toestemming van het merk; 
• goede kredietwaardigheid en een gezonde bedrijfsstructuur. 

JD Worldwide

www.jd.hk

Info voor nieuwe verkopers: 
https://www.jd.hk/cooperation_en

JD Worldwide maakt deel uit van JD.com. Het is onder meer actief op het vlak van grensoverschrijden-
de toelevering, internationale logistiek, zakendoen met buitenlandse en lokale bedrijven, geïntegreerde 
diensten en complete bijstand bij buitenlandse handel. 

15%
marktaandeel

https://www.kaola.com/
https://m-mall.kaola.com/merchants
https://www.jd.hk/cooperation_en
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Als een van de belangrijkste grensoverschrijdende e-commerceplatforms in China speelt JD Worldwide 
een sleutelrol in de strategische internationalisering van JD.com. Het in 2015 opgerichte JD Worldwide 
focust op een aanbod van hoogwaardige buitenlandse producten voor Chinese consumenten.  
Momenteel heeft het strategische samenwerkingsovereenkomsten met ruim 20.000 merken uit meer 
dan 100 landen. En dat in tal van branches: van zwangerschapsartikelen, babyvoeding en cosmetica 
over elektronica, horloges en levensmiddelen tot auto-accessoires en modeproducten. 

Het platform werkt volgens twee modellen:
1. het JD Mall Self-Run Logistics-model, waarbij JD rechtstreeks producten van bedrijven invoert en  

op zijn website verkoopt. JD Mall werkt uitsluitend met merken die door een eigen team zijn  
geselecteerd op basis van een evaluatie en marktonderzoek. 

2. Plan of Open Platform (POP), waarbij u bij JD uw eigen merkwinkel opzet of JD Worldwide u helpt 
om partners te vinden in specifieke sectoren. 

Als nieuwkomer doorbreken op de Chinese markt is niet eenvoudig, omdat Chinese consumenten veel 
belang hechten aan product- en merkerkenning. Het is dan ook cruciaal om met een betrouwbare  
lokale partner of een professioneel lokaal team samen te werken, een concreet businessplan op te  
stellen voor branding en reclame enzovoort. 
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De grootste spelers vergeleken

Bron: Dezan Shira & Associates. Eigen weergave.

Tmall Global JD Worldwide Kaola.com

Model Online mall (b2c) Online mall (b2c) Hypermarkt (b2b2c)

Toegangsvoorwaarden •  Buitenlandse entiteit
•  Merkeigenaar of gemachtig-

de verdeler
•  Chinese klantendienst
•  Afhandeling retourproduc-

ten in China
•  Sinds 2015 enkel via  

uitnodiging
•  Buitenlands bedrijf met  

wereldwijde merkerkenning
•  Omzet van minimum 100  

miljoen RMB (15,79 miljoen 
USD)

• Buitenlandse entiteit
• Buitenlandse retail- en  

handelslicentie
• Merkeigenaar of gemachtig-

de verdeler/franchisenemer
• Chinese klantendienst
• Centrum voor retourproduc-

ten in China
• Voorrang voor bedrijven 

erkend door het merk

• Buitenlandse entiteit
• Merkeigenaar of gemachtig-

de verdeler
• Goede reputatie en gezonde 

bedrijfsstructuur

Toegangsprocedures Na ontvangst van een  
uitnodiging gaat de procedure 
als volgt:
• Bereid de vereiste documen-

ten voor en maak plannen.
• Sluit een overeenkomst met 

Tmall Partners (must). 
• Ontwikkel uw online winkel 

en app en lanceer de  
opening van de winkel. 

• De procedure duurt vanaf 
de aanvraag 4 tot 8 weken. 

• Neem contact op met de 
online vermelde business 
development manager. 

• Bereid de vereiste documen-
ten en middelen voor.

• Een beroep doen op een  
JD Worldwide-partner 
is raadzaam, maar niet 
verplicht. 

• De procedure neemt 2 tot 4 
weken in beslag.

• Dien een online aanvraag-
formulier via de officiële 
website.

• Wacht tot er met u contact 
wordt opgenomen. 

• Indien aanvaard door Kaola.
com, volgen een aanbod en 
instructies om de registratie 
af te ronden. 

Kosten • Borgsom van 150.000 RMB 
(ca. 25.000 USD), tenzij 
anders vermeld) 

• Jaarlijkse bijdrage voor 
technologie en diensten van 
30.000 tot 60.000 RMB (4.757 
tot 9.513 USD), naargelang 
het type

• Realtimekorting technische 
servicebijdrage van 0,5 tot 
5%

• All-pay-servicebijdrage voor 
elke grensoverschrijdende 
transactie

• Borgsom van 15.000 USD 
(terugbetaalbaar)

• Jaarlijkse servicebijdrage van 
1.000 USD per winkel 

• Commissie van 2 tot 8% 
afhankelijk van de verkoop

• Borgsom van 15.000 USD
• Jaarlijks lidmaatschap van 

1.000 USD
• Commissie van 2 tot 10%

Voordelen • Groot marktaandeel met 
bijbehorend consumenten-
verkeer

• Goede reputatie
• Marketingmogelijkheden 
• Controle over branding, 

prijszetting, marketing, 
klantendienst en logistiek

• Groot marktaandeel met 
bijbehorend consumenten-
verkeer 

• Goede reputatie. 
• Marketingmogelijkheden
• Controle over branding, 

prijszetting, marketing, 
klantendienst en logistiek

• Logistieke ondersteuning
• Goedkoper voor luxe- 

segment
• Verkoper of groothandel

Nadelen • Hoge opstart- en  
handhavingskosten

• Veel concurrentie voor 
verkoop

• Hoge opstart- en  
handhavingskosten

• Veel concurrentie voor 
verkoop

• Categorieën beperkt tot 
digitaal, baby’s en kinderen, 
gezondheid en schoonheid, 
levensmiddelen en voeding, 
kleding en accessoires en 
huishoudapparaten

• Verkoop mogelijk tegen 
groothandelsprijzen 
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BUSINESS-TO-BUSINESS (B2B)

Grensoverschrijdende e-commerce in b2b verwijst naar online handel tussen twee bedrijven.  
Hieronder vindt u enkele belangrijke spelers die producten in China invoeren via grensoverschrijdende 
e-commerce in b2b:

De Xingyun Group werd in 2015 opgericht en is naast China in 72 andere markten actief. De groep 
biedt een compleet dienstenpakket aan en levert ongeveer 3.000 binnen- en buitenlandse merken en 
zowat 150.000 verschillende digitale toeleveringsdiensten aan ongeveer 350.000 kleine en middelgrote 
on- en offlineretailers. Via digitale verbindingen met zo’n 160 logistieke centra vinden goederen op ruim 
200 e-commerceplatformen hun weg naar miljoenen consumenten. 

KKS is een grensoverschrijdend b2b-aankoopplatform voor ingevoerde producten. Het werd in 2016 
opgericht en is gespecialiseerd in de invoer van Amerikaanse producten naar China. KKS brengt lokale 
kleine en middelgrote ondernemingen rechtstreeks in contact met buitenlandse merken en producen-
ten, faciliteert grensoverschrijdende online aankopen en neemt verschillende taken van de industriële 
keten voor zijn rekening om een totaaloplossing te bieden. 

http://www.xingyungroup.com/
http://www.kksclub.com/


18 - E-COMMERCE IN CHINA

DE MARKTTOETREDING IN CHINA

NIEUWE E-COMMERCEWET

China voerde op 1 januari 2019 een nieuwe e-commercewet in. Die breidt de wettelijke bescherming 
uit voor consumenten en merkeigenaren en gaat de strijd aan tegen namaakgoederen. 

De pakketinvoertaks – vóór 2019 van toepassing op artikelen die via grensoverschrijdende e-commerce 
werden geïmporteerd – is afgevoerd. Dat gebeurde sinds de publicatie van de Notice on Taxation  
Policies for Cross-border E-commerce Retail Imports. 

Voor grensoverschrijdende e-commerce gelden geleidelijk aan dezelfde taksregels als voor algemene 
handel. Dit kan wel leiden tot meer grijze zones bij het inklaren en tot strenger toezicht door de  
douane. 

Meer info vindt u hier.

Dankzij het grensoverschrijdend e-commercemodel hebben buitenlandse merken nu snel toegang 
tot de Chinese markt. Het is nu al uitgegroeid tot dé manier om op de Chinese markt aanwezig te 
zijn. Met gunstmaatregelen zoals het ‘nultarief’ en het heffen van de verbruikerstaks en btw tegen 
70% van het geldende tarief, kunnen consumenten goederen van over de hele wereld aankopen 
op grensoverschrijdende e-commerceplatformen. Consumenten appreciëren dan weer het ruime 
aanbod en de voordelige prijzen.

Jessy Yang
Senior Business Development Manager
JD Worldwide

Wettelijk en reglementair kader voor douane-entrepots 

De procedures voor inspectie en quarantaine in de douane-entrepotzone stoelen op 4 wetten,  
3 reglementeringen en de ‘Measures for the Administration of Quarantine of Inbound and Outbound 
Postal Products’. 

Momenteel bestaat de inspectie in de douane-entrepotzone enkel uit conformiteitsproeven.  
De inspecteurs gaan met andere woorden na of de producten voldoen aan de lokale productienormen 
en aan internationale, onderling erkende normen. Ze gaan in de praktijk vrij flexibel te werk. 

https://www.china-briefing.com/news/china-new-e-commerce-law-businesses-ready-new-compliance-norms-2019/
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c3929562/content.html
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Lijst met goedgekeurde goederen  

Niet alle producten kunnen zomaar China binnen, ook niet via e-commerce. De Chinese List of Impor-
ted Commodities for Retail in Cross-Border E-Commerce geeft aan welke goederen u mag invoeren en 
verhandelen via grensoverschrijdende e-commerce. Ook de wettelijke vereisten staan erin. Het gaat om 
een ‘positieve lijst’. 

Tip: vraag aan de kantoren van Flanders Investment & Trade de meest actuele informatie! 

Twee importmodellen 

Buitenlandse producten komen doorgaans op twee manieren op de Chinese markt (afhankelijk van de 
inklaring, verzending en levering): 

1. invoer onder de noemer ‘algemene handel’
Dit is een vrij traditioneel importmodel. Invoerders halen de goederen na inklaring op en transporteren 
ze rechtstreeks naar hun eigen magazijn. Producten die via algemene handelskanalen worden  
ingevoerd, moeten voldoen aan de Chinese productnormen. Ze moeten etiketten in het Chinees  
hebben en die moeten voldoen aan de voorgeschreven normen. 

2. via ‘grensoverschrijdende e-commerce’ 
Producten die via ‘grensoverschrijdende e-commerce’ worden ingevoerd, zijn identiek aan de producten 
die in het herkomstland worden verkocht. Het zijn geen Chinese versies van de producten. Ook zijn het 
géén goederen die speciaal werden aangepast om te voldoen aan de wensen van Chinese klanten. 

Grensoverschrijdende e-commerce is perfect voor wie werkt op basis van ‘kleine bestellingen met een 
hoge frequentie’. Dit model vult het traditionele, algemene handelsmodel met bulkbestellingen aan. 

Twee leveringsmodellen voor grensoverschrijdende e-commerce

Afhankelijk van de herkomst van grensoverschrijdende e-commercegoederen, worden deze verder  
ingedeeld in twee modellen: 

1. het douane-entrepotmodel (b2b2c)
Dit model werkt volgens het principe ‘stock first, order later’. Producten uit de positieve goederenlijst 
worden in bulk ingevoerd in erkende douane-entrepotzones voor grensoverschrijdende e-commerce 
(CBEC) over heel China. Zodra Chinese consumenten bestellingen plaatsen op de grensoverschrijdende 
e-commerceplatformen, worden deze producten ingeklaard in de douane-entrepotzone en geleverd. 
Consumenten ontvangen hun goederen meestal na twee tot drie dagen. 

2. het direct mailingmodel (b2c)
Dit is een ‘order first, deliver later’-model. Zodra klanten bestellingen plaatsen op een geregistreerd 
grensoverschrijdend e-commerceplatform, bezorgt het platform de bestel-, verzendings- en betaal- 
gegevens aan de douane. Tegelijk worden de goederen verzonden vanuit een buitenlands verdeel- 
centrum dat banden heeft met de Chinese douane. Alleen wanneer deze drie aankoopbewijzen  
overeenstemmen, wordt het pakket vrijgegeven. 

https://2016.export.gov/china/build/groups/public/@eg_cn/documents/webcontent/eg_cn_100683.pdf
https://2016.export.gov/china/build/groups/public/@eg_cn/documents/webcontent/eg_cn_100683.pdf
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Beide modellen komen in aanmerking voor de ‘geïntegreerde taks’, die doorgaans lager is dan de 
taks op algemene handel. Voor invoer via een douane-entrepot gelden de nieuwe taksregels en 
moeten de producten voorkomen op de positieve lijst van de Chinese overheid. Op ingevoerde 
producten via een douane-entrepot geldt geen persoonlijke pakkettaks meer. In plaats daarvan 
worden voor beide modellen de invoerheffingen, btw en verbruiksbelasting geheven bij het  
inklaren. 

Invoer via douane-entrepot

 
Bulkaankoop in het buitenland  

en opslag in magazijn 

Goederen op internationaal  
transport (lucht/zee) 

Goederen komen  
aan in China 

Aangifte in  
douane-entrepotzone

Centrale opslag in  
douane-entrepot

Bestelling klant 
 

Bestelling sorteren, verpakken  
en labelen 

Inklaring  
douane-entrepot

 
Lokale levering

Invoer na directe aankoop

 
Bestelling klant 

 

Aankoop in  
het buitenland 

 
 

Bestelling sorteren,  
verpakken en labelen

Goederen via internationaal luchttransport  
naar Chinese luchthavens 

Goederen opgeslagen in magazijnen  
onder toezicht van de douane 

 

 

 

 

Lokale levering

Goederen komen aan in China

Internationale koerier Postdiensten van verschillende landen

Inklaring pakjes koerierdiensten Inklaring postpakketten

Internationale koerier EMS (Chinese post)
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Een voorbeeld 
De retailprijs van een hoogwaardig cosmeticaproduct komt neer op 500 RMB. De invoerheffing be-
draagt 0%, de btw 13% en de invoerverbruiksbelasting 15%.

a.   Voor invoer via algemene handel geldt een verbruiksbelasting van 88,24 RMB en een btw-heffing van 
76,47 RMB. 

Invoerheffing:  500 x 0% = RMB 0
Verbruiksbelasting: [500/(1-15%)] x 15% = 88,24 RMB
Btw: (500 + 88,24) x 13% = 76,47 RMB
TOTAAL: 0 + 88,24 + 76,47 = 164,71 RMB

b.   Voor invoer via grensoverschrijdende e-commerce is er een lager geïntegreerd tarief.

Invoerheffing: 500 x 0% = 0
Geïntegreerde taks: (0 + 88,24 + 76,47) x 70% = 115,30 RMB

Bron: Tapping Cross-Border E-Commerce Retail Import Opportunities Through Shanghai | hktdc research | HKMB - Hong Kong Means 
Business

Invoer via grensoverschrijdende e-commerce geniet van lagere taksen en vrije toegang. Zo krijgen 
grote buitenlandse merken snel toegang tot de Chinese markt en pikken ze een graantje mee van 
de opwaartse trend in de Chinese consumptie.

Linda Lee
CEO
Top Ideal Cross-Border E-Commerce

Hoogwaardige partnerschappen opzetten

Om op de grootste e-commerceplatforms in China te verkopen, is het vaak een must om samen te  
werken met een Tmall Partner of TP. Doorgaans staat een TP in voor:  
• het e-winkelbeheer (dagelijks management van de winkel);
• de logistiek;
• de klantenservice (eventueel uitbesteed);
• de digitale marketing. 

Ga op zoek naar een TP met een goede staat van dienst, zowel in het algemeen als binnen uw specifie-
ke branche. Kies ook voor een geschikt type overeenkomst en de juiste voorwaarden. De relatie die u als 
exporteur met een TP uitbouwt, is cruciaal voor langdurig succes. Afhankelijk van hoe uw online winkel 
werd geregistreerd, kan het overigens lastig en duur zijn om van TP te veranderen. 

Verder is het cruciaal om goed na te denken over de waarde, presentatie, positionering en prijsstelling 
van uw producten. Bedrijven onderschatten soms hoe verfijnd hun eindklanten zijn en waartoe de 
concurrentie in staat is. De meeste producten moeten ook worden aangepast om goed te scoren op de 
lokale Chinese markt. 
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De internationale uitstraling van uw product is eveneens belangrijk, maar zelfs dan zal u toch vaak 
nog elementen moeten aanpassen of upgraden. Deze wijzigingen hoeven niet duur te zijn. Maar niets 
aanpassen, gaat mogelijk ten koste van uw succes. Op de Chinese consumptiemarkt wedijveren immers 
heel veel Chinese én internationale concurrenten om de aandacht van dezelfde consument. 

4 tips & tricks voor e-commercesucces in China

1.  Gebruik aantrekkelijk displaymateriaal op e-platformen
Hanteer in uw online winkel kwaliteitsvolle afbeeldingen, video’s en productbeschrijvingen. Voor 
Amazon volstaat het om slechts 2 productfoto’s toe te voegen, maar Tmall vereist bijvoorbeeld 
minstens 5 foto’s per artikel. Chinese consumenten willen kwaliteitsbeelden te zien krijgen. Raad-
zaam is dan ook om een volledige reeks product-, lifestyle- en instructievideo’s in te zetten. 

2.  Maak uw aanbod China-proof
Zorg ervoor dat uw producten en materialen klaar zijn voor de Chinese markt. China is de meest 
competitieve markt voor consumptiegoederen ter wereld. Besteed hierbij zeker ook aandacht aan 
de verpakking. 

3.  Zet in op marketing en partnerschappen 
Starten met e-commerce in China heeft alleen zin als u bereid bent om lange tijd in marketing te 
investeren. Enkel in de markt ‘aanwezig zijn’, werkt niet. U mag nog de mooiste e-shop hebben, als 
uw merk niet bekend is, zal niemand die vinden. 

Om bezoekers tot een aankoop te overtuigen, investeert u het best langdurig en op een creatieve 
manier in zowel uw online winkel als het e-commerce-ecosysteem. Een partnerschap sluiten met 
een goede Tmall Partner (TP) is doorgaans veel kostenefficiënter om uw aanbod in de markt te 
zetten. 

4.  Blijf met beide voeten op de grond 
Fantastische producten, doordachte marketing en sterke partnerschappen brengen uw bedrijf een 
heel eind. Toch is het beter uw verwachtingen te temperen. Uw verkoop in de Chinese markt zal 
pakweg de eerste drie maanden geen hoge vlucht nemen. Het duurt even vooraleer consumenten 
uw product vinden, uitproberen en opnieuw aankopen.

Kortom, meer organisch verkeer en omzet genereren, vergt geduld en doorzettingsvermogen.  
Ga dus offensief maar ook realistisch te werk en focus op een goede afhandeling.   
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Als u nog meer informatie over e-commerce zoekt, vindt u misschien uw gading in de andere  
e-commercestudies van Flanders Investment & Trade.

Of check onze gids Grensoverschrijdende e-commerce.

Volg ons op sociale netwerken

Disclaimer

De informatie in deze publicatie is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen  
een beeld te vormen van de hierin behandelde materie. Deze marktstudie is met de grootste zorg 
verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van de publicatie.  
Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor uw specifieke  
situatie. Ze kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespeciali-
seerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit verantwoordelijk gesteld worden 
voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan 
evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik of de interpretatie van de informatie  
in deze publicatie. De verwijzingen in deze publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of  
personen houden geen bijzondere aanbevelingen in die voor FIT enige verantwoordelijkheid zou  
kunnen teweegbrengen.
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