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Eesluit op verroek goedkeur¡ng statuten, bestuursreglement en
directiereglement Stichting pictoright

Geachte

mevrouwJ

op 28 maart 2019 heeft stichting pictoright het college ex art. 3 lid

I

sub a

Wet toezicht verzocht in te stemmen met de aangepaste bestuurssamenstellingsparagraaf in de statuten, zoals besproken tussen het college en
Pictoright op 12 februarijl. en met een aantal kleine wijzigingen in de statuten
van Pictoright, Tevens is door pictoright ter instemming het aangepaste
bestuursreglement van Pictoright voorgelegd aan het college, alsmede een
kleÍne wijziging in het directiereglement van p¡ctorlght.
Stotuten Pictoright
Tijdens het gesprek dat op 12 februari jl. plaatsvond tussen pictoright en het
college, heeft Pictoright het college een toelíchting gegeven op de aanpassíng
van de huidige bestuurssamenstellingspa ragraaf in de statuten van pictoright,
Aanleiding voor deze aanpassing betreft het deels onthouden van instemming
door het College aan de door Pictoright op 29 maart en 3 april 201g
voorgelegde aan de Wet toezicht 2016 aangepaste statuten.
Het College heeft het voorstel voor aanpassing van de bestuurssamenstell¡ngsparagraaf besproken in de collegevergadering van 14 februaríjl,
en heeft Pictoright op 1.5 februa ri 2OI9 medegedeeld dat het

college zich kan vinden in de oplossing díe door pictoright op 12 februarijl.
gepresenteerd aan het college, teneinde de verschillende categorieën van

is

aangeslotenen bij Pictoright te betrekken bij de samenstelling van het
toezichthoudend bestuur van Pictoright.

1

@rA

college van Toezicht collectieve beheersorganisaties
Auteurs- en naburige rechten

goedkeuring
conform het door Pictoright voorgelegde voorstel is in de ter
Pictoright
voorgelegde statuten de benoeming van bestuurders van stichting
opgenomen ¡n art. 5 lid 2 van de statuten Pictoright:
De bestuursleden worden als volgt benoemd:

a.

twee bestuursleden worden benoemd door het bestuur van Pictoright

opvoordrachtvandeindedisciplinebeeldendekunstrelevante
beroepsorganisatie(s),vanwieertenminsteéénuitvoerendmakeris

b.

in de desbetreffende disciPline;
twee bestuursleden worden benoemd door het bestuur van Pictoright
op voordracht van de in de discipline ontwerp/illustratie relevante

beroepsorganisatie(s},vanwieertenminsteéénuitvoerendmakeris
in de desbetreffende disciPline;

c.

twee bestuursleden worden benoemd door het bestuur van Pictoríght
op voordracht van de in de discipline fotografie relevante

beroepsorganisatie(s),vanwieertenminsteéénuitvoerendmakeris
in de desbetreffende disciPline;

d.éénbestuurslid,zijndedevoorzitter,wordtdoordezittinghebbende
bestuursleden in functie benoemd;

e.

eventuele overige bestuursleden worden door de zitting hebbende
bestuursleden benoemd'

bestuur in
Met deze voorgelegde aanpassing voldoet de samenstelling van het

opzetaanart.2elid2vandeWettoezicht;eenbillijkeenevenwíchtige
in
vertegenwoordiging van de verschillende categorieën van aangeslotenen
de huidige
het toezichthoudend bestuur van Pictoright. Ten opzichte van
niet meer
statuten worden de bestuurders in het voorgelegde voorstel
het bestuur van
benoemd door de beroepsorganisaties, maar benoemd door
P¡ctor¡ght op voordracht van de beroepsorganisatìes in de disciplines
en eventuele
beeldende kunst, ontwerp/illustratie en fotografie. De voorzitter
benoemd'
overige bestuurders worden door de zitting hebbende bestuurders
één
tenminste
er
Elke discipline draagt twee bestuursleden voor, waarvan

uitvoerend maker in de desbetreffende discipline ís'
ln het geval dat er binnen een discipline meerdere representatieve
niet
beroepsorgan¡saties actief z¡jn en de betreffende beroepsorganisaties
drie
binnen een door het bestuur te bepalen redelijke termijn, te weten
tot
Plctori8ht),
maanden na het ontstaan van de vacature (art. 5 lid 7 statuten
een unanieme voordraCht kUnnen kOmen, of als er geen representatieve
de
beroepsorganisaties actief zijn, benoemt het bestuur van Pictoright
van
de
desbetreffende bestuurders zonder voordracht. Bestuurders
van Pictoríght
desbetreffende discipline die reeds zitting hebben in het bestuur
zullen zich daarbij onthouden van stemming (art. 5.4 statuten Pictoright).

2

@rA

college van Toezicht collectieve beheersorganisaties
Auteurs- en naburige rechten

Deze aanpassing in de voorgelegde statuten is conform het voorster
dat op 12

februarijf . is besproken tussen pictoright en het college. ln art. lid
5
3 van de
statuten wordt bepaald dat onder representatieve beroepsorganisaties
die

organisaties worden verstaan die door het bestuur van pictoright
zijn
aa nge merkt a ls representatíeve beroepsorga
n isaties.
Als onderdeel van het gepresenteerde voorster, zoars behanderd
in de

bestuursvergadering van pictoright op 1r. maart jr., stert pictoright
voor om in
een apart reglement criteria op te nemen waardoor inzichtelíjk is
waaraan
organisatíes dienen te voldoen om als representatíeve beroepsorganisatie
te
worden aangemerkt. Voorgestefd wordt om daar bijvoorbeeld de
volgende

criteria voor te gebruiken (conform críteria st¡chting continuiteit Beeldrecht):
De organisatie heeft minimaal 100 leden ín de desbetreffende
discipline;

-

De organisatie zet zich in voor een brede ínfrastructuur
van de

desbetreffende discipline;
De organisatie heeft landelijke dekking;
De organisatie voert een actieve lobby in het belang van
haar aangesloten

makers;

-

De organisatíe is zichtbaar in het maatschappelijk debat;
De organisatie adviseert beerdmakers m,b.t. juridische-,
fiscale en
praktíjkgerichte zake n.

Het college ís van mening dat het opnemen van bovengenoemde
criteria in
een apart reglement inzicht geeft in de wijze waarop het toezichthoudend

bestuur van Pictoright wordt samengesteld en daarmee in opzet een
oplossing
biedt voor het vraagstuk van de ongelijke behandeling van
beroepsorganísaties. Het coilege raadt pictoright dan ook aan om
de

betreffende criteria daadwerkelijk op te nemen in een voor belanghebbende
kenbaar reglement.

Met betrekking tot de voorgelegde wijzigingen in de statuten van pictoríght
inzake de bestuurssamenstelling van pictoright en de overige wijzigingen
in de
ter goedkeuring voorgelegde statuten van pictoright, stemt het college
in met
deze wijzigingen ín de statuten voor zover met deze wijzigingen
nog niet

eerder was ingestemd bíj het besluit van 13 juni 201g.
Bestuursreglement
Het college constateert dat de opmerkingen die in de bríef van 12 februari
2019 door het College zijn gemaakt op het concept

bestuursreglement versie oktober 201g zijn verwerkt in de artikelen 4.i.
en 4.3
van het voorgelegde bestuursregrement. Het college stemt in met
deze
wíjzíging in het bestuursreglement.
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Directiereglement
Pictor¡ght heeft in art. 10.2 van het directiereglement de bepaling inzake de
volmacht aan de directie aan8epast. ln het aangepaste directiereglement
wordt verwezen naar een separate regeling, vast te stellen door het bestuur,
waarin de bevoegdheid van de directie om betalingen te verrichten wordt
neergelegd. Deze bevoegdheid is onderhevig aan beperkingen, te bepalen

door het bestuur van PictoriSht. Het College stemt in met deze wijziging in het
directiereglement.
Eesluit
Het College stemt in met de door Stichting Pictoright op 28 maart 2019 aan het
College voorgelegde aangepaste statuten, bestuursreglement en

directiereglement van Pictoright.
Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan

Voorzitter CvTA

Eezwoør
Tegen dit bestuit kon binnen 6 weken na bekendmaking schrifteliik bezwaor
worden gemoakt door indiening von een bezwoorschrift bii het college van

Toezicht Auteursrechten. Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten
minste:

a)

de noom en het odres von de indiener;

b)

de dogtekening;

c)

een omschriiving van het besluit woortegen het bezwoar is gericht;

d)

de gronden van het bezwoor.
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