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In 2021 is er veel veranderd voor shoppen buiten de EU en dat 
hebben we gemerkt bij Chinafans. Tot de dag dat we dit e-book 

publiceren, heb ik 1129 mails gehad met vragen over BTW, 
inklaringskosten, invoerrechten en andere gerelateerde zaken. Dat 
staat nog los van alle reacties, forumberichten en privéberichten.

Op Chinafans hebben we hier veel tijd en aandacht aan besteed, 
maar er was ruimte voor meer. Een naslagwerk met alle informatie 

over BTW, AliExpress, inklaringskosten en andere relevante 
onderwerpen.

Dat is precies wat dit digitale boek is geworden: een verzameling 
informatie rondom BTW. Samen met Martijn heb ik alle informatie 

verzameld en hebben we samen dit E-book geschreven.

Met dit E-book proberen we op een laagdrempelige manier de 
informatie in hapklare brokjes te delen. Mocht je er nog steeds niet 
uitkomen, dan verwijs ik je graag naar ons forum, waar ik zelf ook 

actief ben. Maar voor nu: veel leesplezier!

Voorwoord

Ruud en Martijn van Chinafans
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Inleiding

Belastingen zijn een lastig onderwerp. Het gaat over politiek, economie, handel en 
import. Best taaie stof voor de gemiddelde Chinafan. En eerlijk gezegd besteden we 
onze tijd liever met het kopen van producten, dan uit te zoeken hoe duur ze zijn. Toch?

In dit E-book lees je daarom alles wat je moet weten over de BTW-regels als je online 
wilt shoppen buiten de Europese grenzen. 

Je leest onder andere wat de nieuwe regels vanaf 1 juli 2021 zijn, over het Import One 
Stop Shop systeem, onze ervaringen met de nieuwe regels en je krijgt antwoord op 
veelgestelde vragen.

Heb je na het lezen van dit e-book nog steeds vragen? Dan kun je ons vinden op ons 
eigen Chinafans forum. Met honderden echte Chinafans op één plek is daar altijd wel 
iemand te vinden die jou kan helpen! 

Zoveel namen, zoveel definities. Hebben we het eigenlijk allemaal wel over hetzelfde? 
Om te voorkomen dat het verwarrend wordt, eerst even een opfrisser om er zeker van 
te zijn dat we allemaal met de neuzen in dezelfde richting staan. Dit zijn de belangrijkste 
definities om het BTW-onderwerp goed te begrijpen:

BTW is een belasting die je over alle 
producten betaalt die je koopt of 
importeert. De meeste producten die je 
uit China kunt importeren vallen onder 
de regel van 21% BTW. Alleen producten 
zoals boeken en etenswaren zijn 
voorzien van andere BTW-tarieven. 
Tenzij je goed Chinees kunt lezen, of niet 
al te veel geeft om je gezondheid, zijn 
het beiden geen producten die je snel 
zou kopen op AliExpress.

1 Import definities uitgelegd

1.1  Wat is BTW?



https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/internetaankopen/content/hoeveel-betaal-ik-de-douane-als-ik-iets-koop-bij-buitenlandse-webshop
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Komt je pakketje de grens over en moet je de BTW nog voldoen? Dan wordt het pakketje 
door PostNL of Bpost naar de douane gestuurd. Het versturen en analyseren daarvan 
kost tijd. En aan die tijd hangt een prijskaartje. PostNL of Bpost rekenen daarom zoge-
naamde inklaringskosten. Zie het als een soort administratiekosten om je pakketje van 
en naar de douane te brengen. Ook schiet PostNL de BTW en/of invoerrechten voor. De 
douane berekent deze kosten dus niet, maar de pakketbezorger zelf.

1.2  Wat zijn inklaringskosten?

Vóór 1 juli 2021 kocht je producten van buiten de EU zonder daar BTW over te betalen, 
zolang de waarde minder dan 22 euro betrof. Omdat het pakketje geen betalingsverpli-
chting had zodra het de grens over kwam, werden hierdoor ook inklaringskosten 
voorkomen en kwam je aankoop direct naar je huis.

2.1  Hoe werkte import vóór 1 juli 2021?

Invoerrechten zijn kosten die je betaalt als je een pakketje bestelt van meer dan 150 
euro. Per product is het percentage anders. De invoerrechten zijn tussen de 0-12%. Op 
de website van de belastingdienst zie je een aantal populaire productcategorieën en 
de bijbehorende invoerrechten.

1.3  Wat zijn invoerrechten?

Daar komen ze dan. Taaie onderwerpen, verpakt in begrijpelijke taal. Wat waren de 
regels eigenlijk eerst, en wat is er daarna feitelijk veranderd vanaf 1 juli? En gelden de 
nieuwe regels wel voor álle websites uit China? Veel vragen, maar gelukkig ook veel 
antwoorden.

2 BTW-regels voor de EU

Wist je dat?

VAT (Engels) en BTW (Nederlands) precies hetzelfde zijn? BTW staat voor 
Belasting Toegevoegde Waarde en VAT staat voor Value Added Tax. Zie je dit op 
een webshop staan? Dan wordt er hetzelfde bedoeld.
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Was je pakketje boven de 22 euro, dan betaalde je - mits het pakketje er door een steek-
proef van de douane werd uitgepikt - BTW en inklaringskosten. Die betaalde je aan de 
postbezorger zodra het pakketje thuis bezorgd werd. Was het pakketje boven de 150 
euro, dan betaalde je naast BTW en inklaringskosten ook nog invoerrechten.

Vanaf nu is importeren uit China een stuk eenvoudiger. Voor álle pakketten, dus ook 
onder de 22 euro, betaal je tegenwoordig BTW. Zelfs die oorbellen van € 0,40. Afhankelijk 
van de website waarop je een aankoop doet, betaal je die BTW op twee manieren. 
Welke manier dat is, heeft te maken met het feit dat die website wel of niet bij IOSS is 
aangesloten. 

Ik leg uit hoe IOSS invloed heeft op het betalen van BTW.

2.2  Zo werkt import vanaf 1 juli 2021

Import One Stop Shop is een systeem dat op 1 juli 2021 tot stand is gekomen. Het is een 
verbinding tussen een niet-Europese webshop zoals AliExpress en jouw belastingdienst. 
Als je winkelt bij een webshop die is aangesloten bij IOSS, dan betaal je de BTW direct 
aan de webshop. Komt het pakketje daarna in Nederland of België aan, dan gaat het 
direct naar jouw huis. Is de website niet aangesloten bij IOSS, dan betaal je alsnog de 
BTW aan de douane.

2.3  Wat is IOSS?

Stel je shopt op een Chinese webshop die niet is aangesloten bij IOSS. Ieder pakketje 
van jou dat bij de Nederlandse grens komt, is dan nog belastingplichtig. Net zoals 
vroeger, zal de pakketbezorger dit naar de douane brengen. 

Dat betekent dat je niet alleen de BTW, maar óók de inklaringskosten moet betalen. 
Pakketjes van één euro kosten dan € 1,21, maar daar bovenop komt nog 4 tot wel 24 
euro inklaringskosten. Webshops die niet zijn aangesloten bij IOSS zullen het hierdoor 
moeilijk krijgen omdat vooral goedkope producten hierdoor veel te duur worden.

2.4  Website NIET aangesloten bij IOSS: BTW betalen aan de douane



https://chinafans.nl/ioss-overzicht/http://IOSS
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Webshops zoals AliExpress zijn aangesloten bij IOSS. Bij het afrekenen van de producten 
betaal je dan direct de BTW. Komt het pakketje aan in Nederland, hoef deze niet meer 
langs de douane en komt het direct naar je huis. Dat scheelt je dus torenhoge inklaring-
skosten. Een pakketje van € 1 euro, kost je dus alleen € 0,21 cent BTW extra en geen 4 tot 
24 euro.

Let op: vanaf 150 euro gelden weer andere regels, ook met IOSS. Je betaalt dan alsnog 
BTW, inklaringskosten én invoerrechten.

2.5  Website WEL aangesloten bij IOSS: BTW betalen aan de webshop

Deze Chinese webshops zijn aangesloten bij IOSS

AliExpress is officieel onderdeel geworden van IOSS. Dat betekent dat je de BTW voor-
taan altijd aan AliExpress betaalt. Het gevolg? Je pakketje krijgt een groen sein als hij de 
Nederlandse of Belgische grens over komt. In plaats van naar de douane, gaat hij linea 
recta naar je huis. Dat betekent dat de inklaringskosten komen te vervallen.

3 BTW op AliExpress

ALI

EXPRESS
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Wist je dat?

Voor sommige mensen is shoppen op AliExpress 
goedkoper geworden sinds de nieuwe regels. Zij 
bestelden voorheen alleen pakketjes van meer 
dan 22 euro, waar regelmatig inklaringskosten 
voor betaald moesten worden. Het is dus 
eigenlijk best een prima wijziging voor veel 
mensen.

en wist je dat

De BTW eerst nog los vermeld stond tijdens het 
afrekenen van je winkelmandje en nu niet meer? 
De prijzen die je nu ziet op AliExpress zijn al 
inclusief BTW. Het is dus makkelijker shoppen, 
omdat je in één oogopslag de juiste prijs ziet 
staan.

De pakketbezorgers van Ruud en Martijn kunnen hun klok er zo ongeveer op gelijk 
zetten. Vrijwel iedere week komen er wel één, twee of meer pakketjes aan de deur. 

Toen de nieuwe BTW-regels in gingen, hebben we dan ook direct een nieuwe lading 
pakketjes besteld. Om te zien of AliExpress inderdaad mee doet met IOSS, maar ook hoe 
de douane om zou gaan met pakketjes waar de BTW over afgedragen is.

Martijn: “Zowel Ruud als ik hebben op en na één juli verschillende pakketjes gekocht. Bij 
allemaal hebben we de BTW aan AliExpress betaald. Wat mij opviel is dat mijn pakketje 
er sneller was dan normaal. Terwijl de status nog stond op ‘Inklaringsproces gestart’, 
stond PostNL al voor de deur. Je ziet dus echt dat er stappen worden overgeslagen nu 
het inklaringsproces veel sneller kan”

Ruud: “AliExpress heeft veel tijd en moeite gestoken in het mogelijk maken van een 
goede BTW-afwikkeling op hun site. Dit zorgt ervoor dat het bestelproces - los van wat 
hogere prijzen - exact gelijk is gebleven aan voor 1 juli 2021. De pakketjes die ik besteld 
heb, zijn gewoon (en snel) aangekomen, zonder extra kosten.”

3.1  Onze ervaringen
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iemand betaalt graag belasting. Maar dubbele belasting is al helemaal vervelend. 
Hoewel wij het nog niet hebben meegemaakt, is het wel een bekend probleem. 
Mensen betalen hun BTW aan AliExpress of een andere Chinese webshop, en krijgen 
dan het verzoek van PostNL of Bpost om alsnog de BTW te betalen. 

Dat hier iets fout gaat is niet gek natuurlijk. PostNL en Bpost ondergingen grote 
veranderingen toen het IOSS systeem in werking trad. En er kan dus weleens iets fout 
gaan.

PostNL heeft bijvoorbeeld al bekendgemaakt dat er in het begin iets is fout gegaan 
met het incasseren van de BTW. De systemen van Aziatische shops waren nog niet 
goed verbonden met IOSS. Daardoor moesten mensen ook bij aankomst van hun 
pakketje BTW betalen, terwijl ze dat ook bij de aankoop hadden gedaan.

Ben jij één van de ongelukkigen bij wie dit is gebeurd? Dan kan je twee dingen doen.

3.2  Dubbele BTW betalen: wat nu?

Het pakket weigeren. Het 
wordt dan teruggestuurd 
naar de verkoper. Vervolgens 
kan je een dispute openen 
en het geld proberen terug 
te krijgen. Dit laatste is 
overigens geen garantie.

Je kunt het product 
aannemen en de BTW 
terugvragen bij AliExpress. 
Dat doe je door een dispute 
te openen, een soort klacht. 
Een dispute open je hier. 
Daarin geef je aan dat je 
BTW terug wilt krijgen. Helaas 
moet je bij deze optie nog 
wel de inklaringskosten 
betalen. 

1.

2.
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Chinafans krijgt elke dag tientallen berichten of mailtjes met vragen. Zoveel, dat we ze 
niet allemaal meer kunnen beantwoorden. Hieronder daarom een lijstje met veelgestel-
de vragen met betrekking tot de nieuwe BTW-regels.

4 Veelgestelde vragen

Ja en nee. Sommige producten op AliExpress zijn 21% duurder geworden. Gewoon 
omdat de verkoper dezelfde winst wil maken en jou laat opdraaien voor de BTW. Er zijn 
ook fabrikanten die maar een paar procent duurder zijn geworden om de kosten 
tussen jou en de fabrikant de delen.

Het grootste voordeel zit in het niet hoeven betalen van inklaringskosten. Als je één 
keer inklaringskosten moet betalen van 7 of 15 euro, dan is dat een hoop geld. Door nu 
van tevoren de BTW te betalen, voorkom je die onzekerheid en extra kosten voorgoed. 
In veel gevallen is het dus niet duurder, en voor sommigen zelfs goedkoper dan voor 1 
juli.

4.1  Is AliExpress duurder geworden?
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Nee, zolang je shopt bij een winkel met IOSS, betaal je alle kosten aan de webshop. 
Alleen als een webshop niet is aangesloten bij IOSS moet je zoals vroeger geld aan de 
postbezorger en douane betalen.

4.2  Moet ik nog aan de postbode/douane betalen in NL/BE?

Het downloaden van de factuur is kinderspel geworden na invoering van de 
BTW-regels. Ga gewoon naar je bestellingsoverzicht in je account en kijk aan de 
rechterkant. Daar zie je een button met ‘download invoice’. Factuur betekent invoice in 
het Engels.

4.3  Waar kan ik factuur downloaden?

Alle verkopers binnen een platform doen mee. AliExpress is geen uitzondering. Alle 
individuele verkopers op het platform incasseren gewoon de BTW als je afrekent. Je 
hoeft tijdens het winkelen op een website die is aangesloten bij IOSS dus niet bang te 
zijn dat je de BTW later moet afrekenen als het pakketje in Nederland of België 
aankomt. 

4.4  Doen alle verkopers mee?
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Verzenden vanuit de EU lijkt op het eerste gezicht een interessante optie, maar dat is 
niet per se zo. Er wordt hierbij gekeken naar de locatie waar de verkopende partij 
gevestigd is. Veelal zien we dat dit buiten de EU is voor AliExpress-verkopers, waardoor 
je dus wel gewoon BTW en eventueel invoerrechten moet betalen.

4.5  Hoe zit het met verzenden vanuit de EU?

Sinds 1 juli 2021 zie je vaak de woorden ‘gecombineerde levering’ voorbij komen op 
AliExpress. Dat komt omdat pakketten niet meer beperkt worden om onder de 22 euro 
te blijven om BTW te voorkomen. Door pakketten gecombineerd te verzenden, wordt 
het voor AliExpress zo goedkoper - en voor het milieu minder belastend. Ook komen je 
pakketten sneller aan op de plaats van bestemming. Omdat je de BTW voor deze 
levering betaalt bij het afrekenen, heeft de gecombineerde Alevering géén effect op 
de prijs die je moet betalen, zolang de totale waarde onder de 150 euro blijft. 

4.6  Gecombineerde levering en BTW: hoe zit dat?
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5
BTW, inklaringskosten en invoerrechten 
bij andere shops

Nog vragen?

Bij de populaire kledingwinkel SHEIN wordt de BTW ook verrekend door de webshop zelf. 
Dat wil zeggen dat je geen extra kosten hebt zodra het product in Nederland of België 
aankomt. Dit geldt voor bestellingen onder de € 150.

SHEIN

Bij Wish wordt de BTW in rekening gebracht bij het betalen, dus zodra je pakketje in de 
EU is, heb je geen extra kosten zolang je onder de € 150 blijft

Wish

Bestellingen geplaatst bij de grote elektronica-shop Banggood zijn ook voorzien van 
BTW. Dat wil dus zeggen dat je hier bij aankomst binnen de EU geen extra kosten voor 
hebt.

Bedankt voor het lezen van dit E-book!Hopelijk heeft dit naslagwerk je geholpen de 
nieuwe BTW-regels, maar vooral hoe deze in praktijk werken, beter te begrijpen.

Mocht je toch nog vragen hebben, dan verwijs ik je graag naar ons forum, waar 
Chinafans je graag helpen met het zoeken naar antwoorden of geven van tips. Ik zie je 
graag daar!

Banggood

Wil je weten of jouw favoriete webwinkel BTW rekent bij het betalen en of je extra kosten 
hebt in NL/BE? Check dan ons actuele overzicht, waarin we bijhouden welke shops er 
al dan niet deelnemen aan IOSS.

DHGate, LightInTheBox, DX en vele anderen
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Als auteurs en uitgevers van dit e-book en het bijbehorende materiaal, dat uitsluitend bedoeld 

is voor educatieve doeleinden, hebben we altijd de nauwkeurigheid, volledigheid en 

betrouwbaarheid van alle getoonde informatie nagestreefd. Toch kan het voorkomen, dat we 

bepaalde informatie foutief hebben geïnterpreteerd of weergegeven. We bieden dan ook 

geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, toepasbaarheid, geschiktheid of 

volledigheid van de inhoud van dit e-book. We raden je aan, belangrijke informatie altijd te 

checken bij de producent of leverancier, alvorens tot een eventuele transactie of handeling 

over te gaan. Wij achten ons niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade, die 

voortvloeit uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden in dit e-book.

Dit e-book is geen gelicentieerd product. We claimen geen eigendom over enig figuur of 

afbeelding gebruikt in de ontwerpen. Copyrights en/of handelsmerken van de gebruikte 

afbeeldingen behoren toe aan hun respectievelijke rechthebbenden en worden niet verkocht. 

Type-, druk- en zetfouten voorbehoude

Disclaimer


