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VOORWOORD

Het comfort van leveringen aan huis, het uitgebreide aanbod dat de klok rond beschikbaar is …  
Consumenten shoppen steeds vaker online. Ook in Nederland, in 2021 de 17e grootste markt voor 
e-commerce ter wereld met een netto-omzet van 20,5 miljard euro voor de online verkoop van fysieke 
goederen. De totale waarde van de e-commercemarkt voor 2021 inclusief diensten bedroeg 30,6 miljard 
euro. 

Nederland heeft een welvarende, open economie en zijn bloeiende e-commercemarkt biedt  
opportuniteiten voor Vlaamse webshops die hun business willen uitbreiden. De gemeenschappelijke 
taal en geografische nabijheid zijn niet de enige troeven. Van de ruim 17,5 miljoen inwoners geeft  
80% aan dat ze online shoppen. Ruim de helft daarvan doet dat buiten de Nederlandse landsgrenzen. 
Daarom lichten we in deze marktstudie toe hoe de Nederlandse markt voor e-commerce aan het  
evolueren is, wat consumenten verwachten, welke spelers aanwezig zijn op de markt en met welke  
zaken u maar beter rekening houdt wanneer u uw online verkoop uitbreidt naar Nederland. 

Deze marktstudie biedt een eerste inzicht in een aantal essentiële zaken om de e-commercemarkt  
in Nederland te betreden. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan zeker niet om ons kantoor in  
Den Haag te contacteren.

Flanders Investment & Trade Den Haag
+31 70 416 81 06

denhaag@fitagency.com

Koninginnegracht 86
NL - 2514 AJ ‘s Gravenhage

 

mailto:denhaag%40fitagency.com?subject=
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HET E-COMMERCELANDSCHAP IN NEDERLAND

FACTSHEET NEDERLAND

Algemeen

 
Nederlandse e-commercemarkt 

 
Rankings

Meer cijfers over Nederland  

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

Eigen weergave.

Hoofdstad 
Amsterdam 

(833.624 inwoners)

41.526 km2² 
(= 1,4 x België)

Aantal inwoners 
17,7 miljoen

Bruto binnenlands product  
914 miljard USD   

(522 miljard USD in België)

Bbp

Nettoverkoop in 2020  

14 miljoen USD   

E-commercegebruikers in 2021  

30,6 miljoen 
12,58% 

CAGR  
2022-2025

87% 

Internet- 
penetratie 

Bbp/capita 
52.396 USD² 

(45.189 USD in België)

Bbp/

Logistics Performance Index (LPI) 

42e

6e 

7e

6e

Ease of doing business IMD World Digital Competitiveness 2021

Integrated Postal Development (2IPD)

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/nederland/cijfers
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MARKTOMVANG EN GROEI 
 
Nederland is een klein land, maar speelt als vijfde grootste e-commercemarkt in Europa een grote rol. 
In 2021 was de netto-omzet in Nederland voor de online verkoop van fysieke goederen goed voor zo’n 
20,5 miljard euro. België staat wereldwijd pas op plaats 28 van de grootste Europese e-commercemark-
ten. Het is dus strategisch interessant voor Vlaamse e-commercebedrijven om zich van bij de start op 
de Nederlandse markt te richten en zo het aantal potentiële klanten sterk uit te breiden. 

Vandaag zijn er 14,1 miljoen e-commercegebruikers in Nederland, ongeveer 80% van de bevolking. 
eCommerceDB voorspelt dat dit nog zal toenemen met 3% tegen 2025. 

 
BELANGRIJKSTE SPELERS IN DE E-COMMERCEMARKT 
 
De grootste online speler op de Nederlandse e-commercemarkt is bol.com. Het begon net als Amazon 
als een boekenwinkel en vandaag vindt u er zo goed als alles wat u zoekt. De winkel had in 2021 een 
netto-omzet van 2,1 miljard euro. Bol.com biedt voornamelijk nieuwe producten aan, maar soms ook 
tweedehands.  

Daarna komt de online supermarkt van Albert Heijn, goed voor een netto-omzet van 1,5 miljard euro  
in 2021. Online boodschappen doen is in Nederland duidelijk veel meer ingeburgerd dan bij ons.  
Coolblue.nl volgt met een omzet van 1,4 miljard euro. In totaal is de top drie online winkels goed voor 
25% van de online verkopen in Nederland. 

 
TOP 5 NEDERLAND

5 grootste b2c-onlinespelers in Nederland:

bol.com Ah.nl Coolblue.nl Zalando.nl wehkamp.nl

Hoofdkantoor Utrecht Zaandam Rotterdam Berlijn Zwolle

Hoofdcategorie Meubels en Appara-
ten (45%)

Voeding & Persoon-
lijke verzorging
(98%)

Elektronica & Media
(51%)

Mode
(98%)

Mode
(75%)

Ranglijst 1 2 3 4 5

Globale netto- 
verkopen in 2021

€ 2,1 miljard € 1,5 miljard € 1,4 miljard € 838,7 miljoen € 790 miljoen

 

https://www.ah.nl/
https://www.coolblue.nl/
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ER WORDEN VIJF CATEGORIEËN BESTUDEERD DOOR ECOMMERCEDB

Bron: eCommerceDB. Eigen weergave.

#1 Mode 
 
 

van de online winkels in Nederland in de top 250 grootste webshops is actief 
in de categorie Mode. Daarin is de grootste speler Zalando.nl, gevolgd door 
wehkamp.nl en bol.com. 

31%
Mode

23%
Elektronica & Media

19%
Speelgoed,  

Hobby & DIY 

15%
Meubelen &  
Toestellen

12%
Voeding &  

Persoonlijke verzorging

52%

https://www.bol.com/be/nl/?Referrer=ADVNLGOO002003-4C6A3RLBEUU4S-192938370617&gclid=Cj0KCQjwntCVBhDdARIsAMEwACnPTaDSb6DxQSQC7gPpifbk3zVtZhoJSij4h38jX8hL9Uoqoizx1NMaAu9LEALw_wcB
https://www.wehkamp.nl/
https://www.zalando.nl/
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#2 Elektronica & media 

 
van de online winkels in Nederland in de top 250 grootste webshops is actief 
in deze categorie. Daarin is Coolblue.nl de grootste speler, gevolgd door Apple.
com en Amazon.nl.

#3 Speelgoed, Hobby & Doe-het-zelf

van de online winkels in Nederland in de top 250 grootste webshops is actief 
in deze categorie. Daarin is bol.com de grootste speler, gevolgd door coolblue.
nl en hornbach.nl.

#4 Meubelen & Apparaten

van de online winkels in Nederland in de top 250 grootste webshops is actief 
in deze categorie. Daarin is coolblue.nl de grootste speler, gevolgd door Ikea.nl  
en bol.com.

22%

44%

26%

http://www.amazon.nl
https://www.apple.com/
https://www.coolblue.nl/
https://www.coolblue.nl/
https://www.bol.com/be/nl/?Referrer=ADVNLGOO002003-4C6A3RLBEUU4S-192938370617&gclid=Cj0KCQjwntCVBhDdARIsAMEwACnPTaDSb6DxQSQC7gPpifbk3zVtZhoJSij4h38jX8hL9Uoqoizx1NMaAu9LEALw_wcB
https://www.bol.com/be/nl/?Referrer=ADVNLGOO002003-4C6A3RLBEUU4S-192938370617&gclid=Cj0KCQjwntCVBhDdARIsAMEwACnPTaDSb6DxQSQC7gPpifbk3zVtZhoJSij4h38jX8hL9Uoqoizx1NMaAu9LEALw_wcB
https://www.coolblue.nl/
https://www.bol.com/be/nl/?Referrer=ADVNLGOO002003-4C6A3RLBEUU4S-192938370617&gclid=Cj0KCQjwntCVBhDdARIsAMEwACnPTaDSb6DxQSQC7gPpifbk3zVtZhoJSij4h38jX8hL9Uoqoizx1NMaAu9LEALw_wcB
https://www.ikea.com/nl/nl/
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#5 Voeding & Persoonlijke verzorging

van de online winkels in Nederland in de top 250 grootste webshops is actief 
in deze categorie. Daarin is de grootste speler ah.nl, gevolgd door jumbo.com 
en plus.nl. 

Competitief winkellandschap in Nederland

18%

Voeding & Persoonlijke  
verzorging 
ah.nl

rituals.com

kruidvat.nl

plus.nl

gall.nl

 
Fietswinkels

fietsenwinkel.nl 
hollandbikeshop.com 
internet-bikes.com 
bikester.nl 
rosebikes.nl

 

Speelgoed, Hobby & DIY

bol.com 
zooplus.nl

gamma.nl 
bax-shop.nl 
hornbach.nl

Beauty shops

douglas.nl 
yves-rocher.nl 
paulaschoice.nl 
kiehls.nl 
gladskin.com 

etos.nl

Huisdieren
 
zooplus.nl 
medpets.nl 
schecker.nl 
miscota.nl 
medicanimal.nl

Algemeen 
 
bol.com 
fonq.nl 
klingel.nl 
superwinkel.nl

https://www.ah.nl/
https://www.jumbo.com/nl-be
https://www.plus.nl/
https://www.ah.nl/
http://rituals.com
http://kruidvat.nl
http://plus.nl
http://gall.nl
http://fietsenwinkel.nl
http://hollandbikeshop.com
http://internet-bikes.com
http://bikester.nl
http://rosebikes.nl
https://www.bol.com/be/nl/
http://zooplus.nl
https://www.gamma.nl
http://bax-shop.nl
https://www.hornbach.nl/
https://www.douglas.nl/nl
https://www.yves-rocher.nl/
http://paulaschoice.nl
https://www.kiehls.nl/
http://gladskin.com
https://www.etos.nl
http://zooplus.nl
http://medpets.nl
https://www.schecker.nl/
http://miscota.nl
http://medicanimal.nl
http://bol.com
http://fonq.nl
http://klingel.nl
http://superwinkel.nl
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DE NEDERLANDSE CONSUMENT
 
Maar liefst 80% van de Nederlanders  geeft aan minstens één product online te hebben besteld in het 
afgelopen jaar. Meer dan de helft daarvan bestelt internationaal. Dat is een stuk boven het Europese 
gemiddelde van 45%. Ze gebruiken het meest de smartphone om de aankopen te doen. Laptops  
worden vaker gebruikt dan tablets. 

ONLINE GEDRAG

Interesse

Prijszetting

35%

van de Nederlandse 
gezinnen heeft  

een hoog inkomen

Kleding: 73% 
waarvan 59% 

vrouwen en meestal 
25-34-jarigen

kopen het meest online

51%  
vrouwen

49%  
mannen online  

shoppers

45 tot 54-jarigen

1 2 3

Eten en drinken Schoenen

+
Meest:  

kleding – 74%  
is hiervoor het 

meest prijsgevoelig

-
Minst:  

hobbyartikelen  
en alcoholische 

dranken

Smartphones:   
productcategorie met 
meeste aandacht voor  

premium of luxeartikelen 

waarvan 57% vrouwen en 
meestal 25-34-jarigen

waarvan 55% vrouwen en 
meestal 45-54-jarigen



11 - E-COMMERCE IN NEDERLAND

Winkelaanwezigheid

Voorbereidend onderzoek

36%

wil een artikel online  
bestellen en ophalen in 

een fysieke winkel 

39%

wil een artikel kunnen  
retourneren of vervangen  

in een winkel

57%

doet online onderzoek  
bij het plannen van een 

grote aankoop 

47%

vindt reviews van  
andere klanten een  
handige referentie 

Vooral online gezocht 
naar consumentenelektronica en 

huishoudapparaten, kledij,  
schoenen en boeken –  

in die volgorde
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E-COMMERCETRENDS 

De toename van online winkels brengt uitdagingen met zich mee. Om de concurrentie aan te gaan met 
de al actieve webwinkels in Nederland raden we aan om in te spelen op de recente ontwikkelingen in 
de e-commercemarkt. Marketingbegrippen zoals customer journey en user experience veroveren het 
internet. De overvloed aan technologieën en tools kunnen bedrijven een overweldigd gevoel geven. 
Belangrijk is dat u kiest en investeert in zaken die passen bij uw bedrijfsdoelstelling. Bij het bepalen 
van uw waardepropositie moet u, net zoals voor meer traditionele verkoopkanalen, vertrekken vanuit 
het klantenperspectief. Door in te spelen op de verwachtingen van uw klanten, kan u meer klanten 
binnenhalen én behouden. 

We zoomen in op de twee belangrijkste trends: duurzaamheid en digitalisering. 

Groene bezorging en duurzame verpakking
 
Klanten worden alsmaar milieubewuster en verwachten van webwinkels dat ze hun verantwoordelijk-
heid nemen op het vlak van duurzame verpakking en bezorging. Daarnaast kiezen klanten graag waar 
en wanneer hun pakket wordt bezorgd. Voor e-commerceverkopers ligt hier een kans door in zee te 
gaan met bezorgservices die aandacht hebben voor minder CO2-uitstoot en een flexibele bezorging.  
Wel kunnen hoge bezorgkosten een dealbreaker zijn voor potentiële consumenten. Hou er dus rekening 
mee dat u eventuele extra kosten voor duurzame bezorgingen moet incalculeren voor eigen rekening. 

Het Nederlandse bedrijf Homerr bezorgt pakketjes wanneer het uitkomt voor de klant en  
bespaart tot 79% CO2-uitstoot per pakket door gebruik te maken van bestaande routes van  
logistieke dienstverleners. Via Homerr kunnen klanten ook pakketjes ophalen bij de buren,  
die in ruil een kleine vergoeding krijgen. 

Uw verpakking is minstens even belangrijk als uw manier van transport. U kan het verschil maken door 
te kiezen voor duurzame materialen en minimale formaten voor verpakking. 

Active Ants verpakt producten in een op maat gemaakte doos zodat er zo weinig mogelijk lucht 
wordt getransporteerd. Er passen meer pakjes in een vrachtwagen, waardoor het ook een  
positieve impact heeft op de CO2-uitstoot. 

Digitalisering
 
De toepassingen van artificiële intelligentie bij e-commerce zijn niets nieuws onder de zon.  
Vele tools maken het mogelijk om de klantenervaring te verbeteren. Zo hebben tal van webshops  
een 24/7 klantenservice via een chatbox. The next big thing is de metaverse. Niemand ontkomt  
tegenwoordig aan de hypeterm en de meningen zijn verdeeld. 

Metaverse: een interactieve en virtuele ruimte waar personen avatars zijn en waarin u vrienden 
ontmoet, concerten bezoekt of zelfs vergadert. Maar ook winkelt. De mogelijkheden zijn eindeloos: 
van een virtuele bouwgrond tot sneakers voor uw avatar. 

https://www.homerr.com/?gclid=CjwKCAjwquWVBhBrEiwAt1KmwuN_M9dJBbwQJq5BpBukdZCpOdmTEzl8aEx4HlX3mtdKHmv8jBRqhxoCSSUQAvD_BwE
https://activeants.be/?gclid=CjwKCAjw14uVBhBEEiwAaufYxwaZdO68dvODsHvPfZ8cBACk2ERqwJJtN2YjJ9u37JgyFlv9N2VzshoC70QQAvD_BwE
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Ook hier is het belangrijk om stil te staan bij uw bedrijfsdoelstellingen. De metaverse is niet voor elke 
onderneming een potentiële markt. Vandaag zijn het vooral grote bedrijven en innovatieve start-ups die 
inzetten op het veroveren van deze nieuwe virtuele wereld. 

Voor Vlaamse webshops is het van belang om eerst de basis op orde te hebben. We raden dan ook aan 
om te investeren in een fatsoenlijke softwareoplossing. Populaire systemen zijn bijvoorbeeld Magento 
of Shopify. Bedrijven zoals Xplore Group en Studio Emma bieden hierin begeleiding. Daarnaast is het 
belangrijk om in te zetten op haalbare trends. Spring bijvoorbeeld mee op de kar van social commerce. 
Het loont de moeite om tijd en middelen te investeren in uw socialemediakanalen. Zo inspireert u niet 
enkel klanten wereldwijd, maar met product tagging begeleidt u hen ook naar het winkelmandje op uw 
webshop. 

De markt van online supermarkten, maaltijdboxen en flitsbezorging is gigantisch in Nederland. 
Bedrijven dienen zich te onderscheiden door hun technologie. De online supermarkt Picnic,  
bijvoorbeeld, speelt sterk in op de wensen van de klant. Zo krijgt de consument op de startpagina 
persoonlijke aanbevelingen en kan hij/zij het bezorgmoment volledig naar wens kiezen. Ook zet 
Picnic in op een kwalitatieve customer service en aftercare.

 
E-COMMERCE-ECOSYSTEEM IN NEDERLAND

Werkgeversorganisatie
 
E-commerce Nederland: werkgeversorganisatie die opkomt voor de belangen van ondernemers in de 
e-commercesector.

Keurmerken
 
Klanten vinden de aanwezigheid van een webwinkelkeurmerk erg belangrijk. Meer informatie hierover 
leest u op de website van Ecommerce Europe. Het meest bekende keurmerk in Nederland is dat van 
Thuiswinkel.org. Andere mogelijke keurmerken zijn: 
• Webwinkelkeur
• Trusted shops
• Qshops
• Webshop Keurmerk

Kennis

ShoppingTommorow is het kennisnetwerk voor digital commerce in Nederland en werd opgericht door 
Thuiswinkel.org. Jaarlijks doen ongeveer 400 digital commerce professionals, verdeeld over 20 expert-
groepen, mee aan het onderzoeksprogramma van ShoppingTommorrow. De resultaten van de onder-
zoeken kan u gratis downloaden op hun website. 

Via Emerce.nl en ecommercenews.nl blijft u up-to-date met de laatste nieuwigheden in e-commerce in 
Nederland.  

https://www.xploregroup.be/nl/
https://www.studioemma.com/
https://picnic.app/nl/
https://www.e-commerce-nederland.nl/
https://ecommercetrustmark.eu/
https://www.thuiswinkel.org/webshops/
https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/internationaal/valuedshops/
https://www.trustedshops.nl/
https://www.qshops.org/keurmerk
https://www.keurmerk.info/nl/home/
https://www.shoppingtomorrow.nl/nl
http://Emerce.nl
http://ecommercenews.nl
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Thuiswinkel.org publiceert ieder kwartaal het rapport Thuiswinkel Markt Monitor. Dat geeft inzicht in  
de Nederlandse b2c-e-commercemarkt. Daarnaast publiceren ze ook trends en ontwikkelingen in 
e-commerce op het gebied van wet- en regelgeving, duurzaamheid, privacy, veiligheid, fraude en  
logistiek.  

Evenementen
 
E-commerce Live: vindt begin juni plaats in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Verwacht geen  
traditionele beurs met standen, maar een doorlopend programma van strategische sessies, panel- 
discussies, praktijkcases en rondetafelgesprekken binnen het thema van e-commerce. 

Webwinkel Vakdagen: op de Jaarbeurs Utrecht, eind juni. Deze traditionele beurs is gratis en helpt  
bedrijven informatie, inspiratie en nieuwe partners vinden die nodig zijn om groei te realiseren via 
e-commerce in de Benelux.

Shopping Today: in oktober in DeFrabrique in Utrecht. Het e-commercekennisevenement van  
Thuiswinkel.org waar toonaangevende sprekers en praktische kennissessies de bezoekers informeren 
over evoluties in de branche. 

Home Delivery World Europe: in juni in RAI Amsterdam. Deze beurs is gewijd aan oplossingen voor de 
‘last mile’-logistiek binnen en buiten de EU. Hier ontdekt u de meest innovatieve final mile stakeholders 
en technologieën voor de ontwikkeling van de e-commerce supply chain.
 

Marktplaatsen 
 
Meer dan de helft van alle online productaankopen wordt via marktplaatsen gerealiseerd. De verwach-
ting is dat het aandeel consumentenverkopen via online marktplaatsen zal blijven toenemen. Volgens 
de Marketplace Monitor is bol.com voor Nederlanders de meest aantrekkelijkste marktplaats. CoolBlue 
staat op de tweede plaats, gevolgd door AliExpress. Amazon.nl spreekt de Nederlandse consument 
steeds meer aan en stijgt in populariteit, goed voor een gedeelde vierde plaats met Wish.

Enorm populair in Nederland is Marktplaats, waar voorheen uitsluitend tweedehandsproducten  
werden verkocht. Nu kan u er als bedrijf ook nieuwe producten aanbieden. Marktplaats heeft zelf geen 
productassortiment, het is enkel een platform waar winkeliers en particulieren van kunnen gebruik- 
maken. 

Als marktplaatsen passen in uw omnichannel bedrijfstrategie, is het een handige en relatief eenvoudige 
manier om uw business te internationaliseren. U vergroot uw afzetmarkt aanzienlijk én u kan de  
marketingtools van deze platformen gebruiken. Bedrijven zoals Aleetoe en Merkado helpen u op weg 
met online verkopen via marktplaatsen. 

Marktplaatsen kunnen vragen naar een btw-registratie in het land van verkoop. Want door de nieuwe 
btw-regels van 1 juli 2021 hebben marktplaatsen meer verantwoordelijkheid voor het al dan niet innen 
van btw. 

http://Thuiswinkel.org
https://www.thuiswinkel.org/webshops/kennisbank/topics/thuiswinkel-markt-monitor/
https://ecommercelive.nl/
https://www.webwinkelvakdagen.nl/nl?gclid=EAIaIQobChMI_rakramM-AIVro1oCR2JFwNDEAAYASAAEgIvV_D_BwE&gclsrc=aw.ds
https://shoppingtoday.nl/
https://www.terrapinn.com/conference/home-delivery-europe/index.stm
https://aleetoe.be/dienst/starten-met-verkopen-op-amazon/?utm_term=aleetoe&utm_campaign=BRANDING+-+Aleetoe&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=6871966362&hsa_cam=7401687839&hsa_grp=80469856483&hsa_ad=392873837732&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-835876454596&hsa_kw=aleetoe&hsa_mt=e&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=CjwKCAjw14uVBhBEEiwAaufYx_XN2zsB665fJwNGrMn0lmipmWg6MGLmyGwzzKCe3hlV3Xsbvm8ZwxoCr3sQAvD_BwE
https://www.merkado-agency.com/?gclid=CjwKCAjwtIaVBhBkEiwAsr7-c1khvkI9CQv-JZA0xOjx6NKtHr48YQMK-tRUQqs6oz2eud1gJJ7SehoCyLcQAvD_BwE
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/e-commerce/btw-regels-voor-e-commerce-in-de-eu/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/e-commerce/btw-regels-voor-e-commerce-in-de-eu/
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MARKTTOETREDING 

Levering en fulfilment
 
De top 3 bezorgdiensten in Nederland zijn PostNL, DHL en UPS. 
DHL en bpost combineren onder de naam Dé Benelux Bezorgers hun logistieke oplossingen om  
crossborder e-commerce in de Benelux te faciliteren. Bezorgbedrijven zoals Budbee en Homerr zetten 
in op duurzaam verzenden en winnen aan Nederlands marktaandeel. 

U kan er ook voor kiezen om uw magazijnbeheer, voorraad en verzendbeheer uit handen te geven en 
een beroep te doen op fulfilmentbedrijven, zoals Active Ants of ShopWeDo.

Retourbeleid en garantie
 
Een klant heeft wettelijk het recht om een product binnen de 14 dagen te retourneren zonder opgave 
van reden. Na deze 14 dagen bedenktijd heeft de klant opnieuw 14 dagen de tijd om het product  
effectief terug te sturen. 

Als verkoper bent u verplicht om een modelformulier ‘herroeping’ op uw website te plaatsen. De klant 
kan ook via e-mail of brief laten weten dat hij afziet van de verkoop. Het aankoopbedrag dient  
terugbetaald te worden 14 dagen nadat de klant de retour heeft aangemeld. U kan de kosten voor de 
retourzending aanrekenen aan de klant mits hij vooraf op de hoogte werd gebracht. 

Vanaf 1 juni 2022 stelt de nieuwe garantieregel dat verkopers moeten kunnen aantonen dat het defect 
bij ondeugdelijke producten nog niet aanwezig was bij de levering. Voorheen was de bewijsplicht voor 
de verkoper of producent enkel geldig in de eerste zes maanden na aankoop en moesten consumenten 
tussen de zes maanden en twee jaar na aankoop kunnen aantonen dat het defect pas na levering was 
opgedoken.

Btw
 
Vanaf 1 juli 2021 gelden nieuwe btw-regels in de EU. Die zijn van toepassing als uw Belgische webshop 
een jaaromzet van 10.000 euro of meer heeft aan verkopen aan consumenten in EU-landen buiten  
België. Blijft uw jaaromzet in andere EU-landen onder de 10.000 euro, dan mag u Belgische btw in  
rekening blijven brengen. Let er wel op dat de drempel van 10.000 euro een communautaire drempel is  
en dat het dus niet per lidstaat apart mag worden bekeken. Bovendien geldt de drempel ook voor  
verkopen die niet via uw webshop gaan. 

Zodra uw jaaromzet in andere EU-landen de drempel van 10.000 euro overschrijdt, berekent u  
het lokale btw-tarief van het land waar uw particuliere klant woont. In Nederland is het algemene 
btw-tarief 21%. Het lage btw-tarief van 9% is van toepassing op eten en drinken, geneesmiddelen,  
boeken, dagbladen en tijdschriften. Op deze webpagina van de Nederlandse belastingdienst vindt u  
een volledig overzicht. 

https://www.postnl.nl/
https://www.dhl.com/nl-nl/home.html
https://www.ups.com/nl/nl/Home.page
https://my.bpost.be/nl/bpost-en-dhl-leveren-samen-de-hele-benelux
https://app.budbee.com/nl-NL
https://www.homerr.com/
https://activeants.be/?gclid=CjwKCAjwk_WVBhBZEiwAUHQCmZa1EQM-y5vIRtbSM6gCDsB_nsBOmArDdtRvvZM8kur9pQQ2NpeReRoCXAEQAvD_BwE
https://www.shopwedo.com/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/internationaal/btw_voor_buitenlandse_ondernemers/btw_berekenen/btw_tarieven/
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U kan de btw-aangifte op twee manieren regelen:
1. een lokale btw-aangifte per EU-land waarin u omzet heeft gegenereerd;
2. het éénloketsysteem of de One Stop Shop-regeling (OSS). De OSS-regeling maakt het mogelijk om de 

verschuldigde btw-bedragen in verschillende lidstaten aan te geven via één aangifte in België. 

U moet één manier kiezen, combineren kan niet.

Online betalen in Nederland
 
iDeal is het meest gebruikte betaalmiddel in Nederland en werkt hetzelfde als Bancontact. De klant 
wordt via iDeal doorgeleid naar de vertrouwde omgeving van zijn eigen bank. Achteraf betalen met 
iDeal is ook mogelijk. 

In Nederland is het wettelijk verplicht dat klanten minimaal 50% achteraf kunnen betalen. Als webshop 
moet u daarvoor dan ook minstens één optie aanbieden. Bij deze regeling dient de klant dan binnen 
een termijn van 14 dagen te betalen na het verzenden van de bestelling. AfterPay, Klarna en Billink zijn 
bekende partijen die deze service aanbieden.

Ten slotte worden creditcards – Mastercard, Visa of American Express – vaak gebruikt in Nederland 
voor online betalingen aan buitenlandse webwinkels. Deze betaalmethode heeft de chargeback-regeling 
als grote voordeel voor consumenten. De creditcardmaatschappij vordert het geld bij de verkoper en 
geeft het terug aan de kaarthouder in geval van diefstal, vermissing of beschadiging van de bestelling. 
Hetzelfde geldt voor aankopen die via PayPal worden gedaan. 

 
MEER LEZEN?
Voor het bevorderen van internationaal ondernemerschap richtte het Secretariaat-Generaal van  
de Benelux een website op met links naar instanties die zich bezighouden met regelgeving in 
e-commerce. Daarnaast biedt FIT een digitale gids aan die alle relevante aspecten van grens- 
overschrijdende e-commerce behandelt. 

 

https://retail.benelux.int/nl/
https://retail.benelux.int/nl/
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/grensoverschrijdende-e-commerce
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/grensoverschrijdende-e-commerce
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BRONNEN 
eCommerce Market Netherlands - Data, Trends, Top Stores | ecommerceDB.com
Consument geeft online meer dan 30 miljard euro uit in 2021 - Emerce
NL_SC_consumer-research_2021_nov.pdf (sendcloud.nl)
Bevolkingsteller (cbs.nl)
Nederland in cijfers | Flanders Trade (flandersinvestmentandtrade.com)
eCommerce Market Netherlands - Data, Trends, Top Stores | ecommerceDB.com
Thuiswinkel Markt Monitor | Trends en ontwikkelingen | Thuiswinkel.org
MarketPlace Monitor: Amazon continues to grow (maze-one.com)

https://ecommercedb.com/en/markets/nl/all
https://www.emerce.nl/nieuws/consument-geeft-online-meer-30-miljard-euro-uit-2021
https://www.sendcloud.nl/wp-content/uploads/2021/11/NL_SC_consumer-research_2021_nov.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/bevolkingsteller
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen/nederland/cijfers
https://ecommercedb.com/en/markets/nl/all
https://www.thuiswinkel.org/webshops/kennisbank/topics/thuiswinkel-markt-monitor/
https://www.maze-one.com/updates/marketplace-monitor
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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.

Datum van publicatie: juli 2022

https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/zoeken?zoekterm=e-commerce&types=market_study
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/grensoverschrijdende-e-commerce
https://www.linkedin.com/showcase/flanderstrade/
https://www.facebook.com/flandersinvestmentandtrade
https://twitter.com/flanderstrade

