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Besluit op verroek goedkeuring gewijzigde statuten, concept
reglement van aansluit jng en concept repart¡tiereglement

Geachtefl!,

op 14 december jl. ontv¡ng het college van pictoright een eerste concept-
statutenwijziging in verband met aanpassing aan de wet toezicht en
daarnaast verbetering van enkele praktísche zaken. op 22 december 2017
ontving het college de concepten van het gewijzigde repart¡tiereglement en
het gewíjzigde reglement voor aansluiting. Het college heeft pictoright op 22
januari 2018 een reactie gestuurd op de voorgelegde documenten. op 29
maart en 3 april diende pictoright een aangepaste versie conceptstatuten,
reglement van aansluiting en repartitiereglement in bíj het college met het
verzoek tot schriftelijke instemming met de voorgelegde documenten
conform art. 3 lid L onder a van de wet toezicht. op 7 mei heeft pictoright
van het college een reactie ontvangen op het onderdeel samenstelling van
de toezichtfunctie bij Pictoright. Met de brief d.d. 22 mei heeft pictoright
gereageerd op het advies van het College.

Wijziging statuten

Bevoegdheden toez¡chthoudend bestuur
Door Pictoright is gekozen voor een toezichthoudend bestuur; een model
waarbíj het bestuur verantwoordelijk is voor het toezichthoudend proces
binnen de stichting. Deze taak van het bestuur is neergelegd in art, 78 lid 1

van de statuten. ln art.7A lid l van de statuten is opgenomen dat het bestuur
is belast met het besturen van de stichting.
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conform de nadere uitwerking van het beleidskader toezicht d.d' 26 april

20L7, kan het College onder voorwaarden akkoord gaan met CBO's die

ervoor kiezen om het huidige bestuur in te richten als'toezichtorgaan' mét

behoud van de bestuurlijke status conform het BW. ln dat geval dient dit

toezichtorgaan zich te beperken tot het uitvoeren van de primaire

bevoegdheid om toezicht te houden op degenen die de dagelijkse leiding

uitvoeren en kunnen daaraan alleen de bestuurlijke bevoegdheden worden

toegevoegd die behoren bii art. 2d lid 4 t/m 6 van Wet toezicht (voor zover

deze niet zijn toegekend aan een Vergadering van Rechthebbenden).

Het college ziet erop toe dat deze beperkingen van de bevoegdheden van

het bestuur (optredend als toezichtfunctie) en de gepaste afstand van dit

bestuur (optredend als toezichtfunctie) tot het uitvoeren van de dagelíjkse

leiding in opzet (statuten, reglementenl en in werking (besluitvorming,

handelingen) wordt nageleefd, ln dat kader constateert het college dat de

taken, bevoegdheden en werkwijze van het bestuur zijn neergelegd in art'

78, lid 3 onder a. t/m j. van de statuten en verwijzen naar de bevoegdheden

die het (toezichthoudend) bestuur heeft op basis van art. 2d lid 4 t/m 6 van

de wet toezicht. Art. 7A lid L van de statuten bepaalt dat het bestuur is

belast met het besturen van de stichting, Gezien de primaire taak van het

toezichthoudend bestuur tot het houden van toezicht op de activiteiten en

taakuitvoering van de dagelijkse leiding, op de uitvoering van besluiten en op

de algemene beleidslijnen, dient het besturen door het bestuur zich -

expliciet - te beperken tot de bevoegdheden die de Wet toezicht in art' 2d lid

4 t/m 6 toekent aan de toezichtfunctie. Daartoe dient aan art. 7A lid 1 van de

conceptstatuten te worden toeSevoegd dat het (toezichthoudend) bestuur is

belast met het besturen van de stichting behoudens de beperkingen volgens

de statuten. Overige bestuurlijke taken dienen te worden overgelaten aan de

dagelijkse leiding.

Naast de bevoegdheden als beschreven in art, 2d lid 4 t/m 6 van de Wet

toezicht kennen de statuten aan het bestuur de bevoegdheid toe tot het

instellen van een of meer commissies (art' L3 van de statuten), het

vaststellen van reglementen (art. L4 van de statuten), het ontbinden van de

stichting (art. 6 lid 12 onder b van de statuten), het vaststellen van de

begroting (art, 6 lid 12 onder e van de statuten) en hetvaststellen van de

jaarstukken (art. L2 lid 3 van de statuten). Met betrekking tot deze

bevoegdheden is het college van mening dat er geen andere logische

mogelijkheid is dan het toekennen van deze bevoegdheden aan het

toezichthoudend bestuur'
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Sa me nste I I i n g toe zi chtfu ncti e

Art. 2e lid 2 van de wet toezícht vereist dat de verschillende categorieën van
leden of aangeslotenen van de CBO bill¡jk en evenwichtig zijn
vertegenwoordigd in het orgaan dat de toezichtfunctie uitoefent. op g maart
jl. heeft het college van Pictoright een schriftelijke toelichting ontvangen op
de samenstelling van het bestuur van pictoright in het licht van de lopende
discussie met NVJ/NVF over een zetel in het bestuur van pictoright. ln de
statuten die door Pictoright op 29 maart en 3 apriljl. aan het college zijn
voorgelegd is de samenstelling van het (toezichthoudend) bestuur
opgenomen ín art. 5 líd 2.

Art. 5 lid 2. De bestuursleden worden als votgt benoemd:
a. twee bestuursleden worden benoemd door de stichting: stichting
continui'teit Beeldrecht, gevestigd te Amsterdam, waarvan er tenminste
één uitvoerend maker is, niet zijnde een medewerker van één van de in
s t i c ht i n g co nti n uit e it Be e I d re c ht parti c i pe re nd e be roe p sorg anisa fles;
b. twee bestuursleden worden benoemd door de vereniging met
volled ige rechtspersoonlijkheid : Beroe psorganisatie N ederl and se
Qntwerpers, gevestigd te Amsterdam, waarvan er tenminste één
uitvoerend maker is, niet zijnde een medewerker van Beroepsorganisatie
Nederland se Ontwerpers ;
c. twee bestuursleden worden benoemd door de vereniging met
volled ige rechtspersoonlijkheid : Dutch photographers, geve stigd te
Amsterdam, waarvan er tenminste één uitvoerend maker is, niet zijnde een
medewerker van Dutch photographers;

d. één bestuurslid, zijnde de voorzitter, wordt door de hierboven
genoemde bestuursleden in functie benoemd;
e. eventuele overige bestuursleden worden door de zitting hebbende
be stu urslede n be noe md.

Tevens heeft er een gesprek plaatsgevonden op 9 april jl. ten kantore.van het
cvTA met Pictoright en NVJ/NVF naar aanleiding van een signaal vanuit
NVJ/NVF inzake de samenstelling van het (toezichthoudend) bestuur van
Pictoright in het kader van wat de Europese Richtlijn daarover zegt. NVF
heeft kenbaar gemaakt zích ats rechthebbende niet vertegenwoordigd te
voelen in het bestuur van pictoríght en niet akkoord te kunnen en willen gaan
met de voorstellen op dit punt van pictoright als tegemoetkoming aan de
bezwaren van NVJ/NVF.

Het college heeft in een bríef d.d. 7 meijl. aan pictoright een reactie op
hoofdlíjn gestuurd naar aanleiding van de ter goedkeuring voorgelegde
statuten. ln deze react¡e is ingegaan op de signalen die door het college zijn
ontvangen van beroepsvereniging NVJ/NVF. ln deze brief komt het college
tot het advies aan het bestuur van pictoright de positie van
beroepsverenÍgÍng NVJ/NVF in het toezichthoudend bestuur in de statuten te
regelen (indíen de rechthebbenden of hun vertegenwoordigers in de andere
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hoofddisciplines hiertegen geen bezwaar hebben), of - indien het hiervoor

niet kiest - andere mogelijkheden voor vertegenwoordiging van de

aangeslotenen in het bestuur van Pictor¡ght te verkennen en hierop de

achterban te raadplegen welke samenstelling van het toezichthoudend

bestuur op instemming kan rekenen bij de achterban.

ln de brief van 22 meijl. van Pictoright aan het College stelt Pictoright voor

om art. 5 lid 2c van de statuten als volgt te laten luiden:
,'2c. één bestuurslíd wordt benoemd door de vereniging met volledige

rechtspersoontijkheid: Dutch Photographers, gevest¡gd te Amsterdam en

één bestuurstid wordt benoemd door de vereniging met volledige

rechtspersoonlijkheid Nederlondse Vereniging van Journalisten, welk lid

een praktíserend fotogroaf, niet zijnde een medewerker von Nederlondse

Vereniging van Journalisten dient te ziinl'

Gezien de voorgestelde wijziging in art. 5 lid 2 van de statuten inhoudende

dat van de twee bestuurders die door elk van de drie hoofddisciplines

worden benoemd er tenminste één uitvoerend maker dient te zijn, adviseert

het College Pictoright met betrekking tot art. 5.2.c van de statuten aan de

twee benoemende organisaties in de hoofddiscipl¡ne Fotografen, Dutch

Photographers en NVJ/NVF, over te laten welke van de door hen te

benoemen bestuurders de uitvoerend maker, niet zijnde een medewerker

van de betreffende organisatie, is en welke benoemd wordt door de

betreffende organisatie zonder verdere restricties. lndien Pictoright inschat

dat beide partijen hiertoe in onderleg overleg niet tot overeenstemming

kunnen komen, geeft het College in overweging om de restricties roulerend

van toepassing te laten zijn op de twee benoemende beroepsorganisaties.

Op die manier blijft het evenwicht tussen bestuursleden uit het werkveld en

bestuursleden vanuit de beroepsorganisatie in evenwicht en is het aan

DuPho en NVJ om in gezamenlijkheid tot voordracht van bestuursleden in

deze hoofddiscipline te komen.

Bevoegdheden vergodering van oangeslotenen en rechthebbenden

Tenminste eenmaal per jaar wordt een vergadering van aangesfotenen en

rechthebbenden georganiseerd. Aan de vergaderíng van aangeslotenen en

rechthebbenden komt de bevoegdheid toe tot het voorafgaand goedkeuren

van besluiten van het bestuur tot het wijzigen van de statuten, het ontbinden

van de stichtÍng en het vaststellen of wijzigen van repartitiereglementen.

lndien een besluit tot het wijzigen van statuten of vaststellen of wijzigen van

repartitiereglementen geen uitstel kan verdragen, kan het bestuur voor de
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duur van maxímaal één jaar een voorlopig besluÍt nemen en omtrent dit
besluit in de eerstvolgende vergadering van aangeslotenen en

rechthebbenden gemotiveerd verantwoording afleggen (art. 10A lid 2 van de
statuten). Voorafgaande goedkeuring door de vergadering van aangeslotenen
en rechthebbenden is eveneens niet vereist indien een besluit over statuten
of repartltiereglementen dient te worden genomen ter voldoening aan een
wettelUke verplíchting, een advies of aanwijzing van het cvTA danwel een
gerechtel'rjke uitspraak. Het college heeft op 22 januarijl. reeds ingestemd
met deze in de statuten opgenomen gang van zaken,

Ele ktron isc h comm u n i ce re n

Art, 4 lid 7 van de statuten bepaalt dat aangeslotenen in de gelegenheid
worden gesteld op elektronische wijze met de stichting te communiceren,
zoals opgenomen in artikel 2b lid 5 van de wet toezicht. uit de MvT bij de
wet toezicht kan worden afgeleid dat dít betekent dat voor aangeslotenen
ook de mogelijkheid tot elektron¡sch stemmen open dient te staan in verband
met het uitoefenen van lidmaatschapsrechten, waaronder het uitoefenen van
deze rechten in de vergadering van aangeslotenen en rechthebbenden (zie

paragraaf 3.2.3 van het Beleidskader toezícht 2or7).ln haar reactie d.d. 3

apríl stelt Pictoríght het prematuur en onnodig te vinden elektronisch
stemmen in de statuten op te nemen. pictoright stelt dat het noch volgens de
wet, noch volgens de MvT verplicht is om elektronisch stemmen in de
statuten van de stichting op te nemen, pictoright voorziet op dit moment
praktische problemen met elektronisch stemmen en is bereid te onderzoeken
in hoeverre aangeslotenen in de gelegenheid kunnen worden gesteld
elektronisch te stemmen. Bij praktische uitvoerbaarheid zal de betreffende
procedure verder worden uitgewerkt in het reglement van aansluiting en/of
op de website.

Het college stemt ermee in dat kan worden volstaan met het opnemen in de
statuten dat de aangeslotenen elektronisch kunnen communiceren met
Pictoright, Het college zal het toegezegde onderzoek naar de praktísche
uitvoerbaarheid met betrekking tot het mogelijk maken van elektronisch
stemmen bij Pictoright volgen.

Reglement van aansluiting
Rechten von rechthebbenden

De în artikel 2a van de wet toezicht, opgenomen rechten toegekend aan
rechthebbenden dienen tot uitdrukking te worden gebracht in de statuten of
aansluitvoorwaarden van de CBO's. ln art. 4 lid 5 onder b van de
conceptstatuten en art. 6.1 van het conceptreglement van aansluiting is

opgenomen dat een aangeslotene de aansluiting kan beèindigen door
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schriftelijke opzegging tegen 31. december van een kalenderjaar met een

opzegtermijn van drie maanden.

Volgens art. 1 van het voorgelegde Reglement van aansluiting kent Pictoright

drie verschillende rechtencategorieën. De categorieën hebben betrekking op

(1) het collectíeve recht, (2) het individuele auteursrecht en (3) het volgrecht

De rechten van rechthebbenden opgenomen in art. 2a van de Wet toezicht

zijn, voor zover niet opgenomen ¡n de statuten, tot uitdrukking gebracht in de

artikelen 2 (last en volmacht /overdracht), 3 (rechten en verplichtingen

Aangeslotenen) en 6 (beëindiging aansluiting) van het voorgelegde concept-

Reglement van aansluiting. Het verlenen van licenties voor niet-commercieel

gebruik is geregeld in art. 3.3 van het Reglement van aansluiting. ln reactie op

het verzoek van het college om een toelichting op de toepassing van het

flexibel rechtenbeheer is door Pictoright onder meer verwezen naar de artt.

l.L,2.4,3.2 en 3.3 van het voorgelegde aansluitíngsreglement.

Het College kan instemmen met de toelichting van Pictoright en het

aangepaste Reglement van aansluiting zoals voorgelegd op 3 april it'

RePart¡t¡ereglement

ln de brief van 22 januari jl. is geconstateerd dat het repart¡tiereglement zoals

voorgelegd op 22 decem ber 2oI7 voldoet aan de eisen van de wet toezicht.

ln het herziene repartitiereglement heeft Pictoright in art. 6 bepalingen

opgenomen met betrekking tot een door het bestuur vast te stellen

percentage aan beheerskosten dat wordt ingehouden op de vergoedingen'

Dit percentage staat vermeld op de website van Pictoright. Pictoright stelt in

art. 6.1 van het repartitiereglement dat bij toepassing van het percentaSe

dient te worden voldaan aan het bepaalde in art. 2h van de wet toezicht.

ln het uitvoeringsbesluit wet toezichtl is in art. 1. lid L bepaald dat van

overschrijding van art. 2h lid 4 van de Wet toezicht sprake is bij een

inhoudingspercentage van meer dan 15%. op de website van Pictoright

(https:l/oictorisht,nl/faq/inhoudinsspercentase-pictorisht/) wordt voor de

drie aansluítingsvormen een verschillend inhoudingspercentage gehanteerd,

waarbij Pictoright bij uitkering van individuele rechten een percentage van

25% inhoudt ter dekking van de kosten. Dit percentage is hoger dan, en

daarmee niet in lijn met, de drempel neergelegd in het uítvoeringsbesluit.
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Met betrekking tot de overschrÍjding van het inhoudingspercentage bij
uítkering van indivíduele rechten heeft pictoright toegelicht dat het
onderdeel individuele rechten een zeer arbeídsintensief proces is en
daardoor hogere kosten met zích meebrengt. De betreffende
werkzaamheden kunnen niet tegen lagere kosten worden uitgevoerd. Het
College kan zich vinden in deze toelichting.

De repartitie aan rechthebbenden vindt plaats binnen negen maanden na het
einde van het boekjaar waarin de coflectieve vergoedingen zijn geTnd (art. 4
líd 1" van het repart¡tiereglement). Verdeling en betaling van collectíeve
vergoedingen die Píctoright via zusterorganisaties ontvangt vindt plaats
binnen maximaal zes maanden na ontvangst van de gelden, Met betrekking
tot de onverdeelde bedragen is een regeling getroffen in art. 4 lid 5 van het
repartitíereglement.

Een regelíng voor naclaims is opgenomen ¡n art 5 lid 5 van het
repartitiereglement waarin wordt verwezen naar de in het
repa rtítie reglement opgenornen verja ríngstermijn.

Verder is in art. 9 lid 3 van het repartitiereglement opgenomen dat klachten
en geschillen kunnen worden ingediend door rechthebbenden conform de
klachten- en geschillenregeling voor rechthebbenden zoals vermeld op de
website van Pictoright.

Resumerend

Statuten

Teneinde explicíet tot uitdrukking te brengen dat de taak van het
toezichthoudend bestuur primaír is gericht op het toezichthouden ex art. 2e
lid 4 van de wet toezicht, dient aan art.7A lid i. van de conceptstatuten te
worden toegevoegd dat het (toezichthoudend) bestuur is belast met het
besturen van de stíchting behoudens de beperkingen volgens de statuten.
overige bestuurlijke taken dienen te worden overgelaten aan de dagelijkse
leiding.

Met betrekking tot de samenstelling van het toezichthoudend bestuur
advíseert het college - conform artikel 3, lid z van de wet Toezicht -

Pictoright om het in de brief van 22 mei opgenomen voorstel aan te passen
aan de opmerkingen zoals hierboven beschreven.

Reg leme nt van aansluiti ng
Het college kan instemmen met het aangepaste Reglement van aansluiting
zoals voorgelegd op 3 apriljl.
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Repartitlereglement

Het College kan instemmen met het herziene Repartitie-reglement'

Hoogachtend,

drs. J.W. Holtslag

Voorzitter CvTA
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