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Commissie 

1. De Geschillencommissie Rechthebbenden van Pictoright (“de Commissie”) heeft tot taak beslissingen te 
nemen met betrekking tot geschillen tussen Pictoright en rechthebbenden, zoals omschreven in de Klachten- 
en Geschillenregeling voor Rechthebbenden van Pictoright. 
 

2. De Commissie heeft ten minste twee en ten hoogste zeven leden die worden benoemd door het bestuur 
van Pictoright. De Commissie wordt voorgezeten door een stemgerechtigde onafhankelijke voorzitter of een 
plaatsvervangend onafhankelijke voorzitter. De overige leden van de Commissie mogen geen bestuurder of 
medewerker van Pictoright zijn. De zittingsduur van een lid is drie jaar, welke termijn eenmaal door het 
bestuur van Pictoright kan worden verlengd. In geval van objectieve redenen kan van deze termijn worden 
afgeweken. Onder objectieve redenen wordt in dit verband in ieder geval begrepen de situatie waarin er 
gedurende de benoemingsperiode van een lid niet of nauwelijks geschillen bij de Commissie aanhangig zijn 
gemaakt, zodat een langere zittingsduur gerechtvaardigd is. De commissie bestaat altijd uit een oneven 
aantal stemgerechtigde leden (inclusief de stemgerechtigde onafhankelijke voorzitter). 
 

3. De onafhankelijke voorzitter beschikt ten minste over de titel meester in de rechten/LLM en is bij voorkeur 
een persoon die deel uitmaakt of recent deel heeft uitgemaakt van de rechterlijke macht, advocatuur of 
wetenschap. De onafhankelijke voorzitter heeft geen banden met het bestuur of de vergadering van 
aangeslotenen van Pictoright, en is evenmin rechthebbende bij Pictoright. 

 
4. Bij de samenstelling van de leden van de Commissie wordt zoveel als mogelijk gestreefd naar een situatie 

waarin kennis en ervaring op uitvoeringsniveau, op bestuurlijk niveau en op rechthebbenden niveau op 
evenwichtige wijze zijn vertegenwoordigd. 

 
5. Beslissingen van de Commissie worden met volstrekte meerderheid van stemmen genomen. De Commissie 

kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien tenminste drie stemgerechtigde leden ter vergadering 
aanwezig zijn. De Commissie kan tevens buiten vergadering beslissingen nemen, indien geen van de leden 
van de Commissie in het concrete geval bezwaar heeft tegen deze wijze van besluitvorming, alle leden in de 
gelegenheid zijn gesteld een stem uit te brengen en het besluit unaniem wordt genomen. 

 
6. Een lid van de Commissie kan van zijn taak worden ontheven indien het bestuur van Pictoright daartoe in 

vergadering bijeen unaniem besluit. 
 

Aanhangig maken geschil 

7. Een rechthebbende zal een verzoek tot behandeling van een geschil door de Commissie schriftelijk en 
gemotiveerd indienen bij het bureau van Pictoright, welk bureau het secretariaat voert van de Commissie. 
 



8. Het verzoek tot behandeling van een geschil door de Commissie zal worden ingediend binnen drie maanden 
nadat de rechthebbende de beslissing van Pictoright op zijn commentaar of klacht heeft ontvangen en deze 
niet naar tevredenheid was, dan wel binnen drie maanden nadat de reactietermijn van Pictoright op het 
commentaar of klacht van de rechthebbende is verlopen. 

 
9. Door het indienen van een verzoek tot behandeling van een geschil bij de Commissie onderwerpt 

rechthebbende zich aan de bepalingen van dit reglement. 
 

10. Er kan een eigen bijdrage van de rechthebbende worden gevraagd van maximaal € 150 per verzoek tot 
behandeling van een geschil. De eigen bijdrage wordt terugbetaald indien de rechthebbende in het gelijk 
wordt gesteld. Partijen dragen verder de eigen kosten. 

 

Ontvankelijkheid 

11. De Commissie verklaart een verzoek tot behandeling van een geschil niet-ontvankelijk indien de 
rechthebbende niet eerst de procedure beschreven in de Klachten- en Geschillenregeling voor 
Rechthebbenden van Pictoright heeft gevolgd. In afwijking hiervan kan de Commissie besluiten het geschil 
toch in behandeling te nemen indien de rechthebbende naar het oordeel van de Commissie geen verwijt 
treft ter zake van de niet-naleving van de hiervoor bedoelde procedure. 

 
12. De Commissie verklaart een verzoek tot behandeling van een geschil tevens niet-ontvankelijk indien: 

- het een geschil betreft waarover reeds bij de rechter of arbiter een procedure aanhangig is of waarin 
de rechter of arbiter reeds een uitspraak over de inhoud heeft gedaan; 

- met het commentaar of de klacht een direct belang gemoeid is van boven de € 100.000; 
- voor de behandeling van de klacht een specifieke commissie is ingesteld; of 
- indien de Commissie het geschil reeds heeft behandeld. 

 

Procedure 

13. De Commissie kan Pictoright verzoeken een schriftelijk verweer in reactie op het aanhangig gemaakte geschil 
in te dienen. Tevens kan de Commissie gelegenheid geven voor re- en dupliek. 
 

14. De Commissie kan rechthebbende, Pictoright of andere betrokkenen en getuigen inzake het geschil voor 
verhoor oproepen. Indien een derde voor verhoor wordt opgeroepen, worden rechthebbende en Pictoright 
hiervan op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld om (mondeling) te reageren. De Commissie kan 
het horen van rechthebbende, Pictoright of een betrokkene delegeren aan een commissielid. De Commissie 
kan voorts, indien zij dit noodzakelijk acht, extern advies inwinnen. 
 

15. De Commissie beslist binnen een termijn van drie maanden na het aanhangig maken van het geschil door 
rechthebbende, welke termijn in bijzondere omstandigheden kan worden verlengd.  

 

Beslissing 

16. Beslissingen van de Commissie zijn met redenen omkleed en vermelden de bewijsmiddelen waarop de 
beslissing is gebaseerd. 
 

17. De beslissing van de Commissie betreft een niet bindend advies, maar wordt bindend voor partijen indien 
geen der partijen binnen een termijn van maximaal drie maanden na verzending van de beslissing door de 
Commissie aan partijen het geschil heeft voorgelegd aan de rechter. 

 
18. De Commissie kan een besluit van Pictoright vernietigen of bekrachtigen. De Commissie is in geval van 

vernietiging bevoegd om, met inachtneming van de betrokken wet- en regelgeving en reglementen van 



Pictoright, Pictoright een advies met betrekking tot een eventueel nieuw besluit te geven, welk advies door 
het bestuur van Pictoright in behandeling zal worden genomen. 

 
19. In afwijking van het bovenstaande, geldt dat voor zover het geschil betrekking heeft op een besluit van de 

vergadering van aangeslotenen of het bestuur Pictoright, of tegen het algemene beleid van Pictoright, zoals 
vervat in onder meer de statuten en reglementen, de Commissie, voor zover zij ontvankelijk is voor 
dergelijke klachten, alleen marginaal kan toetsen of voldoende rekening is gehouden met de individuele 
belangen van de desbetreffende individuele rechthebbende. Indien de Commissie van mening is dat dit 
onvoldoende het geval is, zal de Commissie vragen om een herbeoordeling van het geschil door het bestuur 
of de vergadering van aangeslotenen van Pictoright. 

 
20. Partijen kunnen er te allen tijde voor kiezen hun geschil aan de gewone rechter voor te leggen. 
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