
Ongehoord: 1,5 miljoen Nederlanders 

buiten spel 

In Nederland wonen ruim 1,5 miljoen doven en slechthorenden. Velen zijn voor het volgen 

van televisieprogramma's aangewezen op ondertiteling. Voor iedere omroep geldt een 

ondertitel-verplichting. Commerciële omroepen moeten 50% van de Nederlandstalige 

programma's ondertitelen. Voor de Publieke Omroep geldt een verplichting van 95%. RTL is 

de enige omroep die zich niets aantrekt van de Nederlandse wetgeving op dit terrein. Zij laten 

de doven en slechthorenden in Nederland al jaren in de kou staan. Onze veron

hierover is groot, maar deze wordt wel pijnlijk groot, nu zelfs politieke debatten op RTL 

worden uitgezonden. Wij voelen ons buiten spel gezet. Waarop kunnen wij straks onze keuzes 

bepalen? 

 

Wij vragen u dan ook: 

• Wilt u bij RTL aandringen op het inzetten van ondertiteling?

• Wanneer komt ondertiteling op uw politieke agenda? Wat gaat uw partij doen om de 

samenleving toegankelijk te maken voor doven en slechthorenden?

Namens alle doven en slechthorenden in Nederl

reactie. Uw reactie kunt u richten aan het Samenwerkingsverband Ondertitel Alle 

Programma's, waarin alle belangenorganisaties voor doven en slechthorenden zijn verenigd. 

Wanneer u meer wilt weten over ons en onze a

opnemen. 

  

 

 

Secretariaat SOAP!  

Postbus 129 

3990 DC Houten 

030-2617616 

info@ondertiteling.nu 

  

SOAP! is een samenwerkingsverband van de landelijke belangenorganisaties voor doven en 

slechthorenden:  de NVVS, Stichting Plotsdoven, Dovenschap, SH Jong, 

SBNDJ/JongerenCommissie, FOSS en FODOK.
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