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Goedgekeurd door het College van Toezicht Auteursrechten op 22 januari 2018 
Goedgekeurd door de vergadering van aangeslotenen op 13 december 2018 

 
 
 
Artikel 1. Definities  
a. Pictoright: Stichting Pictoright gevestigd te Amsterdam.  
b. Bestuur: het Bestuur van Pictoright.  
c. Visuele werken: auteursrechtelijk beschermde werken, waaronder in ieder geval begrepen de visuele 

werken als thans bedoeld in art. 10 lid 1, 6°, 7°, 8°, 9°, 11°, alsmede bewerkingen van deze werken als 
bedoeld in artikel 10 lid 2 Auteurswet.  

d. Collectieve rechten:  
- het leenrecht als bedoeld in art 15c Auteurswet;  
- het reprorecht als bedoeld in art 16h Auteurswet;  
- het thuiskopierecht als bedoeld in art 16c Auteurswet;  
- het readerrecht als bedoeld in art 16 Auteurswet;  
- het kabelrecht als bedoeld in art 26a Auteurswet;  
en ieder ander (exploitatie)recht dat door het Bestuur als een collectief recht wordt aangemerkt, zoals nader 
gespecificeerd in de aansluitformulieren van Pictoright.  

e. Individuele rechten: het recht van de Rechthebbende tot het exploiteren en handhaven van auteursrechten 
op Visuele werken met uitzondering van de Collectieve rechten en het Volgrecht.  

f. Volgrecht: het recht van de Rechthebbende op grond van artikel 43 e.v. Auteurswet. 
g. Rechthebbende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die ingevolge de Auteurswet in zijn hoedanigheid 

van beeldend kunstenaar, fotograaf, illustrator, ontwerper, architect of andere maker van Visuele werken 
auteursrecht, daaronder begrepen Collectieve rechten, Individuele rechten en/of Volgrecht, heeft op Visuele 
werken. Onder Rechthebbende worden mede begrepen erfgenamen en legatarissen, alsmede andere door 
het Bestuur als Rechthebbende aangemerkte (rechts)personen.  

h. Gebruiker: partij die Visuele werken van een Rechthebbende openbaar maakt en/of verveelvoudigt, dan wel 
- in geval van Volgrecht - verkoopt.   

i. Collectieve vergoeding: vergoeding voor het gebruik van een werk ter zake van een van de Collectieve 
rechten. 

j. Individuele vergoeding: vergoeding voor het gebruik van een werk ter zake van Individuele rechten.  
k. Volgrechtvergoeding: de vergoeding als bedoeld in artikel 43a Auteurswet. 
l. Vergoedingen: de Collectieve vergoeding, Individuele vergoeding en/of Volgrechtvergoeding tezamen. 
m. Zusterorganisatie: een binnenlandse of buitenlandse representatieve auteursrechtenorganisatie waarmee 

Pictoright een (vertegenwoordigings)overeenkomst heeft gesloten ten behoeve van de behartiging van 
auteursrechten en/of de verdeling van auteursrechtelijke vergoedingen.  

n. Repartitie: de periodieke verdeling en uitkering van door Pictoright ontvangen Collectieve vergoedingen, 
Individuele vergoedingen en Volgrechtvergoedingen.  

 
Artikel 2. Recht op Vergoedingen  
2.1 Een Rechthebbende op een Visueel werk heeft recht op een Collectieve vergoeding indien hij werk heeft 

gemaakt dat naar het oordeel van Pictoright in aanmerking komt voor een Collectieve vergoeding en hij 
daarop, voor zover van toepassing, correct aanspraak heeft gemaakt. Pictoright roept Rechthebbenden 
periodiek, via mededelingen op haar website, nieuwsbrieven en/of (landelijke) dagbladen en vakbladen, op 



 

om aanspraak te maken op Collectieve vergoedingen, onder andere door middel van het doen van opgave 
van Visuele werken die in aanmerking komen voor Collectieve vergoedingen. 

2.2 Zowel de Rechthebbenden die bij Pictoright zijn aangesloten, als de Rechthebbenden die niet bij Pictoright 
zijn aangesloten, kunnen recht hebben op een Collectieve vergoeding. 

2.3 Een Rechthebbende op een Visueel werk heeft recht op een Individuele vergoeding of Volgrechtvergoeding 
indien Pictoright een dergelijke vergoeding ten aanzien van het desbetreffende Visuele werk heeft 
ontvangen. 

2.4 Tenzij Pictoright bij een regeling met een Gebruiker nadrukkelijk (ook) voor een niet bij Pictoright 
aangesloten Rechthebbende Individuele vergoedingen of Volgrechtvergoedingen heeft geïncasseerd, 
hebben alleen bij Pictoright aangesloten Rechthebbenden recht op een door Pictoright te betalen 
Individuele vergoeding of Volgrechtvergoeding.  

2.5 Rechthebbende dient desgevraagd aan te tonen dat hij auteursrechthebbende is met betrekking tot een 
werk waarvoor hij een Vergoeding ontvangt. Pictoright heeft te allen tijde het recht niet eerder uit te keren 
dan nadat Rechthebbende naar het oordeel van Pictoright afdoende heeft bewezen 
auteursrechtrechthebbende te zijn met betrekking tot een Visueel werk waarvoor een Vergoeding is 
ontvangen, dan wel waarvoor door Rechthebbende aanspraak op een Vergoeding wordt gemaakt.  

2.6 Indien een Vergoeding aan meerdere Rechthebbenden gezamenlijk toekomt, kan door Pictoright worden 
verlangd dat zij tezamen schriftelijk één persoon aanwijzen die hen terzake vertegenwoordigt. Totdat een 
zodanige aanwijzing heeft plaatsgevonden, staat het Pictoright vrij geen Vergoedingen uit te keren. 
Uitbetaling van de Vergoeding door Pictoright aan een zodanige vertegenwoordiger bevrijdt Pictoright van 
betaling tegenover alle betrokken Rechthebbenden.  

2.7 Indien Pictoright Individuele vergoedingen of Volgrechtvergoedingen terzake van meerdere 
Rechthebbenden tegelijk incasseert van een Gebruiker, zonder dat deze zijn toe te wijzen aan individuele 
Rechthebbenden, dan zal de verdeling van de desbetreffende Vergoeding plaatsvinden op basis van bij 
Pictoright bekende informatie en gegevens. 

2.8 Het is aan Pictoright en/of in een voorkomend geval aan een Zusterorganisatie, om te bepalen in hoeverre 
vorderingen op een Gebruiker voor een Individuele of Volgrechtvergoeding zullen en kunnen worden 
geïncasseerd. 

2.9 Door aansluiting bij Pictoright respectievelijk aanmelding ten behoeve van Collectieve rechten door middel 
van ondertekening van het daartoe bestemde gegevensformulier, aanvaardt Rechthebbende het beleid van 
Pictoright en de daarop betrekking hebbende documenten, zoals reglementen, beleidsrichtlijnen en 
tarieven, waaronder in ieder geval begrepen dit reglement, de statuten van Pictoright, de 
verdelingsgrondslagen van Pictoright, de klachten- en geschillenregeling van Pictoright en het Privacy beleid 
Pictoright. Voornoemde documenten staan op de website van Pictoright. Pictoright heeft te allen tijde het 
recht het beleid en deze documenten zonder toestemming van Rechthebbende te wijzigen, met 
inachtneming van de statuten van Pictoright. 

2.10 Door aansluiting bij Pictoright respectievelijk aanmelding ten behoeve van Collectieve rechten door middel 
van ondertekening van het daartoe bestemde gegevensformulier verklaart Rechthebbende 
auteursrechthebbende te zijn op het werk ten aanzien waarvan Pictoright Individuele rechten, Collectieve 
rechten en/of Volgrecht voor hem uitoefent. Rechthebbende vrijwaart Pictoright tegen aanspraken van 
derden die verband houden met de uitoefening van deze rechten door Pictoright.   

 
Artikel 3. Informatieplicht Rechthebbende en controle 
3.1 Rechthebbende is verplicht om Pictoright desgevraagd van alle juiste informatie te voorzien die nodig is om 

Pictoright in staat te stellen adequaat te incasseren en reparteren.  
3.2 Rechthebbende dient de informatie waarop (de aanspraak voor) een Vergoeding is gebaseerd voor een 

periode van drie jaar tot na de Repartitie beschikbaar te houden, en de desbetreffende informatie 
desgevraagd schriftelijk aan Pictoright ter controle ter beschikking te stellen. Bij gebreke van het op juiste 
en volledige wijze informeren van Pictoright als in dit artikel bedoeld, staat het Pictoright vrij geen 
Vergoeding uit te keren en eventueel reeds betaalde Vergoedingen terug te vorderen/te verrekenen. Het 
staat Pictoright dus vrij om niet juiste of onvolledig ingediende formulieren, verklaringen en overige 
informatie van Rechthebbende niet bij de Repartitie te betrekken. 

3.3 Rechthebbenden die onjuiste en/of onvolledige informatie aan Pictoright verstrekken met betrekking tot de 
Visuele werken waarvoor zij een Vergoeding (wensen te) ontvangen, kunnen van Repartitie worden 
uitgesloten. 

3.4 Indien er zich bij Rechthebbende een wijziging voordoet in de aan Pictoright verstrekte of anderszins bij     
Pictoright bekende gegevens, zoals hoedanigheid, (e-mail)adres of bankgegevens, zonder dat Pictoright 



 

hiervan door Rechthebbende schriftelijk, uiterlijk 30 kalenderdagen vóór Repartitie, van op de hoogte wordt 
gesteld, kunnen deze gewijzigde gegevens niet meegenomen worden in de Repartitie. Het recht op betaling 
van de Vergoeding komt in die Repartitie-ronde alsdan te vervallen. 

 
Artikel 4. Verdelingstermijn, onverdeelde bedragen en verjaring  
4.1 De verdeling en betaling van Vergoedingen zal zo snel als redelijkerwijs mogelijk  

plaatsvinden en in ieder geval binnen negen maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de 
desbetreffende Vergoedingen zijn geïnd door Pictoright, tenzij objectieve redenen daaraan in de weg staan. 
Voor zover het de verdeling en betaling van Vergoedingen betreft die Pictoright via Zusterorganisaties heeft 
ontvangen, geldt een termijn van maximaal zes maanden na ontvangst van deze Collectieve vergoedingen, 
tenzij objectieve redenen hieraan in de weg staan.  

4.2 Voor zover verdeling binnen de in artikel 4.1 genoemde termijnen niet kan plaatsvinden, omdat de 
desbetreffende Rechthebbenden niet geïdentificeerd en/of gelokaliseerd kunnen worden, worden de 
desbetreffende bedragen apart geregistreerd in de boekhouding van Pictoright, behoudens objectieve 
redenen.  

4.3 Pictoright is in het in artikel 4.2 bedoelde geval verplicht maatregelen te nemen teneinde de desbetreffende 
Rechthebbenden alsnog te identificeren en lokaliseren. Deze maatregelen betreffen, voor zover 
redelijkerwijs mogelijk, in ieder geval (1.) het binnen drie maanden na afloop van de in artikel 4.1 genoemde 
termijnen informeren van Rechthebbenden en Zusterorganisaties over de (Visuele werken van de) 
desbetreffende niet geïdentificeerde en/of gelokaliseerde Rechthebbenden, zoals uiteengezet in artikel 2i 
leden 5 en 6 van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en 
naburige rechten, alsmede (2.) het controleren van het register van aangeslotenen en rechthebbenden van 
Pictoright alsmede eventuele andere gemakkelijk beschikbare registers als bedoeld in artikel 2i lid 7 van de 
Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten.  

4.4 Indien de in artikel 4.3 genoemde maatregelen, geen resultaat opleveren, zal Pictoright de in artikel 4.3 
bedoelde informatie over de (Visuele werken van de) desbetreffende niet geïdentificeerde en/of 
gelokaliseerde Rechthebbenden voor zover redelijkerwijs mogelijk openbaar maken op haar website, binnen 
één jaar na de in het vorige lid bedoelde periode van 3 maanden (dus: uiterlijk binnen 24 maanden, 
respectievelijk 21 maanden, na inning, respectievelijk ontvangst via Zusterorganisaties van de 
desbetreffende Collectieve vergoedingen). 

4.5 Vergoedingen worden als onverdeeld beschouwd, indien (1.) de desbetreffende vergoedingen drie jaar na 
afloop van het kalenderjaar waarin de inning door Pictoright, respectievelijk de ontvangst via 
Zusterorganisaties, plaatsvond nog niet konden worden verdeeld en (2.) Pictoright de maatregelen heeft 
getroffen als bedoeld in artikelen 4.2 – 4.4 van dit reglement. Voor zover het de vergoeding als bedoeld in 
artikel 16c Auteurswet betreft (“de thuiskopievergoeding”), geldt dat deze als onverdeeld wordt beschouwd 
indien de desbetreffende vergoeding drie jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de vergoeding door de 
in artikel 16d Auteurswet bedoelde stichting (“Stichting de Thuiskopie”) is geïnd, nog niet kon worden 
verdeeld.   

4.6 Het Bestuur besluit over het beleid (het gebruik en de bestemming) van onverdeelde bedragen, waarbij 
rekening gehouden zal worden met de verjarings- en vervaltermijn uit artikel 4.7. 

4.7 Rechthebbenden kunnen tot uiterlijk vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de desbetreffende 
Vergoedingen zijn geïnd door Pictoright, respectievelijk na ontvangst van de Vergoedingen van 
Zusterorganisaties, schriftelijk aanspraak maken op een Vergoeding. Voor zover het de thuiskopievergoeding 
betreft, geldt dat Rechthebbenden hierop tot uiterlijk vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de 
thuiskopievergoeding door Stichting de Thuiskopie is geïnd schriftelijk aanspraak kunnen maken.  Bij gebreke 
van inachtneming van de in dit artikellid bedoelde termijnen vervalt de desbetreffende aanspraak van 
Rechthebbende.  

 
Artikel 5. Wijze van verdeling, reservering en maximum/minimum   
5.1 Pictoright draagt zorg voor een correcte, zorgvuldige en redelijke verdeling van Vergoedingen.  
5.2 Repartitie van Vergoedingen vindt regelmatig, minimaal eenmaal per kalenderjaar, plaats. 
5.3 Pictoright verstrekt Rechthebbende op regelmatige basis, minimaal eenmaal per kalenderjaar, schriftelijk 

en/of op elektronische wijze een overzicht met betrekking tot de aan Rechthebbende uitgekeerde 
Vergoedingen, als bedoeld in artikel 2m Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve 
beheersorganisaties auteurs- en naburige rechthebbenden.  

5.4 Pictoright kan, onder andere uit efficiëntieoverwegingen, besluiten om de Repartitie van een specifiek 
rechtenonderdeel te combineren met Repartities van andere rechtencategorieën en/of -onderdelen. 



 

Pictoright kan besluiten informatie, welke gebruikt wordt en/of door Rechthebbende is aangeleverd ten 
behoeve van een Repartities, aan te wenden voor een andere Repartitie. 

5.5 Pictoright is gerechtigd betalingen aan Rechthebbenden te spreiden en terzake een nader te bepalen 
reserveringsbedrag aan te houden. Pictoright zal jaarlijks in ieder geval een percentage van de Collectieve 
rechten kunnen reserveren voor (onvoorziene) na-claims van Rechthebbenden (dus: aanvragen voor een 
Collectieve vergoeding buiten de gebruikelijke opgavetermijnen), met inachtneming van de in art 4.7 
bedoelde verjaringstermijn. Voor zover een gereserveerd bedrag na afloop van de periode bedoeld in artikel 
4.7 niet is uitgekeerd in verband met na-claims, zal dat bedrag alsnog worden uitgekeerd aan de 
Rechthebbenden met betrekking tot het kalenderjaar waarin reservering plaatsvond. Voor zover het echter 
om niet substantiële bedragen gaat, geldt dat de desbetreffende bedragen kunnen worden toegevoegd aan 
de nog te verdelen Collectieve vergoedingen. Indien het gereserveerde bedrag niet voldoende is om de 
binnengekomen na-claims te voldoen, dan zal het restant van de na-claims worden voldaan uit de 
beschikbare Collectieve vergoedingen. 

5.6 De specifieke verdelingssytematiek van Pictoright met betrekking tot de Collectieve vergoedingen blijkt uit 
de door het Bestuur vastgestelde verdelingsgrondslagen (“Grondslagen”). De Grondslagen zijn te vinden op 
de website van Pictoright. In het algemeen geldt dat bij het verdelen van de Collectieve vergoedingen zoveel 
mogelijk de beschikbare gegevens worden betrokken die het feitelijke en relevante gebruik van Visuele 
werken weergeven of indiceren. Daarbij kan onder andere gebruik worden gemaakt van resultaten van 
onderzoek, informatie van Rechthebbenden en Gebruikers en van verdelingssystematieken van andere 
rechtencategorieën en/of -onderdelen. Het Bestuur kan een degressief uitkeringsstelsel hanteren en 
besluiten om de Visuele werken, afhankelijk van soort en plaats van gebruik, verschillend te wegen. Bij het 
vaststellen van de verdelingssystematiek van Collectieve rechten wordt rekening gehouden met de 
verhouding tussen de kosten in relatie tot de hoogte van de Collectieve vergoedingen.  

5.7 De hoogte van de door de Rechthebbende te ontvangen Collectieve vergoeding kan op grond van een besluit 
van het Bestuur (al dan niet uitgewerkt in de Grondslagen) worden beïnvloed door de toepassing van een 
maximumuitkering.  

5.8 De hoogte van de door de Rechthebbende te ontvangen Vergoeding kan op grond van een besluit van het 
Bestuur worden beïnvloed door de toepassing van een bagatellenregeling. Op grond van deze 
bagatellenregeling kan het Bestuur besluiten om Vergoedingen onder een bepaald minimum niet uit te 
keren. Dit minimum kan niet hoger worden gesteld dan € 5,- per Rechthebbende. Dit minimum geldt 
eveneens indien Repartitie van een bepaald rechtenonderdeel of een bepaalde rechtencategorie 
gecombineerd met Repartitie voor andere rechtencategorieën en/of rechtenonderdelen plaatsvindt.  

 
Artikel 6. Inhoudingen, rente en verrekening 
6.1 Alvorens tot verdeling van Vergoedingen over te gaan houdt Pictoright daar een door het Bestuur 

vastgesteld percentage aan beheerskosten op in, alsmede eventuele andere inhoudingen die verband 
houden met het beheer van auteurs- en naburige rechten in het jaar waarop het jaarverslag betrekking 
heeft. Bij de toepassing van dit percentage dient te worden voldaan aan het bepaalde in artikel 2h Wet 
toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten. De door 
Pictoright gehanteerde inhoudingspercentages zijn te vinden op de website. Indien betaling van een 
Individuele vergoeding via een Zusterorganisatie geschiedt, worden de inhoudingen mede bepaald door het 
beleid van deze Zusterorganisatie en de afspraken die Pictoright met deze Zusterorganisatie daaromtrent 
heeft gemaakt.  

6.2 Alvorens tot verdeling van de Collectieve vergoedingen over te gaan kan Pictoright voorafgaand aan de in 
artikel 6.1 bedoelde inhoudingen, een door het Bestuur vastgesteld percentage inhouden ten behoeve van 
sociale, culturele of educatieve doeleinden (“SOCU-gelden”). Dit percentage kan ten hoogste 10 procent 
bedragen en wordt via de website van Pictoright bekend gemaakt. De criteria voor besteding van SOCU-
gelden dienen billijk te zijn en worden door het Bestuur vastgesteld en via de website van Pictoright bekend 
gemaakt.   

6.3 Aan het einde van elk kalenderjaar zal de door Pictoright met betrekking tot Vergoedingen ontvangen rente 
worden toegevoegd aan het saldo van te verdelen Vergoedingen. Een Rechthebbende heeft geen recht op 
een individuele uitkering van rente. 

6.4 Het staat Pictoright vrij Vergoedingen te verrekenen met bedragen die zij van de desbetreffende 
Rechthebbende te vorderen heeft. Door Pictoright aan Rechthebbenden ten onrechte betaalde bedragen 
zijn onmiddellijk opeisbaar, terugvorderbaar en verrekenbaar.  



 

6.5 Behoudens schriftelijke toestemming van Pictoright is Rechthebbende niet bevoegd bestaande of 
toekomstige vorderingen op Pictoright aan derden over te dragen of te verpanden, dan wel aan derden enig 
ander recht ter zake van bedoelde vorderingen te verstrekken. 

 
Artikel 7. Buitenlandse Rechthebbenden  
7.1 Pictoright mag aan in het buitenland gevestigde Rechthebbenden de voorwaarde stellen dat zij zich laten 

vertegenwoordigen door een Zusterorganisatie. Aan de desbetreffende Zusterorganisaties mag Pictoright 
de voorwaarde stellen dat zij (1.) Pictoright finale kwijting verlenen ten aanzien van de doorbetaling en 
verdeling van de Vergoedingen door de desbetreffende Zusterorganisatie, alsmede (2.) Pictoright vrijwaren 
voor aanspraken van Rechthebbenden uit het desbetreffende land met betrekking tot Vergoedingen.  

7.2 Indien het naar het oordeel van Pictoright met betrekking tot Zusterorganisaties praktisch niet mogelijk is 
om tegen redelijke kosten de in dit reglement bedoelde verdelingssystematiek te hanteren, kan Pictoright 
besluiten om, onder de in lid 1 bedoelde voorwaarden, te verdelen door middel van het betalen van een 
lumpsum, waarbij de desbetreffende Zusterorganisatie op basis van de eigen systematiek tot nadere 
verdeling over dient te gaan. Pictoright zal de Zusterorganisatie voor zover redelijkerwijs mogelijk hierbij van 
de gewenste informatie voorzien. De hoogte van de lumpsum kan, onder andere, worden vastgesteld aan 
de hand van resultaten van onderzoek, informatie van Rechthebbenden en Gebruikers en van 
verdelingssystematieken van andere rechtencategorieën en -onderdelen.  

7.3 Pictoright verstrekt Zusterorganisaties op regelmatige basis, minimaal eenmaal per kalenderjaar, schriftelijk 
en/of op elektronische wijze een overzicht met betrekking tot de aan Zusterorganisaties uitgekeerde 
Vergoedingen, als bedoeld in artikel 2n Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve 
beheersorganisaties auteurs- en naburige rechthebbenden.  
  

Artikel 8. Verwerking van persoonsgegevens  
Door aansluiting bij Pictoright respectievelijk aanmelding ten behoeve van Collectieve rechten door middel van 
ondertekening van het daartoe bestemde gegevensformulier, stemt Rechthebbende ermee in dat Pictoright 
persoonsgegevens van Rechthebbende verwerkt ten behoeve van in ieder geval de volgende doeleinden: 
- uitvoering van een overeenkomst tussen Rechthebbende en Pictoright, waaronder begrepen maar niet 

beperkt tot: 
 de systemen en website van Pictoright (inclusief het register van aangeslotenen en rechthebbenden); 
 samenwerkingsverbanden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: andere collectieve 

beheersorganisaties, beroepsorganisaties en Zusterorganisaties); 
 projecten. 

- Nakoming van wettelijke verplichtingen van Pictoright, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het 
verstrekken van persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten.  

Het volledige Privacy beleid van Pictoright is raadpleegbaar via de website van Pictoright. 
 
Artikel 9. Overig  
9.1 Het Bestuur is bevoegd dit reglement te wijzigen, met inachtneming van het bepaalde daarover in de 

statuten van Pictoright. Deze wijzigingen worden slechts van kracht indien aan alle formele vereisten is 
voldaan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de eisen gesteld door de Minister van Justitie en 
Veiligheid of een door deze minister aangewezen organisatie.  

9.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur, met inachtneming van het daarover 
in de statuten van Pictoright bepaalde.  

9.3 Pictoright heeft een klachten- en geschillenregeling voor Rechthebbenden. Deze regeling is te vinden op de 
website van Pictoright.  

9.4 Behoudens de geschillen als bedoeld in artikel 16g Auteurswet, is de rechtbank Amsterdam bij uitsluiting 
bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Rechthebbende en Pictoright.  

9.5 Op dit reglement is Nederlands recht van toepassing.  
 


	REPARTITIEREGLEMENT
	Goedgekeurd door de vergadering van aangeslotenen op 13 december 2018

