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Geachte
Op 18 december 2018 ontving het College van pictoright een verzoek
conform art. 3 lid 1 van de Wet toezicht tot instemming met de volgende
voorgelegde gewijzigde documenten:

-

Reglement Pictoright Fonds (vastgesteld 17 juli 2018).
Aangepaste klachten- en geschíllenregeling, bestaande uit:
Reglement Geschillencommissíe rechthebbenden pictoright (concept

o

september 2018).

o
o

Klachten- en geschillenregeling gebruikers en/of betalingsplichtigen
(concept a ugustus 2018).
Klachten- en geschillenregeling rechthebbenden (concept augustus
201.8).

-

Aangepaste aansluitformulieren + Reglement van Aansluiting (concept
november 2018).
Gewijzigd bestuursreglement (concept oktober 2018),
Gewijzigd directiereglement (concept oktober 2018).
Gewijzigd repartitiereglement (concept oktober 2013).

Reglement Pictor¡ght Fonds

Het Reglement Pictoright Fonds regelt de besteding van de ingehouden
SoCugelden voor de financiering van sociale, culturele of educatieve

projecten ten behoeve van beeldmakers. Het (toezichthoudend) bestuur
ex art. 14 van de statuten van Pictoright bevoegd tot het vaststellen en

is
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wijzigen van het Reglement. Art. 3.7 van het Reglement stelt Pictoright in
staat specifieke nadere voorwaarden te stellen aan aanvragen voor
financiering van projecten met een sociaal, cultureel of educatief doel. Het
College merkt hierbijop dat bovengenoemde voorwaarden billijke criteria
dienen in te houden conform art. 2h lid 5 van de Wet toezicht. Aanvragen

worden ter advies voorgelegd aan de Adviescommissie en worden
beoordeeld aan de hand van de voorwaarden als bedoeld in art. 3 van het
Reglement Pictoright Fonds.
Uit de aan het College voorgelegde documenten blijkt niet dat de
aangeslotenen bij Pictoright de mogelijkheid hebben gehad zich uit te laten
over de totstandkoming van het door het bestuur vastgestelde Reglement
Pictorìght Fonds. Gelet op het belang van dit reglement voor de verdeling
van socugelden verneemt het college Sraag van P¡ctor¡8ht op welke wijze de
aangeslotenen bij de totstandkoming van het Reglement Pictori8ht Fonds
zijn betrokken dan wel worden betrokken en tot welk resultaat dit
respectievelijk heeft geleid of zal leiden'
Het College adviseert Pictoright het College nader te informeren over de
wijze waarop en met welk resultaat de aangeslotenen bij de totstandkoming
van het voorgelegde Reglement P¡ctoright Fonds (vastgesteld 17 juli 2018)
zijn betrokken.
Ao

n ge

poste klochte n- e n geschi

ll e n rege lin

g

De door Pictoright voorgelegde aangepaste regeling bestaat uit drie

documenten; het Reglement geschillencommissie rechthebbenden, de
klachten- en geschíllenregeling gebruikers en/of betalingsplichtigen en de
klachten- en geschillenregeling rechthebbenden. Art. 22van de Wet toezicht

stelt dat een CBO over procedures dient te beschikken voor een
doeltreffende en tijdige behandeling van klachten en geschillen met
betrekking tot andere cBo's en leden/rechthebbenden. Pictoright voldoet
met de klachten- en geschillenregeling rechthebbenden en het Reglement
geschillencommíssie rechthebbenden aan dit vereiste uit de Wet toezicht'
Voor de beslechting van geschillen tussen CBO's en betalingsplichtigen over
billijkheid van de hoogte en toepassing van tarieven heeft de wetgever op
basis van art. 23 lid 2 van de

wet toezicht de Geschillencommissie

Auteursrechten Zakelìjk ingesteld. Pictoright heeft in de klachten- en
geschillenregeling voor gebruikers en/of betalingsplichtigen een regeling
opgesteld voor de behandeling van klachten en geschillen over in rekening
gebrachte vergoedingen aan gebruikers met daarin tevens een verwijzing
naar de Geschillencommissie Auteursrechten Zakelijk zoals bedoeld in art'
23 van de wet toezicht. Hiermee handelt Pictoright in overeenstemming
met art. 23 van de Wet toezicht.
De ter instemming voorgelegde klachten- en geschillenregelingen van
j
Sticht¡ng Pictoright betreffen regelingen die ex art. 2p lid 1 onder van de
2
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wet toezicht openbaar beschikbaar op de website van pictoright dienen te
worden geplaatst. De voorgelegde klachten- en geschillenregelingen zijn
redelijk en begrijpelijk en bevatten de mogelijkheíd om een geschil
uiteindelijk bíj de burgerlijke rechter voor te leggen.
Het college stemt in met de voorgelegde regelingen inzake klachten en
geschillen en het Reglement geschillencommissie rechthebbenden. Het
college adviseert deze regelingen en het reglement openbaar beschikbaar
op de website van Pictoright te plaatsen.
paste oons

u itform u lie re n e n Re g I e me nt va n Aa nsl uiti ng
op het aan de wet toezicht aangepaste Reglement van Aansluitíng van
Pictoright is op 13 juni 20L8 reeds instemming verleend door het coilege.

Ao ng

e

I

tn

het thans voorgelegde Reglement van Aansluiting is in art. 3.6 expliciet
opgenomen dat de aangeslotene verklaart auteursrechthebbende te zijn op
het werk ten aanzien waarvan pictoright individuele rechten, collectieve
rechten en/of volgrecht voor hem uitoefent. Met betrekking tot de

contr¡butie is in art. 5.1 duidelijk gemaakt dat het contributiebedrag per
kalenderjaar verschuldigd is. tndien betaling niet, of niet tijdig geschiedt kan
P¡ctoright eventueel gemaakte kosten inhouden of verrekenen met de door
Pictor¡ght uit te keren vergoedingen. Aan art. g van het Reglement van
Aansluiting is toegevoegd dat het volledige privacybeleid van pictoright
raadpleegbaar

is

via de website van p¡ctoright.

De wijzigingen in de aansluitformulieren en het Reglement van Aansluiting

betreffen een verduidelijking van tekst die reeds in deze documenten
beschreven stond. De aansluitformulieren volgrecht, collectieve rechten en
compleet (lndividuele rechten, collectieve rechten, Volgrecht en juridische
b¡jstand gezamenlijk) hebben geen inhoudelijke wijziging met betrekking tot
de formulering van de collectieve rechtenonderdelen ondergaan ten
opzichte van de huidige versies van de aansluitformulieren. De

aansluitformulieren bepalen dat met ondertekening van het
aansluítformulier de ondergetekende zich akkoord verklaart met de
toepasselijkheid en inhoud van de statuten, reglementen, beleidsrichtlijnen,
tarieven en andere voorwaarden van píctoright en deze accepteert.
ln

juni 2018

is reeds geconstateerd dat

het Reglement van Aansluiting

voldoet aan de wet toezicht 2016. De aansluitformulieren zijn daarmee in
overeenstemming.
Het college stemt in met de aangepaste formulieren en het aangepaste
Reglement van Aansluíting.
Gew ijzig d bestu

u

rsreg

te

me

nt

Het College heeft kennis genomen van het voorgelegde concept
bestuursreglement. Het College merkt op dat in art. 4.1. van het
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bestuursreglement de beperking in de bestuursbevoegdheden van het
(toezichthoudend) bestuur van Pictoright, zoals op verzoek van het college
toegevoegd aan art. 7A l¡d L van de eerder voorgelegde, maar nog niet
goedgekeurde conceptstatuten van Pictoright, niet is overgenomen in art.

4.1van het bestuursreglement. Het college adviseert Pictoright aan art. 4.1
toe te voegen dat het bestuur is belast met het besturen van de Stichting,
4.1
behoudens de beperkingen volgens de statuten. Vervolgens wordt in art.
van het bestuursreglement verwezen naar art. 7 van de statuten' Deze
correct ten opzichte van de nu geldende statuten, maar na
wìjzigíng van de statuten conform het voorstel van november 2018 zal een
verwijzing naar art. 7A en art, 78 van de statuten bedoeld zijn'

verwijzing

is

Het college adviseert Pictoright de verwijzing in het bestuursreglement aan
te passen zodra het college heeft ingestemd met de aangepaste statuten.
Naar aanleiding van de opmerkingen van het college met betrekkíng tot het
4.1
aanvullen van art. 4.1 van het bestuursreglement en de verwijzing in art.
naar artikelen in de statuten, adviseert het College Pictoright het
voorgelegde bestuursreglement (concept oktober 2018) in combinatie met
een gewijzigde versie van conceptstatuten van Pictoríght opnieuw ter
goedkeuring aan het College voor te leggen.
Gew ijz i g d d i re ctie re g I e m

e

nt

Het directiereglement stelt nadere regels met betrekking tot de taken,
bevoegdheden en besluitvorming van de directie. Tevens wordt in het

directiereglement de verhouding tussen directie en bestuur geregeld. De
directie is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie zoals bedoeld
in art. 2 e lid 4 0nder b en 2f lid l van de wet toezicht. Besluiten die aan het
(toezichthoudend) bestuur zijn voorbehouden staan beschreven in art 5.1
van het directiereglement en komen overeen met de bevoegdheden als
omschreven in art. 2 d lid 6 onder allmÍ van de Wet toezicht'
Besluiten van de directie die aan de goedkeuring van het bestuur zijn

onderworpen staan beschreven in art. 5.2 van het directiereglement en
j'
bestaan naast de bevoegdheden als beschreven in art' 2d lid 6 onder g t/m
van de wet toezicht uit het vooraf goedkeuren van een besluit tot:
Het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de

1.

stichting;

2.
3.
4.

het vaststellen van de begroting en de jaarrekening;
het wijzi8en van het vestigingsadres van de Stichting;

5.

Enig ander besluit van de directie waarvan de directie redelijkerwijs zou

Besluiten die een afwijking vormen op belangrijke punten van de
begroting of anderszins afwijken van genomen bestuursbesluiteu
moeten weten dat goedkeuring door het bestuur op zijn plaats is'
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Aan de directie is een vormacht verreend voor het
doen van betalíngen tot
een bedrag van €250.000,- aan één ontvanger (art. 10.2 van
het

directiereglement). Het coilege acht de bevoegdheden die in
het
directiereglement aan de goedkeuring van het bestuur zijn
onderworpen
redelijk en passend binnen de taakverdeling tussen
directie en
toezichthoudend bestuur.
Het College stemt in met het voorgelegde directiereglement (concept
oktober 2018).
Gew ij zi gd re po rtitie re g I eme

nt

Het college heeft op L3 juni 20i.g reeds instemmíng verreend
aan het aan de
wet toezicht aangepaste repartitieregrement van pictoright (voorgeregd
op
3 april 2018). Aan het thans ter goedkeuríng voorgelegde
repartitiereglement is toegevoegd (art. 2.9 en art. 2.10)
dat een

rechthebbende door aansruiting of aanmelding bíj pictoright
middels het
ondertekenen van het gegevensformutier het bereid van pictoright

en aile

daarop betrekking hebbende documenten aanvaardt. Tevens
verkraart een
rechthebbenden met de ondertekening van het gegevensformurier

rechthebbende te zíjn op het werk ten aanzien waaryan pictoright
lndividuele rechten, coilectieve rechten en
/of volgrecht voor hem uítoefent
en vrijwaart de rechthebbende pictoright tegen aanspraken
van derden die
verband houden met de uitoefening van hiervoor genoemde
rechten door

Pictoright. Daarnaast stemt een rechthebbende in met het
verwerken van
persoonsgegevens door pictoright (art. g van
het repartitieregrement).
Met betrekking tot de ínhoudingen heeft pictoright toegevoegd
dat alvorens
tot verdeling van vergoedíngen wordt overgegaan níet aileen een
door het
bestuur vastgesteld percentage aan beheerskosten wordt ingehouden,
maar
ook eventuele ander inhoudingen van toepassing zijn die verband
houden

met het beheer van auteurs- en naburige rechten ín het jaar
waarop het
jaarverslag betrekkíng heeft (art. 6.1 repartítiereglement).

Rechthebbenden

worden hierover, conform art. 2h van de wet toezicht, vooraf geiinformeerd;
derhalve alvorens de rechthebbende toestemming verreend
aan pictoright.
Het ter instemm¡ng voorgelegde repartit¡eregrement is
in de Vergadering
van Aangeslotenen van L3 decembe r 2}Lggoedgekeurd
door de

aangeslotenen bij pictoright.
Het college stemt in met het aangepaste repartitieregrement (concept
oktober 201.8).
Resumerend
Het college stemt ex art. 3 lid 1 sub b van de wet toezicht
in met de
volgende door stichtíng pictoright op 19 december 201g
aan het coilege

voorgelegde documenten..
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De aangepaste klachten- en geschillenregeling, bestaande uit:

o

Reglement Geschillencommissie rechthebbenden Pictoright (concept

o

september 2018.;
Klachten- en geschillenregeling gebruikers en/of beta lingsplichtigen
(concept augustus 2018).

o

Klachten- en geschillenregeling rechthebbenden (concept augustus
2018).

De aangepaste aansluitformulieren + Reglement van Aansluiting

(concept november 2018).
Het gewijzigde directiereglement (concept oktober 2018).
Het gewijzigde repartitiereglement (concept oktober 2018)'
Het College adviseert Pictoright ex art. 3 lid 2 van de Wet toezicht:
Het college nader te informeren over de wijze waarop en met welk

resultaat de aangeslotenen bij de totstandkoming van het voorgelegde
Reglement Pictoright Fonds (vastgesteld u juli 2018) zijn betrokken.
Het gewijzigde bestuursreglement (concept oktober 2018) in combinatie
met een gewijzigde versie van conceptstatuten van sticht¡ng Pictori8ht

ter goedkeuring voor te leggen aan het College.
Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter CvTA

Eezwoar
Tegen dit besluit kon binnen 6 weken na bekendmoking schrifteliik bezwoor
worden gemoakt door indiening von een bezwaorschrift bii het College van
n
Toe zicht Aute ursre chte n. Het be zw a o rschr ift w ordt onde rte ke n d e n be v ot te
minste:

o)

de naom en het odres von de indiener;

b)

de dogtekening;

c)

een omschrijving van het besluit waortegen het bezwoar of beroep
is gericht;

d)

de gronden von het bezwaor of beroep.
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