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In 2005 en 2006, had M. B. de toelating gekregen van een grootwarenhuis om er op 

zondagen geregeld een rommelmarkt te organiseren op haar parking te Waterloo. Met een 

verwijzing naar punt 10 van de circulaire 15/1978, had M. B. geen BTW toegepast op deze 

activiteit om reden dat het ging om een van BTW vrijgestelde onroerende verhuur. De 

taxatieambtenaar is van oordeel dat gaat om een "dienst van toegang tot verkoop" en dat 

deze activiteit bijgevolg onderworpen moest worden aan de BTW.  

 

De rechtbank van eerste aanleg te Brussel stelt M. B. in het gelijk. Ook het Hof van beroep 

van Brussel bevestigt dat het wel degelijk gaat om een van BTW vrijgestelde onroerende 

verhuur, waarbij de verhuurder aan de huurder het recht toekent om een onroerend goed 

te gebruiken voor een overeengekomen termijn, tegen een vergoeding en elke andere 

persoon wordt uitgesloten van het voordeel van een dergelijk recht  (EHvJ, 22 januari 2015, 

zaak C55/14, Régie communale autonome du Stade Luc Varenne). Dit is het geval in de zaak die 

aan het Hof werd voorgelegd omdat : 

 Het geen belang heeft of de terbeschikkingstelling van de standplaatsen beperkt is tot 

de zon- en feestdagen ; 

 De prijs in functie is van de oppervlakte van deze standplaatsen ; 

 De standplaatsen beschikbaar zijn tijdens duidelijke uren ; 

 Iedere brocante-handelaar beschikt over een exclusief recht op zijn standplaats, 

alhoewel deze zich bevindt op een parking die toegankelijk is voor het publiek ; 

 Iedere persoon wiens gedrag schadelijk is voor de standhouders of bezoekers kan 

worden uitgesloten ; 

 Het feit dat de standhouders niet zelf hun standplaats kiezen slechts een modaliteit 

uitmaakt van de terbeschikkingstelling van de standplaatsen ; 

 M. B. geen publiciteitsdiensten levert ten voordele van de brocante-handelaars. Dit 

blijkt in het bijzonder uit het feit dat zijn kosten hoofdzakelijk bestaan uit de huur die 

hij zelf betaalt aan het grootwarenhuis ; 

 De prestaties van het opkuisen van de parking na iedere rommelmarkt voortvloeit uit 

de verplichtingen van M.B. ten aanzien van het grootwarenhuis en geen diensten 

uitmaken naar de brocante-handelaars zelf  toe; 

 enz 

In haar BTW-commentaar, up to date op 1 juli 2018 (Boek I, Hoofdstuk 3, afdeling 8,3,A, c), 

komt de administratie tot hetzelfde besluit: 

« Het alleen verhuren van een standplaats op een beurs of een tentoonstelling zonder op 

bijkomende wijze goederen te leveren of diensten te verlenen nodig tot de exploitatie van 

de standplaats is een dienst die verbonden is aan een uit zijn aard onroerend goed. 



 

2 
Belangrijke waarschuwing: deze informatie is niet bestemd om een beslissing te ondersteun maar kan enkel en heeft ook tot enig 
doel om, voorafgaand aan het verstrekken van geïndividualiseerde informatie, te doen nadenken over het onderwerp.  

De administratie is eveneens van oordeel dat het alleen ter beschikking stellen van een 

afgesloten ruimte of een standplaats aan de deelnemers met in bepaalde gevallen 

verrichtingen die er rechtstreeks mee verbonden zijn (elektriciteit, water, verwarming, 

airconditioning, opkuis), zelfs wanneer deze laatste apart gefactureerd worden, een enkele 

prestatie uitmaken, die plaatsvindt op de plaats van het gebeuren (artikel 21, § 3, 1°, van het 

BTW-Wetboek binnen een B2B-context; artikel 21bis, § 2, 1°, van het BTW-Wetboek in 

een B2C-context); (circulaire nr 15/1978 d.d. 12 mei 1978, nummer 10) ». 

 

 Maar iedere terbeschikkingstelling van een standplaats is niet 

 noodzakelijkerwijze een van de BTW vrijgestelde onroerende verhuur. 

Alhoewel het administratief standpunt duidelijk is en het arrest van het hof van beroep 

schitterend gemotiveerd is moet men zeer duidelijk zijn over de draagwijdte van deze 

uitzondering. 

De Uitvoeringsverordening EU 282/2011, die van toepassing is sedert 1 januari 2015, 

voorziet in artikel 31bis(3)(e) dat « de terbeschikkingstelling van standruimte op een beurs- 

of tentoonstellingsterrein tezamen met andere daarmee samenhangende diensten om de 

exposant in staat te stellen artikelen ten toon te stellen, zoals het ontwerp van de stand, het 

vervoer en de opslag van artikelen, de terbeschikkingstelling van machines, het leggen van 

kabels, verzekering en reclame » geen dienst is met betrekking tot onroerende goederen. 

Onder de nummers 277 tot 280 van de toelichtingen gepubliceerd door de Europese 

Commissie, kan men lezen dat : 

« 277. De "terbeschikkingstelling van standruimte" is het tijdelijk ter beschikking stellen aan 

een exposant van een afgebakende ruimte (zoals een stand, box of toonbank) zodat deze kan 

deelnemen aan een beurs of tentoonstelling. Deze dienst wordt krachtens artikel 31 bis, lid 

3, onder e), beschouwd als een dienst die geen betrekking heeft op onroerend goed als de 

standruimte "tezamen met andere daarmee samenhangende diensten" ter beschikking wordt 

gesteld, m.a.w. als de dienstverrichter niet gewoon de naakte ruimte verhuurt, maar eerder 

een pakket van diensten aanbiedt die de exposant nodig heeft voor de tijdelijke promotie van 

zijn producten of activiteiten. 

278. Bijgevolg moet voor de toepassing van artikel 31bis, lid 3, onder e), een onderscheid 

worden gemaakt tussen de verhuur van onroerend goed alleen [die krachtens artikel 31bis, 

lid 2, onder h)], moet worden aangemerkt als een dienst met betrekking tot onroerend 

goed) en de terbeschikkingstelling van standruimte tezamen met andere daarmee 

samenhangende diensten om de exposant in staat te stellen artikelen tentoon te stellen [die 

krachtens artikel 31bis, lid 3, onder e), moet worden aangemerkt als een dienst die geen 

betrekking heeft op onroerend goed]. 

280 (…) de andere samenhangende diensten die tezamen met standruimte worden verricht 

moeten de exposant in staat stellen artikelen tentoon te stellen. Diensten zoals het 

ontwerpen van de stand, het vervoer en de opslag van artikelen, de terbeschikkingstelling 

van machines, het leggen van kabels, verzekering en reclame worden in de bepaling genoemd. 

Deze lijst is niet uitputtend, maar louter 

illustratief. Doordat in artikel 31bis, lid 3, onder e), sprake is van "daarmee samenhangende 

diensten", zijn ook andere soorten diensten mogelijk, op voorwaarde dat ze de exposant in 

staat stellen artikelen tentoon te stellen. » 
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 Een onderscheid dat een deel van haar belang heeft verloren sedert 2019 

Het onderscheid tussen een al dan niet onroerende dienst heeft deels aan belang verloren 

sedert 1 januari 2019. Vanaf deze datum is de terbeschikkingstelling van uit hun aard 

onroerende goederen voor andere doeleinden dan huisvesting steeds onderworpen aan de 
BTW wanneer : 

 ze de zes maanden niet overschrijdt ; 

 de huurders BTW-plichtigen zijn, andere dan organismen zonder winstoogmerk of 

BTW-plichtigen waarvan de activiteit is vrijgesteld op grond van artikel 44, §2 van het 

BTW-Wetboek. In tegenstelling tot de handelsbeurzen zijn de deelnemers aan een 

rommelmarkt niet altijd BTW-plichtigen. Dit zal onder andere het geval zijn wanneer 

hun activiteiten puur occasioneel zijn. 

Het onderscheid « belastbare onroerende verhuur » (in tegenstelling tot andere belastbare 

diensten) is nog van belang indien diegene die standplaatsen ter beschikking stelt (belastbare 

onroerende verhuur) zelf een buitenlandse gevestigde BTW-plichtige is die diensten verleend 

aan een niet in België gevestigde BTW-plichtige.  Indien de terbeschikkingstelling wordt 
gekwalificeerd als onroerende verhuur is de plaats van de dienst in België (art. 21bis §3, 1° 

W.BTW) en zal deze "onderverhuurder" zich voor de BTW moeten identificeren en de 

Belgische BTW moeten factureren aan de "onder-onderverhuurders"- BTW-plichtigen die in 

het buitenland gevestigd zijn en geen aansprakelijke vertegenwoordiger hebben aangesteld in 

België (art. 51, §1 en niet art. 51, §1, 5° van het BTW-Wetboek). Wanneer het daartegen 

geen onroerende verhuur is zijn de algemene regels aangaande de plaats van de dienst van 

toepassing (art. 21 §2 van het BTW-Wetboek en de verlegging van de heffing in het land van 

de BTW-belastingplichtige ontvanger gevestigd in het buitenland). 

 Besluiten 

Alhoewel het standpunt van het hof van beroep gerechtvaardigd is voor het specifieke geval 
van de rommelmarkten kan de kwalificatie als onroerende verhuur daarentegen niet 

automatisch worden doortrokken naar alle standen op handelsbeurzen of autoraces. 

Dit soort van geschil heeft is verontrustend in die zin dat het meer dan 15 jaar heeft moeten 

duren vooraleer een BTW-belastingplichtige, die strikt de administratieve richtlijnen had 

gevolgd, zijn zaak zou winnen. En het is jammer genoeg geen geïsoleerd geval. Bovendien 

beogen de administratieve richtlijnen en de naleving ervan door de ambtenaren de gelijkheid 

van de Belgen voor de Wet zoals dit wordt gewaarborgd door artikel 11 van de Grondwet. 

Men kan nog aannemen dat de ambtenaren soms wat moeilijkheden kunnen ondervinden bij 

het toepassen van de richtlijnen op een concreet geval. Men kan daarentegen moeilijk 

begrijpen dat wanneer een geschil voor de rechtbank wordt gebracht en onderworpen 

wordt aan een diepgaand onderzoek, de administratie gedurende 15 jaar vasthoudt aan een 

standpunt dat in strijd is met haar eigen interpretaties. De reden is niet noodzakelijkerwijze 

gewone nalatigheid : het gebeurt dat de administratie een gerechtelijke uitspraak wil 

bekomen om een interpretatie- of wetswijziging te kunnen rechtvaardigen. Maar deze kost is 

onevenredig voor de slachtoffers wiens leven verwoest werd door uitputtende gerechtelijke 

procedures in geschillen waarvan de inzet hun persoonlijke situatie overschrijdt. Dit is een 

echte schande binnen het gegeven van de huidige achterstand van de Hoven en rechtbanken. 



 

4 
Belangrijke waarschuwing: deze informatie is niet bestemd om een beslissing te ondersteun maar kan enkel en heeft ook tot enig 
doel om, voorafgaand aan het verstrekken van geïndividualiseerde informatie, te doen nadenken over het onderwerp.  

De ministers van financiën moeten toezien op het doen naleven van de meest elementaire 

regels van discipline door de ambtenaren waarop ze een hiërarchische macht uitoefenen. 
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