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INITIËLE ACHTERSTAND, MAAR STERKE GROEI IN DE LAATSTE JAREN 

In Latijns-Amerika kende e-commerce een langzamere ontwikkeling dan in andere regio's. De laatste 
jaren valt er echter een sterke groei in de regio op te merken (24,5% in 2018 tov. 2017). In Chili lag de 
groei zelfs nog hoger, met 25,8% in 2017 en 27,3% in 2018. 
In 2017 bedroeg de e-commerceverkoop in Chili bijna 4 miljard US$, oftewel 5% van de totale omzet in 
de detailhandel; Dit komt neer op 223 US$ per persoon, meer dan in landen als Argentinië of Brazilië.  
In 2018 bedroeg de e-commercehandel meer dan 5,2 miljard US$. Men verwacht dat dit bedrag in 2020 
zal stijgen tot 8,4 miljard US$. 
 

 

INTERNETGEBRUIK 

15,6 miljoen Chilenen zijn gebruikers van het internet, wat 85% van de totale bevolking 
vertegenwoordigt. Echter, slechts 22% koopt online (23% van de mannen en 21% van de vrouwen). De 
belangrijkst leeftijdsgroepen zijn 25-34 jaar (33%) en 35-44 jaar (24%). Vooral in het Zuiden (33%) en het 
Noorden (26%) van het land wordt er online gekocht, dit zijn de gebieden die het verst van de 
hoofdstad verwijderd zijn. 
 

E-COMMERCE DIENSTEN EN GOEDEREN 

Chileense klanten maken meestal gebruik van e-commerce voor toerisme (32%) en aankopen van 
duurzame goederen (27%), maar ze beginnen het ook te gebruiken voor andere items zoals kleding (8%) 
of voedsel (4%). De aankoop van voedsel via e-commerce-platforms steeg in 2017 met 51%, terwijl de 
verkoop van kleding en schoenen met 40% steeg. Binnen de duurzame goederen is 36% van de omzet 
voor slaapkamermeubilair en 20% voor witgoed. 
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TRENDS IN E-COMMERCE 

Terwijl Chileense consumenten hun online aankopen nog altijd via hun computer doen, worden mobiele 
platforms steeds populairder (7% winst in het marktaandeel sinds 2015). Dit komt niet alleen door het 
frequenter gebruik van smartphones, maar ook door het verschijnen van veel meer online apps door e-
commerce providers, zoals Mercadolibre, Rappi, Glovo en UberEats. 
Chileense klanten kopen online voor het gebruiksgemak (71%), om betere prijzen te vinden (50%) en om 
aan buitenlandse goederen te geraken (29%). 
In mei en november kopen Chilenen meer via platforms voor e-commerce dan in de andere maanden, 
vanwege Cyber-Day, Cyber-Monday en Kerstmis. De internetverkoop van duurzame goederen neemt dan 
toe van gemiddeld 6,4% tot 17% in mei en 18% in november. 
 

ONLINE VERKOOP VAN VLAAMSE DIENSTEN EN PRODUCTEN IN CHILI 

Er bestaat geen speciale vereiste voor een Vlaams bedrijf om producten online te verkopen, aangezien er 
sinds 2003 een vrijhandelsovereenkomst bestaat binnen de EU-landen en Chili. De tekst van deze 
handelsovereenkomst vindt u hier: http://www.sice.oas.org/Trade/chieu_e/ChEUin_e.asp. 
Het is belangrijk om rekening te houden met de verzendkosten, de incoterms te definiëren die gebruikt 
zullen worden, en de wisselkoers tussen CLP (Peso Chileno) en euro te vermelden.  
De gemiddelde importbelasting van buitenlandse goederen is 6%, maar omwille van het handelsakkoord 
tussen de E.U. en Chili zijn vele producten uit de E.U. gevrijwaard van importtaks. 
De vrijhandelsovereenkomst staat ook toe om zowat elk product naar Chili te exporteren, met 
uitzondering van enkele specifieke producten. Meer hierover kunt u lezen op de pagina van de Chileense 
douane (enkel in het Spaans): 
https://www.aduana.cl/importaciones-de-productos/aduana/2007-02-28/161116.html 
Sommige geïmporteerde goederen worden met 15% belast bij aankomst in Chili:  

− Artikelen van goud, platina en witte ivoor;  
− Sieraden en natuurlijke of synthetische edelstenen;  
− Fijn bont;  
− Stacaravans;  
− Kaviaarconserven en hun derivaten;  
− Pyrotechnische artikelen, zoals vuurwerk, kleine dieren en dergelijke artikelen (behalve voor 

industrieel, mijnbouw of landbouwgebruik);  
− Lucht- of gaswapens en hun accessoires (behalve voor jagen op het water);  
− Elektrische voertuigen;  
− Fijne tapijten en soortgelijke artikelen  

Alcohol kent heffingen van 20,5% en 31,5%. Tabaksproducten, zoals sigaretten, sigaren en bewerkte 
tabak, zijn onderworpen aan respectievelijk 61%, 51% en 57,9% belastingen. 
Bovendien is op alle invoer dezelfde 19% belasting op de toegevoegde waarde (IVA) van toepassing als 
op binnenlandse goederen (https://www.export.gov/article?id=Chile-Import-Tariffs). 
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PLATFORMEN 

Het gebruik van platformen zoals Ebay of Amazon biedt de mogelijkheid om uw bedrijf te 
internationaliseren zonder een filiaal op te richten in het land waarin u wilt verkopen. Deze platformen 
helpen u met de verkoop en de distributie in ruil voor een commissie. 
‘s Werelds grootste spelers op het gebied van e-commerce in 2018 waren Amazon, Tencent Holdings, 
Alibaba, Priceline en JD.com. In Chili is Mercadolibre het grootste e-commercebedrijf, gevolgd door 
Recarga Fácil en Groupon (Netquest, 2017). 
Amazon is nog niet volledig gevestigd in Chili. Alleen de goederen "internationale verzending" kunnen in 
Chili worden afgeleverd. De aanwezigheid in het land neemt toe omdat ze nieuwe betaalmethoden 
bieden. Zie: https://www.cnnchile.com/economia/amazon-western-union-alianza-efectivo_20190212/. 
Ebay heeft ook hetzelfde probleem als Amazon, maar er zijn bedrijven zoals "BuscaLibre" die producten 
van deze platforms naar Chili brengen. 
 

WET TER BESCHERMING VAN DE KLANT 

De Chileense wetgeving voor e-commerce geeft de klant een automatisch recht om het verkoopcontract 
in te trekken binnen de 10 dagen na ontvangst van het goed of het bekomen van de dienst. In het geval 
dat de consument niet behoorlijk is geïnformeerd over dit recht, wordt de periode verlengd tot 90 
dagen. 
Er zijn twee uitzonderingen op deze wet:  
1) Wanneer het product niet meer in perfecte staat is door een actie van de klant; 
2) Wanneer de verkoper eerder expliciet heeft aangeduid dat terugnames niet worden geaccepteerd. 
Zodra de klant om een teruggave heeft gevraagd, moet het bedrijf alles terugbetalen binnen een periode 
van maximaal 45 dagen. 
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Disclaimer 

 

De informatie die u in deze publicatie vindt, is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in staat stellen een beeld te vormen met betrekking 

tot de hierin behandelde materie. Zij 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. Zij kan bijgevolg nooit 

beschouwd worden als een juridisch, financieel of ander gespecialiseerd 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 Flanders Investment & Trade enige 

verantwoordelijkheid zou kunnen teweegbrengen. 

 
 
 
 
 


