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Vrijstelling van btw en invoerrechten bij kleine zendingen 

 

Geachte mevrouw Lannau,  

Ik verwijs naar uw bericht van 14 maart 2020 gericht aan minister De Croo, waarin u schrijft dat 

bPost Import u invoerrechten heeft aangerekend ook al was de waarde van het pakket onder de 

22 EUR. Volgens uw bericht zou het gaan om 2 items, die in 2 pakketten opgestuurd werden en 

waarvoor ook 2 keer verzendkosten betaald werden. U vraagt ons nu om duidelijkheid te 

scheppen over wanneer pakketten samen of afzonderlijk worden belast.  

Zonder alle gegevens van uw dossier, is het niet mogelijk om in detail op de specifieke situatie in 

te gaan. Wel kunnen we hieronder enkele algemene principes verduidelijken.  

Wanneer zendingen rechtstreeks van een derde land naar een geadresseerde in de EU worden 

gestuurd, wordt een vrijstelling van invoerrechten toegekend voor zover de waarde van de 

zending niet meer dan 150 EUR bedraagt (artikel 23 Verordening 1186/2009 van de Raad van 16 

november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake 

douanevrijstellingen), en voor zover het niet gaat om alcoholische producten, parfum en 

toiletwater of tabak en tabaksproducten. 

Er wordt een vrijstelling van btw verleend voor zendingen met een waarde van niet meer dan 22 

EUR (artikel 18 KB nr. 7 van 29 december 1992 met betrekking tot de invoer van goederen voor 

de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde), voor zover het ook hier niet gaat 

om alcoholische producten, parfum en toiletwater of tabak en tabaksproducten. Voor zendingen 

met een waarde boven de 22 EUR maar lager dan 150 EUR zal er dus wel btw moeten betaald 

worden, maar geen invoerrechten. 

Daarnaast kunnen er eventueel ook inklaringskosten aangerekend worden door de aangever (in 

casu bpost), wat geen belastingen zijn en die niet worden vastgelegd door de douane of btw 

administratie. 
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De heffing van rechten door de douane gebeurt per “zending”. Onder een “zending” wordt 

begrepen goederen die samen werden besteld en die door dezelfde afzender (dat kan de 

verkoper zijn of het platform) naar dezelfde geadresseerde (bv. klant in de EU) worden 

verzonden. In dat geval gelden de drempels van 22 EUR (btw) en 150 EUR (invoerrechten) op 

deze twee pakketten tezamen die als één zending worden beschouwd. “Gesplitste zendingen”, 

die samen werden besteld en betaald maar afzonderlijk worden verstuurd, zullen dan toch als 

één zending worden beschouwd, ook indien het om goederen van twee verschillende verkopers 

gaat.  

 

Hoogachtend, 

 

(getekend) 

 

Jo Lemaire 

Adviseur-Generaal  


