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Vorig jaar nam de Federatie Auteursrechtbelangen, met de drie aangesloten koepels
Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en de branchevereniging
van rechtenorganisaties (VOI©E), het initiatief tot het vormen van een steunfonds voor
rechthebbenden in de auteursrechtensector. De deelnemende rechtenorganisaties stelden
gezamenlijk 5 miljoen euro beschikbaar en deden een beroep op de overheid om ook bij te
springen.
Door Erik Thijssen
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