
Amsterdam, 25 juni 2014 

Dixons: pas je WK-actie aan! 

Silhouet van Van Persie 

Dixons heeft een actie 

http://www.dixons.nl/windehelft 

waarmee ze aanhaakt bij het WK 

voetbal. Als Nederland het WK wint, 

krijgt de consument de helft van zijn 

aankoopbedrag terug. Sympathiek, maar 

bij de actie plaatst de elektronicawinkel 

een afbeelding die direct aan Van Persie doet denken; het silhouet van de prachtige kopgoal tegen 

Spanje. Mag dat? Nee. 

 

Het gebruik van deze nu al iconische houding voor commerciële doeleinden, is een inbreuk op het 

portretrecht van Van Persie. Dixons profiteert op deze manier namelijk van de verzilverbare 

populariteit van de voetballer. Bovendien vermoed ik dat er geen toestemming is gevraagd aan de 

fotograaf van de oorspronkelijke foto. Daarmee wordt er ook inbreuk gemaakt op het auteursrecht 

van de fotograaf. 

Identieke kwestie 

Twee jaar terug oordeelde de rechtbank Amsterdam al over een 

silhouet van een voetballer. Het ging destijds om de 

straatvoetballer Wasi, wiens silhouet zonder toestemming door 

kledingmerk Monta was gebruikt. Volgens de rechtbank was hier 

geen sprake van portretrechtinbreuk. Het silhouet en de 

lichaamshouding van de figuur op het logo was niet specifiek 

voor Wasi. De straatvoetballer was dan ook niet als zodanig te herkennen. De 

afbeelding kon zelfs van iedere willekeurige voetballer zijn, aldus de rechtbank. 

Terug naar Van Persie 

In zaak Dixons bestaat er geen twijfel over de gelijkenissen tussen Van Persie en het silhouet. Het 

silhouet en de lichaamshouding van Van Persie zijn wel degelijk zeer herkenbaar. Temeer daar er ook 

wordt verwezen naar het WK. Bovendien gaat het hier om een volstrekt unieke goal. Dat op social 

media #persieing een grote vlucht heeft genomen, doet daar niet aan af.  

In de Wasi-Monta zaak oordeelde de rechtbank overigens wel dat er inbreuk werd gepleegd op het 

auteursrecht. De fotograaf Han Lans kreeg een voorschot van € 10.000,-. Dixons doet er dus 

verstandig aan haar actie aan te passen.  

Fulco Blokhuis  

Fulco is advocaat bij Boekx Advocaten te Amsterdam www.boekx.com en gespecialiseerd in auteurs -

en portretrecht. 
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