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Op 5 februari 2021 heeft Pictoright aan het College een wijziging in het 
Reglement Pictoright Fonds voorgelegd met het verzoek om instemming te 
verlenen aan deze wijziging op grond van artikel 3, eerste lid, sub b, van de 
Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties 
auteurs- en naburige rechten (verder: Wet toezicht cbo’s). Het Reglement 
Pictoright Fonds regelt de besteding van de ingehouden SoCugelden voor de 
financiering van sociale, culturele of educatieve projecten ten behoeve van 
beeldmakers. 

Wijziging 
De wijzigingen in het Reglement Pictoright Fonds betreffen de volgende 
artikelen: 

• In artikel 2.2 is bepaald dat de SoCugelden in beginsel worden
verdeeld per discipline (ontwerp, fotografie, beeldende kunst). Voor
de eerste €100.000,- geldt een verdeling van 1/3 per discipline. De
verdeling van het restant van de SoCugelden is vastgelegd in het
Reglement, maar deze verdeling wordt periodiek vastgesteld door
het bestuur en kan dus wijzigen. Opnemen van dit wisselende
percentage in het Reglement werkt verwarrend, aldus Pictoright.
Pictoright stelt voor om in het Reglement deze percentages voor de
verdeling van de SoCugelden boven de €100.000 te laten vervallen en
te verwijzen naar de vaststelling daarvan door het bestuur van
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Pictoright. De door het bestuur vastgestelde percentages worden 
vervolgens op de website van Pictoright gecommuniceerd.    

• Na artikel 5.2 wordt ingevoegd artikel 5.3 “De zittingsduur van een lid
van de Adviescommissie is drie jaar, welke termijn eenmaal door het
bestuur kan worden verlengd.” Met deze toevoeging is een
zittingstermijn toegevoegd voor de leden van de Adviescommissie.
Deze was in het huidige Reglement Pictoright Fonds nog niet
afgesproken.

Beoordeling verzoek 
Het (toezichthoudend) bestuur van Pictoright is op grond van artikel 14 van 
de statuten van Pictoright bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van het 
Reglement Pictoright Fonds. Over de voorgestelde wijzigingen is gesproken in 
de vergadering van het bestuur van Pictoright van 7 december 2020. Het 
bestuur van Pictoright heeft ingestemd met bovengenoemde wijzigingen. De 
wijzigingen in het Reglement Pictoright Fonds voldoen daarmee aan de 
interne besluitvormingsvereisten van Pictoright.  

Het College verleent zijn goedkeuring aan het opnemen van een 
zittingstermijn voor de Adviescommissie. Het College kan ook instemmen 
met de publicatie van de door het bestuur periodiek te bepalen 
verdeelpercentages op de website van Pictoright in plaats van het vermelden 
van deze periodieke percentages in het Reglement Pictoright Fonds en in dit 
reglement enkel de vaste percentages te vermelden.  

Besluit 
Het College stemt in met de wijzigingen in het Reglement Pictoright Fonds. 

Met vriendelijke groet, 

drs. A.J. Koppejan 
Voorzitter CvTA 
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  Bezwaar 

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar 
worden gemaakt door indiening van een bezwaarschrift bij het College van 
Toezicht Auteursrechten, Krom Boomssloot 22-II, 1011 GW Amsterdam. Het 
bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste: 

a) de naam en het adres van de indiener; 

b) de dagtekening; 

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

d) de gronden van het bezwaar. 
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