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Met een bevolking van 47,3 miljoen is Spanje het op vier na grootste 
land van Europa, het behoort tot de top drie van meest bezochte 
landen ter wereld en is een van de belangrijkste culturele hotspots 
van Europa. Met zijn uniek cultureel erfgoed staat Spanje alom 
bekend voor zijn kunst, muziek en festiviteiten. Toerisme, textiel  
en de voedselverwerkende industrie zijn de voornaamste pijlers 
 van de Spaanse economie. De dienstensector omvat zo’n  
50% van het BBP, waar de economie enorm van profiteert.  
Daarom, als je zaken doet of van plan bent om zaken te  
doen in Spanje, is effectieve zakelijke communicatie  
essentieel.

Welke reisdocumenten 
heb je nodig?
Identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning (Spanje maakt deel uit 
van de Schengen-zone).

Belang Spanje voor 
Vlaanderen
Voor Vlaanderen was Spanje in 2020 de 7de klant en de 10de 
leverancier.

€ 8 051 361 102
Vlaamse totaaluitvoer van goederen naar Spanje

€ 6 853 084 373
Vlaamse totaalinvoer van goederen vanuit Spanje

KANSRIJKE SECTOREN IN 
SPANJE ZIJN:

•	 Clean Tech 
(hernieuwbare 
energiebronnen, 
zowel geografisch als 
klimatologisch)

•	 Digitalisatie (vooral 
van overheidsdiensten, 
onderwijs door 
middel van artificiële 
intelligentie…)

•	 Smart Logistics 
(internationaal transport 
en logistiek)

•	 Voeding 
(landbouwproductie en 
horecasector)

•	 Volksgezondheid, 
farmaceutica en 
biotechnologie 
(investeringen)
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Marktaanpak
•	 Rechtstreeks: rechtstreeks de 

markt aanpakken is mogelijk, maar 
er zijn beperkende factoren (taal, 
oppervlakte van Spanje,…)

•	 Via een tussenpersoon: Dit zal vaak 
een distributeur (agent) zijn. Je kan 
een distributeur vinden door een 
aankondiging te plaatsen bij een 
vakbeurs.

Douaneregels
Spanje maakt deel uit van de Europese 
Unie. Voor Belgische ondernemers 
zijn er zijn dus geen douaneregels 
voor import en export. Enkel voor 
de Canarische eilanden, die deel 
uitmaken van het douanegebied, 
maar niet van het btw-gebied van de 
Europese Unie, zijn er bepaalde regels 
waar je je aan moet houden.

Accijnsgoederen
•	 Indirecte belastingen op de verkoop 

of  het gebruik van goederen zoals 
alcohol, tabak en energieproducten

•	 De Spaanse accijnstarieven evenals 
die van de andere lidstaten kan je 
terugvinden via TAXUD.

•	 Het accijnsstatuut van een klant 
kan je via het registratienummer 
controleren via de SEED-databank.

Taal
In Spanje worden Spaans (Castilliaans), 
Catalaans, Baskisch, Galicisch en 
Aranees gesproken.

Spanje staat laatste in het klassement 
van Europese landen wat de kennis 
van een tweede taal betreft. Je praat 
dus best een mondje Spaans als je 
efficiënt zaken wil doen. Beheers je de 
taal niet, dan kan je beter de hulp van 
een tolk inroepen. 

Het is ook absoluut noodzakelijk om 
mails in het Spaans te schrijven en 
telefonisch op te volgen. Komt het, 

na voorafgaande afspraak, tot een 
bezoek bij een potentiële zaken-
partner, zorg dan tenminste voor een 
korte voorstelling van je bedrijf en/of 
producten in het Spaans, zo niet is de 
kans op succes gering.

Kleding
In Spanje is het uiterlijk van de persoon 
met wie je zaken doet belangrijk. Het 
is beter om klassieke merknamen te 
dragen zoals Loewe, Dior, Chanel 
of Louis Vuitton, ook Hugo Boss, 
Armani of Ermenegildo Zegna, minder 
Ferragamo of Coach. Zie er modieus 
en slim uit als je een goede indruk 
wilt maken, zorg voor gepoetste 
schoenen en netjes gekamd haar.

Vervoer
Barcelona: Sinds 1 januari 2020 heeft 
Barcelona een lage emissie zone. 
Voor voertuigen met buitenlandse 
kentekens is voorafgaande registratie 
verplicht. Meer info: ajuntament.
barcelona.

” Je praat best 
een mondje 
Spaans als 
je efficiënt 
zaken wil 
doen.”Tips bij het zakendoen

 
Let goed op de verschillen in mentaliteit en handelswijze tussen de regio’s 
in Spanje. Catalanen zijn volledig anders dan Andalusiërs of bewoners van 
de Canarische eilanden. Het noorden laat een serieuze en gedisciplineerde 
indruk na. Het zuiden daarentegen is over het algemeen informeler, vrolijker en 
toegankelijker.
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https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/excise-duties-alcohol-tobacco-energy_en
https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/en/afectacions-la-mobilitat/what-barcelona-low-emission-zone


Klimaat
In de zomer kampen grote delen van 
Spanje met hittegolven, met tempe-
raturen die overdag soms 40º C 
overschrijden. Voor zakenmensen 
luidt de boodschap dezelfde als voor 
de toeristen: veel water drinken en 
zoveel mogelijk in de schaduw blijven. 
Het weer kan ook heel erg verschillen 
tussen regio's.

Communicatie- 
kanalen
Volgens een studie van IAB uit 2020, 
maakt 87% van de Spanjaarden tussen 
16 en 65 jaar gebruik van sociale 
media, dus bijna 26 miljoen gebruikers. 
De meest gebruikte communicatieka-
nalen zijn:

•	 WhatsApp (85%) 
•	 Facebook (81%)
•	 YouTube (70%) 
•	 Instagram (59%)

Veiligheid
Spanje is in het algemeen een veilig land, maar wees in toeristische 
streken toch aandachtig voor kleine criminaliteit en vooral diefstallen. 
Het is ten stelligste aangeraden om een fotokopie van je identiteitsdo-
cumenten bij te houden in je hotel of logement (in geval van diefstal/
verlies).

Maaltijdetiquette
Maaltijd worden in Spanje vooral beschouwd als de tijd om te 
ontspannen en te genieten in plaats van deals te sluiten. Wil je toch 
zaken tijdens de lunch bespreken, laat dat dit dan vooraf weten, zodat 
je Spaanse gesprekspartner weet wat te verwachten.

Maar doorgaans worden de deals dus gesloten op kantoor, en wordt 
de succesvolle afloop van de onderhandelingen daarna met z’n allen 
gevierd in een restaurant. Als men je uitnodigt voor een maaltijd (Invitar 
a comer) betekent dit dat men ook betaalt voor de maaltijd. Rekeningen 
worden zelden gesplitst in Spanje, ongeacht de omstandigheden. Als je 
werd uitgenodigd, word je verondersteld dat gebaar op een later tijdstip 
te retourneren, zonder de indruk te wekken dat je de eerdere maaltijd 
gewoon 'terugbetaalt'.

INTERESSANTE LINKS MET MEER INFORMATIE

info@flanderstrade.be

internationaal@unizo.be

Páginas - Home (exteriores.gob.es)

Diplomatie.be

TIP
Voor meer informatie 
over zakendoen in 
Spanje, surf naar de 
website van FIT.

https://www.liantis.be/nl
https://www.kbc.be/ondernemen/nl.html
https://www.proximus.be/nl/id_b_cb_tailored_advice/zelfstandigen-en-kleine-bedrijven/blog/news/service/reken-op-je-bizz-expert.html
https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/landen
http://www.diplomatie.be/madridnl
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRUSELAS/nl/Paginas/inicio.aspx
mailto:info@flanderstrade.be
mailto:internationaal@unizo.be



