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Besluit op verzoek om ¡nstemming met wijziging statuten St¡cht¡ng
P¡ctor¡ght

Op L2 december 2019 ontving het College van Toezicht collectieve
beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (verder: het college of het
cvTA) van stichting Pictoright (verder: piaoright) een verzoek tot instemming
met een aantalwijzigingen in de statuten van pictoright. op grond van artikel
3, eerste lid, sub a, van de wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve
beheersorgan¡sat¡es auteurs- en naburige rechten (verder: wet toezicht
cbo's) behoeft een besluit tot wijziging van de statuten de voorafgaande
schriftelijke instemming van het College.

Huidige statuten

ln de huidige, door het college op 18 april 2019 goedgekeurde, statuten is in
artikel 5, eerste lid, bepaald dat de stichting wordt bestuurd door een
bestuur, ten minste bestaande uit zeven personen. ln artikel 5, tweede lid, is
bepaald dat a) twee bestuursleden worden benoemd door het bestuur van
Pictoright op voordracht van de in de discipline beeldende kunst relevante
beroepsorganisaties b) twee bestuursleden worden benoemd door het
bestuur van Pictoright op voordracht van de in de discipline
ontwerp/illustratie relevante beroepsorgan¡saties c) twee bestuursleden
worden benoemd door het bestuur van pictoright op voordracht van de in de
discipline fotografie relevante beroepsorganisaties, d) de voorzitter en e)

eventuele overige bestuursleden worden benoemd door de zitting hebbende
bestuursleden in functie.
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ln artikel5, zesde lid, is bepaald dat de bestuursleden als bedoeld in artikel5,

tweede lid, sub d en e, aftreden volgens een door het bestuur opgemaakt

rooster van aftreden met inachtneming van een zittingsduur van drie jaar en

in principe maximaaltwee maal herbenoemd kunnen worden voor een

periode van drie jaar. Voor de overige bestuursleden die door het bestuur

worden benoemd op voordracht van de beroepsorganisaties in de disciplines

beeldende kunst, ontwerp/illustratie en fotografie is geen maximale

zittingstermijn opgenomen; het bestuu rslidmaatscha p va n deze bestuurders

eindigt wanneer zich een van de omstandigheden als beschreven in artikel 9

(einde bestuurslidmaatschap) van de statuten voordoet.

Wijziging in de statuten

Pictoright heeft besloten om de regeling van de zittingsduur van toepassing

te verklaren op alle bestuursleden van Pictoright. Dat leidt tot wijzigingen van

artikel 5, zesde lid, van de statuten en artikel 9 van de statuten. Op 5 februari

2020 heeft Pictorlght de voorgestelde wijziging van artikel 5, zesde lid, van de

statuten verduidelijkt. Artikel 5, zesde lid komt te luiden: "De bestuursleden

treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met

inachtneming van een zittingsduur van drie jaar. Aftredende bestuursleden

zijn herbenoembaar. Bestuursleden als bedoeld in lid 2 sub d. en e. zijn

maximaal twee maal herbenoembaar, behoudens uitzonderlijke gevallen, in

welk geval nog een derde verlengingsmogelijkheid van drie jaar bestaat

(zodat uitgekomen wordt op een maximale zittingsduur van twaalf jaar)." ln

artikel 9 van de voorgelegde statuten is opgenomen dat het

bestuurslidmaatschap van alle bestuurders eindigt zodra drie jaren na de

benoeming van een bestuurder zijn verstreken, tenzij herbenoeming

plaatsvindt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, zesde lid van de

statuten van Pictoright. ln artikel 17 van de statuten is een

overgangsbepaling opgenomen met betrekking tot bestuurders die op dit

moment zitting hebben in het bestuur van Pictoright op voordracht van de

be roepsorga nsiaties.

Beoo rde I i ng voorgel egde w iizig i ng

Met de voorgelegde wijzigingen stelt Pictoright de zittingsduur van alle

bestuursleden van Pictoright op drie jaar. Alle bestuursleden treden af

volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van aftreden met

inachtneming van een zittingsduur van drie jaar vanaf het moment van

benoeming van de betreffende bestuursleden, met de mogelijkheid tot

herbenoeming. Voor de bestuurders die worden voorgedragen door de

beroepsorganisaties geldt geen beperking in het aantal herbenoemingen
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Pictoright laat het aan de voordragende beroepsorganisaties over te
beslissen over de wenselijkheid van voordracht van een bestuurder tot
(her)benoeming in het bestuur van p¡ctoright namens de
beroepsorganisatie(s) in een betreffende discipline. Ook in de huidige
statuten is het aan de beroepsorganisaties te beslissen over (her)benoeming
van deze bestuurders. De reden die pictoright hiervooraanvoert is dat het
lastig is gebleken om geschikte kandidaten te vinden in de betreffende
disciplines en er relatief lange tijd nodig is om deze bestuurders in te voeren
in de wereld van het collectief beheer. Het stellen van een maximumtermijn
aan de zittingsduur wordt daarom als te beperkend ervaren. Verder bestaat
er op basis van artikel 9 van de statuten van pictoright alt¡jd de mogelijkheid
om het bestuurslidmaatschap te beëindigen door een besluit van de overige
bestuursleden met algemene stemmen. Met het wijzigen van de zittingsduur
naar in beginsel drie jaar geldt voor alle bestuursleden een moment van
evaluatie.

Met het besluit van L8 april 201.9 heeft het college al ingestemd met de
mogelijkheid van onbeperkte herbenoeming van bestuurders die op
voordracht van beroepsorganisaties in het bestuur van pictoright worden
benoemd en het college stemt ook in met de wijziging van de zittingsduur
naar in beginsel drie jaar.

Eesluit

Het college stemt in met de door pictoright voorgelegde wijzigingen van de
statuten van stichting Pictoright zoals voorgelegd op L2 december 2019, en
aangevuld op 5 februari 2020.

Hoogachtend,

drs. A.J. Koppejan
Voorzitter CvTA
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Bentaar

Tegen dit bestuit kan binnen 6 weken na bekendmaking schrifteliik bezwaar

worden gemaokt door indiening von een bezwoarschrift b¡i het College von

Toezicht Auteursrechten, Postbus L5072, 1001- MB Amsterdom. Het

bezwaarschrift wordt ondertekend en bevot ten m¡nste:

o) de noam en het adres von de indiener;

b) de dagtekening;

c) een omschrijving van het besluit woartegen het bezwaar is gericht;

d) de gronden van het bezwaar.
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