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BTW en onroerende verhuur : wanneer is er sprake van een 

exclusief karakter ?  (18 juni 2021)  

(Noot onder EHvJ, 2 juli 2020, zaak C-215/19, A Oy en Cour Administrative d’appel van 

Versailles, 8 december 2020, SASU Equinix France) 

In Frankrijk wordt veel ophef gemaakt over deze zaak. Het heeft nauwelijks zes maanden 

geduurd voordat de Cour Administrative d’Appel van Versailles zich heeft geschikt naar de 

rechtspraak van het Hof van Justitie. Equinix beheert centra waarin servers zijn 

ondergebracht die het de klanten mogelijk maakt om vanop afstand en op een beveiligde 

manier hun gegevens te raadplegen en om zich te verbinden met andere klanten. De Franse 

fiscus was van oordeel dat de diensten die door Equinix werden verstrekt prestaties waren 

van "medeverhuur van databanken" en dat deze verbonden zijn met een onroerend goed. In 

Frankrijk zijn dergelijke diensten onderworpen aan de BTW maar wanneer ze als onroerend 

worden gekwalificeerd is de belastingschuldige de dienstverlener die in Frankrijk gevestigd is, 

zelfs wanneer de afnemer in het buitenland gevestigd is. 

Het geschil wordt gebracht voor de rechtbanken en de Cour administrative d’appel verwijst 

naar een arrest van het Hof van Justitie van de EU van 2 juli 2020, A Oy. Alhoewel de 
klanten van Equinix op ieder ogenblik toegang hebben tot de servers, zijn ze evenwel 

verplicht om een strikt protocol na te leven. Of met andere woorden ze kunnen er geen 

vrije toegang toe hebben. Bovendien hebben de klanten niet het recht om zelf de toegang tot 

de ruimtes waar de servers opgesteld zijn te controleren of te beperken. 

In België blijft de verwarring voortduren ... 

Toen de DVB werd geconfronteerd met een gelijkaardige situatie heeft het geoordeeld dat 

het ging om een van BTW vrijgestelde onroerend verhuur (Dienst voorafgaande beslissingen 

in fiscale zaken, Jaarverslag 2015, p. 91). 

Recentelijk heeft de algemene administratie bevestigt dat er geen sprake was van 

onroerende verhuur in een geval waarin twee ondernemingen kantoren en een vergaderzaal 

onderhuurden van een huurder : de verschillende medehuurders hadden geen "exclusief 

recht" op het gebruik van de lokalen en bijgevolg zal de onderverhuur aan de BTW worden 

onderworpen. 

Welnu, volgens de BTW-commentaar, gepubliceerd door de AAFisc, en geüpdatet op 1 juli 

2019, boek VI, hoofdstuk 16, afdeling, 2, 4, D, b : 

« Volgens dat laatste voormelde arrest, [arrest van het Hof van Justitie Temco Europe] kan 

het exclusief genotsrecht dat de huurder verkrijgt ten aanzien van derden beperkt worden. 

Er wordt namelijk toegelaten dat de verhuurder het onroerend goed regelmatig kan 

bezichtigen en voor de huurders kan er een gemeenschappelijk gebruik zijn van bepaalde 

ruimtes (Hof van Justitie van de Europese Unie, Arrest Temco, zaak C-284/03 van 18 

november 2004, punten 24 en 25). ». 

In het geval als bedoeld in de BTW-commentaar heeft het feit dat de medehuurders (geheel 

of) gedeeltelijk bepaalde ruimtes gemeenschappelijk huren, niet tot gevolg dat ze geen 

derden kunnen uitsluiten (anderen dan de andere medehuurders) en dat ze geen exclusief 

gebruiksrecht zouden hebben ten aanzien van derden. Het gemeenschappelijk gebruik van 
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lokalen door meerdere personen die zich verenigen om deze lokalen te huren heeft niet tot 

gevolg dat iedere gebruiker geen exclusief gebruiksrecht zou hebben ten aanzien van derden 

of de verhuurder en dat de overeenkomst niet kan worden beschouwd als een onroerende 

verhuur. 

De exclusiviteit geldt slechts ten aanzien van derden en de verhuurder 

De feitelijke omstandigheden in de zaken A Oy en Equinix vertonen belangrijke gelijkenissen 

met deze van de zaak Temco Europe.  In beide gevallen hadden de gebruikers van de lokalen 

geen enkele mogelijkheid om zich te verzetten tegen de beslissingen van de eigenaar 

betreffende het gebruik van de ruimtes rekening houdende met de technische beperkingen 

op dat ogenblik of om de toegang of het gebruik van de lokalen te beperken ... Dit bevestigt 

enkel en alleen het standpunt van het hof van beroep van Brussel in een arrest van 15 juni 

2011, voor wie het exclusieve karakter niet afhangt van de relaties tussen de gebruikers van 

de lokalen onderling maar eerder tussen, enerzijds de gebruikers en anderzijds derden en de 

verhuurder. 

 

 


