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Begin november werd het ‘Convenant Blokkeren Websites’ ondertekend door de Nederlandse
internetaanbieders, Stichting BREIN en de Federatie Auteursrechtbelangen. De afspraken zullen
handhaving online efficiënter maken.
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HANDHAVING AUTEURSRECHTEN
ONLINE EFFICIËNTER
DANKZIJ NIEUWE AFSPRAKEN
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