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RD Den Haag Handel (llooo11ooos 

Team handel- voonieningenrcchter 

zaak- / rolnummer: C/09/552430 I KG 'lA 18-435 

Vonnls In kon &ediog nn 10 juli lOlS 

in de z.aak van 

I. de commanchtaire veonootschap 
EREDIVISIE J\.lEDIA & MARKETING C.V., 
gevestigd tc Zeist, 

2. de naamloz.c vennootschap 
N.V. ADO DEN HAAG, 
gevestigd te Den Haag, 

3. de numloze venllOOtschap 
AFC AJAX N.V., 
gevestigd tc Amsterdam, 

4. de naamloze vennootschap 
A.Z.N.V., 
�esligd te Alkrnw, 

S. de stichtini 
STICHTING BETAALD VOtTBAL 'EXCEI.SIOR', 
gevestlgd re Rotterdam, 

6. de numloze vennootschap 
FIYENOORD R01T£RDAM N.V., 
gevestigd te Rotterdam, 

7. de beslotcn vennootschap met bcperi:te aansprakelijkhtid 
FC GRONINGEN B.V., 
gevestigd IC Groningen, 

8. de bcsloten veooootsc:hap met bepertle aansprakelijkhcid 
s.c. HEERINVEEN av, 
gevestigd te Hctm1\"ten, 

9. de stich1ing 
SilCRTING HERACLES ALMELO, 
gcvestigd tc Almelo, 

10. de beslol:co vcnnOOISChap met beperktc aansprakelijkheid 
NAC BREDA B. V., 
gcvcstigd te Breda, 

11. de beslotcn vennoaisch!p met bcperktc aansprakelijkhcid 
PICZWOLLEB.V., 
gevestigd te Zwolle, 

12. de naamloze vcnnootschap 
PSVN.V., 
gevestigd tc Eindho,.·eo, 

13. de besloten vennootsclu.p met beperkte unsprakc!ijkbeid 
RODA J.C. e.v .. 
gevestigd IC Kerktade, 
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14. de besklten vennoocschap met beperl:te unsprakelijkhcid 
SPARTAROMERDAMB.V., 
gevestigd te Rotterdam, 

15. de besloten vennootschap met beperkte aansprakeliJkheid 
F.C. TWENTE'658.V., 
gevestigd le Enschede, 

16. de besloten vennootschap met beperlne aansprakelijkhcid 
FOOTBALL CLUB UTREClIT B.V., 
gevestigd te Utrecht, 

17. de besloten vennootsdu1p met bepetkte aansprak:elijkheid 
B.\'. VITESSE, 
gevestigd te Arnhem, 

18. de besloten vennootschap met beperlae aansprakelijkheid 
V.V.V. VEI'll.O B.V., 
gevesrigd te Venlo, 

19. de besloten vennootschap met bcperkte aanspraketijkbeid 
WILL[M DTILBURG B.V., 
gevcstigd te Tilburg. 

ciscressen, 
advocaat mr. R. van der Zaal te Amsterdam, 

tegen: 

, 
men ', en ', 

wonendc te Den Haag, 
gowgdo, 
in persoon ,·crschcncn. 

I. Dcproctdure 

I. I. Het vcrloop van de procedUTe blijkt uit: 
de daavWtling van 4 mci 2018, mtt 13 producties; 

• de op 26 juni 2018 gchouden mondelinge bcliandcling. waarbij door eiseressen 
plelteodties zijn ornge!egd. 

1.2. Ter zitting is vonnis bepaakl op heden. 

1. De rel.ten 

Op grond van de S(Ukken en het ,·erhandeldc ter zitting wordt in dit gcding van hct \'Olgende 
ui1gegaan. 

2.1. EisettSSen sub 2 iot en met 19 zijn aHe profcssioncle vottbaldubs die ui1komco in 
de Ercdivisic, de hoogstc vottbaldivisic in ?,;cdcrland. Producticmutschappij 'Er.1emol 
Shine Nederland B.V .' (Endcmol), maakt met toestcmming van de vottbaklubs uit de 
Eredivisie in de bcmffendc stadions live-televisieregistratics van de Eredivisicwedstrijden 
en bttlden rondom die regislratics, �s van inlcrviews, penconfcrcnties en 
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wedstrijdanalyses. De auteursrechtm op deze registraties/beeldeo wordcn iedcr 
voetbalseiz.oen door Endemol overgedragtn aan de clubs die uitkomen in de Eredivisie, 
zodat elk van de clubs excjuslef rechthebbende is op de auteursrechten op de live- 
registraties van de in het eigen stadion gespeelde Ered1visiewcdstrijden ea op het andm 
betldmateriaal met betrekking tot deze wedstrijden. 

2.2. Eiseres sub I is recluhebbende op de auteursrechten op de prornofilmpjcs en 
studioprogramma's (waaronder de voor-en nabeschouwing) die rondom en tijdens de 
uitzcnding un de Eredivisiewtdstrijdm wonien nnoond. 

2.3. Eiseres.sen hantcren veor de exploiwie vlll hun auteursrechten op de hifflroor in 
2.1. en 2.2. bedoelde bee Iden, gezamenlijk genoemd 'de Wedstrijdbeelden', een ges)oten 
exploiiatiesysteem via de tele\"?Siezender Fox Sports. De WedstriJdbetlden lrurmen worden 
bekeken via de Televisieunder FOX Sports door cen aboMement voor thuisgcbruik af te 
sluiten via de aanbiedm van FOX Sporu, zoals KPN, Tele2, UPC en Ziggo. Daamaast kan 
een zak.elijke licentie, 'FOX Sports Zakelijk', warden afgcsloten via FOX Spons. Die 
licentie gee ft een gcbruiker het recht om de wedstrijden in het openbaar tc verionen, 
bijvoorbedd in horec:a of sportkantines. 

2.4. Gcdaagde drijft een intemcteafC onder de naam ' aan de 
, hiema 'het intemetcafe', en een cetcafe arider de naam 

, hierna 'bet eetcafC'. 

2.S. Op 27 februui 2016 heefl een door eisermen in&eschakelde controlew- 
geconstateerd dat in'het internetcaft beelden werden vertoond van de Eredivisiewedstrijd 
PSV-ADO D<n Hug. 

2.6. Bij brief van I mun 2016 hecfl een kantoorgenoot van de advocaa1 van eiseresStTI 
aan gedaagde meegedeeld dat is geconstateerd dal in zijn intemetcafe live 
Ercdivisiewt.cistrijden worden vertoond zooder dal gedaagde over de in 2J. bedoelde 
zakelijke licen1ie besehikt en dat dat betekent dat inbreuk .... oro, gemaakt op de 
auteurvechten van eseressee. Ter voortoming \'all eenjuridische procedure is gedaagde in 
de gelegenheid gesteld om alsnog cen zakelijke licentie afte sluiten voor de venoning van 
Wedstrij<l>celden in zijn internetcafe. Na telefonisch contact met gedugde is hem per 
e-mailbericht van 8 maart 2016 een tweede \'oorstel gedaan, inhoudende dat hij em 
onthouding.sveR.laring onderttkent, wurmee hij, op straffe van een bocte, toettgt geen 
inbrculc meer te malcen op de auteursm:hten vane�. Gedugde is op dat voorstel niet 
ingcgaan. Evenmin heeft hij een za:kelijke licentie afgcslo1en. 

2.7. Op 4 murt 2018 heefl een door etseressen ingeschake!de controleur geconstateetd 
dat in het eetcafe beeldcn werden vertoond van de Eredivisiewedstrijd Vitessc-Ajax. 

2.8. Bij briefvan 26 maart 2011 bttft een kantoorgaoot van de advocaat van 
eiseressen u.n gedugde mcegedeeld dal is geconstatterd dat in lijn ectcafC live 
Eredivisiewcdstrijden woolen vertoond, zonder dat gedaagde over de in 2.3. bedoelde 
ukelijke licentie besehilct en dat dat betekent dal inbreuk wonlt gemaakt op de 
auleursttchten van e"iseressen. Ter voorkoming van eenjuridiset.e procedure is gedaagde in 
de gelegenheid gesteld om almog een zakelijkc licentie afte stuitm, dan wd om ten 
onthoudingsnfklaring te ondenekenen en een 1egemoetkoming in de kosten van eistttSsen 
van€ 300,- te betalen. Gedaagde heeft van geen beide op(ies gebruik gemaakt. 
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2.9. Op 9 april 2018 hccft de advocaat van eiseressen telefonisch contact met gedaagde 
gehad, waarin gedaagde onder mccr hccft aangegeven dat hij niet kan garanderen dat nooit 
Wedstrijdbeclden worden vertoond in zijn zaak, omdat hij niet ahijd in de hand heeft dat 
dczc door klanten woolen opgezet. Op 16 april 2018 is een brief aan gcdaagde gestuurd, 
waarbij hij nogmaals in de gclcgcnhcid is gestcld een liccntic afte sluiten of een 
onthoudingsverklaring te tekenen en een tegemoetkoming in de kostcn van elseres tc 
betalen. BiJ die briefhebben eiseressen de concep1-dagvaarding voor cen kort gcding 
gevoegd. Vervolgens heeft nog te)efonisch contact plaats gevonden met gedaagdc, maar dit 
heeft er nict toe geleid dat gcdaagdc cen zakelijke licentie httft afgcslotcn of ccn 
onthoudingsverklaring hccft gctekend. 

3. Bet gcsc:hil 

3.1. Eiscrcsscn vordcrcn - zakelijk weergcgeveo - gedaagde tc gebiedcn hct plcgcn van 
inbreuk op de auteurnechten van etseressen met onmiddellijke in gang te stakcn en gestaakt 
te houden, door gedaagdc le gcbicdcn de vcnoning van Wedstrijdbeelden io het eetcafii: en 
het internetcafii: teo behoeve van het daar aanwezige publiek te stakcn en geszaakt te houden, 
voor zovcr elsesessen daarvoor gccn cxpliciete schriftelijke toestcmming hebben vcrlcend, 
zulks op straffc van ccn dwangsom en met veroordeling van gedaagde in de door eseressee 
werkelijk gemaakte proceskostcn op grond van artikcl l019h van het Wetboek van 
Burgerlijke Reclasvcrdcring (Rv) een en ander met bepaling van een termijn als bedoeld in 
anikel IOJ9i Rv. 

3.2. Daartoe seuen eiseressen - samengevat - het volgendc. Door zonder zake!ijke 
licentie Wcdstrijdbeelden uit te zenden in zijn intemetcare en eetcafl!, maakt gedaagde 
inbrcuk op de auteursrechten van eiseresscn als bcdoekl in artikel 12 Auteurswct (Aw). 
Eiscrcssen lijden hierdoor schade, bestaande uit gederfde licentie-inkomstcn en schade aan 
het 'product' live Eredivisiev�hal. De hoop dat gcdaagde 01 de waanchuwingen in 2016 
de inbrcuk vrijwillig rou staken (zoals eiseressen in de praktijk vaker zien), is ijdel 
gebleken. Geconstateerd is dat gcdaagdc opnieuw Wcdstrijdbcelden heeft vertoond en hij 
hceft aangegeven niet te lrunneo garanderen dater geen Wedstrijdbeclden mecr worden 
uitgezonden. Eiscrcsscn hebben daarom (spoedeiscnd) bclang bij hct gevordcrdc gebod, 
versterkt met een dwangsom. 

3.3. Gedaagde voe rt gemotivccrd verweer, dat hiema, voor zover nodig, za\ wordcn 
besprokcn. 

4. De beoorddio& van bel :csc:1111 

4.1. Gcdaagde heeft nict betwist dat in iedcr geval op 27 februari 2016 en op 4 maart 
2018 autcursrechtelijk beschermde Wedstrijdbeelden op (1elevisie)schennen in zijn 
internetcafe, rcspeclievelijk eetcafC, zijn venoond. Door die beelden in ccn voor het publiek 
toeg.ankelijke (horeca)gelegenheid te vertonen heeft gedaagde dez.e openbaar gemaa:kl als 
bedocld in artikel 12 lid I Aw. Tusscn partijen Staal verder vast dat gcdaagde nict over ttn 

nkelijke licentie of ecn andere vorm van toestemming van eiseresscn bcschikt, op wood 
waarvan het hem is tocgestaan om de meergenocmde bee Iden in zijn internet· en cetcall tc 
venonen. Oat betekent dat gedugdc door dm bee Iden op 27 februari 2016 en 4 ma.art 2018 
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in hct opcobaar tc vertoncn inbreuk hceft gemaakt op de auteursrcchte11 van (ttn of mecr) 
eiseressee. 

41. Het verweer \'an gedaagde dat zijn ltlanten de Wcdwijdbecldeo op cigeo initiatief 
met hun mobiek telcfooo naar de tclcvisic in zijn (horcca)gc!egcnheid bebben 'gestrearnd', 
maakt bet voorgaandc nict anders. Dat het initiaticftot het vcrtonen van de bee Iden niet 
uitgaat van gcdaagdc zelf, maar van zijn ldanten, ncemt nict weg dat hct gcdaagde is die 
bepaalt of de vcrtoni11g van de becldcn in zijn cafi(s) wordt tocgestunltocgclatcn. 
Gedugdc heeft tcr zitting ook erkend dat hij veran�oordelijk is vcor wat crop de in zijn 
internet- en eetcafC aanwezige televisiescbcrmen in het opcnbaar wordt vertcond. 

4.3. Gcdaagdc hccft ter zitting aangevoerd dat bij inmiddels maatregclen heeft genomen, 
waardoor bet niet meer mogclijl is om Wcdstrijdbeclden via de televisieschenncn in zijn 
internetc.aft en eetcafe te venonen, Die cnkcle, niet-onderboewde, ste\Jing vonnt eehre 
onvoldocnde garantie dat een inbrcuk makcndc vcrtoning van Wcdstrijdbeclden zich nict zal 
hcrhalcn. Nu gedaagdc hceft gcwcigcnl een zakclijkc lffltic afte §luiten of cen met em 
boetc vcrsterbe onthoudingsverklaring te ondcrtekcnen, moet er van uit wordcn gcgaan dat 
er nog altijd een reete dreigmg bestaat dat in llet cctcafe en/of bet intemctcafC 
Wcdstrijdbccldcn z.onder tocstcmming in bet opcnbur wordcn vertoond. De 
voorzicningcnrechter is dan ook van oordeel dat ciscrcsscn bij de gcvraagdc \"OOrziening 
voldocnde (spocdeiscnd) belang bcbbcn. 

4.4. Het voorgaandc lcidt tot de slotsom dat het gevordcrdc gcbod op na te me Iden wijz.c 
wordt tocgewezco. Oplcgging van ccn dwan&som, als stimulans toe nakoming van de te 
gevcn beslissing is a.angewezen, z.odat ook de daartoe streklcndc vordering wordt 
tocgcwezen. 

4.5. Gcdaagdc u� als de in hct ongclijk gestclde partij, wceden verceedeeld in de 
proceskosten. Op grond van artikel 1019h Rv kunnen eiseressen aanspraak makcn op de 
rcdelijke en cvcnredige gcrcchtskosten. De advocaatkoslcn rijn door ciseresscn in een als 
productic 12 overgclegdc kostcnspecificatic gcstcld op een bedrag van€ 2.320,-. Er is gccn 
grond om aan te ncmen da! die kostenspccificatie onjuist is of dat de daarin opgcnomen 
kosten onnodig zijn gcmaakt. Het bcdrag van€ 2.320,- pat bet iodicatietaricfin IE-zaken 
voor een ecnvoudig tort geding (maximaal € 6.000) voorts niet te bovcn, zodat bet zal 
worden IOCgt\\CZtn. De enkcle omstandigheid dat gcdugdc het bcdrag hoog vindt [eidt niet 
toe een ander oordccl. Voomocmd bcdrag ul wOfdcn vcnncerdcrd met de kosten voor het 
uitbrcngcn van de dagvaarding van€ 82,57 en met ccn bcdrag van€ 626,-- un grifficrccht, 
z.odat de proceskostcn aan de zijde van eiscrcsscn ill towl wordcn begroo( op€ 3.028,57. 

S. De bnliuing 

De voorzicningcnrcchtcr: 

5.1. gcbiedt gcda.agdc het plcgen van inbrcuk op de autcursrechlcn van ciscrcssen met 
onmiddellijkc ingang te stakcn en gcstaakt tc houden, meer in het bijwnder door de 
vcrtoning van WcdstriJdbcelden i11 de aelegcnhcdcn die hij cxploitecrt, tc 10o'Cten 

cn , en elke t\'tntucle andcre gclcgcnheid die bij cxploiteert, 
ten bchocvc van bet aldaar unwcz.igc publiek, tc stakcn en gcstaakt te houdcn, voor zovcr 
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elseressee gedaagde vcor de vertoning van de Wedsl:rijdbtt:lden gttn expliciete 
toestemming hebben verleend; 

5.2. verccrdeelt gcdaagdc om aan eeeressee c:en dwangsom te betalen van€ 1.000,- 
voor icdcre dag, or een gcdcelte dwvan, dat h.ij in strijd handelt met bet in 5.1. opgelegde 
gebod, tot een maximum van€ 15.000,--; 

5.3. verccrdeelt geda.agde in de proceskostcn van eiseressen, toe op heden beg.root op 
f 3.028,57; 

5.4. bepaalt de termijn waarbinncn op grond van aftikel J019i Rv ecn bodemprocedlft 
aanhangig moet wordcn gcmaakl op zes maanden na de datum vail dit vonnis; 

5.5. verk.laan dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. 

Dit vonnis is geweun door mr. C.T. Aalbers en in het opcnbaar uitgcsprokcn op 
10juli2018. 

m" 


