
 AFSPRAKENPROGRAMMA 

 



2 

 
  



3 

 

 

 

 

 

E-commerce in Zuid-Korea 

 
 

 

 

 

Juni 2019  

Boulajhaf Abdellatif, Stagiaire  

Flanders Investment and Trade Seoul c/o Embassy of Belgium 23,  

Itaewon-ro 45-gil, Yongsan-gu Seoul 04349, Republic of Korea  

T +82 27 90 24 80 

seoul@fitagency.com 

  

mailto:seoul@fitagency.com


4 

 
  



5 

 
 

 

 

 

 

 

INHOUDSTAFEL 

WOORD VOORAF ............................................................................................................................................. 6 

1 E-COMMERCE IN ZUID-KOREA .................................................................................................................... 7 

1.1 OPKOMST VAN E-COMMERCE IN KOREA ............................................................................................................... 7 
1.2 DIGITAL USER INSIGHTS ................................................................................................................................ 8 

2 TOETREDEN OP DE MARKT VAN ZUID-KOREA ........................................................................................... 9 

2.1 WAAROM ZOU UW BEDRIJF DE MARKT VAN ZUID-KOREA TOETREDEN? ................................................................ 9 
2.2 INVLOED OP OFFLINE RETAILERS .................................................................................................................. 10 

3 DE GROOTSTE LOCALE KOREAANSE SPELERS .......................................................................................... 11 

3.1 G-MARKET ............................................................................................................................................... 11 
3.2 COUPANG ................................................................................................................................................ 12 
3.3 WEMAKEPRICE ......................................................................................................................................... 13 
3.4 11STREET .................................................................................................................................................. 14 
3.5 AUCTION.CO.KR ......................................................................................................................................... 15 
3.6 EBAY ....................................................................................................................................................... 16 

  

 

  



6 

 

WOORD VOORAF 

De studie betreft de situatie in Zuid-Korea. Ook al worden de termen Korea en Zuid-Korea door elkaar 

gebruikt, we spreken hier altijd over Zuid-Korea. 

In deze casestudy wordt de valuta euro weergegeven. Onderaan vindt u de wisselkoers tussen de euro en 

de Koreaanse won. 

Wisselkoers (21 mei 2019):  

o 1 EUR ≈ 1332 Koreaanse Won (KRW)  

o 1 USD ≈ 1194 Koreaanse Won (KRW)  

Flanders Investment & Trade in Seoul, in Zuid-Korea heeft dit rapport in juni 2019 gepubliceerd. 

Wij adviseren u om de nieuwste Koreaanse wetgeving en importregelingen te analyseren voordat u uw 

goederen naar Zuid-Korea stuurt. Dit kan gedaan worden door contact op te nemen met uw Koreaanse 

importeur. Ook de Koreaanse ambassade in Brussel of Flanders Investment & Trade kan u hierbij ook helpen. 
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1 E-COMMERCE IN ZUID-KOREA 

1.1 OPKOMST VAN E-COMMERCE IN KOREA 

Zuid-Korea is het eerste land dat de 5G service aanbiedt. Op 3 april 2019 zijn de Koreaanse 5G-services live 

gegaan voor de algemene consument. 5G-service is op 5 april van start gegaan met de lancering van de 

eerste 5G-telefoon van het land, de Samsung Galaxy S10 5G. Er zijn drie bedrijven die overeengekomen zijn 

om 5G naar Zuid-Korea te brengen: SK Telecom (SKT), Korean Telecom (KT) en LG Uplus. 

Zuid-Korea beschikt over de snelste gemiddelde snelheid in de wereld met 28,6 Mbit/sec. Deze gegevens zijn 

volgens het rapport ‘State of the Internet’ gepubliceerd door Akamai Technologies. De internetsnelheid van 

Zuid-Korea is razendsnel en het is vier keer sneller dan het wereldgemiddelde van 7.0 Mbit/ s. We willen 

hiermee aantonen dat Zuid-Korea een ontwikkeld land is dat de nodige middelen heeft om te innoveren en 

om gebruik te maken van e-commerce. 

Jongeren zijn opgegroeid met het internet en computer apparaten. E-commerce is dan ook het populairst 

bij jongeren. Ze houden ervan om alles van thuis uit te kopen. Indien de producten niet goed zijn, sturen 

ze het terug naar de online shops.  

De Koreaanse werkweek bedraagt +/- 52 uur. Een aantal jaar geleden was de gemiddelde werkweek nog +/- 

68 uur. Het is vooral gemakkelijk voor werkende ouders om online boodschappen te doen en online 

producten te bestellen. Dit komt doordat de ouders met een enorme werkdruk zitten waardoor ze geen tijd 

hebben om naar de winkel te gaan.  

Maar e-commerce is niet praktisch voor iedereen. Het gaat vooral om een grotendeel van de 40-plussers. Zij 

houden ervan om hun producten eerst te bezichtigen in de winkels. Het feit dat er ook altijd een account 

moet worden aangemaakt is een probleem voor de ouderen. Meestal zijn ze bang om iets verkeerd in te 

geven, verkeerde adres in te geven, verkeerde betaling te doen, …  

Het gemakkelijk vergelijken van prijzen wordt door de helft van de online shoppers als een voordeel gezien. 

Men kan direct prijzen vergelijken van verschillende websites. Dat wordt als een enorm voordeel gezien bij 

de online shoppers. 

Het is niet zo dat er enkel producten van het binnenland worden besteld. Veel keukengerief bestellen de 

Koreanen vanuit Japan omdat ze betere producten hebben. Zo bestellen ze ook vanuit Duitsland een 

welbekende babypoeder. 
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1.2 DIGITAL USER INSIGHTS 

In 2018 waren er 30,5 miljoen e-commerce gebruikers, wat overeenkomt met 61% van de bevolking in Zuid-

Korea. Er wordt in 2021 verwacht dat er 1,33 miljoen gebruikers bijkomen, wat overeenkomt met 63,6% van 

de bevolking. Dit is een stijging van 2,6%. Er wordt verwacht dat ze een gemiddelde van 917 EUR uitgeven 

per jaar. 

 

 

 

 

In de volgende grafiek wordt het internetgebruik in leeftijdsgroepen in Zuid-Korea verdeeld. We kunnen 

hieruit opmaken dat de oudere generatie minder gebruik maakt van internet dan de jongeren. 

 

 

Op dit moment gebruikt 89,3% van de gehele bevolking internet en het zou in de toekomst nog stijgen. 

Tegen 2021 zou het internet gebruik 91,6% bedragen.  
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De dag van vandaag kan bijna niemand meer zonder een smartphone. Het gebruik van smartphones is iets 

minder, 80,6%, maar zal naar verwachting in de komende vier jaar groeien tot 85,4%. Ondanks het feit dat 

er minder mensen het internet gebruiken via een smartphone, is het internetshoppen via smartphone meer 

en meer in opkomst bij de jongeren. 

E-commerce speelt hierbij dan ook een rol. Wanneer men in het bezit is van het internet kan men 

automatisch gebruik maken van online shoppen. 70% van de online shoppers in Zuid-Korea winkelt online 

via de computer, een schril contrast met het aantal kopers van de smartphone 25%, de tablet 2% en 3% 

via andere apparaten die toegang hebben tot het internet. 

2 TOETREDEN OP DE MARKT VAN ZUID-KOREA 

 

Zuid-Korea heeft de zevende grootste e-commerce markt ter wereld en de derde grootste in Azië. Dit is 

grotendeels te danken aan de geweldige hogesnelheidsinternetverbinding die beschikbaar is in Korea en 

die een aantal van de snelste internetsnelheden ter wereld heeft (met een internetsnelheid van met 28,6 

Mbit/sec). E-commerce in Korea is goed voor 10% van alle detailhandelsverkopen en het aantal groeit elke 

maand meer en meer omdat klanten meer vertrouwen krijgen in internettransacties en de betrouwbaarheid 

van de levering. 

De grootste e-commerce categorie in Zuid-Korea is de categorie met reis gerelateerde producten en 

diensten, gevolgd door kleding en mode, en dan huishoudelijke producten. Deze gegevens zijn afkomstig 

van KOSTAT, een Zuid-Koreaanse statistiek- en analyseservice. 

Als uw bedrijf de markt wil betreden kan uw bedrijf best contact opnemen met uw plaatselijke importeurs. 

Uw importeur is op de hoogte van alle douane regelgevingen en de Koreaanse wetgeving. Hij kan u helpen 

met de volledige procedure. 

2.1 WAAROM ZOU UW BEDRIJF DE MARKT VAN ZUID-KOREA TOETREDEN? 

▪ De verkoopkansen vergoot bij het gebruik maken van diverse Koreaanse salesplatformen. 

▪ De mogelijkheden om nieuwe klantgroepen aan te trekken neemt toe. 

▪ Nieuwe markt ontdekken op de Aziatische markt. 
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2.2 INVLOED OP OFFLINE RETAILERS 

E-commerce is de trend van vandaag voor bedrijven. Door de opkomst van e-commerce, brengt het een 

negatief effect met zich mee voor de retailers. Het is voor bedrijven voordeliger om via een online webshop 

te werken, hierdoor besparen zij kosten. De retailers in Zuid-Korea zien hun winst dalen onder directe 

dreiging van e-commerce bedrijven zoals Coupang, G-Market, Auction, ... Dit komt omdat deze online 

bedrijven in tegenstelling met de retailers niet enkel 1 soort product aanbieden, maar een heel assortiment 

(bv. van rijst t.e.m. trouwjurken).  

Het is voor de bevolking in Zuid-Korea veel aantrekkelijker om vanachter de computer te shoppen in plaats 

van naar de winkel te moeten gaan. Met een gemiddelde werkweek van +/- 52 uur hebben mensen 

gewoonweg geen tijd en zin meer om naar de winkels te gaan, wat het dan gemakkelijk maakt om uw 

boodschappen online te doen.  

E-commerce zorgt voor een moordende concurrentie bij de retailers. Experts uit de sector voorspellen dat 

de kans groot is dat prijsoorlogen tussen online en offline bedrijven voorlopig zullen blijven doorgaan. Het 

is dan ook gemakkelijk alle prijzen te vergelijken op het internet.  

In de toekomst wordt verwacht dat mensen nog meer gebruik gaan maken van e-commerce. Het is een 

marketingstrategie gericht op jonge klanten. Vroeger dachten mensen dat je kleding eerst moest passen in 

de winkels, maar tegenwoordig zijn jonge mensen veel comfortabeler in online winkelen en sturen zij het 

terug als het niet past.  
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3 DE GROOTSTE LOCALE KOREAANSE SPELERS 

3.1 G-MARKET 

G-market is een Koreaanse online veiling- en winkelcentrumwebsite waar 

mensen van over de hele wereld, niet alleen in Korea, goederen en diensten 

kopen en verkopen. Het werd in 1999 opgericht door Young Bae Ku en werd 

tien jaar later verkocht aan eBay voor $ 1,2 miljard. De website is 

beschikbaar in het Engels, Koreaans en Chinees en staat bekend als een zeer 

te gemakkelijk navigeren website.  

Het staat ook bekend als een website waar je alles kunt kopen, van eiwitpoeders tot trouwjurken. U kunt 

hier zowel zeldzame als waardevolle producten vinden. Verkopers hoeven meestal geen bezorgkosten te 

betalen voor bestellingen die binnen Zuid-Korea plaatsvinden. G-market biedt ook loyaliteits- en korting, 

genaamd Gstamp en Smile Points, evenals maandelijkse kortingsbonnen. Klanten kunnen kiezen uit 

verschillende betaalmethoden, van bankoverschrijvingen tot kredietkaart/ prepaidkaarten. 

Om een verkopersaccount op G-Market te openen, moeten internationale verkopers een bedrijfslicentie, de 

verklaring van bedrijfslicentie voor online marketing, bankafschriften, een identiteitsbewijs van de 

vertegenwoordiger en een document ter bevestiging dat de verkoper als verkopen mag optreden. Het 

registratieproces is gratis en het wordt online gedaan. Er is geen contract nodig; simpelweg akkoord gaan 

met de algemene voorwaarden is voldoende. 

Verzending & retour 

Leveringen worden verwerkt door een magazijn in Zuid-Korea. De verkoper moet items verpakken en naar 

Zuid-Korea sturen. 70% van de genoemde categorieën worden wereldwijd verzonden, hoewel voedsel, 

meubels, planten, muziekinstrumenten en elektronica niet beschikbaar zijn voor internationale verzending. 

In sommige gevallen biedt G-market een korting op de verzendkosten met 4% cashback van de totale 

verzendkosten die maandelijks worden betaald. 

Als u geïnteresseerd bent in het verkopen op G-Market, neem dan contact op met Pentagon, de experts op 

de markt richten zich op het versnellen van uw wereldwijde online succes, 

https://wearepentagon.com/service. De kosten van verkopen op G-Market zijn gebaseerd op een 

verhandelbaar aandeel. 

Contactgegevens  

Toona, Sang-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea  

T +82 21 56 65 701  

F +82 25 89 88 44   

E global@corp.gmarket.co.kr 

 

  

https://wearepentagon.com/service
mailto:global@corp.gmarket.co.kr
http://seoulspace.com/wp-content/uploads/2016/05/GMARKET_LOGO.jpg


12 

3.2 COUPANG 

 

Coupang wordt beschouwd als een van de snelst groeiende e-commercebedrijven, niet alleen in Zuid-Korea, 

maar ook in de wereld. In de beginjaren begon het bedrijf met het aanbieden van dagelijkse deals over 

diensten en producten, maar nadien begon het partnerships te sluiten om items op de website te verkopen. 

Coupang genereert naar verluidt ongeveer 70% van zijn omzet via smartphones. 

Nu verkoopt deze e-commercesite samengestelde inhoud die varieert van babyproducten tot 

evenementtickets. Het bedrijf heeft een waarde van meer dan $ 5 miljard en CEO Kim Bom heeft voorbije 

jaren laten weten dat het bedrijf $ 1 miljard zal uitgeven om hun indrukwekkende bezorgdienst 

"RocketDelivery", die bekend staat om zijn levering op dezelfde dag, een boost te geven. In tussentijd heeft 

Coupang al 21 magazijnen. 

De website voor gebruikers is momenteel alleen beschikbaar in het Koreaans, maar het heeft een zeer 

eenvoudig te gebruiken applicatie. Coupang is ook actief op facebook, Instagram en op hun blog, 

http://blog.coupang.com. 

Indien een bedrijf de markt via Coupang wil betreden moet men zich eerst registreren voor een verkoop 
account op de volgende website https://wing.coupang.com/vendor/sign-up/certifications. Coupang 
controleert de producten of ze al dan niet geschikt zijn om ze te verkopen op hun website. Na de 
verificatie is het mogelijk om producten te verkopen op hun website. 

Voor verdere vragen is er Engelstalige live chat 24/24 beschikbaar met een business development analist 

die u kan bijstaan met uw producten te verkopen op Coupang, tijdzone GMT+5:30. 

https://cedcommerce.com/marketplace-integration/how-to-sell-on-coupang 

Contactgegevens  

Seoul Soosan Collar 70 B, 24 Floor 

T +82 21 57 77 011 

F +82 23 44 17 011 

E help@coupang.com 

 

 

  

http://blog.coupang.com/
https://wing.coupang.com/vendor/sign-up/certifications
https://cedcommerce.com/marketplace-integration/how-to-sell-on-coupang
mailto:help@coupang.com
http://seoulspace.com/wp-content/uploads/2016/05/coupang-logo-e1464673160555.jpg
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3.3 WEMAKEPRICE   

 

WeMakePrice is een Koreaanse e-commercesite die gespecialiseerd is in dagelijkse deals. De website heeft 

in de loop der jaren een beetje gefaald in hun doel om de #1 e-commerce website te worden in Zuid-Korea. 

Momenteel zijn ze de derde grootste e-commercesite in Zuid-Korea. Ze werden aangeklaagd door Coupang 

voor wat ze negatieve advertising noemden.  

Toch blijft WeMakePrice investeren in de hoop dat het zich in het buitenland kan uitbreiden. De waarde 

van het bedrijf is geschat op ongeveer $ 2 miljard. WeMakePrice heeft een ruime keuze aan producten, van 

kleding tot schoonheidsproducten tot flessenwater. 

Bedrijven kunnen zich registreren op de website van Wemakeprice om hun producten daarop te 

verkopen. Vanaf het moment dat het bedrijfsregistratienummer is geverifieerd op de website, kan men 

producten gaan beginnen verkopen.  

Als u uw bedrijfsregistratienummer niet kunt verifiëren, neemt u contact op met NICE Evaluation 

Information Customer Center (+82 -1600-1522). De website van Wemakeprice is enkel in het Koreaans 

beschikbaar. 

Contactgegevens 

502 Youngdong daero Gangnam gu Seoul 

T +82 21 58 84 763 

  

http://seoulspace.com/wp-content/uploads/2016/05/wemakeprice.png
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3.4 11STREET 

 

SK Planet lanceerde 11st om gebruik te maken van de groeiende e-commerce markt in Zuid-Korea. Het begon 

in Zuid-Korea, maar ze zijn zodanig snel gegroeid dat ze uitgebreid zijn naar andere Aziatische landen als 

Turkije, Maleisië en Indonesië. Ze zijn de nummer 1 e-commercesite in Maleisië onder de naam ‘11st Maleisië’. 

Gebruikers kunnen hun gewenste valuta kiezen tijdens het winkelen op de website.  

Op de website worden o.a kleding, sieraden, boodschappen en elektronica aangeboden, om er maar een 

paar te noemen. Ze werken ook met een puntensysteem waarmee klanten korting krijgen op hun producten. 

Internationale verzending is mogelijk, alsook betalen via PayPal. De website van 11st is eveneens beschikbaar 

in Engels & Chinees. 

Hoe als bedrijf aanmelden op 11street ? 

1. Log in op uw 11street Seller Office> Member Management> Verkoper details 

2. Blader naar Open API-aanvraag opvragen> API-service aanvragen> De unieke sleutel kopiëren 

3. Log in uw EasyStore> Apps> Blader door alle apps> 11street Maleisië> Installeer applicatie 

4. U wordt naar de 11street-instellingenpagina geleid. 

5.1 Synchroniseer een nieuw product 

5.2 Synchroniseer een bestaand product 

6. U kunt de producten bekijken die zijn vermeld in 11street via Apps> 11street  

Meer informatie kunt u terugvinden op de volgende website, https://easystore.helpsite.com/articles/3604-

sell-on-11street 

Contactgegevens 

Seoul Square, 416, Hangang-daero, Jung-gu, Seoul, Korea 

T +82 21 59 90 110 

F +82 28 49 49 62 

  

https://easystore.helpsite.com/articles/3604-sell-on-11street
https://easystore.helpsite.com/articles/3604-sell-on-11street
http://seoulspace.com/wp-content/uploads/2016/05/11st-e1464673107462.jpeg
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3.5 AUCTION.CO.KR 

 

Auction Co. is een online e-commerce veilingbedrijf dat in 2001 door eBay is overgenomen. Auction.co.kr 

staat beter bekend als een prijsvergelijkingssite, waardoor het meer is dan alleen een e-

commercebestemming voor klanten. Ze staan erom bekend de beste deals te bieden door uit meer dan 

3.000 e-commercesites de prijzen te vergelijken.  

De veiling krijgt een commissie voor elke verwijzing op de website. Dit betekent dat het geldig is voor zowel 

de grote e-commercesites als voor de kleinere webwinkels. De veiling wordt gedreven door hun door 

gebruikers gegenereerde inhoud van productrecensies tot opmerkingen van experts. 

Bedrijven kunnen hun producten aanbieden op de website van Auction Co. Het grote verschil met de 

concurrenten is dat ook particulieren items kunnen verkopen op Auction Co. Registreren kan via volgende 

link: http://sell3.auction.co.kr/SellBasic/SellBasicBridge.aspx. 

Bij het aanmaken van een account op de website heb je als bedrijf keuze uit 2 pakketten: ‘Sell Basic’ of 

‘ESM Plus’. Het ‘ESM Plus’ pakket is een professioneel pakket voor bedrijven.   

Ook de bereikbaarheid van het service center is afhankelijk van het gekozen pakket: 

- elke weekdag van 09u00 – 18u00 voor verkopers met ‘Sell Basic’ pakket 

- 365 dagen/jaar van 09u00 – 18u00 voor verkopers met ‘ESM Plus’ 

 

Nadeel is wel dat de website enkel beschikbaar is in het Koreaans, waardoor het omwille van de 

taalbarrière moeilijk is voor Belgische bedrijven om via Auction de markt toe te treden.  

Contactgegevens 

223, Builo, Wonmi-gu, Bucheon, Gyeonggi-do, 6th floor, Tuna Building 

T +82 15 88 01 84 (weekdagen van 09u00 tot 18u00) 

E information@corp.auction.co.kr 

 

 

 

  

http://sell3.auction.co.kr/SellBasic/SellBasicBridge.aspx
mailto:information@corp.auction.co.kr
http://seoulspace.com/wp-content/uploads/2016/05/ai.jpg
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3.6 EBAY             

Wat begon als een klein experiment, is heden uitgegroeid tot de ‘s 

werelds grootste internet platform. eBay is het meest succesvolle e-

commerce bedrijf ter wereld. Ondanks het barsten van de 'internet 

bubble', bleef eBay economisch explosief groeien.  

eBay Inc. is een Amerikaans multinationaal e-commercebedrijf 

gevestigd in San Jose, Californië, dat via haar websiteconsumenten-

tot-consument- en zakelijke-naar-consumenten verkopen faciliteert. 

eBay werd in de herfst van 1995 opgericht door Pierre Omidyar en 

werd een opmerkelijk succesverhaal. eBay heeft activiteiten in meer 

dan 30 landen waaronder Zuid-Korea.  

Het bedrijf beheert de eBay-website, een online veiling- en 

shoppingwebsite waarin mensen en bedrijven wereldwijd een breed assortiment aan goederen en diensten 

kopen en verkopen. De website is gratis te gebruiken voor kopers, maar verkopers betalen (na een beperkt 

aantal gratis vermeldingen) vergoedingen voor het aanbieden en bij de verkoop van producten.. 

Naast de oorspronkelijke veilingstijl van eBay, is de website geëvolueerd en uitgebreid met: direct "Nu 

kopen"; winkelen op basis van Universal Product Code, ISBN of een ander soort SKU-nummer (via Half.com, 

dat in 2017 werd gesloten); onlineadvertenties (via Kijiji of eBay Classifieds); onlinehandel in 

evenemententickets (via StubHub); en andere diensten. eBay bood eerder al online geldtransfers aan als 

onderdeel van zijn diensten. 

Als exporteur kan je producten verkopen op eBay. Wanneer je een object aanbiedt op eBay, 

worden plaatsingskosten in rekening gebracht. Er geldt een verkoopcommissie wanneer het object verkocht 

is. Je kan op eBay ook een ‘winkel’ openen. Daarvoor betaal je elke maand abonnementskosten. Als 

winkelabonnee krijg je korting op de plaatsingskosten. 

Voordelen van een zakelijke account: 

1. De Inschrijving wordt gedaan op bedrijfsnaam waardoor deze wordt weergegeven in alle 

communicatie (facturen, e-mails) met de koper. 

2. Zakelijke verkopers kunnen in al hun aanbiedingen de contactgegevens, de informatie over het 

retourbeleid en de voorwaarden opnemen. 

3. In aanmerking komen voor Btw-voordelen. Raadpleeg je boekhouder of juridisch adviseur. 

 

Contactgegevens 

Rd. 272, Digital Rouge, Guro-gu, Seoul, 152-768 

T +82 15 44 10 07 
F +82 22 17 99 709 
http://ebay.auction.co.kr/

https://www.ebay.nl/pages/help/sell/insertion-fee.html
http://ebay.auction.co.kr/
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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. 
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