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Voorwoord 

 

Deze scriptie heb ik geschreven in het kader van mijn afstuderen voor de master Fiscaal recht aan de 

Vrije Universiteit van Amsterdam.  

 

Nadat ik, in mijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, de minor 

Bedrijfseconomie had gevolgd was mijn interesse voor de fiscaliteit gewekt. In september 2012 

besloot ik dan ook om naast de master Privaatrecht tevens de master Fiscaal recht te gaan volgen. Een 

keuze waar ik zeker geen spijt van heb gehad.  

 

Vanwege mijn voorliefde en passie voor sport leek het mij interessant om mijn masterscriptie te 

schrijven over een sport-gerelateerd onderwerp. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om mijn scriptie te 

schrijven over de vergoedingen die voetballers verdienen door middel van de exploitatie van hun 

imagerechten. Tegenwoordig worden imagerechten veelal ondergebracht in vennootschappen die 

gevestigd zijn in zogenaamde tax havens. Daardoor loopt de belastingautoriteit van het land waar de 

profvoetballer woont en speelt veel geld mis. In mijn scriptie heb ik onderzocht hoe verschillende 

Europese landen hier mee omgaan.  

Nu het eind van mijn studie, met het voltooien van deze masterscriptie, in zicht komt rest mij slechts 

nog dit slotakkoord te gebruiken om een paar mensen te bedanken. 

 

Allereerst gaat mijn dank uit naar Patrice van Oostaijen en Erik-Jan Peffer van Maguire Tax & Legal. 

Dankzij hen ben ik aan dit interessante onderwerp gekomen en heb ik met veel enthousiasme mijn 

masterscriptie kunnen schrijven. Mijn bijzondere dank gaat hierbij uit naar Patrice, die mij de nodige 

kennis heeft bijgebracht en tevens aan diverse contacten in het buitenland heeft geholpen. Zo gaat mijn 

dank eveneens uit naar Mario Tenore. Hem wil ik bedanken voor de nuttige informatie en documenten 

die ik heb mogen ontvangen over het Italiaanse belastingsysteem en imagerechtenstructuren in Italië.  

 

En dan, last but not least, wil ik mijn scriptiebegeleider, Martin de Graaf, bedanken voor de prettige 

begeleiding en heldere feedback. Hij heeft mij met veel enthousiasme en nuttige tips ondersteund, 

waardoor ik het schrijven van mijn scriptie als zeer leerzaam heb ervaren. 

 

Amsterdam, 6 augustus 2014 
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Lijst van afkortingen 

 

AFE  -  Asociación de Futbolistas Espanoles  

AIC  -  Associazone Italiana Calciatori  

Art.   -  Artikel 

Artt.  -  Artikelen 

Aw  -  Auteurswet 

BW  -  Burgerlijk Wetboek 

EG  -  Europese Gemeenschap 

GSL&TR -  Global Sports Law & Taxation Reports 

HMRC  -  Her Majesty’s Revenue and Customs 

HR  -  Hoge Raad 

HvJ  -  Hof van Justitie 

IRNR  -  Impuesto de la Renta de No Residentes 

IRPEF  -  Imposta sui redditi delle persone fisiche 

IRPF  -  Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas 

ITC  -  Italian Income Tax Code 

KNVB  -  Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond 

LNFP  -  Liga Nacional de Fútbol Profesional 

MBB  -  Maandblad Belasting Beschouwingen 

NSV  -  Nederlands Standaard Verdrag 

OECD  -  Organisation for Economic Co-operation and Development 

OESO  -  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

Rb.  -  Rechtbank 

UK  -  United Kingdom 

UEFA  -  Union of European Football Associations  

V-N  -  Vakstudie Nieuws 

WFR  -  Weekblad Fiscaal Recht 
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1. Inleiding 

 

1.1.  Aanleiding van het onderzoek 

In de zomer van 2013 was het weer raak, dit keer ging het om één van de beste profvoetballers ter 

wereld. De destijds 25-jarige Lionel Messi, uitkomend in Spanje voor FC Barcelona, werd ervan 

verdacht in de jaren 2007, 2008 en 2009 maar liefst vier miljoen euro te hebben achtergehouden voor 

de Spaanse belastingdienst. Volgens de aanklacht is er door Messi en zijn adviseurs onder meer 

gebruik gemaakt van ontoelaatbare constructies met zogenoemde belastingparadijzen. Het initiatief 

daarbij zou zijn uitgegaan van Jorge Messi, de vader van de voetballer. 1 De Argentijnse sterspeler 

dient zich hiervoor te verantwoorden bij de Spaanse rechter. De rechter stelt immers voldoende bewijs 

te hebben dat Messi had kunnen weten en ingestemd moet hebben met de creatie van een fictieve 

vennootschap.2  

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat het nog steeds aan de orde van de dag is dat sporters proberen om 

met behulp van imagerechtenstructuren belasting te ontduiken. Diverse sporters, waaronder 

voetballers, gingen de Argentijnse sterspeler al voor.  

 

Tegenwoordig verdienen voetballers onvoorstelbaar hoge bedragen voor het tonen van hun 

voetbalkunsten. Daarnaast kunnen zij, als ze het slim aanpakken, nog eens vele miljoenen opstrijken 

door lucratieve sponsorcontracten aan te gaan. Zo zijn onder andere Robin van Persie en Luis Suárez 

tijdens het Wereldkampioenschap voetbal te zien in de commercial Beats van Dr. Dre, waar zij vast en 

zeker een flink bedrag aan over zullen houden.  

De keerzijde hiervan is dat hoe meer zij verdienen, hoe meer zij vervolgens ook weer kwijt zullen zijn 

aan de belastingdienst. Tot vandaag de dag zijn er daardoor nog steeds diverse sporters die proberen de 

belastingheffing te omzeilen. Vaak zorgen zij ervoor dat een deel van het salaris uitbetaald wordt als 

vergoeding voor imagerechten. Door deze vergoeding uit te laten betalen aan een 

belastingparadijsvennootschap kan dit fiscaal gezien erg lucratief zijn.3 Vanwege deze reden zijn er 

diverse sporters die een vennootschap oprichten in landen als Jersey, Belize of de Kaaiman-eilanden 

en overeenkomen dat de vergoeding voor imagerechten aan de betreffende vennootschap wordt 

overgemaakt. Op die manier hoeft de vennootschap (vrijwel) geen belasting te betalen over de 

imagerechten vergoeding.4 Dit is en blijft nog steeds een actueel onderwerp. Naast individuele 

sporters, zoals in het verleden Dennis Bergkamp en ook Patrick Kluivert5, komt het tegenwoordig 

steeds vaker voor dat ook voetbalclubs zelf of de voorzitters van de clubs in het nieuws komen 

vanwege belastingontduiking. Afgelopen jaar nog werd de voorzitter van voetbalclub Bayern 

Munchen, Uli Hoeness, veroordeeld tot een celstraf van 3,5 jaar, omdat hij via een Zwitserse 

bankrekening miljoenen belasting had ontdoken.6  

 

De vraag die nu rijst is wat er gedaan kan worden om dergelijke ontduikingspraktijken tegen te gaan 

en hoe de vergoeding voor imagerechten fiscaal gezien wordt behandeld. Zowel op Europees niveau 

als op nationaal niveau worden er allerlei maatregelen getroffen om deze praktijken tegen te gaan. “De 

Nederlandse belastingdienst kondigde al publiekelijk aan dat tot bestrijding van dit soort constructies 

                                                           
1 Zie bijvoorbeeld: www.volkskrant.nl > sport > Lionel Messi aangeklaagd voor belastingfraude, 20 juni 2013.  
2 Zie bijvoorbeeld: www.volkskrant.nl > nieuws > binnenland > Rechtbank Barcelona wil Messi alsnog 
vervolgen, 28 juli 2014.  
3 P. Asjes, A. Bisseling & W. Nieuwenhuizen (red.), Sport en Fiscus, Deventer: Kluwer 2009, pag. 18. 
4 P. Asjes, A. Bisseling & W. Nieuwenhuizen (red.), Sport en Fiscus, Deventer: Kluwer 2009, pag. 19.  
5 In een interview is mij gebleken dat zowel Dennis Bergkamp als Patrick Kluivert in het verleden belasting 
hebben ontdoken met behulp van een vennootschap in een tax haven.  
6 Zie bijvoorbeeld: www.nrc.nl > nieuws > buitenland > Uli Hoeness gaat meteen de cel in, 14 maart 2014.  

http://www.volkskrant.nl/
http://www.volkskrant.nl/
http://www.nrc.nl/
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zou worden overgegaan.”7 Echter is de volgende vraag die dan rijst: behandelt Nederland de 

vergoeding voor imagerechten op dezelfde wijze als andere Europese landen? En op welke manier 

proberen de diverse Europese landen de belastingontduiking aan de hand van imagerechtenstructuren 

tegen te gaan? 

 

1.2. Probleemstelling 

De vraag die in deze scriptie centraal staat is de volgende:  

 

“Hoe wordt de vergoeding voor imagerechten fiscaal gezien behandeld in de verschillende Europese 

landen?”  

 

Om tot een helder antwoord op deze hoofdvraag te komen zal ik eveneens behandelen hoe 

grensoverschrijdende voetballers in zijn algemeenheid worden belast. Hierbij zal ik diverse Europese 

landen met elkaar vergelijken, namelijk de landen Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd 

Koninkrijk. Naast de hoofdvraag zal ik ook behandelen hoe de verschillende Europese landen 

aankijken tegen imagerechtenstructuren en welke maatregelen zij treffen om dergelijke structuren 

tegen te gaan.  

Ik beperk mij in mijn scriptie tot profvoetballers, andere (individuele) sporters, zoals tennissers en 

golfers, laat ik buiten beschouwing. Gezien het feit dat sommige profvoetballers enorm veel geld 

verdienen met hun beeltenis en het gegeven dat Engeland, Italië en Spanje grote Europese 

voetballanden zijn, waar belastingontduiking bovendien geregeld voorkomt, heb ik gekozen om deze 

landen te behandelen in mijn scriptie.  

 

1.3. Verantwoorde methode 

Zoals uit de probleemstelling al naar voren komt zal ik de fiscale behandeling van imagerechten in 

diverse Europese landen met elkaar vergelijken. Als onderzoeksmethode maak ik gebruik van de 

rechtsvergelijkende methode, waarbij ik dieper in ga op de landen Italië, Nederland, Spanje en het 

Verenigd Koninkrijk.  

 

1.4. Opzet 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden en uiteindelijk tot een heldere conclusie te komen is het 

noodzakelijk om de nodige achtergrond informatie omtrent het onderwerp te schetsen en tevens een 

heldere afbakening te maken.  

Allereerst zal ik in het volgende hoofdstuk ingaan op het OESO-Modelverdrag, dat is geïntroduceerd 

ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Hierbij staat voornamelijk het sportersartikel centraal, 

de vraag op welke inkomsten dit artikel ziet en eveneens het bijzondere belastingsysteem dat de 

UEFA8 hanteert. In het hoofdstuk dat daarop volgt zal ik het Nederlandse standpunt met betrekking tot 

het specifieke sportersartikel schetsen en weergeven hoe de toekomst van dit artikel in Nederland 

eruitziet.  

In de daaropvolgende hoofdstukken zal ik mij toespitsen op de daadwerkelijke onderzoeksvraag van 

deze scriptie, namelijk de vraag hoe de vergoeding voor imagerechten fiscaal gezien behandeld wordt 

in diverse Europese landen. Om dit onderwerp helder af te bakenen heb ik nog één algemeen 

hoofdstuk opgenomen, hoofdstuk 4, om de verschillende inkomensposten van de profvoetballer te 

schetsen. In de hoofstukken 5, 6, 7 en 8 zullen dan uiteindelijk de verschillende Europese landen aan 

                                                           
7 P. Asjes, A. Bisseling & W. Nieuwenhuizen (red.), Sport en Fiscus, Deventer: Kluwer 2009, pag. 19. 
8 Union of European Football Associations, gesitueerd in Lausanne.  
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bod komen. Per land zal ik ingaan op de definitie van imagerechten, eventuele fiscale bijzonderheden 

en de vraag of het mogelijk is om de imagerechtenvergoeding onbelast te genieten.  

Tot slot zal ik, indien de uitkomsten op bovenstaande vragen van de verschillende Europese landen 

bekend zijn, tot een vergelijking overgaan om vervolgens af te sluiten met een korte samenvatting en 

conclusie. 
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2. Het OESO-Modelverdrag 

 

Elk land kent zijn eigen belastingregime, met eigen regels en grondslagen. Zo kunnen er drie 

verschillende heffingsbeginselen gehanteerd worden, te weten het woonplaatsbeginsel, het 

bronstaatbeginsel en het beginsel van nationaliteit. Het woonplaatsbeginsel houdt in dat er belasting 

wordt geheven van alle inwoners van het land. Het bronstaatbeginsel komt er op neer dat er ook 

belasting wordt geheven van niet-inwoners, indien en voor zover zij inkomen genieten dat zijn bron 

vindt in dat betreffende land. Het nationaliteitsbeginsel9 houdt in dat het land belasting heft van 

diegenen die de nationaliteit van dat land bezitten. Indien elk afzonderlijk land belasting heft op basis 

van haar eigen heffingsbeginselen kan het voorkomen dat er in sommige gevallen dubbele belasting, 

en in andere gevallen zelfs helemaal geen belasting, wordt geheven. Om dit te voorkomen sluiten 

landen verdragen met elkaar.  

 

“In het internationale belastingrecht is dus een belangrijke rol weggelegd voor het voorkomen van 

juridisch dubbele belasting.” 10 

 

Het OESO-Modelverdrag, dat ontwikkeld is als basis voor verdragen tussen verschillende landen, is 

het belangrijkste modelverdrag ter voorkoming van dubbele belasting. Dit verdrag, opgesteld door de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO11) in 1963, geldt in beginsel 

als aanbeveling. Dit betekent dat alle landen in principe vrij zijn om te bepalen of zij de bepalingen uit 

het verdrag overnemen of niet. Nederland sluit in belangrijke mate aan bij het OESO-Modelverdrag.12 

En de verdragen die Nederland met andere landen gesloten heeft zijn grotendeels gebaseerd op het 

OESO-Modelverdrag. Dit geldt overigens ook voor de andere Europese landen, Italië, Spanje en het 

Verenigd Koninkrijk, die later in mijn scriptie aan bod zullen komen.  

 

2.1. Het sportersartikel 

Het OESO-Modelverdrag kent voor de verschillende bronnen van inkomsten afzonderlijke 

toewijzingsbepalingen. In deze artikelen wordt er bepaald welk land heffingsbevoegd is over de 

bepaalde inkomstenbron. In het eerste OESO-Modelverdrag, dat dateert uit 1963, werd direct een 

afzonderlijke toewijzingsbepaling opgenomen voor inkomens van sporters en artiesten. Deze bepaling, 

ook wel het ‘sportersartikel’ genoemd, heeft ten doel om de inkomsten van sporters en artiesten te 

belasten in het land van hun optreden. Artikel 17 van het OESO-Modelverdrag luidt als volgt: 

 

“Article 17 

Artistes and Sportsmen  

1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 15, income derived by a resident 

of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or 

television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such 

exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State. 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a 

sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to 

another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 15, be 

taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are 

                                                           
9 De belastingheffing in de Verenigde Staten is gebaseerd op het nationaliteitsbeginsel.  
10 P. Kavelaars, Voorkoming van dubbele belasting, Deventer: FED 2002, pag. 14. 
11 In het Engels: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).  
12 Zie: Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, p. 22.  
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exercised.”13  

 

De reden voor deze afzonderlijke toewijzingsbepaling voor internationale sporters en artiesten kan 

gevonden worden in het feit dat internationale sporters en artiesten veel inkomsten uit verschillende 

landen genereren. Daar komt nog eens bij dat zij vaak ook in verschillende landen wonen en/of 

verblijven, waardoor de belastingheffing van sporters en artiesten als lastig kan worden ervaren. In 

1987 bracht de OESO een rapport14 uit, waaruit bleek dat deze aparte behandeling voornamelijk 

gestoeld was op wantrouwen. Uit dit rapport bleek dat sporters veelal probeerden de belasting te 

omzeilen door vennootschapsstructuren met belastingparadijzen op te zetten. Tegenwoordig wordt dit 

dan ook als de voornaamste reden gezien dat er voor sporters en artiesten een aparte 

toewijzingsbepaling is geformuleerd in art. 17 van het OESO-Modelverdrag.  

Het tweede lid van art. 17, dat in 1977 is toegevoegd, heeft ten doel dat ook de betalingen aan derden 

in verband met het betreffende optreden onder de toewijzingsbepaling van het sportersartikel komen te 

vallen.  

 

“Hiermee werd een andere ontwijktruc van sommige topartiesten en -sporters tegengegaan, namelijk 

de gages van optredens met een (persoonlijke) vennootschap in een belastingparadijs ontvangen en 

vervolgens daar een klein salaris uit betalen, waarover in het bronland belasting moest worden 

betaald. Art. 17, tweede lid, ging tegen dat met deze ‘Rent-A-Star’ -constructie het overschot in de 

(persoonlijke) vennootschap niet of nauwelijks werd belast.”15 

 

Inkomsten van sporters zullen in beginsel vallen onder de toewijzingsbepaling van art. 17 uit het 

OESO-Modelverdrag. Het sportersartikel vereist, in afwijking van art. 7 van het OESO-Modelverdrag, 

geen vaste inrichting in het land van het optreden. Artikel 7 behandelt de ondernemingswinst. In 

beginsel wordt deze winst belast in het land waar de ondernemer woont, tenzij de onderneming een 

vaste inrichting in een ander land heeft. De winst die toe te rekenen is aan deze vaste inrichting wordt 

dan belast in het land waar de vaste inrichting is gelegen.16 

Artikel 15 van het OESO-Modelverdrag behandelt de inkomsten uit dienstbetrekking. Deze inkomsten 

worden over het algemeen belast in de woonstaat van degene die de inkomsten ontvangt. Indien de 

dienstbetrekking (langdurig) in een ander land wordt uitgevoerd dan mag dat andere land, de 

bronstaat, belasting heffen. Indien deze uitzending slechts van korte duur is gaat de uitzondering niet 

op. 17 Artikel 17, het sportersartikel, wijkt hier in zoverre van af dat ook korte verblijven (optredens) in 

het buitenland toch daar worden belast waar het optreden plaatsvindt. 

 

Zoals reeds in de inleiding aangegeven zal ik mij in deze scriptie beperken tot profvoetballers. Dit 

betekent dat ik (individuele) sporters, zoals tennissers en golfers, buiten beschouwing laat en ik mij toe 

zal spitsen op een echte teamsport, te weten voetbal. De relatie tussen de profvoetballer en zijn 

voetbalclub zal veelal worden vastgelegd in een arbeidscontract, waardoor er tussen hen sprake is van 

een dienstbetrekking. De voetballer is in dienst bij de voetbalclub, vertoont zijn kwaliteiten op het 

veld, en in ruil daarvoor krijgt hij een bepaald salaris van de voetbalclub uitbetaald. Wat dat betreft 

                                                           
13 Artikel 17 van het OESO-Modelverdrag. Artikel 17 en het commentaar daarbij zijn recent aangepast, 
waardoor er een aantal (taalkundige) wijzigingen in artikel 17 zullen worden opgenomen. Zie hiervoor: ‘The 
2014 update of the OECD Model Tax Convention’, 15 juli 2014, p. 7.  
14 ‘Taxation of Entertainers, Artistes and Sportsmen’, Issues in International Taxation, nr. 2, OECD Paris 1987. 
15 D. Molenaar, ‘Nederland wil geen art. 17 (artiesten en sporters) meer in zijn belastingverdragen’, WFR 2011, 
6904, pag. 583. 
16 Artikel 7, eerste lid van het OESO-Modelverdrag. 
17 Artikel 15, tweede lid van het OESO-Modelverdrag.  
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kan geoordeeld worden dat de inkomsten die de voetballer hiermee genereert onder artikel 15 van het 

OESO-Modelverdrag zouden moeten vallen. Artikel 17 is echter een lex specialis. Dit betekent dat dit 

artikel in principe voor gaat op artikel 15, de lex generalis. Er moet dus allereerst beoordeeld worden 

of het inkomen onder artikel 17 van het OESO-Modelverdrag kan worden aangemerkt. Pas als dit niet 

mogelijk blijkt valt men terug op de algemene bepaling uit artikel 15.  

 

2.2. Reikwijdte van het sportersartikel 

Nu duidelijk is dat er een specifiek sportersartikel bestaat in het OESO-Modelverdrag rijst ook de 

vraag of alle inkomsten van de sporter onder dit artikel kunnen worden geschaard. In deze paragraaf 

zal ik de reikwijdte van het sportersartikel behandelen en onderzoeken welke inkomsten er allemaal 

onder dit artikel kunnen worden aangemerkt. 

 

2.2.1. Inkomsten uit sportieve prestaties 

Zoals uit de tekst van artikel 17 blijkt gaat het om inkomsten die sporters verdienen door middel van 

een optreden, oftewel een wedstrijd, in het buitenland. De Hoge Raad heeft, in een drietal zaken18, 

geoordeeld dat het basissalaris van een internationaal actieve sporter onder artikel 17 van het OESO-

Modelverdrag kan worden aangemerkt. Dit betekent dat niet alleen de in het buitenland ontvangen 

bedragen in het buitenland mogen worden belast, maar tevens het aandeel in het salaris van de 

voetballer, dat betrekking heeft op zijn werkzaamheden in het buitenland. “De Hoge Raad brengt 

hierop een nuancering aan door te overwegen dat het basissalaris alleen als inkomen in de zin van art. 

17 kan worden beschouwd indien de sporter zich in de arbeidsovereenkomst verplicht heeft tot het 

deelnemen aan wedstrijden buiten de woonstaat.”19 Veelal zullen dergelijke afspraken wel in het 

arbeidscontract overeengekomen zijn, waardoor ook het salaris dat een speler van een voetbalclub 

ontvangt voor een wedstrijd in het buitenland onder het sportersartikel zal vallen.  

Onder het sportersartikel vallen als het ware de inkomsten van de sporter die causaal zijn toe te 

rekenen aan zijn sportieve prestaties.20 Maar welke inkomsten vallen causaal toe te rekenen aan de 

sportieve prestaties van een voetballer? Het gaat hierbij in feite om de vraag welke inkomsten kunnen 

worden aangemerkt als: 

 

“Income derived by athletes, from their personal activities as such.”21 

 

In het commentaar bij artikel 17 van het OESO-Modelverdrag heeft de OESO geprobeerd weer te 

geven welke inkomsten onder het sportersartikel vallen. Echter is in de loop der tijd gebleken dat dit 

commentaar niet op alle punten even duidelijk is geformuleerd. Om die reden heeft de OESO een 

aantal jaren geleden een ‘discussion draft’22 gepubliceerd met enkele aanbevelingen om artikel 17 en 

het commentaar daarbij enigszins aan te passen. Zo stelt de OESO onder meer voor om extra 

paragrafen op te nemen in het commentaar waarin specifiek wordt vermeld wat er onder het begrip 

‘sportsman’ en onder het begrip ‘personal activities’ moet worden aangemerkt. Het zijn namelijk niet 

alleen de inkomsten die voortvloeien uit wedstrijden in het buitenland die onder artikel 17 vallen. De 

                                                           
18 Hoge Raad, 9 februari 2007, BNB 2007/142-144. 
19 F.P.G. Pötgens, ‘Het basissalaris van een sporter is toerekenbaar aan de in de performancestaat uitgeoefende 
werkzaamheden’, MBB 2007/06. 
20 P. Kavelaars, Voorkoming van dubbele belasting, Deventer: FED 2002, pag. 194. 
21 Artikel 17, eerste lid van het OESO-Modelverdrag.  
22 OECD, ‘Discussion Draft on the application of Article 17 (Artistes and Sportsmen) of the OECD Model Tax 
Convention’, TPA Centre for Tax Policy and Administration, 23 April 2010 to 31 July 2010. 
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OESO is van mening dat ook inkomsten uit trainingen of voorbereidingen voor wedstrijden onder het 

sportersartikel kunnen worden aangemerkt.23 

Op basis van deze aanbevelingen heeft de Raad van de OESO vrij recent, te weten 15 juli van dit jaar, 

diverse aanpassingen in artikel 17 en het commentaar daarbij verwerkt.24 Het nieuwe artikel 17 luidt in 

het vervolg: 

 

“Article 17 

Entertainers and Sportspersons  

1. Notwithstanding the provisions of Article 15, income derived by a resident 

of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or 

television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident’s personal activities 

as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State. 

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a 

Sportsperson acting as such accrues not to the entertainer or sportsperson but to 

another person, that income may, notwithstanding the provisions of Article 7, be 

taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are 

exercised.”25 

 

2.2.2. Sponsorbijdragen en imagerechtenvergoedingen 

Ook het commentaar bij artikel 17 is aangescherpt waardoor meer duidelijkheid is ontstaan over de 

vraag welke inkomensposten onder het sportersartikel kunnen worden geschaard. Zo heeft de OESO 

zich onder meer uitgelaten over de vraag of sponsorbijdragen en bijvoorbeeld vergoedingen voor 

imagerechten onder artikel 17 kunnen worden geschaard.  

 

“Article 17 will apply to advertising or sponsorship income, etc. which has a close connection with a 

performance in a given State (e.g. payments made to a tennis player for wearing a sponsor’s logo, 

trade mark or trade name on his shirt during a match).”26 

 

Indien er sprake is van inkomsten die een causaal verband vertonen met de inkomsten die de sporter 

verdient door middel van zijn sportprestatie vallen deze inkomsten eveneens onder artikel 17. In 

Nederland heeft de Hoge Raad ook een dergelijk oordeel geveld. De HR oordeelde in een arrest27 dat 

de inkomsten die een rechtstreeks verband hebben met de sportprestatie onder artikel 17 kunnen 

worden aangemerkt. In deze zaak ging het om de vraag of sponsorbijdragen een afdoende relatie 

hadden met bepaalde wedstrijden die in het buitenland werden gespeeld, waardoor deze inkomsten 

eveneens onder het sportersartikel konden worden aangemerkt. Het ging in deze zaak om het 

Nederlandse voetbalelftal dat actief was op het Europees Kampioenschap. Er was een pot met 

sponsorgeld gevormd die, op basis van de resultaten, bestemd was voor de KNVB en de betreffende 

spelers. De HR was van mening dat deze sponsorbijdragen een dusdanige relatie hadden met de 

gespeelde wedstrijden. Kortom, er was sprake van een rechtstreeks verband en deze bijdragen konden 

eveneens onder artikel 17 van het OESO-Modelverdrag worden geschaard.  

 

                                                           
23 OECD, ‘Discussion Draft on the application of Article 17 (Artistes and Sportsmen) of the OECD Model Tax 
Convention’, TPA Centre for Tax Policy and Administration, 23 April 2010 to 31 July 2010, p. 5. 
24 OECD, ‘The 2014 update to the OECD Model Tax Convention’, 15 juli 2014. 
25 OECD, ‘The 2014 update to the OECD Model Tax Convention’, 15 juli 2014, p. 7. 
26 OECD, ‘The 2014 update to the OECD Model Tax Convention’, 15 juli 2014, p. 29/30.   
27 Hoge Raad, 11 februari 1998, BNB 1998/118.  
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“In general, other Articles would apply whenever there is no close connection between the income and 

the performance of activities in the country concerned. Such a close connection will generally be 

found to exist where it cannot reasonably be considered that the income would have been derived in 

the absence of the performance of these activities.”28  

 

Indien een individuele voetballer, bijvoorbeeld Robin van Persie, zijn imagerechten onderbrengt in een 

belastingparadijsvennootschap en vervolgens diverse inkomsten genereert doordat deze vennootschap 

namens hem contracten afsluit met ketens als Gilette of Dr. Dre kan het zo zijn dat het rechtstreekse 

verband ontbreekt. In een dergelijk geval zal het betreffende bedrijf, bijvoorbeeld Gilette, gebruik 

maken van het image van Robin van Persie om op die manier producten onder de aandacht van het 

publiek te brengen. 

 

“Where such uses of the entertainer’s or sportsperson’s image rights are not closely connected to the 

entertainer’s or sportsperson’s performance in a given State, the relevant payments would generally 

not be covered by Article 17.”29  

 

Indien Robin van Persie inkomsten genereert door mee te spelen in een reclamespotje van Gilette 

zullen deze inkomsten hoogstwaarschijnlijk niet onder artikel 17 van het OESO-Modelverdrag worden 

geschaard. Het causale verband tussen deze inkomsten en de sportprestaties van Robin van Persie zal 

dan namelijk ontbreken. In het contract tussen beide zal overeengekomen zijn dat Robin van Persie 

een bepaalde vergoeding ontvangt voor zijn optreden in het reclamespotje. Deze inkomsten vertonen 

verder geen verband met de sportprestaties die hij verricht voor zijn voetbalclub. Dit betekent dat deze 

inkomsten onder één van de andere toewijzingsbepalingen30 uit het OESO-Modelverdrag moeten 

worden aangemerkt.  

 

Tegenwoordig komt het echter steeds vaker voor, zoals ook later nog aan bod zal komen, dat 

voetbalclubs de imagerechten van hun spelers in beheer hebben. De voetbalclub is dan degene die de 

imagerechten exploiteert en er mede voor zorgt dat daarmee hoge vergoedingen worden 

binnengehaald. Het is echter ook de voetbalclub die het salaris uitbetaalt aan zijn spelers en daardoor 

ontstaat er soms onduidelijkheid over de vraag welk deel van het salaris kan worden aangemerkt als 

arbeidssalaris en welk deel er als imagerechtenvergoeding fungeert. De OESO heeft dit inmiddels ook 

verwerkt in het commentaar bij artikel 17:  

 

“There are cases, however, where payments made to an entertainer or sportsperson who is a resident 

of a Contracting State, or to another person, for the use of, or right to use, that entertainer’s or 

sportsperson’s image rights constitute in substance remuneration for activities of the entertainer or 

sportsperson that are covered by Article 17 and that take place in the other Contracting State. In such 

cases, the provisions of paragraph 1 or 2, depending on the circumstances, will be applicable.”31 

 

Indien er sprake is van een relatie tussen het arbeidssalaris en de imagerechtenvergoeding zullen beide 

inkomstenposten onder artikel 17 van het OESO-Modelverdrag kunnen worden geschaard. In 

dergelijke gevallen is er namelijk sprake van een rechtstreeks verband, waardoor eveneens de 

imagerechtenvergoedingen onder het sportersartikel zullen vallen. 

                                                           
28 OECD, ‘The 2014 update to the OECD Model Tax Convention’, 15 juli 2014, p. 29. 
29 OECD, ‘The 2014 update to the OECD Model Tax Convention’, 15 juli 2014, p. 32. 
30 Bijvoorbeeld artikel 7 of artikel 15 van het OESO-Modelverdrag.  
31 OECD, ‘The 2014 update to the OECD Model Tax Convention’, 15 juli 2014, p. 32.  
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2.2.3. Hoedanigheid van sportbeoefenaar 

Zoals in dit hoofdstuk reeds vermeld, zal ik mij met de vraag hoe de vergoeding voor imagerechten in 

de verschillende Europese landen fiscaal gezien behandeld wordt voornamelijk toespitsen op de 

individuele imagerechten, die voetballers zelf onderbrengen bij een belastingparadijsvennootschap. Uit 

het voorgaande kan geconcludeerd worden dat deze vergoedingen in principe niet onder de reikwijdte 

van artikel 17 van het OESO-Modelverdrag vallen. “Voorwaarde is namelijk dat de opbrengsten ‘als 

zodanig’ – derhalve in de hoedanigheid van sportbeoefenaar – worden ontvangen.”32 Bij een 

profvoetballer zal dit niet altijd het geval zijn, aangezien zij vaak genoeg voorbij komen in 

commercials voor bijvoorbeeld shampoos of scheermesjes. Er is dan geen sprake van een causaal 

verband tussen deze inkomsten en de sportieve prestaties van de speler en er wordt niet voldaan aan 

het vereiste dat de opbrengsten in de hoedanigheid van sportbeoefenaar worden ontvangen. Artikel 17 

van het OESO-Modelverdrag ziet dus niet op deze vergoedingen die een voetballer ontvangt door 

middel van zijn image.  

 

2.3. Competities van de UEFA 

De UEFA hanteert met betrekking tot haar competities een ander belastingsysteem, dat niet gebaseerd 

is op het sportersartikel uit het OESO-Modelverdrag. Dit systeem houdt in dat beide competities die 

gereguleerd worden door de UEFA, te weten de Champions League en de Europa League, worden 

uitgesloten van de heffing onder artikel 17.  

 

“In the elimination phase of both the Champions League and Europa League, every club keeps its own 

box office earnings from home matches and does not pay anything to the visiting foreign clubs.”33 

 

Bij beide competities worden de diverse Europese voetbalteams, op basis van hun prestaties in het 

voorgaande seizoen, ingedeeld in verschillende groepen. In deze groepsfase spelen alle teams uit de 

groep twee keer tegen elkaar, te weten één thuiswedstrijd en één uitwedstrijd. Kort weergegeven houdt 

het systeem in dat het uitspelende team geen inkomsten genereert, waardoor er ook geen buitenlands 

belastbaar inkomen ontstaat waar artikel 17 van het OESO-Modelverdrag op van toepassing zou 

kunnen zijn. Aangezien ditzelfde team later in de cyclus eveneens een thuiswedstrijd zal spelen tegen 

hetzelfde team kan dit als een eerlijk systeem worden aangemerkt. Met dit systeem genieten beide 

teams namelijk de totale inkomsten van één van de twee wedstrijden. 

 

Tijdens de finales, die in beide competities worden gespeeld, geldt er echter een ander regime. Dit 

vanwege het feit dat de finales van de Champions League en de Europa League altijd in een land 

gehouden worden dat verder geen relatie heeft met de clubs die meespelen in die finale. Stel dat 

Manchester United en Real Madrid tegenover elkaar staan in de finale van de Champions League, dan 

zal deze wedstrijd bijvoorbeeld gehouden kunnen worden in het stadion van FC Porto in Portugal of 

het stadion van Bayern Munchen in Duitsland.  

 

“The box office earnings from these finals are shared by the two clubs and UEFA, which means that 

the country of the final can levy a withholding tax if the finalists are non-resident.”34 

 

                                                           
32 P. Kavelaars, Voorkoming van dubbele belasting, Deventer: FED 2002, pag. 194. 
33 D. Molenaar, ‘The Netherlands: Tax planning for incoming team sports players’, GSL&TR 2013/1. p. 36. 
34 D. Molenaar, ‘The Netherlands: Tax planning for incoming team sports players’, GSL&TR 2013/1, p. 36. 
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In de praktijk komt het er bij deze wedstrijden meestal op neer dat de inkomsten verdeeld worden 

tussen de beide teams en de UEFA. Het land waar de finale gespeeld wordt zal over het algemeen geen 

bronbelasting heffen. In sommige gevallen kiest de UEFA de landen waar de finales gespeeld worden 

daar ook op uit en in andere gevallen zal de UEFA het betreffende land opleggen om geen 

bronbelasting te heffen.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 D. Molenaar, ‘The Netherlands: Tax planning for incoming team sports players’, GSL&TR 2013/1, p. 36. 
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3. De toekomst van artikel 17 in Nederlandse verdragen 

 

De toekomst van het sportersartikel in Nederlandse verdragen is sinds enkele jaren niet meer zo zeker. 

Nadat Nederland in 2007 al eenzijdig de heffing over inkomsten van buitenlandse sporters en artiesten 

had vrijgesteld36 is zij nu eveneens voornemens om in nieuwe belastingverdragen helemaal geen 

artikel 17 voor sporters en artiesten meer op te nemen37.  

 

3.1. Eenzijdige vrijstelling voor buitenlandse sporters  

In beginsel zijn buitenlandse sporters in Nederland wel aan belastingheffing onderhevig. Nederland 

heft namelijk belasting van niet-inwoners indien en voor zover zij Nederlands inkomen genieten.38 Dit 

betekent eveneens dat niet-inwoners in Nederland belasting verschuldigd zijn indien zij belastbaar 

loon hebben genoten voor het verrichten van arbeid in Nederland.39 Voor buitenlandse sporters en 

artiesten uit landen waar Nederland een belastingverdrag mee heeft gesloten kent Nederland echter al 

sinds 2007 een ander regime.  

 

“Voor de toepassing van het tweede lid, onderdeel b, wordt onder het in Nederland verrichten of 

hebben verricht van arbeid niet begrepen het verrichten of hebben verricht van arbeid als zodanig 

door een artiest of sportbeoefenaar die inwoner is van een verdragsland en niet in dienstbetrekking 

staat tot een inhoudingsplichtige in de zin van de Wet op de Loonbelasting 1964.” 40 

 

Door deze regeling worden de inkomsten van buitenlandse sporters vrijgesteld van Nederlandse 

bronheffing. Een gevolg hiervan is dat er gevallen van dubbele vrijstelling kunnen ontstaan in de 

landen waarmee Nederland de vrijstellingsmethode hanteert. Dit zal tegenwoordig echter nauwelijks 

meer voorkomen, aangezien Nederland momenteel slechts met enkele landen41 de vrijstellingsmethode 

hanteert. Dit neemt niet weg dat Nederland voornemens is om met alle landen overeen te komen om 

de verrekeningsmethode toe te passen op artikel 17.42 

Een ander gevolg van deze eenzijdige vrijstelling is dat Nederland erg geliefd is bij buitenlandse 

sporters en artiesten.43 Voor hen kan een optreden in Nederland voordelig uitpakken, omdat zij in 

Nederland geen belasting verschuldigd zijn. Nederlandse sporters en artiesten profiteren daarentegen 

niet van deze eenzijdige regeling en worden wat dat betreft enigszins benadeeld ten opzichte van hun 

buitenlandse collega’s. 

 

3.2. Nederlandse sporters in het buitenland 

Zoals reeds is gebleken uit het voorgaande kent Nederland een gunstig belastingregime voor 

buitenlandse sporters en artiesten die in Nederland komen optreden. De Nederlandse sporter kan 

evenwel niet profiteren van dit regime en daar wil de Nederlandse overheid verandering in brengen. 

De Staatssecretaris van Financiën is van mening44 dat het sportersartikel beter afgeschaft kan worden. 

                                                           
36 Zie: artt. 5a en 5b van de Wet op de Loonbelasting 1964. 
37 Zie: Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011.  
38 Artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. 
39 Artikel 7.2, tweede lid, onder b van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. 
40 Artikel 7.2, derde lid van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. 
41 Anno 2014 kent Nederland de vrijstellingsmethode in de belastingverdragen met: Bosnië-Herzegovina, 
Bulgarije, Hongarije, Luxemburg, Marokko, Montenegro, Servië, Slowakije, Spanje, Thailand, Turkije en 
Venezuela. 
42 Zie: Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011.  
43 In een interview is mij gebleken dat buitenlandse sporters en artiesten graag optreden in Nederland wegens 
de eenzijdige vrijstelling die Nederland kent voor buitenlandse sporters en artiesten.  
44 Zie: Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011. 
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De reden hiervoor is gelegen in het feit dat men in de praktijk te veel problemen ervaart met artikel 17 

van het OESO-Modelverdrag. Het grootste probleem zit hem er in dat er diverse landen zijn die geen 

kostenaftrek toepassen. Het gevolg hiervan is dat sporters en artiesten die in dat land komen optreden 

belast zullen worden over hun bruto-inkomen, terwijl zij in hun woonland veelal belasting 

verschuldigd zullen zijn over hun netto-inkomen. Hierdoor zal de buitenlandse bronheffing niet in zijn 

geheel verrekend kunnen worden, waardoor er uiteindelijk gedeeltelijk dubbele belastingheffing 

ontstaat. Een ander probleem dat men in de praktijk ervaart zijn de hoge administratieve lasten en de 

rompslomp die erbij komen kijken om de juiste gegevens uit de betrokken landen te vergaren. Zowel 

voor de overheid als voor de belastingplichtige kan dit als een nadeel worden gezien.  

 

Het HvJ EG heeft inmiddels, in de arresten Arnoud Gerritse45 en Scorpio46, geoordeeld dat de niet-

aftrekbaarheid van kosten in strijd is met het vrije verkeer van diensten van het EG-verdrag. Het 

gevolg hiervan is dat de meeste landen nu wel kostenaftrek toestaan voor buitenlandse sporters en 

artiesten. Hierdoor neemt echter een ander probleem, te weten de administratieve lasten, weer toe.47 

Geconcludeerd kan worden dat Nederland nog steeds niet tevreden is. Voornamelijk vanwege het feit 

dat zij buitenlandse artiesten en sporters gunstig behandelt, maar dat andere landen dit niet terug doen 

bij de Nederlandse sporter/artiest.  

 

3.3. Afschaffing artikel 17 in Nederlandse verdragen 

Men denkt deze problemen te kunnen bestrijden door in de toekomst geen artikel 17 meer op te nemen 

in nieuwe Nederlandse verdragen. “Daarvoor in de plaats wil Nederland gaan aansluiten bij de 

normale regels voor inkomsten uit onderneming (art. 7) of uit dienstverband (art. 15).”48 Zoals reeds 

aangegeven belast artikel 7 van het OESO-Modelverdrag de ondernemingswinst. Deze winst wordt 

over het algemeen belast in het woonland van de ondernemer, tenzij de onderneming wordt gedreven 

door middel van een vaste inrichting in een ander land. De inkomsten die zijn toe te rekenen aan de 

vaste inrichting worden belast in het land waar de vaste inrichting is gelegen.49  

Artikel 15 van het OESO-Modelverdrag belast de inkomsten uit dienstbetrekking. Deze inkomsten 

worden belast in de woonstaat van degene die de inkomsten ontvangt. Indien de dienstbetrekking 

echter (langdurig) in een ander land wordt uitgevoerd mag dat andere land, de bronstaat, belasting 

heffen. Maar indien de uitzending van korte duur is gaat deze uitzondering niet op. Bovendien is het 

hierbij van belang dat de werkgever, die het loon aan de werknemer betaalt, geen inwoner is van de 

werkstaat.50 

 

“Dat betekent dat over optredens met een incidenteel karakter of van korte duur door de woonstaat 

mag worden geheven.”51 

 

Indien artikel 17 in Nederlandse verdragen wordt afgeschaft betekent dat onder meer dat voetballers 

die voor één wedstrijd in het buitenland actief zijn over de inkomsten die zij met deze wedstrijd 

genereren gewoon belast zullen worden in hun woonland. Hierdoor zullen er minder administratieve 

                                                           
45 HvJ EG, 12 juni 2003, zaak C-234/01 (Gerritse), V-N 2003/32.6. 
46 HvJ EG, 3 oktober 2006, zaak C-290/04 (Scorpio), V-N 2006/54.13. 
47 D. Molenaar, ‘Nederland wil geen art. 17 (artiesten en sporters) meer in zijn belastingverdragen’, WFR 2011, 
6904, p. 585. 
48 D. Molenaar, ‘Nederland wil geen art. 17 (artiesten en sporters) meer in zijn belastingverdragen’, WFR 2011, 
6904, p. 582. 
49 Artikel 7, eerste lid van het OESO-Modelverdrag.  
50 Artikel 15, tweede lid van het OESO-Modelverdrag. 
51 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, p. 59. 
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lasten ontstaan. Bovendien zal er door deze regeling geen dubbele belastingheffing meer plaatsvinden, 

omdat het bronland immers niet bevoegd is om te heffen. 

 

Met het streven om artikel 17 niet meer op te nemen in nieuwe belastingverdragen kan Nederland 

worden aangemerkt als een zeer vooruitstrevend land. Uit de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid blijkt dan 

ook dat de Staatssecretaris zich ervan bewust is dat dit streven, op de korte termijn, wellicht nog niet 

haalbaar is. Dit is dan ook de reden dat er ook naar andere oplossingen wordt gezocht. Zo streeft 

Nederland er naar, in de gevallen dat toch artikel 17 zal worden toegepast, dat deze heffing plaats zal 

vinden over het netto-inkomen.52 Daardoor zal er geen dubbele belastingheffing ontstaan, omdat er 

alsnog een gehele verrekening kan plaatsvinden indien het woonland een belastingheffing over het 

netto-inkomen hanteert. Tot slot geeft de Staatssecretaris aan dat er alsnog onderhandeld gaat worden 

met landen waar op basis van het verdrag de vrijstellingsmethode geldt. Het doel is namelijk om met 

alle verdragslanden overeen te komen dat, ten aanzien van artikel 17, de verrekeningsmethode wordt 

toegepast.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, p. 59. 
53 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011, p. 59. 
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4. Inkomsten van profvoetballers 

 

Profvoetballers verdienen tegenwoordig enorm veel geld, en dit niet meer alleen door het tonen van 

hun voetbalkunsten op het veld. De meeste voetballers sluiten contracten met sponsoren en verdienen 

op die manier veel geld, alleen al door het dragen van sportschoenen van een bepaald merk. Het is dan 

ook niet gek dat de inkomsten van een voetballer tegenwoordig worden verdeeld in diverse bronnen. 

Dit geldt uiteraard ook voor de inkomsten van andere sporters. Hierbij is het noodzakelijk om op te 

merken dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen de inkomsten van individuele sporters en de 

inkomsten van sporters die een teamsport beoefenen. Individuele sporters, zoals tennissers en golfers, 

zullen veelal meedoen aan toernooien en wedstrijden als opdrachtnemers, terwijl voetballers op basis 

van een arbeidscontract in dienst zullen zijn van hun voetbalclub. Zoals reeds eerder aangegeven zal ik 

mij in deze scriptie beperken tot voetballers. De verschillende inkomsten van individuele sporters laat 

ik hier buiten beschouwing.  

 

4.1. Verschillende inkomstenposten van profvoetballers  

De voetballer komt een arbeidscontract overeen met zijn voetbalclub. De voetbalclub, zijn werkgever, 

zal hem vervolgens een bepaald salaris uitbetalen voor zijn voetbalprestaties. Daarnaast heeft de 

voetballer hoogstwaarschijnlijk ook nog andere inkomsten, waardoor het volgende onderscheid 

gemaakt kan worden: 

 

“De vergoeding voor een sporter kan worden gesplitst in een vergoeding voor zijn sportieve prestaties 

en een vergoeding voor zijn beeltenis (oftewel zijn image).”54  

 

Het salaris dat de voetballer krijgt uitbetaald van zijn werkgever kan worden aangemerkt als de 

vergoeding voor zijn sportieve prestaties en vormt loon uit dienstbetrekking waarover de voetballer 

inkomstenbelasting verschuldigd is tegen het progressieve tarief uit box 1.55  

Mijns inziens kan de vergoeding die de sporter ontvangt voor zijn beeltenis als het ware worden 

gesplitst in twee subcategorieën, te weten het geld dat afkomstig is van de clubsponsor (de 

hoofdsponsor van de voetbalclub) en het geld dat afkomstig is van een afzonderlijke, individuele 

sponsor van de speler.  

 

In de voetbalwereld kan er dan een onderscheid worden gemaakt tussen drie soorten inkomsten: 

1) Het salaris dat de speler ontvangt van zijn voetbalclub op basis van het arbeidscontract; 

2) Het geld dat afkomstig is van de clubsponsor, oftewel de hoofdsponsor van de club; en 

3) Het geld dat afkomstig is van een afzonderlijke, individuele sponsor van de speler. 

 

4.2. Vergoeding voor imagerechten 

De inkomsten die voortvloeien uit de eerste twee posten zullen over het algemeen door de voetbalclub 

aan de speler worden overgemaakt. De hoofdsponsor van de club gaat immers een contract aan met de 

voetbalclub en niet met spelers afzonderlijk. Eventuele betalingen van de clubsponsor aan de spelers 

geschieden dan ook door tussenkomst van de club. Het gevolg hiervan is dat beide posten aangemerkt 

zullen worden als loon uit dienstbetrekking, waarover de voetballer inkomstenbelasting verschuldigd 

is tegen het progressieve tarief uit box 1.56 

                                                           
54 P. Asjes, A. Bisseling en W. Nieuwenhuizen (red.), Sport en fiscus, Deventer: Kluwer 2009, p. 18. 
55 Artikel 2.10, eerste lid van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001.  
56 Artikel 2.10, eerste lid van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. 
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De derde post, het geld dat afkomstig is van een afzonderlijke, individuele sponsor van de speler kan 

in beginsel worden aangemerkt als vergoeding voor imagerechten. Bij de vergelijking tussen de 

verschillende Europese landen in de volgende hoofdstukken zal ik mij beperken tot deze bron van 

inkomsten. Deze bron van inkomsten vormt tegenwoordig namelijk één van de grootste 

inkomstenposten van voetballers. Grote ketens, als Adidas en Nike, leggen flinke bedragen neer om 

populaire spelers als Lionel Messi, Christiano Ronaldo en Neymar aan zich te binden. Maar ook 

andere bekende merken en winkels, zoals bijvoorbeeld Gilette of de Nederlandse keten Albert Heijn, 

hebben al jaren geleden de populariteit van voetballers ontdekt. Over de inkomsten die voetballers 

hiermee verdienen moeten zij echter wel gewoon belasting betalen, waardoor er in verhouding een 

stuk minder overblijft na de belastingheffing. Zie voor de betreffende regels de volgende hoofdstukken 

waar de fiscale behandeling van imagerechtenvergoedingen aan bod komt.57 

 

4.3.  Imagerechtenstructuren  

Sinds het begin van de jaren negentig58 hebben topsporters daar een fiscaal lucratieve oplossing voor 

gevonden. Zij kozen er destijds voor om een vennootschap op te richten of op te laten richten in fiscaal 

lucratieve landen als Guernsey, Jersey of bijvoorbeeld de Kaaiman-eilanden. Vervolgens kwam de 

sporter met de vennootschap in het betreffende belastingparadijs overeen dat zijn image in 

(sub)licentie gegeven mocht worden aan een club of een sponsor.59 Via deze structuur kunnen 

voetballers enorm veel geld ontvangen zonder dat zij daarover belasting hoeven af te dragen. De 

betreffende club of sponsor is dan namelijk geen loon- of inkomstenbelasting over de vergoeding voor 

imagerechten verschuldigd in eigen land, en de verkrijgende vennootschap betaalt vrijwel geen 

belasting over de vergoeding die binnenstroomt. Het spreekt voor zich dat de belastingdienst hier niet 

blij mee is en zij probeert dan ook allerlei maatregelen te treffen om dergelijke constructies tegen te 

gaan. In feite komt het er namelijk op neer dat het betreffende lichaam, dat bijvoorbeeld in Jersey is 

gelegen, geen toegevoegde waarde heeft. Het woonland van de voetbalspeler zal dan ook door een 

dergelijke structuur heen proberen te kijken om ervoor te zorgen dat dit soort structuren bestreden 

worden en een dergelijk misbruik van het recht in de toekomst achterwege zal blijven.  

 

Er zijn twee verschillende manieren te onderkennen waarop dergelijke imagerechtenstructuren 

aangegaan kunnen worden. Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat spelers, naast hun 

arbeidscontract, ook een imagerechtencontract overeenkomen met hun voetbalclub. Vervolgens neemt 

de betreffende voetbalclub de taak op zich om deze imagerechten onder te brengen in een 

belastingparadijsvennootschap, welke de rechten vervolgens zal exploiteren. Vergoedingen die de 

speler uiteindelijk verdient door middel van deze exploitatie zullen dan veelal via de voetbalclub 

lopen.  

Daarnaast zijn er ook nog steeds veel spelers die er voor kiezen om hun imagerechten zelf onder te 

brengen in een belastingparadijsvennootschap, welke deze rechten vervolgens zal exploiteren. Daarna 

sluiten zij bijvoorbeeld pas een arbeidscontract bij een bepaalde voetbalclub en de voetbalclub heeft 

op die manier niets te zeggen over het imagerechtencontract tussen de speler en de vennootschap in de 

tax haven. Gevolg hiervan is tevens dat de imagerechtenvergoeding geheel los zal staan van het 

salaris, dat immers door de voetbalclub aan de speler wordt betaald. 

 

                                                           
57 Zie hoofdstuk 5 (Nederland), hoofdstuk 6 (Verenigd Koninkrijk), hoofdstuk 7 (Italië) en hoofdstuk 8 (Spanje). 
58 In een interview is mij gebleken dat voetballers sinds het begin van de jaren negentig vennootschappen 
hebben opgericht in tax havens om op die manier de belastingheffing te omzeilen. 
59 P. Asjes, A. Bisseling & W. Nieuwenhuizen (red.), Sport en Fiscus, Deventer: Kluwer 2009, p. 18. 
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Voor het vervolg van deze scriptie is het noodzakelijk om dit onderscheid goed in het achterhoofd te 

houden. Aangezien het tegenwoordig steeds meer voorkomt dat voetballers het onderbrengen van hun 

imagerechten bij een belastingparadijsvennootschap over laten aan hun voetbalclub60 zal ik ook hier de 

nodige aandacht aan besteden. Maar met betrekking tot de fiscale behandeling van de vergoedingen 

voor imagerechten in de verschillende Europese landen zal ik mij voornamelijk toespitsen op de 

voetballer die zelf zijn imagerechten onderbrengt bij een belastingparadijsvennootschap. Dit dus 

zonder tussenkomst van de voetbalclub.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Zie bijvoorbeeld Spanje (hoofdstuk 8) waar ze het Florentino Model kennen.  
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5. Nederland 

 

Alvorens ik de fiscale behandeling van de vergoeding voor imagerechten in de verschillende Europese 

landen met elkaar kan vergelijken is het noodzakelijk om vast te stellen wat er precies onder 

imagerechten kan worden aangemerkt. Aangezien alle landen hier in hun nationale wetgeving 

verschillende definities voor kunnen hanteren zal ik dit ook afzonderlijk behandelen. In dit hoofdstuk 

staat Nederland centraal en zal ik eerst vaststellen wat er in Nederland onder imagerechten kan worden 

aangemerkt, alvorens ik tot de fiscale behandeling van imagerechtenvergoedingen in Nederland over 

zal gaan. 

 

5.1. Wat verstaat men in Nederland onder imagerechten?  

Nederland kent, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland waar ze het “Recht am eigenen Bild” 

kennen, niet zoiets als ‘imagerechten’ in haar nationale wetgeving.61 Daardoor is het niet direct 

eenvoudig om vast te stellen wat er in Nederland allemaal onder imagerechten kan worden 

aangemerkt. Nederland kent echter wel een enorme hoeveelheid aan jurisprudentie op dit gebied en 

geconcludeerd kan worden dat imagerechten als het ware persoonlijkheidsrechten zijn, oftewel rechten 

die eenieder toebehoren. Bij een voetballer zijn dat bijvoorbeeld het recht op een eigen naam, stem, 

afbeelding en prestatie.  

 

“Deze rechten zijn afgeleid van de artikelen 19, 20 en 21 van de Auteurswet en hoogstpersoonlijk: 

noch de sponsor, noch de sportvereniging of –bond kan deze rechten exploiteren zonder toestemming 

van de individuele sporter.” 62 

 

Ondanks het feit dat de Nederlandse wetgeving geen heldere definitie van dit begrip kent wordt het 

imagerecht wel beschermd in verscheidene wetten, te weten het Burgerlijk Wetboek63, de 

Auteurswet64 en tevens in het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom65. Vooral artikel 21 

uit de Auteurswet is van belang met betrekking tot de bescherming van imagerechten. Dit artikel ziet 

op een portret dat zonder toestemming van de geportretteerde wordt gemaakt en vervolgens openbaar 

wordt gemaakt. Artikel 21 van de Auteurswet luidt als volgt: 

 

“Artikel 21 

Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege 

den geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door 

dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zoover een redelijk 

belang van den geportretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen 

de openbaarmaking verzet.”66 

 

In beginsel wordt openbaarmaking van portretten op grond van dit artikel dus niet verboden. “De wet 

bepaalt immers dat de openbaarmaking zonder toestemming alleen dan niet geoorloofd is indien en 

                                                           
61 S. Hagen, ‘Sports Image Rights in The Netherlands’, The International Sports Law Journal 2011, 3-4, p. 116. 
62 R.C.J. Galle, Handboek voor bestuurders en managers van verenigingen, Den Haag: Elsevier bedrijfsinformatie 
2002, p. 313. 
63 Artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.  
64 Artikel 21 van de Auteurswet.  
65 Artikel 2.20, eerste lid, van het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom (indien een voetballer zijn 
image heeft geregistreerd als merk). 
66 Artikel 21 van de Auteurswet. 
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voor zover een redelijk belang van de geportretteerde zich daartegen verzet.” 67 De vraag die dan rijst 

is de volgende: wanneer heeft een profvoetballer een redelijk belang tegen openbaarmaking van zijn 

portret?  

 

5.1.1. Redelijk belang van de voetballer 

Indien een voetballer grote bekendheid en populariteit geniet zijn er veel bedrijven die mee willen 

varen op deze successen. Dit doen zij onder andere door afbeeldingen van de betreffende speler aan 

hun product te koppelen of de naam van de speler te gebruiken in commercials. Indien de voetballer 

geen toestemming heeft gegeven voor dit gebruik en hij een redelijk belang heeft, dan kan hij zich met 

succes beroepen op artikel 21 van de Auteurswet. Op die manier wordt het bedrijf verboden om 

gebruik te maken van het image van de betreffende speler. Aan de hand van jurisprudentie kan worden 

beoordeeld wanneer er sprake is van een redelijk belang.  

 

Het eerste arrest, dat hierbij van belang is, speelde zich af in het jaar 1960 en ging over de Nederlandse 

zangeres Teddy Scholten. In deze zaak68 werd het portret van de in die tijd zeer populaire 

Songfestival-winnares, Teddy Scholten, gebruikt in een reclamecampagne, zonder dat zij daar zelf 

toestemming voor had gegeven. Het Hof oordeelde in deze zaak dat de zangeres in een dergelijke 

positie verkeerde dat zij een vergoeding kon vragen aan derden die haar portret wilden gebruiken voor 

promotiedoeleinden. Derden zullen in een dergelijk geval alleen bereid zijn om een financiële 

vergoeding te betalen indien zij een exclusief recht op het image krijgen. Het Hof oordeelde dat dit 

ervoor zorgde dat de populaire zangeres een redelijk belang had, waardoor zij zich, met succes, kon 

verzetten tegen de publicatie van haar portret.  

 

Niet veel later, in 1965, volgde de eerste imagerechten-zaak die betrekking had op sporters. Het ging 

hier om de spelers en de coach van voetbalclub Feyenoord, die zich met succes hebben verzet tegen de 

productie en verkoop van speldjes met een beeltenis van hen erop.69 De producent stelde dat er op de 

speldjes geen portretten waren afgebeeld, maar dat het slechts ging om karikaturen en daarnaast 

beweerde de producent dat de spelers juist blij moesten zijn met deze reclame omdat dit immers hun 

populariteit vergrootte. De rechtbank oordeelde in deze zaak dat zowel de spelers als de coach al zo 

populair waren dat zij een redelijke vergoeding konden vragen in ruil voor hun toestemming om hun 

beeltenis te gebruiken. 

 

In 1979 ging de Hoge Raad nog een stapje verder door in het zogenaamde ’t Schaep met de Vijf 

Pooten-arrest70 te oordelen dat een financieel belang ook kwalificeert als een redelijk belang in de zin 

van artikel 21 van de Auteurswet. In deze zaak stelden zes artiesten, die acteerden in de tv-serie ’t 

Schaep met de Vijf Pooten, een actie tot schadevergoeding in tegen de VNU Business Group BV. 

Deze uitgeverij maakte namelijk, zonder toestemming van de acteurs, gebruik van kleurenfoto’s van 

hen om deze te publiceren in een boek dat geheel gewijd was aan de tv-serie. De Hoge Raad oordeelde 

in deze zaak als volgt: 

 

“Hoewel de wetgever bij de totstandkoming van de Auteurswet bij het gebruik van de woorden “een 

redelijk belang” in artikel 21 hoofdzakelijk gedacht moet hebben aan belangen van niet-financiële 

aard, kan, mede gezien de ontwikkeling in de maatschappelijke opvattingen dienaangaande, van een 

                                                           
67 Prof. mr. Heiko T. van Staveren, ‘Commerciële aspecten van de sport’, Ars Aequi, december 1996.  
68 Gerechtshof Den Haag, 13 april 1960, NJ 1961, 160 (Teddy Scholten). 
69 Rechtbank Den Haag, 7 december 1965, BIE 1966, nr. 66, p. 240.  
70 Hoge Raad, 19 januari 1979, NJ 1979, 383. 
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redelijk belang ook sprake zijn, wanneer de populariteit van geportretteerden, verworven in de 

uitoefening van hun beroep, van dien aard is, dat een commerciële exploitatie van die populariteit 

door enigerlei wijze van openbaarmaking van hun portretten mogelijk wordt. Het belang van 

geportretteerden om dan in de voordelen van zulke exploitatie mee te kunnen delen door de 

openbaarmaking van hun portretten voor commerciële doeleinden niet te hoeven toelaten zonder 

daarvoor een vergoeding te ontvangen, is een redelijk belang in de zin van artikel 21 Aw.”71 

 

“De Hoge Raad heeft geoordeeld dat deze artiesten een redelijk belang hebben dat zich verzet tegen 

publicatie zonder vergoeding, omdat deze artiesten een verzilverbare populariteit hebben.”72 Deze 

verzilverbare populariteit is hier gebaseerd op de populariteit die zij genoten in de uitoefening van hun 

beroep en die is van dien aard dat commerciële exploitatie daarvan mogelijk is.  

 

Vervolgens volgden ook de eerste individuele sporters die zich met succes op de ‘verzilverbare 

populariteit’ beriepen, zoals voetballer Ruud Krol73, marathonschaatser Yep Kramer74 en wielrenner 

Gerrie Knetemann75.  

In de eerste zaak, omtrent voetballer Ruud Krol, oordeelde de rechtbank dat de voetbalclub Ajax zich 

niet met succes kon beroepen op artikel 21 van de Auteurswet. “Onder de geportretteerde, in artikel 21 

van de Auteurswet bedoeld, valt slechts een natuurlijk persoon te verstaan (het ging in casu om een 

voetbalelftal).”76 De speler zelf, te weten Ruud Krol, kon zich dus wel met succes op artikel 21 van de 

Auteurswet beroepen. 

In de tweede zaak had het bedrijf Burnham een actiefoto van marathonschaatser Yep Kramer 

aangewend voor reclamedoeleinden, zonder dat de schaatser daar vooraf toestemming voor had 

gegeven. “De kantonrechter heeft in zijn uitspraak voor wat betreft de herkenbaarheid van Kramer niet 

alleen aansluiting gezocht bij het afgebeelde gelaat van Kramer, doch ook bij de karakteristieke 

houding waarin Kramer zich op de foto over het ijs pleegt te bewegen.”77 De rechter komt tot de 

conclusie dat Kramer een redelijk belang heeft en zich daardoor met succes kan verzetten tegen de 

openbaarmaking van de actiefoto.  

Wielrenner Gerrie Knetemann ontdekte zelf dat Hero op zijn flessen cassis voor reclamedoeleinden 

gebruik maakte van zijn image. Met de prijsactie ‘Win 3 tourdagen met ‘de Kneet’’ probeerde Hero de 

cassis aan te prijzen bij het publiek. “In dit geval legde de rechtbank voor een gedeelte de nadruk op 

het persoonlijkheidsrechtelijk belang bij het gebruik van zijn naam zonder zijn toestemming en op het 

feit dat de populariteit van Knetemann onbetwist vaststond.”78 

 

5.1.2. Verzilverbare populariteit van de voetballer 

Kort weergegeven komt het erop neer dat voetballers met een zogeheten verzilverbare populariteit zich 

kunnen verzetten tegen het commercieel gebruik van hun portret, omdat zij over een redelijk belang 

beschikken in de zin van artikel 21 van de Auteurswet.  

 

                                                           
71 Hoge Raad, 19 januari 1979, NJ 1979, 383. 
72 D.W.F. Verkade & H.J.A. Knijff, Imagerechten: recht op verzilvering van de populariteit van de (top)sporter, 
Haarlem: de Vrieseborch 1997, p. 25. 
73 Rechtbank Amsterdam, 16 januari 1980, NJ 1980, 481.  
74 Kantongerecht Harderwijk, 29 mei 1991, Praktijkgids 1991, nr. 3507. 
75 Rechtbank Amsterdam, 21 november 1991, rolnr. 90.2518. 
76 D.J. Hesemans, Auteursrecht deel 1, Deventer: Kluwer 2010, p. 353. 
77 D.W.F. Verkade & H.J.A. Knijff, Imagerechten: recht op verzilvering van de populariteit van de (top)sporter, 
Haarlem: De Vriesenborch 1997, p. 27. 
78 Prof. mr. Heiko T. van Staveren, ‘Commerciële aspecten van de sport’, Ars Aequi december 1996.  
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Van een ‘verzilverbare populariteit’ is sprake als er aan twee voorwaarden wordt voldaan: 

1) Er moet sprake zijn van een populariteit die is verworven in de uitoefening van een beroep; en 

2) Deze populariteit moet commercieel exploiteerbaar zijn. 

 

Profvoetballers zullen hun populariteit, in beginsel, verwerven door de uitoefening van een beroep, 

namelijk het zijn van voetbalspeler. Echter, er zijn genoeg voetballers die naast het zijn van 

profvoetballer nog andere bezigheden hebben, waarmee zij ook populariteit genieten. Dit betekent niet 

dat voetballers die ook andere werkzaamheden verrichten niet in aanmerking komen voor een beroep 

op de verzilverbare populariteit. Het Hof van Amsterdam heeft dit bepaald in een arrest omtrent 

Amateurbokser Vanderlijde79. In deze zaak ging het om een foto van amateurbokser Vanderlijde die 

gepubliceerd was in het blad Panorama, zonder dat hij daartoe toestemming had verleend. Deze bokser 

had een enorme populariteit verworven met het boksen en het Hof oordeelde dat het er hierbij niet toe 

deed of hij deze populariteit had verworven als professionele bokser of als een amateurbokser. Het feit 

was nou eenmaal dat hij enorm populair was en dat hij daarmee een populariteit had die commercieel 

exploiteerbaar was. 

Het Amsterdamse Hof heeft zich in een andere zaak bovendien nog uitgelaten over de omvang van de 

populariteit. In het Snowboarders-arrest80 oordeelde het Hof dat populariteit niet betekent dat de 

sporter wereldberoemd moet zijn en dat hij of zij algemene bekendheid geniet. Indien de snowboarder 

populariteit geniet in de snowboardwereld is dat voldoende om te spreken van populariteit die is 

verworven in de uitoefening van een beroep. 

 

Het feit dat een voetballer populariteit heeft genoten in de uitoefening van zijn beroep betekent niet 

direct dat er sprake is van een verzilverbare populariteit. Deze populariteit moet immers ook 

commercieel exploiteerbaar zijn, wil er worden voldaan aan beide vereisten. Commercieel 

exploiteerbare populariteit betekent als het ware dat anderen mee willen varen op de populariteit en 

successen van de betreffende voetballer. Indien een bedrijf veel geld kan verdienen door gebruik te 

maken van de populariteit van een voetballer, dan kan men stellen dat deze populariteit ook 

commercieel exploiteerbaar is. De populariteit van professionele voetballers zal bijna altijd 

commercieel exploiteerbaar zijn.  

 

“After all, these sportspersons have acquired popularity in the exercise of their profession (sport), and 

such popularity is commercially exploitable (i.e. they can cash in on their popularity). Hence, they 

have a legitimate interest in controlling the commercial use of their images.”81 

 

Kortom, profvoetballers genieten een verzilverbare populariteit, waardoor zij zich in beginsel kunnen 

verzetten tegen commercieel gebruik van hun imagerechten. Indien derden, zonder toestemming, 

gebruik maken van het image van een voetballer kan de voetballer diverse juridische stappen 

ondernemen. Aangezien dit het onderwerp van mijn scriptie te buiten gaat zal ik deze mogelijkheden 

verder achterwege laten.  

 

Nu duidelijk is wat er in Nederland onder ‘imagerechten’ kan worden verstaan en de nodige 

achtergrondinformatie omtrent dit onderwerp in Nederland is geschetst, kan beoordeeld worden of het 

voor voetballers in Nederland mogelijk is om (onbelast) een vergoeding voor hun imagerechten te 

ontvangen.  

                                                           
79 Gerechtshof Amsterdam, 27 mei 1993, NJ 1994, 658. 
80 Gerechtshof Amsterdam, 14 april 2009, IEF 7818. 
81 S. Hagen, ‘Sports Image Rights in The Netherlands’, The International Sports Law Journal 2011, 3-4, p. 119. 
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5.2.  Bijzonderheden in Nederland 

In Nederland kent men een actieve aanpak van imagerechtenstructuren. Vooral in de gevallen dat 

buitenlandse voetballers een arbeidscontract aangaan met een Nederlandse voetbalclub en dus in 

Nederland komen voetballen, treedt de belastingdienst op tegen mogelijke imagerechtenstructuren.82 

Dit vanwege het feit dat het vaak voorkomt dat voetballers een deel van hun salaris uitbetaald krijgen 

als vergoeding voor imagerechten, waardoor de belastingdienst uiteindelijk geld misloopt. In veel 

rechtszaken83 wint de belastingdienst tegenwoordig dan ook, omdat er wordt aangetoond dat de 

contracten die zijn afgesloten niet realistisch zijn en louter bedoeld zijn om belastingheffing te 

voorkomen. In deze zaken vertonen de imagerechtencontracten een zekere relatie met het 

arbeidscontract. In andere woorden: het komt er op neer dat in een dergelijk geval de voetbalclub zorg 

draagt voor de exploitatie van de imagerechten, bijvoorbeeld door deze onder te brengen bij een 

belastingparadijsvennootschap. De voetbalclub betaalt vervolgens zowel het salaris als de 

imagerechtenvergoeding aan de speler en de belastingdienst constateert dat er nogal eens gerommeld 

wordt met en tussen deze bedragen. 

Bovendien wordt de toegevoegde waarde van een belastingparadijsvennootschap ook wel eens 

betwist. Veelal zijn dergelijke vennootschappen louter opgericht met het oog om belastingheffing in 

Nederland te voorkomen. In dergelijke gevallen kan de Nederlandse belastingdienst door de structuur 

heen kijken. Dit betekent dat zij oordeelt dat de vennootschap, ondanks de feitelijke vestiging in een 

tax haven, aangemerkt moet worden als Nederlandse vennootschap. 

 

Slechts in uitzonderlijke gevallen zullen imagerechtenstructuren door de Nederlandse belastingdienst 

worden goedgekeurd. 

 

“Incoming sports persons having a high profile, which was already protected abroad and structured 

with a separate image right company, might have the chance to be accepted by the Dutch tax 

authorities, but this will only be on rare occasions.”84 

 

Zoals reeds aangegeven zal ik mij bij de fiscale behandeling van de vergoeding voor imagerechten 

voornamelijk richten op voetballers die hun imagerechten zelf hebben ondergebracht bij een 

belastingparadijsvennootschap. Ervan uitgaande dat voetballers deze inbreng regelen voordat zij een 

arbeidscontract met een (Nederlandse) voetbalclub overeenkomen kan het dus zo zijn dat de 

belastingdienst deze structuur wel goedkeurt.  

Dit is anders indien de voetbalclub de inbreng van deze rechten bij een belastingparadijsvennootschap 

op zich neemt. In die gevallen hangt het imagerechtencontract namelijk vaak samen met het 

arbeidscontract en komt het geregeld voor dat een deel van het salaris, in de ogen van de 

belastingdienst: onterecht, wordt uitgekeerd als vergoeding voor imagerechten.  

 

5.3.  Fiscale behandeling van imagerechten 

In Nederland kent men geen specifiek belastingsysteem voor sporters. Voetballers zullen in Nederland 

dus hetzelfde behandeld worden als alle overige individuen. Het Nederlandse belastingsysteem is 

gebaseerd op het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dit ziet men 

terug in het progressieve tarief85 dat gehanteerd wordt in de Wet op de Inkomstenbelasting.  

                                                           
82 D. Molenaar, ‘The Netherlands: Tax planning for incoming team sports players’, GSL&TR 2013/1, p.38. 
83 Zie bijvoorbeeld: Gerechtshof Arnhem, 31 augustus 2004, NTFR 2004/1497 en Gerechtshof Amsterdam, 10 
maart 2005, NTFR 2005/569. 
84 D. Molenaar, ‘The Netherlands: Tax planning for incoming team sports players’, GSL&TR 2013/1, p.38. 
85 Artikel 2.10 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001.  
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Indien een voetballer zijn imagerechten, ter exploitatie, onderbrengt bij een 

belastingparadijsvennootschap, zal hij hiervoor vergoedingen ontvangen. Deze vergoedingen zullen 

niet worden aangemerkt als salaris, omdat de arbeidsrelatie ontbreekt. Het is dus de vraag onder welke 

inkomenspost deze vergoedingen kunnen worden aangemerkt en of de voetballer belasting dient te 

betalen over deze inkomsten. 

 

Om dit te beoordelen is het noodzakelijk om het volgende onderscheid uit de Nederlandse 

belastingwetgeving aan te houden:  

- Inwoners van Nederland; 

- Niet-inwoners van Nederland; en 

- De specifieke, 30% regeling.  

 

5.3.1. Inwoners 

Nederland kent een belastingsysteem dat een onderscheid maakt tussen belastingheffing van inwoners 

en belastingheffing van niet-inwoners. Dit betekent dat de nationaliteit van het individu hierbij niet 

zozeer ter zake doet. Inwoners van Nederland worden in Nederland belast over hun wereldinkomen. 

Zij betalen in Nederland belasting over hun gehele inkomen, waar dan ook ter wereld genoten. Dit 

geldt zowel voor individuen die de Nederlandse nationaliteit genieten als voor individuen met een 

andere nationaliteit. Het criterium is dat de persoon kan worden aangemerkt als inwoner van 

Nederland, waarbij het doorslaggevend is dat het centrum van zijn levensbelangen in Nederland ligt.  

Indien een (buitenlandse) voetballer, op basis van een arbeidscontract, in dienst is bij een Nederlandse 

voetbalclub zal hij veelal ook aangemerkt worden als inwoner van Nederland. De voetballer moet 

namelijk dagelijks aanwezig zijn voor trainingen, wedstrijden en andere verplichtingen. In de meeste 

gevallen zal het dan noodzakelijk zijn dat de voetballer in Nederland komt wonen. Uitzonderingen 

kunnen uiteraard bestaan, bijvoorbeeld in het geval dat een Belgische speler een contract sluit met een 

voetbalclub uit het Zuiden van Nederland. Neem bijvoorbeeld de Belg Dries Mertens die voor PSV 

uitkwam. Hij zou er, qua afstand, voor kunnen kiezen om in België te blijven wonen en elke dag heen 

en weer te reizen. Men kan echter aannemen dat de meeste buitenlandse voetballers die een contract 

sluiten met een Nederlandse voetbalclub ook inwoner van Nederland zullen worden.  

 

De voetballer, die als inwoner wordt aangemerkt, zal in Nederland belasting moeten betalen over zijn 

wereldinkomen.86 Dit betekent dat hij ook belasting verschuldigd zal zijn over de vergoedingen die hij 

ontvangt voor zijn imagerechten. Voetballers kiezen er echter veelal voor om een 

imagerechtencontract aan te gaan met een belastingparadijsvennootschap, waardoor de inkomsten die 

zij genieten met hun imagerechten binnen zullen komen bij deze vennootschap. De Nederlandse 

belastingdienst loopt daardoor geld mis. Zoals reeds aangegeven treedt de belastingdienst dan ook op 

tegen dergelijke imagerechtenstructuren.  

 

Indien de voetballer de imagerechtenvergoedingen aan zichzelf laat uitkeren zal er uiteraard wel 

belastingheffing in Nederland plaatsvinden. Veelal kiezen voetballers er daarom voor om deze 

inkomsten uit te laten keren in een periode dat zij in het buitenland verblijven. Zo heeft profvoetballer 

Frank Rijkaard bijvoorbeeld één jaar in Monaco gewoond. Hij stelde een jaar bij te willen komen van 

zijn voetbalcarrière. Een voordeel daarvan was dat hij zijn imagerechtenvergoedingen daar erg 

voordelig kon genieten, alvorens hij naar Nederland terug keerde.87  

                                                           
86 Artikel 2.1, eerste lid, onder a juncto artikel 2.3 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. 
87 In een interview is mij gebleken dat Frank Rijkaard één jaar in Monaco heeft gewoond om daar zijn 
imagerechtenvergoedingen voordelig te genieten.  
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Indien de voetballer de vergoedingen voor zijn imagerechten wel gewoon in Nederland ontvangt zal 

hij hier uiteraard wel belasting over af moeten dragen. Deze inkomsten zullen dan worden aangemerkt 

als resultaat uit overige werkzaamheden.88  

 

5.3.2. Niet-inwoners 

Een niet-inwoner zal in Nederland slechts belasting verschuldigd zijn over dat deel van het inkomen 

dat zijn bron in Nederland vindt. Niet-inwoners die geen Nederlandse inkomsten genieten zullen dus 

in zijn geheel geen belasting verschuldigd zijn in Nederland.  

Indien een voetballer in dienst is van een Nederlandse voetbalclub zal hij over het algemeen, kleine 

uitzonderingen daargelaten, woonachtig zijn in Nederland. Dit betekent dat hij voor de Nederlandse 

belastingheffing zal worden aangemerkt als inwoner.  

  

Buitenlandse voetballers, die in dienst zijn bij een buitenlandse voetbalclub, maar voor een wedstrijd 

afreizen naar Nederland, zullen in beginsel in Nederland belasting verschuldigd zijn over de 

inkomsten die zij met deze wedstrijd genereren. Nederland kent echter sinds 2007, zoals reeds 

aangegeven in paragraaf 3.1, een eenzijdige vrijstelling89 voor sporters en artiesten uit landen waarmee 

Nederland een belastingverdrag heeft gesloten.  

Deze vrijstelling heeft tot gevolg dat de buitenlandse voetballer, die kan worden aangemerkt als niet-

inwoner, die Nederlandse inkomsten genereert toch geen belasting verschuldigd zal zijn in Nederland. 

Dit betekent eveneens dat hij geen belasting hoeft te betalen over een eventuele vergoeding die hij 

geniet met behulp van zijn imagerechten.  

 

5.3.3. 30% regeling90 

Naast de algemene regels voor inwoners en niet-inwoners kent het Nederlandse belastingsysteem ook 

nog een speciale regeling, de zogenaamde 30% regel. Buitenlandse werknemers kunnen, onder 

omstandigheden, in aanmerking komen voor toepassing van deze regeling. Deze speciale regeling 

geldt voor werknemers die een specifieke expertise bezitten, welke bij Nederlandse werknemers 

schaars of niet aanwezig is. Met behulp van deze regeling kunnen werkgevers die buitenlandse 

werknemers in dienst nemen maximaal 30% van het loon aanmerken als een vergoeding voor 

zogenaamde extraterritoriale kosten. Met andere woorden: kosten die de werknemer in redelijkheid 

maakt, omdat hij tijdelijk in Nederland komt werken.  

 

De voorwaarden voor toepassing van de 30% regeling staan geformuleerd in het Uitvoeringsbesluit 

loonbelasting 196591: 

1) De inkomende werknemer moet over een specifieke deskundigheid beschikken die op de 

Nederlandse arbeidsmarkt niet of schaars aanwezig is92; en  

2) De inkomende werknemer moet, in meer dan twee derde van de periode van 24 maanden 

voorafgaand aan de aanvang van de tewerkstelling in Nederland, woonachtig zijn geweest op 

een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens.93   

 

                                                           
88 Artikel 3.90 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001.  
89 Artikel 7.2, derde lid van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. 
90 Artikel 31a, tweede lid, onder e van de Wet op de Loonbelasting 1964.  
91 Artikel 10e van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.  
92 Artikel 10e, tweede lid, sub b, onder 1 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965. 
93 Artikel 10e, tweede lid, sub b, onder 2 van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965. 
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Sinds 1 januari 2012 geldt er voor de specifieke deskundigheid een absolute loontoets. Deze loontoets 

houdt in dat een werknemer een specifieke deskundigheid bezit indien zijn loon op jaarbasis meer 

bedraagt dan € 36.378. 94 

De tweede voorwaarde is ingevoerd vanwege het feit dat de buitenlandse werknemer nauwelijks 

extraterritoriale kosten zou maken indien hij, voor het sluiten van de overeenkomst, al dicht bij de 

Nederlandse grens woonde. De wetgever is namelijk van mening dat werknemers die binnen 150 

kilometer van de Nederlandse grens wonen niet hoeven te verhuizen, maar tevens op en neer kunnen 

reizen.95 

Indien de inkomende werknemer aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet zal hij slechts over 

70% van zijn salaris worden belast. De 30% regeling betekent dus dat 30% wordt vrijgesteld.  

 

Ook voetballers kunnen in aanmerking komen voor de zogenaamde 30% regeling. Echter, voor hen 

gelden er zwaardere eisen. De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) en de Nederlandse 

belastingdienst hebben de voorwaarde van de specifieke deskundigheid namelijk nader uitgewerkt. 

Kort weergegeven komt het er op neer dat een voetballer een specifieke expertise bezit, indien hij aan 

de volgende voorwaarden voldoet: 

 De voetballer moet, in de afgelopen twee jaar, minimaal 50% van de officiële internationale 

wedstrijden voor zijn land hebben gespeeld;  

 De voetballer moet geselecteerd zijn geweest voor 2/3 van deze wedstrijden; 

 Op nationaal niveau moet de voetballer in minimaal 2/3 van de wedstrijden in de hoogste 

competitie van zijn land hebben gespeeld; en 

 De voetballer moet in minimaal 8 Champions League of Europa League wedstrijden hebben 

gespeeld.96 

 

Voor voetballers van 18 en 19 jaar zijn deze criteria minder zwaar. Dit is ook logisch aangezien zij pas 

net de seniorenleeftijd hebben bereikt en daardoor waarschijnlijk nog niet zo lang op het hoogste 

niveau acteren. Voetballers in de leeftijd van 18 en 19 jaar moeten aan 50% van de bovenstaande 

criteria voldoen.97  

In de praktijk zal het nauwelijks voorkomen dat de 30% regeling toepassing vindt bij profvoetballers. 

De voorwaarden zijn immers erg zwaar.  

 

5.4. Conclusie 

De bescherming van imagerechten is in Nederland geregeld in artikel 21 van de Auteurswet. De 

voetballer geniet op grond van dit artikel bescherming tegen de openbaarmaking van zijn portret. Deze 

bescherming geniet hij echter alleen indien hij geen toestemming heeft gegeven en hij eveneens 

beschikt over een redelijk belang. De voetballer heeft een redelijk belang indien hij een verzilverbare 

populariteit geniet. Dat wil zeggen een populariteit die hij heeft verworven in de uitoefening van zijn 

beroep, het zijn van profvoetballer, en een populariteit die bovendien commercieel exploiteerbaar is. 

Geconcludeerd kan worden dat profvoetballers over het algemeen over een verzilverbare populariteit 

beschikken, waardoor zij zich met succes op artikel 21 van de Auteurswet kunnen beroepen. 

 

Tegenwoordig zijn er diverse voetballers die hun imagerechten onderbrengen bij een vennootschap in 

een zogenaamde tax haven. De Nederlandse belastingdienst loopt daardoor veel geld mis. In 

                                                           
94 Artikel 10eb, eerste lid van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.  
95 Belastingplan 2012, Kamerstukken II, 2011/12, 33 003, nr. 3, p. 40.  
96 D. Molenaar, ‘The Netherlands: Tax planning for incoming team sports players’, GSL&TR 2013/1, p.37. 
97 D. Molenaar, ‘The Netherlands: Tax planning for incoming team sports players’, GSL&TR 2013/1, p.37. 
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Nederland kent men dan ook een actieve aanpak van dergelijke imagerechtenstructuren. Nederland 

wil, als woonland van de voetballer, imagerechtenstructuren bestrijden. De toegevoegde waarde van 

een belastingparadijsvennootschap is immers vaak nihil, aangezien deze louter is opgericht om 

belastingheffing te omzeilen. Nederland zal in vele gevallen dan ook oordelen dat de vennootschap, 

ondanks de feitelijke vestiging in een belastingparadijs, moet worden aangemerkt als Nederlandse 

vennootschap. Op die manier kijkt de Nederlandse belastingdienst als het ware door de structuur heen. 

Nederland probeert zo onder andere te voorkomen dat voetballers een deel van hun arbeidssalaris 

uitbetaald krijgen als vergoeding voor imagerechten. Indien dit gebeurt, loopt de Nederlandse 

belastingdienst namelijk belastinggeld mis. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal de belastingdienst 

imagerechtenstructuren goedkeuren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij zeer beroemde spelers die, 

al voordat zij in Nederland een arbeidscontract sluiten, hun imagerechten onderbrengen in een 

belastingparadijsvennootschap. De inkomsten die gegenereerd worden met behulp van de 

imagerechten staan dan namelijk los van het arbeidsinkomen.  

 

De voetballer, die inwoner is van Nederland, zal in Nederland belasting moeten betalen over zijn 

wereldinkomen. Dit wil zeggen zijn gehele inkomen, waar dan ook ter wereld genoten. Dit betekent 

dat hij in beginsel ook belasting verschuldigd is over de vergoedingen die hij ontvangt voor zijn 

imagerechten. Indien deze vergoedingen in de belastingparadijsvennootschap blijven zitten zal 

Nederland hier nog niet over kunnen heffen. Maar indien de voetballer deze inkomsten aan zichzelf 

laat uitbetalen zal het worden aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden98 waarover hij 

vervolgens belasting zal moeten afdragen.  

Niet-inwoners zijn in Nederland slechts belasting verschuldigd indien en voor zover zij Nederlands 

inkomen genieten.99 Voor sporters en artiesten geldt echter een speciale regeling. Het komt er op neer 

dat sporters en artiesten, indien zij worden aangemerkt als niet-inwoners, geen belasting verschuldigd 

zullen zijn in Nederland.100 Nederland, als bronland, gaat er daarbij vanuit dat het woonland zal 

heffen.  

Daarnaast kent Nederland ook nog een speciale regeling voor buitenlandse werknemers die een 

specifieke expertise bezitten. Deze zogenaamde 30% regeling101 houdt in dat de buitenlandse 

werknemer in Nederland slechts belasting verschuldigd zal zijn over 70% van zijn salaris, waardoor 

30% is vrijgesteld. Met betrekking tot voetballers kan men concluderen dat er zeer strenge eisen 

gelden, waardoor de specifieke expertise bij profvoetballers niet snel aangenomen zal worden en de 

30% regeling in de praktijk nauwelijks op hen zal worden toegepast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Artikel 3.90 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. 
99 Artikel 2.1, eerste lid, onder b juncto artikel 7.1 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. 
100 Artikel 7.2, derde lid van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001.  
101 Artikel 31a, tweede lid, onder e van de Wet op de Loonbelasting 1964.  
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6. Verenigd Koninkrijk  

 

Dennis Bergkamp is één van de Nederlandse voetballers die, met behulp van de exploitatie van zijn 

imagerechten, heel veel geld heeft verdiend in het Verenigd Koninkrijk.102 Het volgende voorbeeld 

maakt duidelijk hoe hij zoveel heeft kunnen verdienen: 

 

Voordat Dennis Bergkamp voor Arsenal ging voetballen had hij zijn imagerechten al ondergebracht in 

een belastingparadijsvennootschap. Het bedrag dat hij in die tijd verdiende werd gesplitst in zijn 

arbeidsinkomen en een vergoeding voor imagerechten. Stel dat dit in totaal £5 miljoen is geweest. 

Indien hij dit totale bedrag zou verdienen als arbeidsinkomen zou hij daarover ongeveer £2,5 miljoen, 

namelijk 50%, aan inkomstenbelasting moeten afdragen in het Verenigd Koninkrijk. Indien de totale 

£5 miljoen gesplitst zou worden in £4 miljoen aan arbeidsinkomen en £1 miljoen als vergoeding voor 

imagerechten blijft er een stuk meer over. In dat geval hoeft hij namelijk nog maar £2 miljoen, te 

weten 50% over £4 miljoen, aan de belastingautoriteiten in het Verenigd Koninkrijk te betalen. De 

andere £1 miljoen valt, onbelast, in de belastingparadijsvennootschap.  

 

Met behulp van deze lucratieve structuren verdienen voetballers in het Verenigd Koninkrijk dus erg 

veel geld. Het spreekt voor zich dat de Britse belastingdienst daar niet blij mee is. Zij loopt hierdoor 

namelijk flinke bedragen aan belastinggeld mis. De Britse belastingautoriteiten treden hier tegen op 

door diverse maatregelen te nemen. 

 

6.1. Wat verstaat men in het Verenigd Koninkrijk onder imagerechten? 

Voordat ik overga tot de striktere regelgeving die door de Britse belastingdienst is geïntroduceerd en 

tot de fiscale behandeling van de vergoedingen die profvoetballers in het Verenigd Koninkrijk 

verdienen met hun imagerechten, is het allereerst noodzakelijk om vast te stellen wat men in het 

Verenigd Koninkrijk verstaat onder ‘imagerechten’.  

Evenals in verscheidene andere Europese landen is dit begrip in het Verenigd Koninkrijk niet in de 

wet gedefinieerd. Wel worden er definities geformuleerd in diverse imagerechtenovereenkomsten en 

in de jurisprudentie. Zo oordeelde de Engelse rechter in een recente zaak omtrent voetballer Wayne 

Rooney dat onder imagerechten het volgende kan worden aangemerkt: 

 

“Image Rights means the right for any commercial or promotional purpose to use the Player’s name, 

nickname, slogan and signatures developed from time to time, image, likeness, voice, logos, get-ups, 

initials, team or squad number (as may be allocated to the Player from time to time), reputation, video 

or film portrayal, biographical information, graphical representation, electronic, animated or 

computer-generated representation and/or any other representation and/or right of association and/or 

any other right or quasi-right anywhere in the World of the Player in relation to his name, reputation, 

image, promotional services, and/or his performances together with the right to apply for registration 

of any such rights.”103 

 

De mate waarin deze rechten beschermd worden varieert van land tot land, waarbij het Verenigd 

Koninkrijk als het ware als geval apart bestempeld kan worden. In het Verenigd Koninkrijk is er 

namelijk geen specifieke bepaling in de wet opgenomen die zorgt voor een bescherming van deze 

                                                           
102 In een interview is mij gebleken dat Dennis Bergkamp in het Verenigd Koninkrijk erg veel verdiend heeft met 
zijn imagerechten.  
103 Proactive Sports Management Ltd. v. 1) Wayne Rooney, 2) Coleen Rooney (formerly McLoughlin), 3) 
Stoneygate 48 Limited, 4) Speed 9849 Limited (2010) EWHC 1807 (QB), at para. (187). 
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imagerechten, terwijl dit in andere landen vaak wel het geval is. In het Verenigd Koninkrijk kan 

iemand slechts in de volgende gevallen juridische stappen ondernemen: 

 

“if the reproduction or use of (his/her) likeness results in the infringement of some recognised legal 

right which (he/she) does own.”104 

 

Dit betekent over het algemeen dat een sporter in het Verenigd Koninkrijk minder bescherming geniet 

op zijn imagerecht dan in andere Europese landen. In veel andere Europese landen worden de 

zogenaamde persoonlijkheidsrechten namelijk aangemerkt als fundamentele rechten en worden zij 

(grond)wettelijk beschermd.  

In het Verenigd Koninkrijk komt het, zoals reeds vermeld, veel voor dat voetballers hun imagerechten 

zelf onderbrengen bij een derde, te weten een belastingparadijsvennootschap. De voetballer maakt 

uiteraard duidelijke afspraken met deze vennootschap en stelt eveneens een contract op waarin helder 

wordt bepaald welke rechten er over worden gedragen en door wie deze geëxploiteerd kunnen worden. 

Op die manier geniet de voetballer als het ware toch een soort bescherming, omdat hij alles 

contractueel heeft vastgelegd.  

 

6.2. Bijzonderheden in het Verenigd Koninkrijk 

Zoals reeds vermeld is het in het Verenigd Koninkrijk zeer gebruikelijk dat voetballers hun 

imagerechten zelf onderbrengen in belastingparadijsvennootschappen. De voetbalclub, waarmee de 

speler een arbeidsrelatie is aangegaan, zal in dergelijke gevallen vaak een imagerechtencontract met 

deze belastingparadijsvennootschap overeenkomen. De voetbalclub krijgt dan als het ware een licentie 

van deze derde partij ter exploitatie van de imagerechten van de speler. Op die manier staan de 

vergoedingen voor deze imagerechten los van het arbeidsinkomen dat de speler geniet op basis van het 

arbeidscontract met zijn voetbalclub.  

De Britse belastingautoriteit stelt dat deze vergoedingen echter vaak kunnen worden aangemerkt als 

verkapt arbeidsinkomen. De Britste belastingdienst is van mening dat er in sommige gevallen wordt 

gerommeld met de hoogte van de vergoedingen die worden uitbetaald voor deze imagerechten en daar 

treedt zij hard tegen op. De structuur zelf wordt niet verboden door de Britse belastingautoriteiten, 

maar sinds 2010 geldt er wel een aangescherpte guideline105 met striktere regels voor de Premier 

League106. In deze guideline vindt men de exacte regels die gelden met betrekking tot 

imagerechtencontracten in de Premier League. Kort weergegeven komt het er op neer dat dergelijke 

contracten nog wel gesloten kunnen worden en dat spelers dus vergoedingen op basis van dit contract 

uitbetaald kunnen krijgen. Er moet echter wel een helder en verklaarbaar verband bestaan tussen de 

vergoedingen en de activiteiten die de voetballer in ruil hiervoor heeft verricht. Dit betekent over het 

algemeen dat deze vergoedingen niet meer exceptioneel hoog kunnen zijn, indien niet te verklaren is 

door middel van welke nevenactiviteiten en reclamespots deze inkomsten zijn binnengehaald. 

Bovendien gelden er tegenwoordig ook scherpere regels met betrekking tot de administratie en moeten 

contracten eens in de zoveel tijd worden herzien.  

   

6.3. Fiscale behandeling van imagerechten 

Het Verenigd Koninkrijk kent geen specifiek belastingsysteem voor sporters. Dit betekent dat sporters 

in het Verenigd Koninkrijk hetzelfde worden belast als alle andere individuen. Indien er geen 

verhouding bestaat tussen het arbeidscontract en het imagerechtencontract zal de vergoeding die de 

                                                           
104 Zie de opmerkingen van Mr. Justice Laddie in de zaak ‘Elvis Presley Trade Marks’ (1997) RPC 543, op p. 548.  
105 Premier League Image Rights Guidelines, 16 december 2010.  
106 De Premier League is de hoogste voetbalcompetitie van Engeland. 
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voetballer ontvangt door de exploitatie van zijn individuele imagerechten niet kunnen worden 

aangemerkt als salaris.  

Het is de vraag onder welke post deze inkomsten, te weten de vergoedingen die voetballers krijgen 

door middel van de exploitatie van hun imagerechten, kunnen worden aangemerkt en of de voetballer 

daarover belasting verschuldigd is in het Verenigd Koninkrijk. 

 

In het Verenigd Koninkrijk bestaat er een ander belastingsysteem dan in Nederland. In Nederland 

worden inwoners belast over hun wereldinkomen en niet-inwoners betalen in Nederland belasting 

indien en voor zover zij Nederlands inkomen genieten. In het Verenigd Koninkrijk is dit systeem 

enigszins anders.  

 

“Individuals pay UK income tax according to whether they are ‘resident’, ‘ordinarily resident’ or 

‘domiciled resident’ in the UK. It is possible to be one or more of these and the individual’s income 

that is subject to UK tax will depend on which combination of these factors apply.”107  

 

Kort weergegeven komt het er op neer dat er in het Verenigd Koninkrijk een duidelijk onderscheid 

bestaat tussen inwoners of onderdanen van het land en de categorie die kan worden aangemerkt als 

‘non-domiciled residents’. Hieronder zal ik dan ook dit onderscheid aanhouden om te schetsen hoe de 

vergoeding voor imagerechten fiscaal gezien behandeld wordt. 

 

6.3.1. Inwoners 

Onder het begrip ‘ordinarily resident’ verstaat men in het Verenigd Koninkrijk als het ware de 

inwoners/onderdanen van dat land.108 Voor het gemak zal ik hier de term inwoner aanhouden. Het gaat 

hierbij om individuen die jaar in jaar uit kunnen worden aangemerkt als inwoners van het Verenigd 

Koninkrijk. Indien individuen naar het Verenigd Koninkrijk komen met de intentie om daar voor drie 

jaar of langer te blijven dan worden zij eveneens aangemerkt als inwoners.  

 

Inwoners zullen in het Verenigd Koninkrijk belast worden over de volgende inkomsten: 

- Inkomen dat zijn oorsprong vindt in het Verenigd Koninkrijk; en 

- Inkomen dat zijn oorsprong vindt buiten het Verenigd Koninkrijk, dus waar dan ook ter 

wereld. 

 

Dit betekent dat inwoners van het Verenigd Koninkrijk belasting verschuldigd zijn over hun 

wereldinkomen. Voetballers die in het Verenigd Koninkrijk wonen, zullen daar dus belasting moeten 

betalen over al hun inkomsten, waar dan ook ter wereld genoten. Voetballers die inkomsten genereren 

uit hun individuele imagerechten, nadat zij deze ter exploitatie hebben ondergebracht bij een 

belastingparadijsvennootschap, zullen hierover normaal gesproken dus wel belasting verschuldigd zijn 

in het Verenigd Koninkrijk.  

 

“Where the incoming player is taxed in the UK on the arising basis, all income received in respect of 

image rights, advertising and endorsement activities are subject to UK tax regardless of where the 

income arises and where the services take place.”109 

 

                                                           
107 J. Lloyd, J. Weekes & S. Woodhouse, ‘United Kingdom: Tax planning for incoming professional team sports 
players’, GSL&TR 2012/2, p. 35.  
108 HMRC (Her Majesty’s Revenue and Custom’s) 6, Chapter 7, par. 7.7.3. 
109 J. Lloyd, J. Weekes & S. Woodhouse, ‘United Kingdom: Tax planning for incoming professional team sports 
players’, GSL&TR 2012/2, p. 37. 
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Zoals reeds aangegeven zal deze inkomstenbron echter niet worden aangemerkt als salaris, omdat er 

geen relatie bestaat tussen het imagerechtencontract en het arbeidscontract. Het inkomen dat 

voetballers genieten met behulp van de exploitatie van hun imagerechten kan worden aangemerkt als 

‘trading income’.110  

 

6.3.2. Non-domiciled residents 

Naast de inwoners kent men in het Verenigd Koninkrijk de categorie ‘non-domiciled residents’. Deze 

non-domiciled residents worden belast op basis van de ‘remittance base’ methode. Onder ‘non-

domiciled residents’ verstaat men als het ware inwoners, die hun permanente woon- of verblijfplaats 

niet in het Verenigd Koninkrijk hebben.  

 

“Determining an individual’s domicile can be complex but broadly speaking an individual’s domicile 

is the country that is their “real” or permanent home which, if they have left, they intend to return 

to.”111  

 

Deze zogenaamde ‘non-domiciled residents’, die dus niet onder de categorie van inwoners kunnen 

worden geschaard, worden in het Verenigd Koninkrijk belast op basis van de ‘remittance base’. Deze 

methode houdt in dat de zogenaamde non-domiciled residents slechts belasting verschuldigd zijn in 

het Verenigd Koninkrijk voor dat deel van hun inkomen dat zij in het Verenigd Koninkrijk ontvangen 

of naar het Verenigd Koninkrijk wordt overgemaakt.  

 

“This method of dealing with the individual’s foreign income and/or gains is called ‘the remittance 

basis’ and can be claimed on a year by year basis.”112  

 

Met betrekking tot de vergoedingen voor imagerechten die profvoetballers genieten komt het qua 

belastingheffing in het Verenigd Koninkrijk op het volgende neer: 

 

“Where the player is taxed under the remittance basis in the UK, it is possible to limit the UK tax 

payable on income arising from the exploitation of the player’s image rights, advertising and 

endorsement activities to those services which are performed in the UK only, to the extent that income 

arising from foreign services is paid overseas and is not remitted to the UK.”113 

 

Indien profvoetballers, die aangemerkt kunnen worden als ‘non-domiciled residents’, hun 

imagerechtenvergoedingen over laten maken naar de belastingparadijsvennootschap en dit inkomen 

bijvoorbeeld later pas, op het moment dat zij weer wonen in het land waar ze vandaan komen, uit laten 

betalen, zullen zij daar in het Verenigd Koninkrijk geen belasting over hoeven te betalen. Dergelijk 

inkomen kan immers niet worden aangemerkt onder de ‘remittance base’. 

 

 

 

 

                                                           
110 Artikel 2 van de Income Tax 2005 (Trading & Other Income). 
111 J. Lloyd, J. Weekes & S. Woodhouse, ‘United Kingdom: Tax planning for incoming professional team sports 
players’, GSL&TR 2012/2, p. 36. 
112 J. Lloyd, J. Weekes & S. Woodhouse, ‘United Kingdom: Tax planning for incoming professional team sports 
players’, GSL&TR 2012/2, p. 36. 
113 J. Lloyd, J. Weekes & S. Woodhouse, ‘United Kingdom: Tax planning for incoming professional team sports 
players’, GSL&TR 2012/2, p. 37. 
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6.4. Conclusie 

Ondanks het feit dat het begrip ‘imagerechten’ in het Verenigd Koninkrijk niet in de wet is 

gedefinieerd, kan de definitie onder meer uit jurisprudentie en imagerechtencontracten worden 

afgeleid. In de meeste Europese landen bestaat er een wettelijke bescherming van dit recht, maar dit is 

in het Verenigd Koninkrijk niet het geval. Hieruit kan worden afgeleid dat de profvoetballer in het 

Verenigd Koninkrijk over het algemeen minder bescherming geniet voor zijn image dan de 

profvoetballer in continentaal Europa. Tegenwoordig zijn de meeste voetballers, of liever gezegd hun 

zaakwaarnemers, wel zo slim dat zij, indien zij hun imagerechten onderbrengen bij een 

belastingparadijsvennootschap, direct alle afspraken op papier vastleggen. Op die manier ontstaat er 

een duidelijk contract, zodat de spelers alsnog een soort contractuele bescherming genieten als het gaat 

om hun imagerechten. 

 

Het Britse recht kent geen specifiek belastingsysteem voor sporters, waardoor voetballers hetzelfde 

behandeld zullen worden als alle andere individuen in het Verenigd Koninkrijk.  

In het Verenigd Koninkrijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen inwoners en de zogenaamde 

‘non-domiciled residents’. Voetballers, die aangemerkt worden als inwoners van het Verenigd 

Koninkrijk, zullen in het Verenigd Koninkrijk belast worden over hun wereldinkomen. De 

vergoedingen die zij verdienen met behulp van de exploitatie van hun imagerechten worden belast als 

‘trading income’.114 De non-domiciled resident’ wordt in het Verenigd Koninkrijk belast over zijn 

‘remittance base’. Dit betekent dat zij in het Verenigd Koninkrijk slechts belasting verschuldigd zijn 

over dat deel van hun inkomen dat zij in het Verenigd Koninkrijk ontvangen of dat naar het Verenigd 

Koninkrijk wordt overgemaakt. Indien profvoetballers de vergoedingen die zij ontvangen voor hun 

imagerechten over laten maken naar de belastingparadijsvennootschap zullen zij hierover in het 

Verenigd Koninkrijk geen belasting hoeven te betalen.  

 

Sinds 2010 is de Britse belastingdienst strenger op gaan treden tegen de zogenaamde 

imagerechtenstructuren. Er gelden tegenwoordig striktere regels115 voor imagerechtencontracten, 

waardoor het steeds moeilijker wordt om de belasting te ontduiken. Zo gelden er onder meer 

verscheidene administratieve eisen en dient het verband, tussen de imagerechtenvergoeding en de 

prestaties die daar tegenover staan, helder verklaarbaar te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 Artikel 2 van de Income Tax 2005 (Trading & Other Income). 
115 Premier League Image Rights Guidelines, 16 december 2010. 
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7. Italië 

 

In tegenstelling tot Nederland en het Verenigd Koninkrijk kan men stellen dat de belastingdienst in 

Italië een stuk passiever te werk gaat. Jarenlang verdienden voetballers, zowel in Italië als in Spanje, 

veel geld door middel van de vergoeding voor imagerechten. Vanaf het moment dat grote Nederlandse 

voetballers, zoals Van Basten, Gullit en Rijkaard in Italië zijn gaan voetballen, geldt er als het ware 

een soort taboe op de imagerechten. Zij speelden voor AC Milan en hadden hun imagerechten 

ondergebracht in een belastingparadijsvennootschap. Door deze exploitatie verdienden de voetballers 

veel geld en liep de Italiaanse belastingdienst enorme bedragen aan belasting mis. Vanaf dat moment 

stelt de Italiaanse belastingautoriteit zich dan ook iets actiever op om dergelijke 

imagerechtenstructuren tegen te gaan.116  

 

7.1. Wat verstaat men in Italië onder imagerechten? 

De Italiaanse wet kent geen definitie van het begrip ‘imagerechten’. Maar evenals andere Europese 

landen kent ook Italië diverse persoonlijkheidsrechten, welke onder het Italiaanse recht worden 

gedefinieerd als ‘diritti della personalita’. Het imagerecht kan als één van deze persoonlijke rechten 

worden aangemerkt.  

 

“In Italy, as by and large in all continental Europe, the right on one’s image is, by its nature, a right 

of personality, i.e. a right per se, “against the world” or “erga omnes”.”117 

 

Het recht op een eigen image kan in Italië worden aangemerkt als een individueel recht waar anderen 

geen inbreuk op mogen maken. Het gaat om een onafhankelijk recht dat toebehoort aan het individu en 

de identiteit, eigenschappen en de kwaliteiten van die persoon weergeeft. Zoals reeds aangegeven 

ontbreekt een wettelijke definitie van het begrip ‘imagerechten’ in de Italiaanse wet, maar Luca Ferrari 

definieert het, in één van zijn artikelen, als volgt: 

 

“the image right is articulated as the right of a person not to have his image seen by others.”118 

 

Anderen mogen dit recht, in beginsel, niet gebruiken. Het recht op een eigen beeld geniet dan ook 

wettelijke bescherming in Italië, zowel in het Burgerlijk Wetboek119 als in de Auteurswet120. 

Toepassing van imagerechten door een derde, zonder toestemming van de eigenaar, is in beginsel 

verboden. Dit geldt zelfs in gevallen dat de toepassing niet leidt tot schade bij die persoon. 

Indien de publicatie van een beeld afbreuk doet aan de waardigheid en/of reputatie van de 

geportretteerde bepaalt artikel 10 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek dat er een mogelijkheid tot 

schadevergoeding bestaat. Artikel 96 van de Italiaanse Auteurswet bepaalt vervolgens dat iemands 

beeld niet zomaar kan worden weergegeven of gepubliceerd, indien deze persoon daar geen 

toestemming voor heeft gegeven. Op deze bepaling bestaan wel diverse uitzonderingen, welke 

eveneens geformuleerd zijn in de Auteurswet.121 Zo zal een professionele voetballer uiteraard geen 

toestemming hoeven te geven voor de publicatie van actiefoto’s, die van hem zijn gemaakt tijdens een 

                                                           
116 In een interview is mij gebleken dat de Italiaanse belastingdienst in de tijd van Van Basten, Gullit en Rijkaard 
nog niet op trad tegen imagerechtenstructuren. Pas na die tijd is de Italiaanse belastingdienst iets actiever 
geworden in het bestrijden van dergelijke imagerechtenstructuren.  
117 L. Ferrari, ‘Sports image rights under Italian law’, GSL&TR November 2010, p. 27.  
118 L. Ferrari, ‘Sports image rights under Italian law’, GSL&TR November 2010, p. 27.  
119 Artikel 10 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek. 
120 Artikel 96 van de Italiaanse Auteurswet. 
121 Artikel 97 van de Italiaanse Auteurswet.  
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voetbalwedstrijd. Het is zeer gebruikelijk dat dergelijke afbeeldingen de dag na een wedstrijd in de 

krant verschijnen. Dergelijke foto’s zullen veelal in het openbaar genomen worden en hebben 

bovendien informatieve waarde. Indien er echter afbeeldingen van een profvoetballer worden gemaakt, 

welke vervolgens worden gebruikt voor reclame doeleinden is het anders. In zulke gevallen zal de 

toestemming van de voetballer wel vereist zijn. De rechter van het Hof van Rome122 heeft bepaald dat 

het dan gaat om specifieke toestemming die uitdrukkelijk moet worden gegeven.  

 

“In that case, the Court declared that a person’s subjective situation may change, perhaps rapidly, 

and the publication of the image, which at one time might have seemed to be consistent and adequate, 

may then no longer comply with the different requirements and connotations of the individual’s 

personality.”123 

 

Men doet er dus verstandig aan om overeenkomsten te sluiten, waarin eveneens duidelijk is 

opgenomen waarvoor de voetballer allemaal zijn uitdrukkelijke toestemming geeft. Op die manier is 

het voor beide partijen helder en hoeft er op een later tijdstip geen onduidelijkheid over te ontstaan. 

 

7.2. Bijzonderheden in Italië 

In Italië kan eveneens een onderscheid worden gemaakt tussen voetballers die hun imagerechten 

zelfstandig onderbrengen bij een belastingparadijsvennootschap, ter exploitatie, en voetballers die dit 

aan hun voetbalclub overlaten. Met betrekking tot de fiscale behandeling zal ik mij toespitsen op de 

eerste categorie, voetballers die zelf hun imagerechten onderbrengen in een vennootschap.  

Tegenwoordig komt het echter ook veel voor dat voetbalclubs deze taak op zich nemen en de 

imagerechten van hun spelers exploiteren met behulp van derden.124 Veelal wordt er in het 

arbeidscontract eveneens een clausule opgenomen waarin het één en ander omtrent deze imagerechten 

wordt geregeld. Bovendien kent Italië sinds 1981 een soort collectieve overeenkomst die gesloten is 

tussen de AIC125 en de professionele voetbalcompetities. Op basis van deze overeenkomst dragen de 

voetballers hun imagerechten over aan de voetbalclub en in ruil hiervoor krijgen zij het recht op een 

deel van de inkomsten die de voetbalclub binnen haalt door het gebruik van deze images. Deze 

inkomsten worden opgenomen in het salaris dat de voetballer verdient.  

 

7.3. Fiscale behandeling van imagerechten 

Italië kent geen speciaal belastingregime voor sporters, zij zullen dus hetzelfde behandeld worden als 

overige individuen in Italië. Dit betekent dat er met betrekking tot de belastingheffing van voetballers 

ook gekeken dient te worden in de IRPEF126 dat gereguleerd wordt door de ITC127. Het Italiaanse 

belastingsysteem is gebaseerd op hetzelfde principe als het Nederlandse en het Britse 

belastingsysteem, namelijk ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. Dit betekent dat Italië 

ook een progressief tarief kent. Artikel 53 van de Italiaanse Grondwet, waarin dit wordt weergegeven, 

luidt als volgt: 

“everyone has to contribute to public expenditure according to his/her capacity to pay. The tax system 

is based on the principle of progressivity.”128 

                                                           
122 Gatto v. Soc. La Repubblica ed., Tribunale di Roma, 31 oktober 1992. 
123 L. Ferrari, ‘Sports image rights under Italian law’, GSL&TR November 2010, p. 28. 
124 In een interview is mij gebleken dat het tegenwoordig in Italië steeds meer voorkomt dat voetbalclubs de 
imagerechten van spelers onderbrengen in een belastingparadijsvennootschap.  
125 Associazone Italiana Calciatori; organistaie van Italiaanse voetballers.  
126 Imposta sui redditi delle persone fisiche.  
127 Italian Income Tax Code. 
128 Artikel 53 van de Italiaanse Grondwet. 
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Zoals reeds aangegeven zijn er veel voetballers die het onderbrengen van hun imagerechten bij derden 

over laten aan hun voetbalclub. Echter, er zijn in Italië ook voetballers die deze taak zelf op zich 

nemen. Zij brengen hun imagerechten onder in een belastingparadijsvennootschap en genieten op die 

manier alsnog enorme bedragen door de exploitatie van hun image. Deze vergoedingen zullen niet 

worden aangemerkt als salaris, de arbeidsrelatie ontbreekt immers. De vraag rijst dus onder welke 

inkomenspost deze vergoedingen kunnen worden aangemerkt. Om dit te beoordelen is het 

noodzakelijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen voetballers die kunnen worden aangemerkt 

als: 

- Inwoners van Italië; en 

- Niet-inwoners van Italië. 

 

7.3.1. Inwoners 

Inwoners van Italië worden in Italië belast over hun wereldinkomen.129 Dit wil zeggen het inkomen 

waar dan ook ter wereld genoten. Dit betekent dat ook voetballers, die kunnen worden aangemerkt als 

inwoners van Italië, in Italië belasting verschuldigd zullen zijn over al hun inkomsten. Indien 

voetballers de imagerechtenvergoedingen, die binnenkomen in de belastingparadijsvennootschap, aan 

zichzelf laten uitbetalen zullen zij hierover dus wel belasting verschuldigd zijn in Italië. De inkomsten 

die zij hiermee genereren zullen worden aangemerkt als inkomen uit zelfstandige arbeid.130 

 

7.3.2. Niet inwoners 

Voor niet-inwoners geldt een ander regime. Niet-inwoners zijn in Italië slechts aan belastingheffing 

onderhevig voor inkomen dat zijn bron heeft in Italië. Dit betekent dat de voetballer die geen inwoner 

is van Italië slechts aan belastingheffing in Italië onderhevig is indien de exploitatie van zijn 

imagerechten in Italië geschiedt.131 Aangezien voetballers hun imagerechten veelal onderbrengen in 

belastingparadijsvennootschappen, die dus niet gelegen zijn in Italië, zal deze Italiaanse bron 

ontbreken. Dan bestaat er voor Italië geen bron om over te heffen. 

  

Bovendien dient opgemerkt te worden dat profvoetballers uit de Serie A132 waarschijnlijk allemaal 

aangemerkt zullen worden als inwoners van Italië. Aangezien zij dagelijks in Italië aanwezig moeten 

zijn om te trainen en wedstrijden te spelen is het vrijwel onmogelijk om in een ander land te wonen. 

Dit geldt overigens ook voor de andere landen. Een voetballer uit de Premier League zal inwoner zijn 

van het Verenigd Koninkrijk en een voetballer uit de Primera División133 zal woonachtig zijn in 

Spanje.  

 

7.4. Conclusie 

In de Italiaanse wetgeving ontbreekt een begripsomschrijving van het begrip ‘imagerechten’. 

Imagerechten kunnen in Italië worden aangemerkt als één van de persoonlijkheidsrechten waar men 

een wettelijke bescherming voor geniet.  

In Italië komen nog veel imagerechtenstructuren voor, omdat de belastingautoriteiten enigszins passief 

te werk gaan. In veel gevallen nemen de voetbalclubs de taak op zich om de imagerechten van hun 

spelers onder te brengen bij derden. Maar er zijn ook veel profvoetballers die dit zelf regelen. Bij 

voetballers die zelfstandig hun imagerechten onderbrengen bij een derde dient er een onderscheid te 

worden gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners. Inwoners worden in Italië belast over hun 

                                                           
129 Artikel 3, eerste lid, van de Italian Income Tax Code. 
130 Artikel 54, eerste lid-quarter, van de Italian Income Tax Code. 
131 Artikel 23 van de Italian Income Tax Code.  
132 De Serie A is de hoogste voetbalcompetitie van Italië. 
133 De Primera División is de hoogste voetbalcompetitie van Spanje.  
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wereldinkomen. Het inkomen dat Italiaanse voetballers genieten met behulp van hun imagerechten 

wordt aangemerkt als inkomen uit zelfstandige arbeid, waarover zij belast worden op grond van artikel 

54, eerste lid-quarter, van de ITC. Niet-inwoners worden in Italië slechts belast over inkomen dat zijn 

bron vindt in Italië, maar spelers die in de Serie A uitkomen zullen over het algemeen ook in Italië 

wonen. Geconcludeerd kan worden dat imagerechtenstructuren in Italië bijna nooit zullen werken, 

afgezien van de gebrekkige behandeling van de Italiaanse belastingdienst.  
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8. Spanje 

 

Om te beoordelen of het in Spanje mogelijk is dat de vergoeding voor imagerechten als een deel van 

het salaris aan een profvoetballer wordt uitgekeerd en of de voetballer dit vervolgens onbelast kan 

genieten is het allereerst van belang om te bepalen wat er in Spanje precies wordt verstaan onder het 

‘imagerecht’. Ik zal hierna dan ook dezelfde structuur aanhouden als in de voorgaande hoofdstukken. 

Allereerst komt de definitie van ‘imagerechten’ in Spanje aan bod en vervolgens de fiscale 

behandeling van de vergoeding die de voetballer hiermee verdient.  

 

8.1. Wat verstaat men in Spanje onder imagerechten? 

Een wettelijke definitie van het begrip ‘imagerechten’ ontbreekt ook in Spanje. Dit betekent echter niet 

dat het Spaanse recht geen bescherming biedt voor dit recht. Zowel de Spaanse Grondwet als de 

gewone wetgeving kennen een bescherming van het recht op een eigen beeld. Zo kent Spanje in het 

eerste lid van artikel 18 van haar Grondwet diverse fundamentele rechten, waaronder het recht op een 

eigen beeld. Dit artikel luidt als volgt:  

 

“The right to honour, to personal and family privacy and to the own image is guaranteed.”134  

 

Het recht op een eigen beeld kan omschreven worden als het recht op een eigen image, oftewel een 

imagerecht. In Spanje kan dit worden aangemerkt als één van de belangrijkste fundamentele rechten, 

zelfs zo belangrijk dat de Grondwet beperkingen kent voor andere fundamentele rechten. Indien de 

vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld in strijd komt met het recht op een eigen beeld, dan gaat het 

recht op een eigen beeld voor.135 Zo vreemd is dit uiteraard niet, want het recht op een eigen image zal 

aangetast kunnen worden indien er geen beperkingen gelden voor de vrijheid van meningsuiting en de 

vrijheid van informatieverstrekking.  

 

Naast deze grondwettelijke bescherming voor het recht op een eigen beeld kent de civiele wetgeving 

in Spanje eveneens een bescherming voor het imagerecht. Sinds 1982 kent Spanje de OL 1/1982136 die 

in werking is getreden met als doel de civiele bescherming van de fundamentele rechten uit artikel 18, 

eerste lid, van de Spaanse Grondwet te waarborgen. Op die manier genieten dus onder meer 

voetballers bescherming op hun eigen image.  

 

Voor een heldere definitie van het begrip ‘imagerecht’ is het belangrijk om de Spaanse jurisprudentie 

te bestuderen. In een uitspraak uit het jaar 2007 heeft de Spaanse rechter geoordeeld dat onder 

‘imagerechten’ het volgende kan worden aangemerkt: 

 

“Personality right that gives its holder the power to freely determine their appearance and external 

physical characteristics, to publish and reproduce them freely and to prevent unauthorized third 

parties from obtaining, reproducing or publishing recognizable physical characteristics of their 

physical image without their consent.”137 

 

Het imagerecht kan kortom worden aangemerkt als een persoonlijkheidsrecht; een recht dat alleen 

door derden kan worden gebruikt indien de eigenaar van het imagerecht daar uitdrukkelijk 

                                                           
134 Artikel 18, eerste lid, van de Spaanse Grondwet. 
135 Artikel 20, vierde lid, van de Spaanse Grondwet. 
136 Constitutional Law 1/82 of 5th May 1982 on civil protection of the rights to honour, to private life and to 
one’s own image.  
137 Decision of the Constitutional Court (first coutroom), 16 april 2007, 72/2007. 
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toestemming voor heeft verleend. Een derde dient dus de uitdrukkelijke toestemming van de 

profvoetballer te verkrijgen alvorens hij gebruik mag maken van dat image. Het Spaanse recht biedt 

bescherming voor gevallen waarin deze toestemming ontbreekt.  

Indien er geen toestemming is gegeven kan dit leiden tot een inbreuk op het imagerecht van de 

betreffende voetballer. Deze inbreuk zal bij profvoetballers echter niet zo snel worden aangenomen. 

Het is namelijk toegestaan om foto’s en ander beeldmateriaal van deze professionele voetballers uit te 

brengen waarop zij zich in publieke of openbare ruimtes bevinden. Dergelijke plaatjes ziet men 

bijvoorbeeld ook vaak voorbij komen in diverse tijdschriften. Er is pas sprake van een inbreuk op het 

imagerecht indien deze afbeeldingen worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals het maken 

van reclame. Bovendien zullen ook foto’s of ander beeldmateriaal dat gerelateerd is aan de sport en 

prestaties van de sporter zelf niet voor een inbreuk op het imagerecht in aanmerking komen. Zo ver 

reikt de bescherming van dit recht immers niet. Dergelijke foto’s mogen gewoon, zonder toestemming 

van de voetballer en zonder dat er enige vorm van bescherming bij komt kijken, gepubliceerd worden. 

 

Ook in gevallen dat er wel toestemming is gegeven kunnen er conflicten ontstaan. Men doet er daarom 

verstandig aan om deze toestemming schriftelijk vast te leggen en daar bovendien in op te nemen 

waarvoor men exact toestemming verleent. Op die manier kan daar op een later moment geen 

onduidelijkheid over ontstaan. Mocht de andere partij dan alsnog te ver gaan in de uitvoering van deze 

overeenkomst, is er sprake van een inbreuk die kan worden aangemerkt als contractuele inbreuk. 

Wanneer dit het geval is zal er alsnog een soort bescherming bestaan op grond van de civiele 

wetgeving. 

 

8.2. Bijzonderheden in Spanje  

Zoals reeds eerder aangegeven zal ik mij met betrekking tot de fiscale behandeling van de 

imagerechten toespitsen op de vergoedingen die voetballers krijgen met behulp van hun individuele 

imagerechten, welke zij zelf onderbrengen bij een belastingparadijsvennootschap. Met betrekking tot 

de collectieve imagerechten is het immers vrij helder. Alle spelers van het voetbalteam zullen op basis 

van een arbeidscontract verbonden zijn aan de voetbalclub en deze club verplicht zijn spelers als 

gevolg daarvan onder meer tot het dragen van een bepaald tenue van een bepaalde sponsor, de 

clubsponsor.  

 

“It is clear that there are activities that involve, due to a relationship of necessary connection, a 

restriction of the image rights of those that must carry them out, due to their very nature, such as 

activities that involve having contact with or being accessible to the public. When this occurs, persons 

that agreed to carry out this type of tasks cannot later invoke the fundamental right to avoid carrying 

them out, if the restriction imposed is not aggravated by damaging important parts of the person’s 

dignity or their privacy.”138  

 

Indien er sprake is van een arbeidscontract tussen de betreffende speler en de voetbalclub heeft de 

speler als het ware zijn collectieve imagerechten al overgedragen aan de club. De club hoeft daardoor 

niet meer voor elk afzonderlijk aspect de uitdrukkelijke toestemming van de speler te verkrijgen. Dat 

heeft de speler impliciet al gedaan door het tekenen van het arbeidscontract. De club en de speler 

komen op dat moment al overeen hoe de toepassing van de imagerechten geregeld gaat worden. Indien 

een dergelijke overeenkomst achterwege is gebleven zal er een collectieve overeenkomst zijn die 

hierop van toepassing is. Met betrekking tot het Spaanse voetbal is dit een collectieve 

                                                           
138 Y. Vazquez Moraga & A. Sarrias, ‘Sport Image Rights in Spain’, The International Sports Law Journal 2010/3-4, 
p. 126. 
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overeenkomst139, die getekend is door de LNFP140, oftewel de nationale voetbalcompetitie en de 

AFE141, de organisatie van Spaanse voetballers.  

 

Op basis van deze collectieve overeenkomst die is gesloten door de LNFP en de AFE worden de 

volgende posten aangemerkt als salaris van de voetballer:  

 

“The salary items that constitutes the remuneration of a Professional Footballer are: Engagement, 

Signing Bonus, Game Bonus, Monthly Wages, Extraordinary Payments, Seniority Bonus and Image 

Exploitation Rights (if applicable).”142 

 

De vergoeding voor de collectieve imagerechten kan dus onder het salaris van de voetballer worden 

aangemerkt op basis van de Spaanse collectieve overeenkomst.  

 

In Spanje is het bovendien sinds het seizoen 2000/2001 gebruikelijker geworden dat voetbalclubs 

ervoor kiezen om direct zelf het hele pakket aan imagerechten van haar spelers te exploiteren. Dit 

wordt ook wel het ‘Florentino model’ genoemd. De voorzitter van Real Madrid, Florentino Pérez, is 

namelijk de man die dit systeem beroemd heeft gemaakt, door het te introduceren bij Real Madrid. 

Clubs die dit model gebruiken beschouwen de voetballers als een soort financiële investeringen. Zij 

verwachten van deze spelers dat zij zorgen voor een stijging van het inkomen van de voetbalclub, niet 

zozeer door hun prestaties op het veld, maar voornamelijk door middel van de exploitatie van hun 

imagerechten. Spelers dragen hierbij het gehele pakket aan imagerechten, zowel de collectieve- als de 

individuele rechten, over aan de voetbalclub en de voetbalclub betaalt de spelers hier een vergoeding 

voor.143  

 

“The system is real and acceptable if it is selective and focused on footballers that, due to their 

importance or social or sporting relevance, really have the capacity to generate an image that can be 

commercialized and this, obviously, is not the case with all of them.” 144 

 

8.3. Fiscale behandeling van imagerechten 

Ook in Spanje probeerde men de belasting te onderdrukken door de imagerechten onder te brengen bij 

belastingparadijsvennootschappen. Het spreekt voor zich dat de Spaanse belastingautoriteiten hier niet 

blij mee waren en maatregelen hebben getroffen om dit tegen te gaan. Zo heeft de Spaanse wetgever, 

door invoering van de zogenaamde 85/15 regeling145, getracht deze belastingontwijking tegen te gaan 

door de voetbalclubs en de spelers enigszins tegemoet te komen. Met deze regeling, die in 1996 is 

ingevoerd, heeft de wetgever goedgekeurd dat de voetballer een vergoeding voor zijn imagerechten 

kan ontvangen van zijn voetbalclub of een derde partij. Deze vergoeding mag maximaal 15% van het 

gehele salaris van de voetballer bedragen. Het echte salaris, op basis van het arbeidscontract tussen de 

voetballer en zijn club moet dus nog minimaal 85% van het geheel bedragen. Het deel dat de 

                                                           
139 Collectieve overeenkomst LNFP-AFE te vinden via http://afe-futbol.com/Publico/Documentos.  
140 Liga Nacional de Fútbol Profesional. 
141 Asociación de Futbolistas Espanoles.  
142 Y. Vazquez Moraga & A. Sarrias, ‘Sport Image Rights in Spain’, The International Sports Law Journal 2010/3-
4, p. 126-127. 
143 Y. Vazquez Moraga & A. Sarrias, ‘Sport Image Rights in Spain’, The International Sports Law Journal 2010/3-
4, p. 130. 
144 A. Palomar Olmeda & A. Descalzo González, Los derechos de imagen en el ámbito del deporte profesional: 
especial referencia al fútbol, 2001, p. 88. 
145 Artikel 92 IRPF (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas). 

http://afe-futbol.com/Publico/Documentos


43 
 

voetballer ontvangt voor zijn imagerechten, maximaal 15%, kan hij onbelast genieten. Dit systeem 

geldt alleen indien de exploitatie van de imagerechten gepaard gaat met een arbeidsrelatie. 

 

In Spanje zijn er nog steeds diverse spelers, vooral bij de iets kleinere clubs, die er zelf voor kiezen om 

hun imagerechten onder te brengen bij een belastingparadijsvennootschap.146 In een dergelijk geval 

bestaat er geen verhouding tussen het imagerechtencontract en het arbeidscontract van de voetballer, 

waardoor de vergoedingen die hij ontvangt door de exploitatie van zijn individuele imagerechten dan 

ook niet worden aangemerkt als salaris. Dan rijst uiteraard de vraag als wat deze vergoedingen dan wel 

worden aangemerkt en de vraag of de voetballer wel belasting dient te betalen over deze inkomsten. 

Om een duidelijk antwoord op deze vragen te geven is het van belang om het volgende onderscheid 

aan te houden: 

- Inwoners van Spanje; 

- Niet-inwoners van Spanje; en 

- Tijdelijke inwoners van Spanje. 

 

8.3.1. Inwoners 

In beginsel worden inwoners van Spanje in Spanje belast over hun wereldinkomen. Dit betekent dat 

voetballers die in Spanje wonen in Spanje belasting zullen moeten betalen over al hun inkomsten, 

waar dan ook ter wereld genoten. Dit is geregeld in de IRPF147. 

Voetballers die inkomsten genereren uit hun individuele imagerechten, nadat zij deze ter exploitatie 

hebben ondergebracht bij een belastingparadijsvennootschap, zullen hierover dus wel belasting 

verschuldigd zijn in Spanje. 

Zoals reeds aangegeven zal deze inkomstenbron niet worden aangemerkt als salaris, omdat er geen 

relatie bestaat tussen het imagerechtencontract en het arbeidscontract. Het inkomen dat voetballers 

verkrijgen doordat een derde de exploitatie van hun imagerechten op zich neemt kan worden 

aangemerkt als inkomsten die zijn verkregen met behulp van investeringen. Dit is bepaald in art. 25, 

vierde lid, sub d van de IRPF. Ook over deze inkomsten betaalt de Spaanse voetballer in Spanje 

belasting. Wel geldt voor hen, zoals reeds aangegeven, de 85/15 regeling148. Dit betekent dat zij 15% 

van hun totale salaris, onbelast, mogen genieten als vergoeding voor imagerechten. 

  

8.3.2. Niet-inwoners 

Niet-inwoners betalen in Spanje slechts belasting over die inkomensposten die daadwerkelijk hun bron 

hebben in Spanje. Deze belastingwetgeving wordt geregeld in de IRNR149. Voetballers die niet in 

Spanje wonen zullen in Spanje slechts aan belastingheffing onderhevig zijn voor zover zij inkomen 

genieten dat zijn bron in Spanje heeft.  

Met betrekking tot voetballers uit de Primera División kan geconcludeerd worden dat zij 

hoogstwaarschijnlijk ook in Spanje zullen wonen om aan al hun verplichtingen te kunnen voldoen. Zij 

zullen dan dus kwalificeren als inwoners van Spanje.  

 

 

 

 

 

                                                           
146 Y. Vazquez Moraga & A. Sarrias, ‘Sport Image Rights in Spain’, The International Sports Law Journal 2010/3-
4, p. 130. 
147 Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas. 
148 Artikel 92 IRPF. 
149 Impuesto de la Renta de No Residentes.  
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8.3.3. Tijdelijk inwoners 

Zoals eerder weergegeven betalen inwoners van Spanje in principe belasting over hun wereldinkomen, 

oftewel het inkomen waar dan ook ter wereld genoten. Op deze hoofdregel geldt een uitzondering150 

voor voetballers die wegens een transfer naar een Spaanse voetbalclub inwoner van Spanje worden. In 

eerste instantie zullen deze voetballers moeten worden aangemerkt als inwoners, echter kunnen zij, in 

het jaar dat zij de Spaanse fiscale woonplaats verkrijgen en de vijf daarop volgende jaren, kiezen om 

voor de Spaanse belastingwetgeving de status van niet-inwoner te behouden.151 

Indien zij hiervoor kiezen zullen zij in hetzelfde belastingregime terecht komen als niet-inwoners, 

indien zij hier niet voor kiezen worden zij voor de belastingheffing hetzelfde behandeld als inwoners.  

 

8.4. Conclusie 

De Spaanse rechter heeft in jurisprudentie een heldere definitie van het begrip ‘imagerechten’ 

geformuleerd. In de Spaanse wetgeving ontbreekt een begripsomschrijving hiervan, maar dat neemt 

niet weg dat men in Spanje wel bescherming geniet voor dit recht.  

Spanje kent, in tegenstelling tot andere Europese landen, een speciaal regime met betrekking tot 

imagerechten. Om imagerechtenstructuren tegen te gaan heeft de Spaanse wetgever in 1996 de 

zogenaamde 85/15 regel152 ingevoerd. Voetballers mogen 15% van hun totale salaris onbelast 

ontvangen als vergoeding voor imagerechten.  

De Spaanse inkomstenbelasting maakt een onderscheid tussen inwoners, niet-inwoners en tijdelijke 

inwoners. Inwoners worden in Spanje belast over hun wereldinkomen. Het inkomen dat Spaanse 

voetballers genieten met behulp van hun imagerechten wordt aangemerkt als inkomen dat zij genieten 

met behulp van investeringen, waarover zij belast worden op grond van artikel 25, vierde lid, sub d 

van de IRPF. Zoals reeds aangegeven geldt hierbij wel de 85/15 regeling. Niet-inwoners worden in 

Spanje slechts belast over inkomen dat zijn bron vindt in Spanje. Voor tijdelijke inwoners van Spanje 

geldt er een speciale regel, die erop neerkomt dat zij ervoor mogen kiezen om als niet-inwoner te 

worden aangemerkt, indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
150 Y. Vazquez Moraga & A. Sarrias, ‘Sport Image Rights in Spain’, The International Sports Law Journal 2010/3-
4, p. 131. 
151 Artikel 93 IRPF. 
152 Artikel 92 IRPF. 
153 Artikel 93 IRPF. 
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9. Vergelijking van de Europese landen  

 

9.1. Verschillende belastingsystemen 

Aan de hand van de voorgaande hoofdstukken kan geconcludeerd worden dat de diverse Europese 

landen allen andere belastingsystemen kennen. Daar waar Italië, Nederland en Spanje grote 

gelijkenissen vertonen in hun belastingregime kan het Verenigd Koninkrijk worden aangemerkt als 

vreemde eend in de bijt.  

Zowel Italië, Nederland als Spanje kennen een belastingsysteem waarbij zij inwoners en niet-inwoners 

afzonderlijk in de belastingheffing betrekken. In het Verenigd Koninkrijk kent men een onderscheid 

tussen inwoners en de zogenaamde ‘non-domiciled residents’.  

 

Inwoners worden, in alle vier de landen, belast over hun wereldinkomen. Dit betekent dat zij belasting 

verschuldigd zullen zijn over hun gehele inkomen, waar dan ook ter wereld genoten. Indien een ander 

land over dezelfde inkomsten belasting heft biedt het belastingverdrag uiteindelijk uitkomst. Dat 

verdrag bepaalt immers welk land de heffingsbevoegdheid krijgt.  

Niet-inwoners worden in Italië, Nederland en Spanje belast over het inkomen dat zijn bron vindt in dat 

land. Zij worden dus slechts in de belastingheffing van dat land betrokken indien en voor zover zij 

inkomsten genereren uit dat land. Italië, Nederland en Spanje vertonen wat dat betreft veel 

overeenkomsten. 

In het Verenigd Koninkrijk kent men naast inwoners de ‘non domiciled residents’, die belast worden 

over de ‘remittance base’. Non domiciled residents zijn als het ware inwoners, die hun permanente 

woon- of verblijfplaats niet in het Verenigd Koninkrijk hebben. Zij zijn in het Verenigd Koninkrijk 

slechts belasting verschuldigd over dat deel van hun inkomen dat zij in het Verenigd Koninkrijk 

ontvangen of dat naar het Verenigd Koninkrijk wordt overgemaakt.  

 

Nederland kent naast de inwoners en niet-inwoners ook nog het principe van de 30%-regeling154. Deze 

regeling is in het leven geroepen voor buitenlandse werknemers die over een specifieke deskundigheid 

beschikken, die niet of nauwelijks aanwezig is in Nederland. Indien aan alle voorwaarden155 wordt 

voldaan kan men als buitenlandse werknemer in aanmerking komen voor deze regeling, waardoor 

30% van het salaris vrijgesteld wordt van belastingheffing. Wel dient opgemerkt te worden dat er met 

betrekking tot profvoetballers nog strengere voorwaarden bestaan, waardoor deze regeling op hen 

nauwelijks toegepast zal worden.156  

In Spanje kent men een regeling die enigszins vergelijkbaar is met deze 30%-regeling, te weten de 

regeling voor tijdelijk inwoners157. Met betrekking tot voetballers komt deze regel er op neer dat 

voetballers, die wegens een transfer inwoner van Spanje worden, er voor kunnen kiezen om, in het jaar 

dat zij de Spaanse fiscale woonplaats verkrijgen en de vijf daarop volgende jaren, aangemerkt te 

worden als niet-inwoner. 

 

Daar waar het belastingregime in het Verenigd Koninkrijk dus aangemerkt kan worden als vreemde 

eend in de bijt, vertonen de belastingsystemen in Italië, Nederland en Spanje diverse overeenkomsten. 

Geconcludeerd kan worden dat het Spaanse systeem het meeste lijkt op het systeem dat in Nederland 

gehanteerd wordt. 

 

                                                           
154 Artikel 31a, tweede lid, onder e van de Wet op de Loonbelasting 1964. 
155 Artikel 10e juncto 10eb van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965. 
156 D. Molenaar, ‘The Netherlands: Tax planning for incoming team sports players’, GSL&TR 2013/1, p.37. 
157 Artikel 93 IRPF. 
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9.2. Fiscale behandeling van imagerechtenvergoedingen 

Zowel in Italië, Nederland, Spanje als in het Verenigd Koninkrijk kent men het fenomeen van de 

‘imagerechten’. Een definitie van dit begrip ontbreekt echter in alle landen in de wetgeving. Het begrip 

wordt overal aan de hand van jurisprudentie gedefinieerd en geconcludeerd kan worden dat deze 

definities grotendeels overeenkomen.  

In de meeste Europese landen worden imagerechten aangemerkt als persoonlijkheidsrechten, welke als 

fundamentele rechten bescherming genieten op basis van de wet. Alleen het Verenigd Koninkrijk 

vormt een uitzondering op dit verschijnsel. In het Verenigd Koninkrijk wordt het imagerecht niet als 

een fundamenteel recht gezien, waardoor er geen wettelijke bescherming op dit recht bestaat. Dit 

neemt niet weg dat men ook in het Verenigd Koninkrijk wel iets dergelijks als een ‘imagerecht’ kent. 

Alleen de bescherming die geboden wordt zal in het Verenigd Koninkrijk minder zijn dan in de andere 

Europese landen.  

 

Zoals reeds vermeld heffen alle vier de landen belasting over het wereldinkomen van hun inwoners. 

Dit betekent dat voetballers die hun imagerechtenvergoedingen uitbetaald krijgen hier in beginsel ook 

belasting over af moeten dragen. De imagerechtenvergoeding wordt echter niet in elk land onder 

dezelfde inkomstenpost geschaard.  

In Nederland ziet men de imagerechtenvergoeding als resultaat uit overige werkzaamheden158, in het 

Verenigd Koninkrijk wordt het aangemerkt als trading income159, in Italië als inkomen uit zelfstandige 

arbeid160 en in Spanje als inkomen dat is verkregen met behulp van investeringen161.  

 

Ondanks het feit dat alle vier de belastingsystemen in principe een belastingheffing over 

imagerechtenvergoedingen kennen, komt het voor dat voetballers de belastingheffing proberen te 

omzeilen door hun imagerechten onder te brengen bij een belastingparadijsvennootschap. De 

inkomsten, die voortvloeien uit de exploitatie van hun imagerechten, komen in dat geval binnen bij de 

vennootschap in de tax haven, waardoor de belastingautoriteiten veel geld mislopen. Bovendien zijn 

er, in alle vier de landen, ook voetbalclubs die een deel van het arbeidssalaris als 

imagerechtenvergoeding overmaken.162 Er ontstaat dan als het ware een soort verkapt arbeidssalaris, 

waardoor er minder belasting verschuldigd is. In de meeste landen probeert men dergelijke 

imagerechtenstructuren dan ook tegen te gaan, maar de aanpak hierbij verschilt sterk. 

 

9.3. Aanpak van imagerechtenstructuren door de belastingautoriteiten 

Daar waar de Nederlandse belastingdienst en de Britse belastingautoriteiten hard optreden tegen de 

zogenaamde imagerechtenstructuren kan geconcludeerd worden dat de belastingautoriteiten van Italië 

en Spanje iets terughoudender te werk gaan.  

In Nederland is inmiddels aangetoond dat diverse structuren louter zijn opgezet om belastingheffing te 

voorkomen.163 Het ging hierbij om voetbalclubs die naast het arbeidssalaris ook een vergoeding voor 

imagerechten uitkeerden aan zijn spelers. In werkelijkheid bestond een deel van de 

imagerechtenvergoeding uit verkapt arbeidsinkomen.   

                                                           
158 Artikel 3.90 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. 
159 Artikel 2 van de Income Tax 2005 (Trading & Other Income). 
160 Artikel 54, eerste lid-quarter, van de Italian Income Tax Code. 
161 Artikel 25, vierde lid, sub d van de IRPF. 
162 In een interview is mij gebleken dat er in alle vier de landen (Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd 
Koninkrijk) voetbalclubs zijn die een deel van het arbeidssalaris als imagerechtenvergoeding uitbetalen aan hun 
spelers.  
163 Zie bijvoorbeeld: Gerechtshof Arnhem, 31 augustus 2004, NTFR 2004/1497 en Gerechtshof Amsterdam, 10 
maart 2005, NTFR 2005/569. 
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Ook in het Verenigd Koninkrijk treedt men op tegen dergelijke imagerechtenstructuren. De structuur 

zelf is niet verboden in het Verenigd Koninkrijk, maar sinds 2010 geldt er een aangescherpte 

guideline164 voor de Premier League. In dit document staan diverse regels geformuleerd waar aan 

voldaan moet zijn wil een imagerechtenstructuur toepassing kunnen vinden. Het komt er onder andere 

op neer dat er een helder en verklaarbaar verband moet bestaan tussen de imagerechtenvergoeding en 

de activiteit die de speler, in ruil daarvoor, moet verrichten. Op die manier probeert de Britse 

belastingdienst te controleren dat er geen arbeidssalaris wordt uitgekeerd als imagerechtenvergoeding.  

 

Zoals reeds vermeld gaan de Italiaanse en Spaanse belastingautoriteiten iets minder actief te werk. Dit 

neemt echter niet weg dat de belastingautoriteiten in deze landen imagerechtenstructuren accepteren. 

In Italië is men het probleem pas gaan onderkennen vanaf het moment dat het beroemde Nederlandse 

trio, van Basten, Gullit en Rijkaard in Italië kwam voetballen en veel geld verdiende door middel van 

lucratieve imagerechtenstructuren. Sindsdien is men in Italië iets actiever met het bestrijden van 

dergelijke structuren.165  

In Spanje heeft de wetgever in het jaar 1996 al maatregelen getroffen door de introductie van de 85/15 

regeling166. Deze regeling komt er op neer dat voetballers 15% van hun totale salaris (onbelast) als 

vergoeding voor imagerechten mogen ontvangen.  

 

Geconcludeerd kan worden dat alle vier de landen het probleem van de imagerechtenstructuren 

erkennen en tevens maatregelen proberen te treffen om dergelijke structuren tegen te gaan. De 

maatregelen verschillen van land tot land, waarbij Nederland en het Verenigd Koninkrijk het actiefst te 

werk gaan om dit probleem aan te pakken. Echter wordt de imagerechtenstructuur in geen van de 

hiervoor behandelde landen daadwerkelijk verboden. Men probeert dus eerst of het mogelijk is om 

met andere maatregelen de belastingontduiking tegen te gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
164 Premier League Image Rights Guidelines, 16 december 2010. 
165 In een interview is mij gebleken dat de Italiaanse belastingdienst in de tijd van Van Basten, Gullit en Rijkaard 
nog niet op trad tegen imagerechtenstructuren. Pas na die tijd is de Italiaanse belastingdienst iets actiever 
geworden in het bestrijden van dergelijke imagerechtenstructuren. 
166 Artikel 92 IRPF. 
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10. Samenvatting & Conclusie  

 

Vandaag de dag komt het steeds vaker voor dat profvoetballers inkomsten buiten het belasting bereik 

van hun woonland houden door middel van lucratieve imagerechtenstructuren. Zij brengen hun 

imagerechten, al dan niet door tussenkomst van hun voetbalclub, onder bij zogenaamde 

belastingparadijsvennootschappen, welke vervolgens de zorg van de exploitatie op zich nemen. Door 

dergelijke structuren verdient de voetballer veel geld, terwijl de belastingautoriteiten belastinggeld 

mislopen.  

Aangezien dit fenomeen zich tegenwoordig veel afspeelt in diverse Europese voetballanden is het 

interessant om er achter te komen hoe deze landen de imagerechtenvergoeding fiscaal gezien 

behandelen. In deze scriptie heb ik daarom een rechtsvergelijkend onderzoek gedaan met betrekking 

tot de grote Europese voetballanden: Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.  

Allereerst heb ik de nodige achtergrondinformatie geschetst omtrent het sportersartikel167 uit het 

OESO-Modelverdrag en de toekomst van dit artikel in Nederlandse verdragen. Vervolgens heb ik per 

land, afzonderlijk, bepaald hoe deze landen de imagerechtenvergoeding fiscaal gezien behandelen en 

of zij maatregelen treffen om dergelijke structuren in de toekomst enigszins tegen te gaan.  

 

10.1. Artikel 17 OESO-Modelverdrag 

Daar waar het gaat over de belastingheffing van sporters kan Nederland als een zeer vooruitstrevend 

land worden aangemerkt. Het OESO-Modelverdrag kent sinds jaar en dag een artikel168 dat specifiek 

ziet op de inkomsten van sporters en artiesten. De belastingheffing over deze inkomsten wordt op 

basis van deze bepaling toegewezen aan het land waar het optreden, dan wel de wedstrijd, plaatsvindt. 

Nadat Nederland in 2007 al eenzijdig de heffing over inkomsten van buitenlandse sporters had 

vrijgesteld169, is zij nu voornemens om in nieuwe belastingverdragen geen sportersartikel meer op te 

nemen170. Nederland loopt in dat opzicht voor op de overige Europese landen, die tot op heden trouw 

blijven aan de bepalingen uit het OESO-Modelverdrag. 

 

Het zogenaamde sportersartikel uit het OESO-Modelverdrag ziet echter niet zozeer op 

imagerechtenvergoedingen. De sporter zal deze vergoedingen immers veelal niet genieten in de 

hoedanigheid van sportbeoefenaar. Slechts in de gevallen dat de voetballer zijn 

imagerechtenvergoeding krijgt uitbetaald door zijn voetbalclub kan artikel 17 om de hoek komen 

kijken. In die gevallen zal er namelijk een relatie bestaan met de sportprestatie. Indien deze relatie 

ontbreekt, zal de imagerechtenvergoeding onder één van de andere toewijzingsbepalingen uit het 

OESO-Modelverdrag worden geschaard.171  

 

10.2. Fiscale behandeling imagerechtenvergoedingen 

Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk kennen allen een belastingregime dat inwoners 

voor hun wereldinkomen in de belastingheffing betrekt. Dit betekent dus ook dat voetballers, die als 

inwoner aangemerkt kunnen worden, in beginsel belasting verschuldigd zijn over hun 

imagerechtenvergoedingen, indien zij deze aan zichzelf laten uitbetalen. In Nederland wordt de 

imagerechtenvergoeding aangemerkt als resultaat uit overige werkzaamheden172, in Italië als inkomen 

                                                           
167 Artikel 17 van het OESO-Modelverdrag.  
168 Artikel 17 van het OESO-Modelverdrag.  
169 Zie: artt. 5a en 5b van de Wet op de Loonbelasting 1964. 
170 Zie: Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011.  
171 Artikel 7 of 15 van het OESO-Modelverdrag.  
172 Artikel 3.90 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. 
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uit zelfstandige arbeid173, in Spanje als inkomen dat verkregen wordt met behulp van investeringen174 

en in het Verenigd Koninkrijk als trading income175.  

 

Veel profvoetballers laten deze vergoeding echter niet aan zichzelf uitkeren, maar aan de 

belastingparadijsvennootschap die zijn imagerechten in beheer heeft. Dit is erg lucratief, omdat er in 

het belastingparadijs geen of vrijwel geen belasting wordt geheven. Op die manier loopt het woonland 

van de profvoetballer grote bedragen aan belasting mis.  

 

Een ander fenomeen, dat tegenwoordig steeds meer populariteit geniet, ziet men terug in het Spaanse 

Florentino Model.176 Bij dit systeem, dat overigens ook in andere landen wordt gehanteerd177, is het de 

voetbalclub die de imagerechten van zijn spelers in beheer neemt en er zorg voor draagt dat deze ter 

exploitatie bij een belastingparadijsvennootschap worden ondergebracht. Het is in die gevallen dan 

ook de voetbalclub, die naast het salaris, de imagerechtenvergoeding aan de speler uitbetaalt. Indien 

dit het geval is kan het zo zijn dat een deel van het salaris als imagerechtenvergoeding wordt 

uitgekeerd. Tegenwoordig gebeurt het steeds vaker dat voetbalclubs op die manier eigenlijk verkapt 

arbeidssalaris uitbetalen als imagerechtenvergoeding. 

 

10.3. Maatregelen om imagerechtenstructuren tegen te gaan 

Het spreekt voor zich dat de meeste landen hier niet bepaald blij mee zullen zijn. Het ene land treedt 

echter harder op tegen imagerechtenstructuren dan het andere land, maar feit blijft dat de 

imagerechtenstructuur in geen van de hiervoor behandelde landen verboden is. Het zal veelal het 

woonland van de voetballer zijn dat dergelijke structuren probeert te bestrijden, aangezien dat het land 

is dat belastinggeld misloopt. Het woonland zal de belastingparadijsvennootschap, die feitelijk 

gevestigd is in een land als Jersey, in sommige gevallen aan kunnen merken als vennootschap van haar 

eigen land. Het lichaam op Jersey kent namelijk geen toegevoegde waarde. Het woonland probeert als 

het ware door de structuur heen te kijken, waardoor zij alsnog een heffingsrecht kan creëren.  

 

Daar waar Italië en Spanje een enigszins passieve benadering van het imagerechten-probleem kennen, 

treden Nederland en het Verenigd Koninkrijk hard op tegen imagerechtenstructuren. Het Verenigd 

Koninkrijk kent tegenwoordig zelfs een speciale guideline178, die ervoor moet zorgen dat 

belastingontduiking door middel van imagerechtenstructuren wordt ingeperkt. In deze guideline staan 

diverse regels geformuleerd waar aan voldaan moet zijn wil een imagerechtenstructuur toepassing 

kunnen vinden. Voor voetbalclubs betekent dit onder andere dat de administratieve taken toe zullen 

nemen, omdat alles nauwkeurig bijgehouden dient te worden en de imagerechtencontracten eens in de 

zoveel tijd herzien dienen te worden. Daarnaast moet men kunnen verklaren welke activiteiten de 

voetballer heeft verricht in ruil voor zijn imagerechtenvergoeding. Aan de hand daarvan zal de Britse 

belastingdienst proberen te bepalen of de hoogte van de vergoeding wel in verhouding staat tot de 

activiteiten die de speler hiervoor heeft verricht. Op die manier probeert men in het Verenigd 

Koninkrijk onder andere tegen te gaan dat een deel van het arbeidssalaris wordt uitbetaald als 

imagerechtenvergoeding. 

                                                           
173 Artikel 54, eerste lid-quarter, van de Italian Income Tax Code. 
174 Artikel 25, vierde lid, sub d van de IRPF. 
175 Artikel 2 van de Income Tax 2005 (Trading & Other Income). 
176 Y. Vazquez Moraga & A. Sarrias, ‘Sport Image Rights in Spain’, The International Sports Law Journal 2010/3-
4, p. 130. 
177 In een interview is mij gebleken dat ook andere landen tegenwoordig gebruik maken van het Florentino 
Model.  
178 Premier League Image Rights Guidelines, 16 december 2010. 
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Ook in Spanje heeft men enkele jaren geleden een belangrijke maatregel ingevoerd om 

imagerechtenstructuren tegen te gaan. De Spaanse wetgever heeft er voor gekozen om voetballers en 

hun clubs enigszins tegemoet te komen door introductie van de 85/15 regeling179. Door deze regel kan 

een voetballer 15% van zijn salaris (onbelast) genieten als imagerechtenvergoeding. Dit is een vrij 

milde maatregel, want op deze manier kan het nog steeds voorkomen dat voetballers een deel van hun 

salaris uitbetaald krijgen als imagerechtenvergoeding. Indien de 15% niet overschreden wordt, wordt 

het immers goedgekeurd door de Spaanse belastingautoriteiten.  

 

10.4. Conclusie 

Kort samengevat kan men stellen dat alle Europese landen problemen ondervinden met de 

belastingheffing van imagerechtenvergoedingen, omdat profvoetballers op diverse manieren proberen 

om de belastingheffing te omzeilen. Elk land kent zijn eigen, afzonderlijke belastingregime en zal de 

imagerechtenvergoeding dan ook op een andere manier in de belastingheffing betrekken. Een 

eventuele aanpak van het probleem omtrent de imagerechtenstructuren op Europees niveau lijkt mij 

dan ook niet zo voor de hand liggend.  

Bovendien proberen de meeste landen zelf passende maatregelen te treffen om het gebruik van 

imagerechtenstructuren tegen te gaan. Zo zijn er in Italië en Spanje tegenwoordig ook gevallen bekend 

dat de nationale autoriteiten optreden tegen belastingontduiking met behulp van 

imagerechtenstructuren.180 Over het algemeen zijn Nederland en het Verenigd Koninkrijk wel iets 

actiever in het bestrijden van dergelijke structuren dan deze Zuid-Europese landen. Zo kent men in het 

Verenigd Koninkrijk zelfs een guideline181, die specifiek is ontworpen om imagerechtenstructuren in 

het voetbal tegen te gaan. Een land als Italië, dat in de praktijk nog niet echt harde maatregelen lijkt te 

nemen, zou bijvoorbeeld een voorbeeld kunnen nemen aan deze guideline. Dit geldt uiteraard ook 

voor andere Europese landen. Op die manier kan men, in ieder geval in het voetbal, één lijn trekken 

om imagerechtenstructuren tegen te gaan. Of deze regeling in de praktijk daadwerkelijk tot het 

beoogde resultaat gaat leiden moet dan uiteraard nog worden afgewacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
179 Artikel 92 IRPF. 
180 Zie bijvoorbeeld: www.volkskrant.nl > Huiszoekingen bij Italiaanse voetbalclubs, 26 juni 2013 en 
www.volkskrant.nl > nieuws > binnenland > Rechtbank Barcelona wil Messi alsnog vervolgen, 28 juli 2014. 
181 Premier League Image Rights Guidelines, 16 december 2010. 

http://www.volkskrant.nl/
http://www.volkskrant.nl/
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