
Transcript van Radio 1-item uit ‘Lunch’, 15 januari 2013, 12.12 (5:33) over: RTL gaat meer 

programma’s ondertitelen: http://www.radio1.nl/items/69985-rtl-gaat-meer-programma-s-

ondertitelen  

(uitgetypt door Richard van Royen, info@letterval.nl)  

 

JURGEN VAN DEN BERG: 

RTL moet meer programma's ondertitelen. De PvdA, VVD en de SP roepen daartoe op. En de 

aanleiding daarvoor is een tweet van de dove Eva Westerhoff. Zij wil zo graag met haar horende 

vriendinnen naar ‘Ik hou van Holland’ kunnen kijken. RTL ondertitelt dat programma niet. Aan de 

telefoon is Kim Koppenol, woordvoerder van RTL Nederland, en ook aan de telefoon is Jasper van 

Dijk, SP Tweede Kamerlid. Goeiemiddag. Mevrouw Koppenol, om met u te beginnen: RTL ondertitelt 

standaard alleen ‘Goede tijden, slechte tijden’. Waarom?  

 

KIM KOPPENOL: 

Tot nu toe inderdaad wel. Het probleem tot nu toe waren de hoge kosten. Het is een vast 

agendapunt. Elk jaar vragen we opnieuw offertes op. Ook dit jaar. Vorige week is daar opdracht voor 

gegeven. Wij zien het ook absoluut als een maatschappelijke taak. Het is niet zo dat we dat niet 

onderkennen. Eva heeft heel terecht een punt. Op basis van vorig jaar ook onze ervaring met de 

verkiezingen die we ook hebben ondertiteld, op verzoek, hebben we nu besloten om in ieder geval te 

starten dit jaar met RTL Nieuws en een selectie van Nederlandse comedy- en dramaseries. En 

bovendien gaan we toewerken naar 50% ondertiteling van Nederlandse programma's in 2014.  

 

JURGEN VAN DEN BERG:  

Maar zit ‘Ik hou van Holland’ daarbij, of niet?  

 

KIM KOPPENOL: 

Nu nog niet. Het gaat nu om een selectie van Nederlandse comedy- en dramaseries. Want daar 

krijgen we ook heel veel vragen over. En ook RTL Nieuws. Dat kon u ook lezen in het stuk van Eva in 

het AD. Dus daar starten we mee. Dat vinden wij ook heel erg belangrijk. En we gaan langzaam 

toewerken naar 50%. 

 

JURGEN VAN DEN BERG: 

U zegt: “De kosten zijn een aspect”. Maar SBS doet het bijvoorbeeld ook en die hebben toch op met 

die kosten te maken? 

 

KIM KOPPENOL: 

Absoluut. Die hebben met dezelfde kosten te maken. Het is wel zo dat wij vrij veel Nederlands 

product uitzenden. Ook Nederlands product waar toeslagen op zitten en voor ons was het echt een 

overweging.  Nogmaals: We onderkennen echt het belang maar nu toe was dat wel een groot 

probleem. We zien nu de mogelijkheid om in ieder geval te starten. En we vinden het ook belangrijk 

om die grote groep tegemoet te komen. 

 

JURGEN VAN DEN BERG: 

Het stond al langer op het lijstje. Ik geloof al sinds 2007. Want sindsdien is de politiek er ook al mee 

bezig. Zijn jullie nu gezwicht door de druk vanuit de Kamer of juist door die actie van Eva? 

 

KIM KOPPENOL: 

Het zou een beetje te kort door de bocht zijn als we 1 dag gezwicht zouden zijn. 

 

JURGEN VAN DEN BERG: 

Het is wel toevallig dat u met die toezegging komt, natuurlijk? 

 



KIM KOPPENOL: 

Ja, dat is altijd het moeilijke. Vorige week stond het op de agenda en is besloten om offertes op te 

vragen. Dat is ondertussen ook al gedaan. Er zijn al bedrijven benaderd. We hebben natuurlijk vorig 

jaar ook wel echt heel goed geluisterd toen ons werd gezegd: “Waarom ondertitelen jullie niet de 

debatten?” Wij vonden dat een heel terecht punt. Je kunt dan vasthouden aan een lijn of je kunt 

zeggen: Dan gaan we dat nog een keer heel goed onderzoeken. En dan gaan we kijken hoe we die 

kosten goed kunnen combineren met toch een stap maken? Daarom deze concrete stap. Natuurlijk 

luisteren ook we ook wat er gebeurt in de samenleving. Dat doen we altijd, en ook in dit geval. Maar 

dit was eigenlijk al een bal die aan het rollen was. 

 

JURGEN VAN DEN BERG: 

Maar Eva is nog niet geholpen, want zij wil graag ‘Ik hou van Holland’ kijken.  

 

KIM KOPPENOL: 

Nou ja, er staat ook groot, in de kop, dat Eva het RTL nieuws ook wil begrijpen.  

 

JURGEN VAN DEN BERG: 

Oké, oké.  

 

KIM KOPPENOL: 

Wij willen heel graag zo veel mogelijk tegemoet komen. We doen eerst deze stap. En we doen ook de 

toezegging dat we toe gaan werken naar 50% in 2014. 

 

JURGEN VAN DEN BERG:.  

Dat is genoteerd. Aan de telefoon is, zei ik al, Jasper van Dijk, SP kamerlid. Tevreden met deze 

toezegging? 

 

JASPER VAN DIJK: 

Nou, het klinkt goed, natuurlijk. Maar ik moet er wel bij opmerken dat RTL een vergelijkbare belofte 

al zes jaar geleden deed. Dat zie je ook in de Kamervragen en toen zou het probleem ook opgelost 

worden. Dus als RTL nu vandaag in uw uitzending zegt: “Volgend jaar voldoen wij aan die 50 

procentnorm waar SBS ook aan voldoet”, ja, dan ben ik tevreden. 

 

JURGEN VAN DEN BERG: 

Dus u trekt uw vragen in, voorlopig? 

 

JASPER VAN DIJK: 

Ik zou dat graag nog wel één keer heel helder uit de mond van de mevrouw van RTL willen horen.  

 

JURGEN VAN DEN BERG: 

Maar ze heeft het nu twee keer gezegd. Mevrouw Koppenol? 

 

KIM KOPPENOL: 

Ik wil het heel graag nog een derde keer herhalen. U kunt mij aan deze belofte houden. 

 

JASPER VAN DIJK: 

Volgend jaar, 50%. Nee, dan is het hartstikke goed. Dan zouden inderdaad Kamervragen overbodig 

worden. Dus dat is goed nieuws. Ik zou zeggen: Gefeliciteerd. 

 

JURGEN VAN DEN BERG: 

Meneer van Dijk, u heeft ook nog wat uit te leggen. U wilt eigenlijk dat dit Europees wordt geregeld, 

hè? 



Terwijl, dacht ik, de SP toch niet zo voor Europa was? 

 

JASPER VAN DIJK: 

Nou, ja, kijk. Dat is onjuist. SP is voorstander van Europese samenwerking. En het punt hier is dat RTL 

altijd heeft gezegd: “Wij hoeven niet te ondertitelen want wij zitten in Luxemburg.” Dat vinden wij 

natuurlijk een buitengewoon flauw argument, eerlijk gezegd. Want iedereen weet dat RTL4 en de 

andere zenders van RTL gewoon voor het Nederlandse publiek bestemd zijn. Als je dan in Europa 

moet zijn om aan dat ‘smoesje’, zeg maar, een eind te maken? Dan vind ik het prima om dat in 

Brussel te regelen. 

 

JURGEN VAN DEN BERG: 

Oké.  

 

KIM KOPPENOL: 

Mag ik daar nog even op reageren?  

 

JURGEN VAN DEN BERG: 

Heel kort 

 

KIM KOPPENOL:  

Want we hebben nooit gezegd dat het de Luxemburgse status is. We zijn altijd heel open en eerlijk 

geweest dat het om de hoge kosten ging.  We hebben nooit onze Luxemburgse status gebruikt om 

daar onderuit te komen.  

 

JURGEN VAN DEN BERG: 

Oké. Maar het is hier vastgelegd en gezegd ook in deze uitzending: 50% volgend jaar en u begint er al 

heel snel mee met RTL nieuws en een aantal...  

 

KIM KOPPENOL: 

Binnen enkele weken, ja.  

 

JURGEN VAN DEN BERG: 

Hartstikke mooi. Hartelijk dank voor zijn het aan de telefoon komen, allebei. Jasper van Dijk van de 

SP en Kim Koppenol van RTL Nederland. 

 


