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Bijlage{n)

Onderwerp

Eesluit op verzoek d.d. 8 maa¡t 2019 tot goedkeuring ontblnding
Stichting Platf orm Multimediaproducenten

Geachte

heerf,

stichting Platform Multimediaproducenten valt per l julí 20L3 onder het
toezicht van het College van Toezicht Auteurs- en naburige rechten. Op 26
oktober 2017 heeft het bestuur van stichting platform Multimediaproducenten
(sticht¡ng PM) besloten tot ontbínding van de stichting. Het bestuursbesluit

tot

ontbinding is genomen in de bestuursvergadering van 26 oktober ZOU.
De Wet toezicht bepaalt volgens artikel 3 lid La dat een besluit van een

collectieve beheersorganisatie tot ontbinding van de collectíeve
beheersorganisatie de voorafgaande schriftel¡jke toestemming behoeft van het
College van Toezicht.
Het bestuur van stichting PM heeft, aangezíen zij nimmer een verzoek daartoe
heeft ingediend bij het college van Toezicht, geen schriftelíjke toestemming van
het College gekregen om tot opheffing van Stichting pM over te gaan.
Namens het voormalige bestuur van stichting pM heeft op

I

maart jl. de heer

If

tnoofd Finance/Business tntelligence) op verzoek van het College
alsnog een verzoek íngediend om instemming te verlenen voor het ontbínden
van Stichting PM. Bij dit verzoek heeft de
diverse documenten

heerJ

bijgesloten waaronder het getekende verslag van de bestuursvergadering van
st¡chtíng PM van 26 oktober 2017. tn deze vergader¡ng ¡s tot ontbinding van
Stichting PM besloten.
Het College heeft de door u aangeleverde nadere informatie rondom de
ontbinding van stichting PM betrokken in zijn besluit. Het college constateert
dat het besluit van het bestuur tot ontbinding van Sticht¡ng platform
L
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Multimediaproducenten conform de daarvoor geldende statutaire bepalingen

is

genomen,
Bij eventuele nagekomen claims jegens (de bestuurders van) Stichting Platform
Multimediaproducenten wordt het College hier graag zo spoedig mogelijk over
geTnformeerd.

Besluit College
Gelet op voorgaande stemt het College in met de ontbinding van Stichting
Platform Multimediaproducenten per 30 november 2017.
Hoogachtend,

drs. A.l. Koppejan

Voorzitter CvTA

Bezwaor

Tegen dit bestuit kon binnen

6

weken no bekendmoking schrifteliik

bezwoor worden gemookt door indiening von een bezwoorschrift bii het

Cottege

von Toezicht

Auteursrechten.

Het bezwoorschrift

wordt

ondertekend en bevat ten minste:

o)
b)

de naom en het odres van de indiener;

c)

een omschriiving von het besluit woortegen het bezwaor is

de dagtekening;

gericht;

d)

de gronden van het bezwoor.
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