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Omschrijving Overleg ODB e-commerce klankbordgroep  

Vergaderdatum Woensdag 16 maart 2021 

Vergaderplaats Videomeeting 

Aanwezig Douane, Belastingdienst, ACN, evofenedex, TLN/FENEX, 
RB, diverse bedrijven 
 

   

Kopie aan Leden ODB-werkgroep MLT, voorzitters andere ODB-
werkgroepen 

  

 
1. Opening en vaststellen agenda 

De voorzitter opent het overleg en heet alle aanwezigen welkom. Het hoofdthema 
van deze bijeenkomst is DECO. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

2. Verslag vorige vergadering  
Het verslag van de vorige vergadering zal nog volgen.  
 

3. Mededelingen  
Er worden geen mededelingen gedaan. 
 

4. Updates 
1. Communicatie  

De Douane geeft aan dat een speciale internetpagina e-commerce in de lucht 
komt, met onder andere een QenA. De whitepapers (NL en EN) naar aanleiding 
van het webinar december geeft gedetailleerde uitleg over de regeling en zal 
binnenkort online komen.  
 

2. EU/WCO             
Er is geen update EU/WCO. 
 

3. Venue  
Met betrekking tot Venue zijn geen ontwikkelingen te melden.  
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4. Belastingdienst onderwerpen           
De Belastingdienst geeft naar aanleiding van vragen bij het vorige overleg aan dat 
een document met de groepsgesprekken bij agenda gevoegd is.  
 

5. E-commerce en brexit uitwisseling ervaringen  
De Douane en Belastingdienst geven aan nog geïnteresseerd te zijn in de 
ervaringen bij het bedrijfsleven m.b.t. e-commercezendingen VK. 

 
6. Bedrijfsmatige wensen  

Er is geen update bedrijfsmatige wensen. 
 
Een bedrijf informeert wanneer, aangezien dit keer DECO op de agenda staat, de 
ingezonden vragen over fiscale zaken aan bod zullen komen? De Douane geeft 
aan dat ingezonden vragen nog zullen worden beantwoord. En als het 
bedrijfsleven bespreekpunten heeft zullen deze  op de agenda opgenomen 
worden. Wanneer de bespreekpunten tijdig worden ingediend kan de Douane de 
bespreking voorbereiden, zodat betere behandeling mogelijk is.  
 
Een bedrijf vraagt of DECO ook in OGA wordt meegenomen? De Douane geeft aan 
dat daarbij een afzonderlijke afloop van betalingstermijn is en dat een OGA hier 
niet in is voorzien.  
 
Een bedrijf vraagt hoe wordt omgegaan met pakketten bestemd voor lidstaten die 
nog niet meedoen met iOSS? De Douane vult het in als voorbeeld waarbij in FR 
iOSS geregistreerde partij is waarbij aldaar aangifte gedaan moet worden met de 
specificatie van afdracht BTW per EU-lidstaat. Daarbij moet onderscheid gemaakt 
worden tussen een lidstaat als registratieland en als consumptieland. De Douane 
vraag zich af of dit in de praktijk ook voor zal komen. Het bedrijfsleven 
concludeert dat het inrichten van het noodspoor belangrijk is.  
 

5. DECO 
De Douane geeft aan dat voor de pilot schaduwdraaien drie bedrijven zich al 
hebben aangemeld. De Douane geeft aan dat ieder bedrijf kan zich aanmelden 
voor de pilot, ook als het bedrijf niet participeert  in de klankbordgroep. In de 
eerste week april volgt nadere afstemming met hen individueel. Binnen de 
Douane volgt nog nadere besluitvorming. De BTO zal eind maart ter beschikking 
komen. Verder loopt alles conform planning en de verwachting dat bedrijven per 1 
juli aangiften kunnen doen in DECO.  
 
Een bedrijf uit zorgen om de uitrol en de big bang. Het geeft aan in Brussel te 
vragen voor een overgangsperiode voor bijvoorbeeld pakjes die in juni 
aangeschaft zijn en pas na 1 juli worden bezorgd. Dit leidt tot meer kosten voor 
consument en mogelijk een retourstroom vanwege weigering ervan door 
consumenten. De Douane geeft aan dat art. 221 lid 4 Uvo DWU geen 
overgangsrecht kent. Ook voor Nederland is het een dilemma, waarbij het over 
een periode van een aantal weken (aankomst goederen aangeschaft in de periode 
half mei/eind juni) zal gaan. Bedrijfsleven wordt geadviseerd het knelpunt dat de 
iOSS-regeling nog niet kan worden toegepast op verkopen van voor 1 juli, die na 
1 juli in de EU arriveren, terwijl wel al vanaf 1-7 het bestemmingslandbeginsel 
geldt, zelf bij de EU Commissie kenbaar te maken.  
Verder is de verwachting dat meerdere EU-lidstaten er nog niet klaar voor zijn. 
Hoe zou dan een klant van een platform iOSS per 1 juli aan moeten vragen. De 
Douane herkent de zorg en geeft aan dat het gebruik van iOSS geen verplichting 
is. NL is klaar om  voor iOSS te registreren en de aangiften te ontvangen. De 
vrijstelling tot 22 EUR vervalt, waarbij het moment van invoer bepalend is en die 
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start in alle EU-lidstaten tegelijkertijd. Alle lidstaten zijn dan dus gehouden over 
kleine zendingen BTW te heffen en daarbij is het zeker dat consumenten meer 
zullen moeten betalen. NL heeft door het gebruik van VENUE, in tegenstelling tot 
andere lidstaten, zicht op het aantal aangiften dat er bij komt. Verder is de SRD 
(H7) dataset een faciliteit die een lidstaat mag gebruiken en is daarnaast het 
gebruik van de volledige (H1) dataset mogelijk. Wordt vrijstelling van 
douanerechten gevraagd, dan kan dat in NL alleen met de H7-dataset.  
Alle lidstaten zouden per 1 juli iOSS-aangiften moeten kunnen ontvangen en het 
bedrijfsleven kan er voor kiezen in een andere lidstaat de iOSS aangiften te doen.  
 
Een bedrijf vraagt zich af of “geen gebruik iOSS” niet leidt tot onjuist gebruik van 
art. 221 lid 4 Uvo DWU? De Douane meldt daarop dat de Commissie aangegeven 
toe te zien dat art. 221 lid 4 Uvo DWU correct wordt toegepast.  
 
Een bedrijf vraagt of een lidstaat zelfstandig kan besluiten geen BTW te heffen, 
bijvoorbeeld bij zeer kleine bedragen? De Douane geeft aan dat er een verschil is 
tussen heffen en innen van BTW. Het heffen van BTW is in de richtlijn verplicht 
gesteld en lidstaten zijn van mening dat zij over de inning zelf kunnen beslissen. 
De nieuwe regeling is echter juist in het leven geroepen om BTW verschillen te 
voorkomen en het niet innen zou dan een daaraan tegengestelde beweging zijn.  
 
Een bedrijf geeft aan dat in een andere lidstaat het IT-systeem later klaar zal zijn 
en de lidstaat een tijdelijke aanpak heeft met Excel lijsten voor iOSS-zendingen, 
niet-iOSS-zendingen, verlaagde BTW en teruggezonden zendingen. Hierdoor 
wordt wel aan de wettelijke verplichtingen voldaan. Het bedrijf vindt het jammer 
dat andere lidstaten niet klaar zijn en dat de Commissie er niet voor zorgt dat op 
EU-niveau eenheid is. Hierdoor is het voor het bedrijfsleven niet helder wat de 
situatie per lidstaat is. En zouden bedrijven er voor kunnen kiezen in een andere 
lidstaat de aangiften in te dienen en wordt niet gekomen tot een level playing 
field.  
 
De Douane zal de Commissie om een totaaloverzicht van de situatie per lidstaat 
vragen en adviseert het bedrijfsleven de Commissie te benaderen via de TCG. Het 
bedrijfsleven kan ook eigen inzichten en ervaringen verzamelen en, mede als 
input voor het voorgaande, deze delen via het ODB Secretariaat. Graag daarbij 
splitsing tussen de wetstechnische implementatie en de IT-technische gereedheid, 
waarbij met name de iOSS-portalen het knelpunt is. Afsluitend zijn er vragen over 
handhaving zijnde heffing versus inning (bv ondergrens van inning). Hier zal in de 
QenA’s op ingegaan worden. Actie 
 
Een bedrijf geeft aan dat een retourstroom wordt verwacht, vanwege 
onbekendheid bij de consumenten over de btw-heffing per 1 juli. Een ander 
bedrijf geeft aan dat dit ook de verwachting is bij de mix iOSS met de special 
arrangement. Een bedrijf geeft aan dat het volgens de Commissie aan de 
aangevers is om zelf een keuze te maken.  
 
Een bedrijf vraagt wat gebeurt als DECO op 1 juli niet klaar is? De Douane geeft 
aan dat Venue niet weg is en anders kan nog als noodprocedure de gewone 
aangifte in AGS ingediend kan worden. Hiervoor en voor de mondelinge aangiften 
zal dat in scenario’s worden uitgewerkt.  
 
Een bedrijf vraagt naar de voorwaarden voor de DECO-registratie. Wie mag wat, 
welk wettelijk kader ligt eronder en wat moet er geregeld zijn? De Douane geeft 
aan dat een bedrijf  bij de Douane geregistreerd moet zijn en een registratie 
elektronisch berichtenverkeer daarvoor nodig is. Het bedrijf kan daarna feitelijk de 
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aangiften indienen (indiener) en geeft aan in welke hoedanigheid 
(vertegenwoordiging) hij dat doet. Dit is nu al de praktijk en er verandert  op dit 
vlak niets. Er geldt een aanvraag met aanvraagprotocollen, het bedrijf moet 
identificeerbaar zijn, enzovoort. De registratie geeft alleen het recht elektronische 
berichten uit te wisselen. Daarnaast gelden wettelijke voorwaarden, zoals 
bijvoorbeeld de wijze van betaling, zekerheid en volgen de AEO-criteria met een 
controle voor vergunningverlening om bijvoorbeeld uitstel van betaling te krijgen. 
Puur juridisch is het DECO een douane aangiftesysteem waarbij wettelijke 
vereisten volgens de DWU gelden met echter een beperkte dataset. Voor VENUE 
en de GPA en de vereenvoudigde aangifte gelden hogere vereisten. Ook voor de 
aangever (de juridisch verantwoordelijke) gelden wettelijke voorwaarden en 
eisen, evenzo als vertegenwoordiger. De Douane stelt voor het wettelijk kader 
van vertegenwoordiging en aangevers bij een volgende keer op de agenda te 
zetten. Actie 
 
De Douane geeft aan dat de ingezonden DECO-vragen grotendeels beantwoord 
zijn, nog enkele antwoorden volgen. Een algemene opmerking is wel dat diverse 
vragen gesteld worden waarop antwoorden in andere communicatie al zijn 
gepubliceerd, bijvoorbeeld over de MIG via de Nationale Helpdesk Douane (NHD) 
en de diverse EU-guidelines. Een bedrijf geeft aan dat de MIG door het gebruik 
van andere terminologie als lastig ervaren wordt. Het heeft mede een effect op 
(keuzes) bij de inrichting van het IT-systeem.  
 
De Douane geeft aan dat de BTW wetgeving zeer afwijkt van de 
douanewetgeving. Maar complex wordt de verschillende invulling van de btw 
heffing bij invoer, omdat artikel 201 BTW-richtlijn de ruimte aan LS overlaat om 
de belastingplichtige voor btw bij invoer aan te wijzen. Iedere lidstaat heeft het 
anders ingericht, waarbij NL de BTW-heffing de douanewetgeving volgt. Verder 
wordt opgemerkt dat iOSS puur gericht op BTW is en niet op de Douane. Beide 
werelden komen nu bij elkaar en is ook lastig uit te leggen en casuïstiek helpt om 
te komen tot oplossingen. De Douane geeft aan dat er dus twee zaken te 
onderscheiden zijn: het technische gedeelte van het aangifte systeem en 
daarnaast vragen gericht op specifieke situaties. De ingezonden vragen zullen 
beantwoord worden voor zover ze niet al gedekt zijn vanuit de EU-guidelines. 
Verdere vragen en casuïstiek blijven overigens zeer welkom.  
 
Een bedrijf vraagt of er op EU niveau een overzicht van BTW percentages per 
lidstaat, of zelfs per regio, per goederensoort bestaat? Bij de Belastingdienst is 
zo’n specifieke uitgebreide lijst niet bekend, maar men zal navraag doen. Het is 
ook voor de intra-EU lange afstandsverkopen van belang. Het bedrijfsleven wordt 
geadviseerd ook via de TCG bij de Commissie navraag te doen. 
 
Terzijde wordt nog gewezen op de website van de Commissie en Avalara, maar 
die geven geen nadere onderverdeling in goederensoort. De internetlinken zijn: 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_en 
https://www.avalara.com/vatlive/en/vat-rates/european-vat-rates.html 
 

6. Operationele zaken 
Een bedrijf informeert naar de waarde van een brief als aan te geven goed. Moet 
een brief, waarover overigens geen BTW geheven hoeft te worden, in DECO 
aangegeven worden? Hierbij is een verschil tussen (geschreven) brieven en 
documenten. De Douane geeft aan dat (geschreven) brieven buiten het DECO 
aangiftesysteem vallen.  
 

7. Rondvraag & Sluiting  
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Gevraagd wordt als Thema voorkomen en misbruik IOSS te agenderen. Leden 
worden gevraagd om concrete input te geven voor een goede voorbereiding en 
discussie. De scenario’s RB kan als basis gebruikt worden.  
 
De voorzitter sluit de vergadering.  

 
Het volgend overleg zal zijn op 7 april 10-12 uur.   
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Bijlage 1 Actiepuntenlijst 16-03-2021 (stand 29-3-2021) 
 

Bron  Actiepunt Wie   Deadline   

ODB kbg e-
comm, 3-3-
2021, 5 

Gebruik fiscaal vertegenwoordiger in relatie tot 
tussenpersoon toelichten. 

Belastingdienst Q2-2021 

ODB kbg e-
comm, 3-3-
2021, 6 

Internetlocatie informatie mbt DECO delen met 
kbg.   

Douane ODB kbg e-
comm 16-3-
2021 

ODB kbg e-
comm, 16-3-
2021, 5 

BTW heffen en innen in QenA toelichten. Belastingdienst  ODB kbg e-
comm 7-4-
2021 

ODB kbg e-
comm, 16-3-
2021, 5 

Wettelijk kader van vertegenwoordiging en 
aangevers 

Douane ODB kbg e-
comm 7-4-
2021 

 Actiepunten die zijn afgedaan   

ODB kbg e-
comm, 3-3-
2021, 4,3 

DECO agenderen bij volgend overleg. Secretaris Afgedaan: ODB 
kbg e-comm 
16-3-2021 

ODB kbg e-
comm, 3-3-
2021, 4,3 

Aanvullende vragen over DECO zenden aan 
ODB secretariaat 

Kbg-leden Afgedaan: 9-3-
2021 

ODB kbg e-
comm, 3-3-
2021, 4,5 

Groepsgespreksverslag delen met kbg-leden Belastingdienst Afgedaan: 15-
3-2021 

ODB kbg e-
comm, 3-3-
2021, 5 

Openstaande vragen beantwoorden Douane en 
Belastingdienst 

Afgedaan: 15-
3-2021 

 


