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ODB e-commerce klankbordgroep 28-10-2021 

Omschrijving Overleg ODB e-commerce klankbordgroep  

Vergaderdatum 28 oktober 2021 

Vergaderplaats Videomeeting 

Aanwezig Douane, Belastingdienst, ADS, evofenedex, TLN/FENEX, 

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. De agenda 

wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Verslag vorige vergadering  

Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd definitief vastgesteld.   

 

Bespreking actiepunten: 

Voor het actiepunt over btw vooraf betalen geeft de belastingdienst aan dat het 

niet mogelijk is btw vooraf te betalen. Het betalen van btw kan pas na een 

aangifte. Daarmee is dat actiepunt afgedaan. Wel vraagt de Belastingdienst of de 

behoefte aan het vooraf kunnen betalen van btw breed leeft binnen het 

bedrijfsleven. Als vanuit een inventarisatie (geïnitieerd vanuit het aanwezige 

bedrijfsleven) een concrete behoefte blijkt, dan kan op basis daarvan binnen de 

belastingdienst een verkenning naar -eventuele- mogelijkheden opgestart worden 

Actie  

 

Voor het actiepunt over misbruik iOSS-nummers geven de kbg-leden aan dat 

nog intern te onderzoeken. Verder wordt gemeld dat het bedrijfsleven met onder 

andere de Commissie heeft gesproken waarbij gekeken wordt of het mogelijk is in 

de H7 een data-element toe te voegen om via een uniek referentienummer een 

zending te kunnen koppelen met een uniek transactienummer. Er wordt door de 

Commissie met een aantal bedrijven een pilot uitgevoerd met het doel om te 

kijken of er überhaupt overeenkomsten zijn. Daarbij gaat het er nu om bij grote 

bedrijven te kijken of een transactie in de keten gevolgd kan worden, als eerste 

stap. Dit staat los van het iOSS-nummer. Wordt vervolgd en de actie blijft open 

staan.  

 

Voor het actiepunt OGA voor DECO geeft een koepel aan dat het met name van 

belang is voor bedrijven die ook aan de Amerikaanse fiscale wetgeving moeten 

voldoen. Door de OGA wordt een reconciliatie mogelijk en een totaalbedrag 
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voldoet niet aan de wettelijke vereisten. Verder is het van belang voor zowel het 

bedrijfsleven als de Douane om fouten achterhalen en te herstellen. Een andere 

koepel vult aan dat het een historische wens vanuit het bedrijfsleven is om de 

volledigheid van de aangiften te kunnen controleren. Zeker als er onder 

vertegenwoordiging aangegeven wordt waarbij het aantal aangiften in DECO groot 

is. Een koepel geeft aan het niet meer als wens te zien, maar meer als een reden 

om de klant goed te informeren en eventuele verschillen te kunnen onderkennen 

en oplossen. Het is een compliance issue. De Douane geeft aan dat de OGA voor 

DECO bij het ODB IT al op de agenda staat. Aangezien de betrokken koepels ook 

daar vertegenwoordigd zijn wordt voorgesteld de inhoudelijke afhandeling van het 

actiepunt bij ODB IT te houden. De actie is daarmee hier afgedaan. 

 

Voor het actiepunt Memo misbruik IOSS-nummers geeft de belastingdienst 

aan dat bij het overleg juni de wens is geuit alle bedrijven te informeren over de 

verstrekte nummers, het vervangen van het nummer met de voor- en nadelen. 

Het proces voor de wijziging van de nummers is ingeregeld en er is een brief 

ontwikkeld. Deze is door de koepels geaccordeerd. De brief zal binnenkort 

gefaseerd per email of per post aan de bedrijven gezonden worden. De actie is 

daarmee afgedaan. 

 

Het actiepunt mismatches iOSS-nummers valt samen met misbruik iOSS-

nummers welke vandaag als agendapunt 4 op de agenda staat.  

 

3. Mededelingen  

De Douane deelt mede dat er bij diverse vergaderingen over een aantal praktische 

en juridische zaken gesproken is, zoals vertegenwoordiging, retourgoederen, lijst 

van verboden en beperkingen. Deze zaken zijn met de Commissie gedeeld. De 

Commissie heeft op deze vraagstukken input gevraagd van andere partijen. Op 15 

november staan deze vraagstukken bij de Commissie op de agenda. Daarnaast 

zijn er vragen over terugbetaling van btw bij invoer. De Commissie wil tot 

gemeenschappelijke eenduidige standpunten komen, maar dat kan dus nog even 

duren. Een bedrijf geeft aan dat vanuit het bedrijfsleven het zeker m.b.t. lijst van 

verboden beperkingen van belang is minstens transparantie bij de lidstaten te 

krijgen. Zodat de verkopers weten wat op de negatieve lijst staat en waarvoor 

iOSS en de H7 dataset te gebruiken is. Het bedrijf vraagt of het een idee is om 

een goederenlijst van veel verkochte e-commerce goederen te maken? De 

Douane geeft aan het eens te zijn met de gevraagde openheid en transparantie en 

dat de Commissie de lidstaten oproept hun negatieve lijst ook openbaar te maken. 

Overigens gold voor 1-7-2021 voor het aangifte doen via enige handeling ook al 

de vereiste dat er geen sprake mocht zijn van een goed waar een verbod of 

beperking van toepassing is. Verder wordt aangegeven dat de verboden en 

beperkingen onder andere ministeries en andere DG’s van de Commissie vallen. 

Tot slot wordt vermeld dat ook nationale beperkingen in de negatieve lijsten van 

lidstaten worden opgenomen.  

 

4. Misbruik IOSS-nummers 
1. Belastingdienst en Douane 

De belastingdienst meldt dat het proces mismatch iOSS-nummers afhankelijk is 

van de gegevens die de Commissie nog met de lidstaten moet delen. Omdat er 

vooralsnog geen centrale guidance vanuit de EU wordt meegegeven heeft de 

belastingdienst  een aantal uitgangspunten gedefinieerd. Zoals uitgaan van het 

matchen van de zendingen, het bedrijfsleven faciliteren via een ongestoorde 

(logistieke) procesgang, oorzaken mitigeren op basis van analyse, misbruik iOSS-

nummers tegengaan. Als aanpak is gekozen om vanuit een match van gegevens 
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te analyseren waar iets misgaat. Als het signaal leidt tot een klantcontact 

(“administratief onderzoek”), dan moet volgens de richtlijnen aan andere lidstaten 

gevraagd worden of andere lidstaten ook vragen hebben. Omdat dit zowel voor 

het bedrijfsleven als de belastingautoriteiten een nieuw proces is, wordt het 

voorgaande in de vorm van een pilot opgepakt. De matching van de dataset van 

de Commissie met de gegevens vanuit meldingen voor de Invoerregeling staat 

daarbij centraal. De Belastingdienst zou graag met het bedrijfsleven willen 

afstemmen over ervaringen en beelden om zo samen op te kunnen trekken. Als 

het bedrijfsleven deze behoefte ook heeft zou het bedrijfsleven een centraal 

contactpersoon kunnen kiezen om mee af te kunnen stemmen. Behoefte en 

contactpersoon graag doorgeven aan het ODB secretariaat. Actie   

 

2. Bedrijfsleven        

Een bedrijf geeft in de rol van aangever als voorbeeld een elektronisch manifest te 

hebben ontvangen met bijna 300 leveranciers met minder dan 20 iOSS-nummers. 

Daarbij is de vraag of de leveranciers wel aangesloten zijn bij die iOSS-nummers. 

De opdrachtgever kon geen inzicht geven. Een ander voorbeeld is 1 leverancier 

die met 2 iOSS-nummers werkt. Het bedrijf heeft de opdrachtgever gevraagd 

aanvullende gegevens met de dataset toe te zenden om zo meer zekerheid over 

het correcte gebruik van iOSS-nummers te verkrijgen. Een bedrijf vult hierop aan 

dat een platform een deemed supplier is, waarbij meerdere iOSS-nummers 

worden gebruikt. Bij de pilot van de Commissie (zie agp 2) hoopt men via een 

uniek transactienummer een uniek zending-nummer te matchen, alhoewel er 

meerdere koppelingen mogelijk zijn.  

 

De Belastingdienst geeft aan dat misbruik de verantwoordelijkheid raakt en 

daarmee de invulling van de rol die een aangever heeft. Als blijkt dat de aangever 

te goeder trouw heeft gehandeld zou voor wat betreft het misbruik “een deur 

verder gegaan moeten worden”. Het is nu nog zoeken in deze nieuwe situatie en 

de ervaringen met elkaar te delen. Dat zou in de vorm van een kleine 

subwerkgroep geleid door de Belastingdienst vorm kunnen krijgen.  

 

5. Updates  
3. Communicatie  

De Douane deelt mee dat recent de reguliere eindejaarscampagne is gestart, die 

is gericht op de aankopen via internet door consumenten, in de aanloop naar o.m. 

black friday en feestdagen; daarbij is dan ook aandacht voor de btw-afdracht. 

 

4. EU/WCO    

De Douane meldt de WCO  Technology Conference & Exhibition: Changing 

landscape of global trade te zullen hosten. Het wordt in het MECC in Maastricht 

gehouden van 18 tot en met 20 oktober 2022. Het bedrijfsleven zal zo veel 

mogelijk bij het congres en de beurs betrokken worden. Nader informatie volgt 

nog.  

 

5. DECO 

De Douane geeft aan dat implementatie in de afrondende fase is en DECO zal in 

het primaire proces worden opgenomen. Het proces voor selectie van goederen 

voor controle loopt ook.  

 

6. Negatieve lijst 

De Douane geeft aan dat GN-codes per 1-1-2022 wijzigen en de negatieve lijst zal 

erop aangepast moeten worden. De publicatie van de nieuwe GN-codes wordt 

binnenkort verwacht. Naschrift: zie EU publicatieblad L 385, 29 oktober 2021. 
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Een koepel geeft aan m.b.t. HS 210610, vanwege de grote aangifteaantallen, de 

Douane gevraagd te hebben de negatieve lijst aan te passen. De Douane heeft die 

code opnieuw beoordeeld en recent van de negatieve lijst verwijderd.  

 

7. Venue  

De Douane heeft geen nieuwe ontwikkelingen te melden.  

 

Terzijde merkt een bedrijf m.b.t. Venue export op dat als een nieuwe 

exportlocatie toegevoegd moet worden dat meer dan een week duurt. De Douane 

geeft hierop aan dat die op meerdere plekken intern verwerkt worden, aangezien 

Venue als systeem niet geïntegreerd is in andere douanesystemen. Op termijn 

komt Venue overigens te vervallen.  

 

8. Belastingdienst onderwerpen           

De Belastingdienst geeft de recente cijfers: EU-registraties: 55.000. Sinds 1 juli 

tot nu 74.000 in totaal. NL invoerregistraties 1.200, waarvan 304 voor 

tussenpersonen. Opgemerkt wordt dat een aantal tussenpersonen (nog) maar een 

beperkt aantal contractrelaties heeft. Sinds 1 juli is nog steeds sprake van een -

relatief- forse stijging in deelnemers.   

 
6. Operationele zaken 

Er worden verder geen operationele zaken besproken. 

 

7. Rondvraag & Sluiting  

Een koepel geeft aan een vraag ingezonden te hebben over de definitie van 

zending. Ze is gewezen op de Explanatory notes in de guidance en stelt voor om 

het in de Q&A op te nemen. De Douane geeft aan dat er een aantal voorbeelden 

in de Q&A opgenomen zijn. En dat voorbeelden een beeld geven maar de praktijk 

dan weer afwijkt. De Douane volgt de systematiek van het Har Vaessen arrest1. 

Het pakket moet van een te verwaarloze individuele waarde zijn, individueel 

verpakt zijn en individueel aan een in de EU geadresseerde worden gezonden. Dat 

de individuele pakketjes vanwege de logistieke beweging gezamenlijk -

geconsolideerd- worden vervoerd doet daar niet aan af.  

 

De volgende vergadering zal eind november / begin december gepland worden om 

daarmee ook terug te kunnen koppelen van de bespreking bij de Commissie op 15 

november over onder andere verboden en beperkingen en retourgoederen. Actie 

 

Bij de volgende vergadering zal ook gekeken worden naar het vervolg als 

klankbordgroep, aangezien momenteel nog actueel te bespreken overblijft 

misbruik/mismatch iOSS-nummers.  

 

De voorzitter sluit de vergadering.  

 

  

 
1 Hof van Justitie (C-7/08) 
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Bijlage 1 Actiepuntenlijst 28-10-2021 (stand 28-10-2021) 

Bron Actiepunt Wie  Deadline  

ODB kbg e-comm, 

8-7-2021, 4

Concrete casussen van mogelijk misbruik iOSS-

nummers te delen met de Douane en de 

Belastingdienst via het ODB Secretariaat. 

Kbg-leden Q4-2021 

ODB kbg e-comm, 

8-7-2021, 4

Beelden m.b.t. handhaving door andere 

lidstaten m.b.t. onjuist gebruik iOSS-nummers 

inventariseren en delen met Douane en 

Belastingdienst via het ODB Secretariaat.   

Kbg-leden Q3-2021 

ODB kbg e-comm, 

8-7-2021, 4

Beelden m.b.t. handhaving door andere 

lidstaten m.b.t. onjuist gebruik iOSS-nummers 

inventariseren.   

Douane en 

Belastingdienst 

Q3-2021 

ODB kbg e-comm 

19-7-2021, 2

In subwerkgroep Safe iOSS beelden 

ontwikkelen voor controlemechanisme m.b.t. 

iOSS-nummers bij het bedrijfsleven.  

Kbg-leden Q3-2021 

ODB kbg e-comm 

28-10-2021, 4

Misbruik iOSS-nummers, behoefte samen 

optrekken met belastingdienst inventariseren 

en (waar relevant met naam centraal 

contactpersoon) kenbaar maken bij ODB 

secretariaat. 

Kbg-leden Q4-2021 

ODB kbg e-comm 

28-10-2021, 2

Inventariseren behoefte bedrijfsleven om btw 

voorafgaand aan de btw-aangifte af te dragen. 

Kbg-leden Q1-2022 

ODB kbg e-comm 

28-10-2021, 7

Terugkoppelen van Commissie overleg van 15 

november 2021. 

Douane Volgende kbg-

vergadering 

Bron Actiepunten die zijn afgedaan Wie  Deadline  

ODB kbg e-comm 

14-9-2021, 4.3

Terugkoppelen over ontwikkeling van OGA voor 

DECO.  

Douane Afgedaan: ODB kbg e-

comm 28-10-2021, 2 

ODB kbg e-comm 

14-9-2021, 4.5

Memo wijziging iOSS-nummers delen met kbg. Belastingdienst Afgedaan: ODB kbg e-

comm 28-10-2021, 2 

ODB kbg e-comm 

14-9-2021, 6

iOSS mismatches agenderen bij volgende kbg-

vergadering afhankelijk van ervaringen en 

input vanuit bedrijfsleven. 

Secretaris Afgedaan: ODB kbg e-

comm 28-10-2021, 4 

ODB kbg e-comm 

19-7-2021, 2

Aanmelden voor subwerkgroep Safe iOSS bij 

het ODB Secretariaat. 

Kbg-leden Afgedaan: 

Aanmeldingen zijn door 

secretaris ontvangen. 

ODB kbg e-comm 

19-7-2021, 2

Aanmeldingen doorgeven aan subwerkgroep 

Safe iOSS. 

Secretaris Afgedaan: 

Aanmeldingen per mail 

doorgegeven.  

ODB kbg e-comm, 

8-7-2021, 3

Bij Commissie navraag doen over de 

ontwikkeling van een validatiesysteem voor 

iOSS-nummers. 

Douane Afgedaan: ODB kbg e-

comm 19-7-2021 
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ODB kbg e-comm, 

8-7-2021, 4 

Misbruik iOSS-nummers agenderen bij volgend 

overleg. 

Secretaris Afgedaan: ODB kbg e-

comm 19-7-2021 

ODB kbg e-comm, 

8-7-2021, 4 

Terugkoppelen afstemming op 9-7-2021 met 

Commissie over onjuist gebruik iOSS-

nummers.  

Douane Afgedaan: Verslag ODB 

kbg e-comm 8-7-2021 

ODB kbg e-comm, 

8-7-2021, 7 

Vraag over in Ierland gevestigde dropshipper 

beantwoorden. 

Douane Afgedaan: ODB kbg e-

comm 19-7-2021 

ODB kbg e-comm, 

8-7-2021, 7 

Vraag beantwoording of de btw voorafgaand 

aan de btw-aangifte afgedragen kan worden. 

Belastingdienst Afgedaan: ODB kbg e-

comm 28-10-2021, 2 

ODB kbg e-comm, 

29-6-2021, 4.3 

In codeboek Onderdeel e-commerce Tabel 754, 

code voor spoor opnemen. 

Douane Afgedaan: ODB kbg e-

comm 19-7-2021 

ODB kbg e-comm, 

20-5-2021, 8, 4-6-

2021, 6,1 en 15-6, 

5 

Uitgaande stroom agenderen bij volgend 

overleg. 

Secretaris Afgedaan: ODB kbg e-

comm 29-6-2021 en 

webinar 16-6-2021 

ODB kbg e-comm, 

20-5-2021, 8 en 4-

6-2021, 6,1 

Informatie, incl aantallen, over uitgaande 

stroom delen met Douane 

Kbg-leden Afgedaan: ODB kbg e-

comm 29-6-2021 

ODB kbg e-comm, 

4-6-2021, 2 

FSB mbt e-commercezendingen bij het 

komende ODB Actueel te agenderen 

Secretaris Afgedaan: ODB Actueel 

9-6-2021 

ODB kbg e-comm, 

4-6-2021, 5 

Consumentenvoorlichting bedrijf delen met 

andere kbg-leden. 

Secretaris Afgedaan: e-mail 7-6-

2021 

ODB kbg e-comm, 

20-5-2021, 3 

Vraag AEO in DECO schriftelijk bij Douane 

indienen. 

Bedrijf Afgedaan: ODB kbg e-

comm 4-6-2021, 2 

ODB kbg e-comm, 

20-5-2021, 4 

Informatie, aantallen, over uitwijk van Venue 

naar AGS delen met Douane 

Kbg-leden Afgedaan: ODB kbg e-

comm 4-6-2021, 2 

ODB kbg e-comm, 

16-3-2021, 5 

Wettelijk kader van vertegenwoordiging en 

aangevers 

Douane Afgedaan: ODB kbg e-

comm 4-6-2021, 4 
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