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Beeldrechten 
in de sport

U hebt zich vast wel eens afgevraagd hoe het mogelijk is
dat Real Madrid 65 miljoen euro betaalt voor de
Braziliaanse voetballer Ricardo Izecson Dos Sants Leite,
beter bekend als Kaká, hem ook nog eens vele miljoenen
netto aan jaarsalaris uitkeert, en toch financieel op de
been blijft. Hoeveel extra toeschouwers moet zo´n ster-
speler naar het stadion trekken om die investeringen terug
te verdienen?

Het antwoord op die vraag is niet sportief van aard maar moet
gezocht worden bij de marketing afdeling van Kaká´s nieuwe
werkgever. Het inlijven van een nieuwe sterspeler door Madrid
valt samen met de overdracht van de rechten om zijn naam en
gezicht commercieel te exploiteren. De speler heeft zijn
handtekening nog niet gezet of de T-shirts met zijn naam rollen
van de band. De club betaalt de speler uiteraard voor deze
´derechos de imagen´, maar verdient een veelvoud aan de
shirtverkoop. Oude shirts met namen als Van der Vaart en
Robben verdwijnen in de kast omdat zij onbruikbaar zijn
geworden, en worden vervangen door shirts met namen die
het komende seizoen Real Madrid van de sportieve misère
moeten verlossen.

Ook voor veel andere topsporters is de verkoop van beel-
drechten een belangrijk bron van inkomsten. Zo kreeg de
Spaanse ex-wielrenner Alberto López de Munain naast zijn
vaste salaris ieder jaar bedrag van ruim 30.000 € omdat hij zijn
werkgever Euskatel Euskadi toestond zijn beeldrechten te
´merchandisen´. Dat daar geen enkele arbeidsprestatie tegen-
over stond werd onlangs nog eens bevestigd in een door
López de Munain aangespannen rechtzaak. In 2006 raakte de
renner volledig arbeidsongeschikt nadat hij het jaar ervoor ern-
stig ten val was gekomen tijdens een van de etappes van de
Giro de Italia. De bask eiste een hogere arbeidsongeschikthei-
dsuitkering dan hem werd toegekend omdat hij vond dat ook
de vergoeding die hij jaarlijks ontving voor de verkoop van zijn
beeldrechten in de berekening moest worden meegenomen.
De zaak is eind mei van dit jaar tot een einde gekomen met
een uitspraak van het Tribunal Supremo, de Spaanse Hoge
Raad. 

Het Tribunal Supremo stelde de renner in het ongelijk omdat
het van mening is dat de compensatie voor de beeldrechten
niet als ´loon´ kan worden aangemerkt, en daardoor ook niet
maatgevend kan zijn voor de hoogte van een uitkering wegens
arbeidsongeschiktheid. Het gaat bij de vergoeding voor beel-
drechten volgens het Tribunal Supremo dus niet om een tegen-
prestatie voor het werk dat door de sporter wordt verricht.
Daaraan doet niet af het feit dat de vergoeding in zeer nauw
verband staat met die arbeidsprestatie, hetgeen wel moge
blijken uit het feit dat de beeldrechtenvergoeding wegvalt zodra
ook aan de arbeidsprestatie een einde
komt. 
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