REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE STEUNFONDS
Begripsomschrijving
Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

Pictoright

: Stichting Pictoright

Steunfonds
: het steunfonds van Stichting Pictoright waaraan de minister van OCW via
Voice een bedrag ter beschikking heeft gesteld om een bijdrage te kunnen leveren aan beeldmakers.
Beroepscommissie
: de door Stichting Pictoright ingestelde beroepscommissie om geschillen die
zijn ontstaan tussen een aanvrager en Pictoright ten aanzien van het wel of niet toekennen van
genoemde bijdrage, te beslechten.
Aanvrager
heeft ingediend.

: iemand die bij Pictoright een aanvraag voor toekenning van het Steunfonds

Bezwaarfase
: In de bezwaarfase heeft de aanvrager bij Pictoright een bezwaar ingediend
tegen het besluit van Pictoright en heeft Pictoright daarop beslist middels een besluit op bezwaar.
Tegen dit besluit op bezwaar kan de aanvrager – indien hij het er niet mee eens is - beroep instellen.
Dit reglement ziet op de beroepsfase.

Samenstelling en taak
Artikel 2
De beroepscommissie bestaat uit drie door Pictoright benoemde leden die niet
betrokken zijn geweest bij de toekenning van het steunfonds of de uitvoering daarvan. Een door
Pictoright aangezochte voorzitter die de hoedanigheid van meester in de rechten heeft en twee
voorgedragen leden die relevante expertise hebben. Aan de beroepscommissie wordt een secretaris
toegevoegd. Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door Pictoright.
Artikel 3
De beroepscommissie heeft tot taak de beslechting van geschillen die zijn ontstaan
tussen een aanvrager en Pictoright, nadat de bezwaarfase is doorlopen. Zij doet dit door in een
dergelijk geschil een bindend besluit te nemen. Het besluit over het Steunfonds moet zijn genomen
door mensen die het besluit op grond van hun deskundigheid en ervaring op onafhankelijke wijze
kunnen nemen en daarbij dienen gelijke gevallen gelijk te worden behandeld. De beroepscommissie
toetst of aan de criteria van de beslissing tot het wel of niet toekennen van het Steunfonds is
voldaan. De beroepscommissie treedt daarbij niet in subjectieve inhoudelijk-professionele gronden
van een omstreden besluit als de voor het besluit benodigde deskundigheid en ervaring voldoende
geborgd is.
Bevoegdheid
Artikel 4
De beroepscommissie is bevoegd een geschil als genoemd in artikel 3 te behandelen
krachtens aanwijzing door Pictoright.
Ontvankelijkheid
Artikel 5
De beroepscommissie verklaart de aanvrager ambtshalve niet ontvankelijk wanneer
de aanvrager zijn beroep niet eerst binnen 6 weken na de datum waarop het besluit op het bezwaar
ingediend bij Pictoright is ontvangen.

De behandeling van geschillen
Artikel 6
Partijen hebben het recht zich bij de behandeling van een geschil door derden te
laten bijstaan of vertegenwoordigen.
Artikel 7
Het geschil dient aan de beroepscommissie te worden voorgelegd door middel van
een door de commissie te verstrekken vragenformulier.
Artikel 8
Indien de beroepscommissie dit nodig acht, wordt de aanvrager opgeroepen om
mondeling te worden gehoord. De commissie stelt plaats, dag en uur vast en stelt de aanvrager
daarvan op de hoogte. De beroepscommissie kan bepalen de hoorzitting op afstand door middel van
een videoverbinding (Zoom) te laten plaatsvinden.
Bindend besluit
Artikel 9
De beroepscommissie beslist met meerderheid van stemmen. Het bindend besluit
wordt door de voorzitter van de beroepscommissie ondertekend en schriftelijk aan partijen
medegedeeld. Het bindend besluit bevat, naast de beslissing, in elk geval de namen van de leden van
de beroepscommissie, de datum van het besluit en de motivering van de gegeven beslissing.
Artikel 10
De beroepscommissie beslist over haar bevoegdheid, de ontvankelijkheid van
partijen en het geheel of gedeeltelijk (on)gegrond zijn van het beroep.
Geheimhouding
Artikel 11
De leden van de commissie en de secretaris zijn tot geheimhouding verplicht ten
aanzien van alle de partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het geschil ter
kennis zijn gekomen.
Slotbepaling
Artikel 12
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de beroepscommissie die
het geschil behandelt, met inachtneming van eisen van redelijkheid en billijkheid.

