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College van Toezicht collectieve beheersorganisaties 

Auteurs- en naburige rechten 

Op 13 juli 2021 ontving het College van Toezicht collectieve 
beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (verder: het College of het 
CvTA) van Stichting Pictoright (verder: Pictoright) een verzoek tot instemming 
met een aantal wijzigingen in de statuten van Pictoright. Op grond van artikel 
3, eerste lid, sub a, van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve 
beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (verder: Wet toezicht 
cbo’s) behoeft een besluit tot wijziging van de statuten de voorafgaande 
schriftelijke instemming van het College. 

Wijzigingen statuten 

De aanleiding voor de voorgelegde wijzigingen houdt volgens de 

begeleidende e-mail van Pictoright verband met het voldoen aan de 

vereisten van compliance. Naar aanleiding van de zelfevaluatie van de 

governance binnen Pictoright is een aantal zaken gesignaleerd die voor 

verbetering vatbaar zijn. Ook is de tekst van de statuten op enkele 

onderdelen verduidelijkt. In het meegezonden track changes document zijn 

de volgende voorgestelde wijzigingen in de statuten zichtbaar gemaakt: 

1) Artikel 5, zesde lid, is zodanig aangepast dat met de inwerkingtreding

van de wijzigingen het aantal keer dat een bestuurder kan worden

herbenoemd voor alle bestuurders is beperkt tot maximaal 2

termijnen, behoudens uitzonderlijke gevallen, in welk geval nog een

derde verlengingsmogelijkheid van drie jaar bestaat.

Besluit op verzoek om instemming 

Bezoek- en postadres: 

Krom Boomssloot 22-II 

1011 GW  Amsterdam 

Contactpersoon A.Smit

E-mail 

Telefoon 

Info@cvta.nl

020 30 30 261

Datum 

Ons kenmerk 

8 september 2021
2021142

Bijlage(n) 

Betreft Besluit op verzoek om instemming met wijziging statuten Stichting 

Pictoright 
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Het huidige artikel 5, zesde lid stelt geen beperking aan het aantal 

herbenoemingen van bestuurders die voorgedragen worden door 

een van de disciplines die op grond van artikel 5, tweede lid,  van de 

statuten bestuurders mogen aandragen.  

 

2) Aan artikel 7A is een nieuw lid 3 en lid 4 toegevoegd:  

3. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het 

belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of 

organisatie.  

4. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is 

(zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.  

In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de 

enige bestuurder wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een 

persoon die daartoe door het bestuur steeds moet zijn aangewezen.  

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de 

omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer 

dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken. 

 

3) In artikel 12 wordt met betrekking tot het opmaken van de 

jaarstukken van de stichting voorgesteld de bepaling enigszins te 

wijzigen. Binnen zes maanden na het einde van het boekjaar maakt 

het bestuur (in de huidige statuten de penningmeester) een balans 

en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op. 

Deze stukken worden na akkoordbevinding door alle bestuurders 

ondertekend  en vergezeld van een verslag omtrent de verrichtingen 

en gang van zaken in het desbetreffende boekjaar. In het vierde lid 

wordt voorgesteld het bestuur de begroting op te laten stellen. In de 

huidige situatie stelt de Penningmeester de begroting op en wordt 

deze door het bestuur vastgesteld.  

 

4) Schrappen van de overgangsbepaling artikel 17.  

 

 

Beoordeling voorgelegde wijzigingen 

 

1) Artikel 5, zesde lid : Met de voorgelegde wijzigingen is het aantal keer 

dat een bestuurder kan worden herbenoemd voor alle bestuurders 

gelijk. 
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De uitzondering, tot onbeperkte herbenoeming van bestuurders die 

door de verschillende disciplines worden voorgedragen voor een 

bestuurszetel, is daarmee vervallen.  

Deze wijziging is ingevoerd naar aanleiding van het standpunt van het 

CvTA dat een maximumtermijn voor alle bestuurders onderdeel is 

van good governance. Het College stemt in met deze wijziging in de 

statuten van Pictoright.  

 

2) Het toevoegen van een derde en vierde lid aan artikel 7A komt voort 

uit het inwerking treden van de Wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021. Met het opnemen van deze 

bepalingen in de statuten voldoet Pictoright aan recent ingevoerde 

wettelijke verplichtingen voor stichtingen. 

Het College stemt in met deze wijziging in de statuten van Pictoright. 

 

3) De in artikel 12 aangebrachte wijzigingen zijn door de 

penningmeester vanuit het bestuur van Pictoright geïnitieerd. De 

wijzigingen lijken te beogen beter vorm te geven aan de collegiale 

verantwoordelijkheid van het bestuur waar het gaat om de taken van 

het bestuur op het terrein van de financiën van Pictoright.  

Het College stemt in met deze wijzigingen in de statuten van 

Pictoright. 

 

4) Het College stemt in met het schrappen van de overgangsbepaling 

artikel 17. Die bepaling was vanwege de invulling van de 

bestuursfuncties bij de vorige wijziging van de statuten van belang en 

heeft nu geen toegevoegde waarde meer. 
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Besluit 

Het College stemt in met de door Pictoright voorgestelde wijzigingen van de 

statuten van Pictoright zoals ter goedkeuring voorgelegd op 13 juli 2021. 

Met vriendelijke groet, 

drs. A.J. Koppejan 
Voorzitter CvTA 

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.


