
weliswaar beter had gekund, maar dat dit niet zo
onzorgvuldig is dat het daarom vernietigbaar is. Het
besluit is evenmin in strijd met de redelijkheid en bil-
lijkheid omdat er – kort gezegd – altijd clubs zouden
zijn geweest die in sportief en financieel opzicht zouden
worden geraakt, welk besluit KNVB ook zou hebben
genomen. De vorderingen van Cambuur en De Graaf-
schap worden door de voorzieningenrechter afgewezen.

NB. Besluiten van organen van een vereniging, zoals
hier KNVB, dienen marginaal (terughoudend) te
worden getoetst door de civiele rechter. Met name
vanwege deze marginale toetsing en omdat de reglemen-
ten niet, althans niet duidelijk voorzagen in promotie en
degradatie bij een ingekorte competitie, hoeft KNVB
zijn besluit niet terug te draaien. KNVB heeft inmiddels
zijn reglementen aangepast en opgenomen wat er dient
te gebeuren als in de toekomst de betaald voetbalcompe-
tities door overmacht of onvoorziene omstandigheden
niet kunnen worden uitgespeeld. Pas als alle teams ten
minste 85 procent van de wedstrijden hebben gespeeld,
wordt op basis van de ranglijst bepaald wie kampioen is,
wie promoveert of degradeert en wie zich kwalificeert
voor Europees voetbal. In andere gevallen vindt er in
beginsel alleen promotie en/of degradatie plaats door de
teams die op het moment van voortijdig stoppen al
onherroepelijk zijn gepromoveerd of gedegradeerd.
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Gerechtshof Amsterdam 2 juni 2020,

ECLI:NL:GHAMS:2020:1410 (Picnic/

Verstappen&Mavic)

Picnic maakt geen inbreuk op portretrecht Max
Verstappen door gebruik lookalike in reclame-
filmpje.

Picnic B.V. (Picnic) is de exploitant van een online
supermarkt. Picnic deelde op 28 september 2016 op zijn
Facebookpagina een reclamecommercial van 32 secon-
den waarin een lookalike van F1-coureur Max Verstap-
pen (Verstappen) was te zien die boodschappen van Pic-
nic rondbracht. De lookalike droeg dezelfde raceoutfit
en pet als Verstappen tijdens optredens in de media en
op het F1-circuit. In de commercial bracht de lookalike
in een bestelbusje van Picnic boodschappen rond. De
commercial is na één dag van Facebook verwijderd maar
kreeg veel media-aandacht en is honderdduizenden
keren bekeken. Verstappen speelt zelf regelmatig in
commercials van concurrent supermarktketen Jumbo.
Verstappen en Mavic S.À.R.L. (Mavic), de vennoot-
schap die zijn portretrechten beheert, stellen dat Picnic
inbreuk op het portretrecht van Verstappen heeft
gemaakt door zonder toestemming een lookalike van
Verstappen in de reclamecommercial te gebruiken. Zij
stellen dat Picnic daarmee onrechtmatig handelt en vor-
deren schadevergoeding van Picnic. De rechtbank heeft

geoordeeld dat Picnic met het gebruik van de lookalike
in de commercial inbreuk maakte op het portretrecht
van Verstappen en kende Verstappen een schade-
vergoeding van EUR 150.000 toe. Picnic is in hoger
beroep gegaan.
Het hof oordeelt – anders dan de rechtbank – dat de
weergave en het optreden van de lookalike in de recla-
mecommercial niet als portret van Verstappen in de zin
van art. 21 Aw kan worden aangemerkt. Hoewel met het
optreden van de lookalike het beeld van Verstappen
wordt opgeroepen, is het volgens het hof voor de aan-
schouwer duidelijk dat het niet om Verstappen zelf gaat
maar om een persiflage van zijn optreden in reclame-
films voor Jumbo. De bescherming van een persoon
tegen de openbaarmaking van zijn portret ingevolge
art. 21 Aw gaat niet zo ver dat zij zich uitstrekt tot
verspreiding van beeldmateriaal waarin bepaalde ken-
merken van de verschijning van een persoon door een
ander worden uitgebeeld en/of nagespeeld of nage-
bootst, doch er geen redelijke twijfel bestaat – bijvoor-
beeld door het persiflerende of verwijzende karakter van
de beelden – dat het niet de persoon zelf betreft doch
slechts iemand die op hem lijkt. Dat geldt ook als de
associatie met opzet wordt gewekt. Het gebruik van de
lookalike is ook op geen andere wijze onrechtmatig
jegens Verstappen volgens het hof. Het hof vernietigt
dan ook het vonnis van de rechtbank en wijst de vor-
deringen van Verstappen en Mavic alsnog af.

NB. Populaire sporters hoeven op grond van hun verzil-
verbare populariteit, verworven in de uitoefening van
hun beroep, niet toe te laten dat die populariteit door
derden commercieel wordt geëxploiteerd door open-
baarmaking van hun portret, zonder dat zij daarvoor een
redelijke vergoeding ontvangen.1 Als zij worden gepor-
tretteerd zonder dat zij een redelijke vergoeding aan-
geboden hebben gekregen, kunnen zij deze in rechte
vorderen. In deze zaak kende de rechtbank een vergoe-
ding toe, maar oordeelde het hof dat geen sprake was
van een portret.
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College van Arbiters KNVB 21 augustus 2020,

nr. 1531 (Sow/RKC)

Het vroegtijdig inroepen van een in de arbeids-
overeenkomst opgenomen optiebeding maakt het
beding niet ongeldig, ook niet bij interesse in de
speler van een andere club.

Per 1 januari 2019 is Sylla Sow (Sow) voor bepaalde
duur tot en met 30 juni 2020 als speler in dienst getre-
den van RKC Waalwijk B.V. (RKC). In de arbeidsover-
eenkomst is een optiebeding opgenomen, inhoudende
dat Sow RKC het onherroepelijke aanbod heeft gedaan

1. HR 19 januari 1979, ECLI:NL:PHR:1979:AC6461 (’t Schaep met de 5
Pooten); HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA2788 (Cruijff/Tirion).
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om de arbeidsovereenkomst met een jaar te verlengen.
Het aanbod kon tot 31 maart 2020 worden aanvaard en
na aanvaarding gold voor Sow een nader in de arbeids-
overeenkomst genoemde beloning met als basis een bru-
to maandsalaris van EUR 4.000. Bij brief van 26 april
2019 heeft RKC wegens goede prestaties van Sow
vroegtijdig gebruikgemaakt van het overeengekomen
optiebeding en Sow meegedeeld dat zijn arbeidsover-
eenkomst was verlengd tot en met 30 juni 2021. Begin
juli 2020 heeft de zaakwaarnemer van Sow RKC op de
hoogte gebracht van interesse in Sow, zich namens Sow
op het standpunt gesteld dat het optiebeding niet
rechtsgeldig was overeengekomen en RKC verzocht
mee te werken aan een transfer. RKC heeft niet gerea-
geerd op het verzoek van Sow.
Partijen hebben de arbitragecommissie gevraagd om een
oordeel over de rechtsgeldigheid van het optiebeding.
Onder verwijzing naar haar eigen uitspraken, de
uitspraken van de FIFA Dispute Resolution Chamber
en het Court of Arbitration for Sport, heeft de arbitra-
gecommissie vooropgesteld dat uit voornoemde
uitspraken niet volgt dat optiebedingen naar hun aard
niet steeds geldig worden geacht. De arbitragecommis-
sie heeft overwogen dat uit de uitspraken ook niet volgt
dat ieder optiebeding steeds geldig kan worden geacht
en dat het aan de commissie is om op grond van alle
omstandigheden van het geval de rechtsgeldigheid van
een optiebeding te beoordelen. Bij die beoordeling spe-
len de volgende vijf criteria een belangrijke rol: i) de
potentiële maximumduur van het dienstverband mag
niet excessief lang zijn; ii) de optielichting dient geruime
tijd voor de expiratiedatum van de initiële arbeidsover-
eenkomst aan de speler te zijn meegedeeld; iii) het sala-
ris dat de speler zou gaan verdienen in de optieperiode
dient reeds in het eerste contract te zijn benoemd; iv) de
speler moet voldoende voordeel hebben van het lichten
van de optie; v) de optie dient duidelijk aangegeven en
benadrukt te zijn in de arbeidsovereenkomst en de spe-
ler dient daarvan volledig op de hoogte te zijn op het
moment dat hij de arbeidsovereenkomst ondertekent.
Daarnaast acht de commissie het van belang of de speler
tijdens de contractonderhandelingen al dan niet vol-
doende is vertegenwoordigd.
De door Sow tegen het optiebeding aangevoerde
bezwaren zijn verworpen door de commissie. De com-
missie heeft daarbij onder meer overwogen dat het in de
voetballerij niet ongebruikelijk is dat spelers, indien zij
presteren, in de belangstelling komen te staan van
andere clubs. Dergelijke belangstelling maakt het (al dan
niet) gelichte optiebeding volgens de commissie op zich-
zelf niet meer of minder rechtsgeldig. Met betrekking
tot het vroegtijdig inroepen van het beding heeft de
commissie overwogen dat dit juist in het voordeel van
Sow te achten is vanwege het verlengde perspectief dat
hem daarmee werd geboden.
Een door Sow gevorderde ontbinding van de arbeids-
overeenkomst is door de commissie afgewezen. De
arbeidsovereenkomst kan op verzoek van een werk-
nemer worden ontbonden wegens omstandigheden die
van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijk-

heidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen
(art. 7:671c BW). Volgens de commissie bestaat
daarvoor in professionele verhoudingen alleen in
bijzondere omstandigheden voldoende rechtvaardiging
en van die bijzondere omstandigheden, waaronder
bijvoorbeeld een voldoende financiële verbetering, is in
deze casus niet gebleken. Hoewel Sow wel heeft gesteld
dat hij zich financieel extreem kon verbeteren, is Sow
– wegens een betwisting daarvan door RKC – er niet in
geslaagd voldoende bewijs te leveren, zodat de com-
missie niet heeft kunnen beoordelen of Sow zich daad-
werkelijk financieel voldoende heeft kunnen verbeteren.

NB. De arbitragecommissie heeft de afgelopen jaren in
meerdere zaken het eenzijdige optiebeding toelaatbaar
geacht,2 zo ook in deze procedure.
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Rb. Noord-Holland 29 oktober 2020,

ECLI:NL:RBNHO:2020:8553 (Profvoetballer/Albert

Heijn&EMM&ECV)

Toestemming tot gebruik portret profvoetballer
voor promotie van voetbalplaatjesactie ligt
besloten in bij cao gegeven toestemming tot
exploitatie van het portret.

Op de arbeidsovereenkomst van eiser, profvoetballer bij
ADO Den Haag, is de CAO voor contractspelers
betaald voetbal Nederland 2017-2021 (cao) van toepas-
sing. De cao regelt dat de ‘Stichting CAO voor contract-
spelers’ (Stichting) wordt opgericht voor de exploitatie
van collectieve commerciële rechten van de bij de cao
aangesloten voetbalclubs en voetballers (art. 22). De
Stichting heeft aan Eredivisie C.V. (ECV), en later aan
Eredivisie Media & Marketing C.V. (EMM), een licen-
tie verleend om de collectieve commerciële rechten te
(doen) exploiteren. ECV en EMM hebben vervolgens
(indirect) aan Albert Heijn B.V. (Albert Heijn) toe-
stemming gegeven om de collectieve commerciële rech-
ten te exploiteren in een landelijke voetbalplaatjesactie.
Eiser is van oordeel dat Albert Heijn (ook), door het
portret van eiser individueel af te beelden op posters in
de winkels en via social media-kanalen, het individuele
portret van eiser gebruikt ter promotie van de voetbal-
plaatjesactie. Eiser zou Albert Heijn hiervoor geen toe-
stemming hebben gegeven en daarmee zou Albert Heijn
inbreuk op zijn portretrecht maken. Eiser vordert de
rechtbank om Albert Heijn te verbieden inbreuk te
maken op zijn portretrecht en om te verklaren dat hij
aanspraak maakt op schade vanwege portretrechtin-
breuk. Subsidiair verzoekt hij toewijzing van een redelij-
ke vergoeding, gelijk aan de misgelopen inkomsten die
hij zou hebben verworven als hij wel om toestemming

2. College van Arbiters KNVB 4 juni 2004, JAR 2004/239 (Ajax/Hatem
Trabelsi); College van Arbiters KNVB 29 augustus 2014, nr. 1408 (Let-
schert/Roda JC).
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