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KPN staakt doorgifte Franstalige zender TV5MONDE 

 

IP provider KPN stopt per 1 juli 2018 met de doorgifte van de Franstalige culturele zender 

TV5MONDE. In plaats daarvan voegt KPN France 2 toe, een publieke zender van Franse bodem. Deze 

wijziging geldt ook voor de pakketten van XS4ALL en Telfort, twee dochtermaatschappijen van KPN. 

 

KPN geeft aan voor France 2 te hebben gekozen, omdat deze zender meer nieuws en live sport (WK 

en Tour de France) zou uitzenden. Een belangrijk verschil is echter dat TV5MONDE het overgrote 

deel van haar programma’s in prime time voorziet van Nederlandse ondertiteling, waardoor ook 

kijkers die de Franse taal niet machtig zijn kunnen genieten van Franstalige films, series, 

documentaires, actualiteitenprogramma´s en lifestylemagazines die garant staan voor culturele 

diversiteit. Momenteel is zelfs 55% van de kijkers van TV5MONDE niet Franstalig, een percentage dat 

de afgelopen drie jaar gestaag stijgt (bron: Ipsos 2014-2016). 

 

TV5MONDE betreurt de beslissing van KPN. ‘De zender is slechts enkele maanden geleden nog 

toegevoegd in HD-kwaliteit, vandaar dat wij erg verbaasd zijn over deze beslissing’, aldus André 

Vroegindeweij, directeur van Pratensis Media en agent voor TV5MONDE in Nederland.  

 

TV5MONDE vraagt een doorgiftevergoeding aan KPN, een tarief dat kostendekkend is om de 

continuering van de Nederlandse ondertiteling te garanderen. Dit tarief van minder dan 2 cent per 

abonnee per maand wenst KPN niet langer uit te geven aan de mondiale Franstalige televisiezender, 

terwijl het telecombedrijf wel de prijzen verhoogt met minimaal € 2,50 voor haar ITV klanten. 

 

TV5MONDE is in Nederland overal beschikbaar via de kabel en T-Mobile. Teleurgestelde klanten van 

KPN hebben zich al gemeld bij TV5MONDE en willen graag overstappen naar een andere aanbieder 

die TV5MONDE ook in HD aanbiedt. De zender is dan ook in gesprek met verschillende aanbieders 

om dit op zeer korte termijn mogelijk te maken en zal haar kijkers daarover informeren op haar 

website europe.tv5monde.com/nl. 

 

Over TV5MONDE 

TV5MONDE is een publieke televisiezender en is 100% Franstalig. TV5MONDE is in 1984 opgericht door verschillende 

Franstalige omroepen. Door deze unieke samenwerking van verschillende omroepen kan TV5MONDE de beste programma’s 

in de Franse taal selecteren. De zender heeft een brede programmering voor alle leeftijdsgroepen. Het accent van de 

programmering ligt op nieuws, cultuur, amusement, muziek, sport en films en documentaires. Bovendien wordt ruim 35% 

van de programma´s ondertiteld in het Nederlands.  
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