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NPO, maak downloaden weer mogelijk

852 ondertekeningen

Op 19 nov. '19 is de petitie aangeboden.

Download tools voor de NPO werken sinds 1 maart '19 niet meer. Naar verluid komt dit omdat de NPO
gekozen heeft DRM in te schakelen. Dit schaadt een hoop mensen die geen andere opties hebben om
programma's terug te kijken.

Petitie

Wij

NPO kijkers, Nederlandse belastingbetalers, liefhebbers van technologie en vooruitgang.

 

constateren

Sinds 1 maart 2019 werken tools als GemistDownloader, npo downloader en youtube-dl niet meer voor
de NPO.

Naar verluid komt dit omdat de NPO gekozen heeft DRM in te schakelen.

Dit treft onder andere mensen met een gezichtsbeperking, die de ondertiteling wilden aanpassen in hun
eigen mediaplayer, mensen die bijvoorbeeld Linux gebruiken op energiezuinige apparatuur, en
kampeerders die een programma offline willen zien zonder dat er internet beschikbaar is.

Het gaat om publiek gefinancierde uitzendingen.

Een relatief kleine doch zeer gemotiveerde groep trouwe kijkers zou u met weinig moeite een groot
plezier kunnen doen.

 

en verzoeken

De oude situatie te herstellen waarbij downloaden zonder DRM mogelijk is.



Aan: Kamercommissie OCW
Van: Evert Mouw post@evert.net
Betreft: Petitie NPO downloaden / DRM
Datum: 2019-11-19

Geachte Kamerleden,

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wordt door de mensen “uit het land” gefinancierd.
De producties van de NPO zijn ook voor het publiek bestemd. In het verleden maakten veel
mensen gebruik van een onofficiële methode om uitzendingen te kunnen downloaden. Denk
bijvoorbeeld aan GemistDownloader, NPO downloader en YouTube-DL. Hiervoor hadden
deze mensen uiteenlopende redenen, waaronder:

• De noodzaak om ondertiteling aan te kunnen passen of toe te kunnen voegen. Dit
betreft o.a. mensen met een gezichtsbeperking.

• Het niet hebben van een goede internet verbinding. Uitzendingen kunnen dan enkel
gevolgd worden door urenlang (of erger) een uitzending eerst geheel te downloaden.
Dit treft o.a. Nederlanders in het buitenland, kampeerders, en mensen woonachtig in
afgelegen gebieden.

• De wens om een uitzending via eigen apparatuur, zoals kleine hobby-computers, te
kunnen bekijken.

• De voorkeur voor eigen media-spelers en -apparatuur, die het plezier vergroten, of de
programma’s beter volgbaar maken voor mensen met gehoorbeperkingen.

• Een combinatie van bovenstaande, zoals het willen bekijken van uitzendingen in de
trein, op een tablet.

Maar sinds maart 2019 is het gebruik van downloadtools niet meer mogelijk, omdat de
videostreams versleuteld zijn in het kader van Digital Rights Management (DRM). Hierdoor
heeft niet meer de eindgebruiker (het publiek), maar de NPO de volledige controle over de
manier waarop, en wanneer, uitzendingen opnieuw bekeken kunnen worden. Dit gaat vnl.
via webbrowsers en levert soms ook problemen op bij alternatieve besturingssystemen, zoals
Linux, een open source besturingssysteem dat steeds vaker gebruikt wordt, met name voor
kleine mediaspelers. Dhr. Tournoij, mede-ondertekenaar, stelt in zijn opmerking dat in
dit kader volgens de mediawet uitzendingen voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Het
toepassen van DRM en diverse restricties brengt dat in gevaar.

De mensen die deze petitie ondertekenden gaven uiteenlopende motivaties. Enkele opvallende
reacties zijn:

• Ik ben slechthorend (doof aan 1 oor) en wil programma’s terug kunnen kijken via VLC
media player aangezien volume daar van veel hoger kan dan de standaard media player
van NPO. Bovendien kan via VLC ook de klankkleur aangepast worden.

• Schandalig dat programmering gemaakt met publiek geld ontoegankelijk gemaakt wordt
voor mensen die andere besturingssystemen gebruiken. Zeker omdat het vroeger dus
wel werkte.

• Docent en ik gebruik NPO-uitzendingen voor mijn lessen geschiedenis en maatschap-
pijleer.

• Ik ben figurant in diverse tv-programma’s en wil deze producties off-line bewaren.
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• student, ik download de ondertiteling van npo programmas om nederlands te leren, nu
is het onmogeijk, vandaar maak ik petitie tegen de vebod

• WiFi in de trein is echt geen optie!
• Graag zou ik het systeem gebruiken om video’s van NPO gemist om te zetten naar een

UDP multicast stream t.b.v. synchronisatie op meerdere schermen.

Natuurlijk kunnen er goede juridische redenen zijn om de beschikbaarheid van uitzendingen
te beperken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de inkoop van buitenlandse producties. Nu is
echter gekozen voor het versleutelen en blokkeren van alle uitzendingen van de NPO. Dat
lijkt me verregaand.

Naast al deze praktische overwegingen is er ook een ideologisch aspect. De publieke omroep
wordt gefinancierd door, en maakt uitzendingen voor, het publiek. Dat deze uitzendingen
vervolgens niet door het publiek kunnen worden gebruikt op een manier die publieksvriendelijk
is, maar integendeel via DRM tegen het publiek worden beschermd, wekt verwondering. Ik
ben daarom ook blij met de steun van de Piratenpartij:

Het aantal mensen dat deze technologisch-ideologische kwestie begrijpt, of in praktische zin
aangedaan is, zal niet erg groot zijn. Het aantal ondertekeningen voor deze petitie is slechts
iets boven de 850. Wel is het een bijzonder gemotiveerde en betrokken groep, waaronder
ook kwetsbare mensen met audiovisuele beperkingen. Daarom doet het me plezier dat u de
moeite neemt om deze petitie in ontvangst te nemen en kennis te nemen van deze materie.

De petitie, inclusief de ondertekeningen, is bijgevoegd. Ook is de petitie online te vinden op:

https://petities.nl/petitions/npo-maak-downloaden-weer-mogelijk/

In de oude situatie, voor maart 2019, werd het downloaden oogluikend toegestaan. De
download tools waren niet officieel. Sinds 1 maart is de DRM actief en is downloaden
niet meer mogelijk. Het zou prachtig zijn als de uitzendingen waarvoor dat niet juridisch
bezwaarlijk is zo snel mogelijk weer ontdaan worden van DRM en dus weer te downloaden
zijn! De open source community is in staat gebleken om zelf daarvoor tools te ontwikkelen
en te onderhouden. De belangrijkste voorwaarde is het ontbreken van DRM en duidelijke
API’s, protocollen en documentatie.

Met vriendelijke groet,

Evert Mouw, MSc MA
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Overhandigd en mogelijk 25 november 2019 besproken

23-11-2019

Geachte heer/mevrouw,

Dank u voor uw steun aan de petitie "NPO, maak downloaden weer mogelijk", waarbij we hopen 
dat versleuteling (DRM) zoveel mogelijk teruggedraaid wordt zodat downloadtools het weer doen. 
Dinsdag 19 november jl. heb ik de petitie overhandigd aan de Kamercommissie voor Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (OCW).

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?
id=2019A04493

Er waren 852 ondertekeningen. Bij de overhandiging heb ik naast de tekst van petitie en de lijst met 
ondertekenaars ook een begeleidende brief gevoegd (zie de pagina’s hiervoor).

Bij de overhandiging heb ik een papieren versie en een digitale (usb) overhandigd. Daarbij heb ik 
een mondelinge toelichting gegeven. De ontvangst door alle partijen was open, geïnteresseerd en 
sympathiek.

Dezelfde dag nog kreeg ik een leuke reactie van Joost Sneller die wees op de schriftelijke vragen 
die D66 eerder over dit onderwerp gesteld heeft:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/06/21/
beantwoording-vragen-over-blokkeren-programmastreams/beantwoording-vragen-over-blokkeren-
programmastreams.pdf

Maandag a.s., dus 25 nov., is er een OCW overleg over de Media. Mogelijk zal ons onderwerp 
daarbij kort aan bod komen. Enkele aanwezige Kamerleden hintten daarop. Echter, formeel is het 
niet geagendeerd. Wie dat wil kan de ontwikkelingen volgen via:

https://www.tweedekamer.nl/

Hiermee hebben we e.e.a. onder de aandacht gebracht en is ons werk gedaan. De politiek is aan zet 
en ik hoop dat onze petitie daarbij een stimulans is geweest. Graag dank ik petities.nl voor het 
mogelijk maken van deze gezamenlijke inspanning.

Met vriendelijke groet,

Evert Mouw
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Kamerleden nemen het ter kennisgeving aan

27 nov. 2019

Vorige week maandag was het media-overleg in de Kamer (op tweedekamer.nl als mp4 met srt-
ondertiteling te downloaden.) Helaas is het onderwerp van onze petitie daarbij niet aan bod 
gekomen, ondanks eerdere interesse getoond door enkele Kamerleden. Ik verwacht zelf niet dat dit 
nog een politiek vervolg zal krijgen.

De redenen daarvoor zijn mijns inziens divers. Ten eerste leeft het onderwerp niet zo in de 
samenleving. Het is een wat technisch onderwerp. Veel mensen hebben geen beeld bij versleuteling, 
DRM etc. Daarnaast is er relatief weinig discussie en berichtgeving over digitale burgerrechten. 
Daardoor leeft de gedachte niet zo dat we als publiek ook eigenaar zouden moeten zijn van publiek 
gefinancierde producties van de NPO. Ook is het niet een onderwerp dat veel emotie opwekt, zoals 
identity / migratie / veiligheid / seksualiteit / etc. Het aantal ondertekeningen, 852, is electoraal 
gezien natuurlijk niet zo beduidend. Dit is duidelijk geen massabeweging waar politici rekening 
mee hoeven te houden. Niet alleen voor de massa is dit onderwerp wat te technisch; ook voor veel 
politici is het te technisch. Kamerdebatten zijn mijns inziens vaak een wedstrijd in 
spitsvondigheden.

Niettemin hebben we, ook dankzij uw ondertekening, dit wel weer onder de aandacht kunnen 
brengen van enkele Kamerleden. Zo blijft de discussie toch een beetje voortkabbelen. Willen we 
een samenleving waarin we als burgers de controle behouden over een steeds meer digitale wereld, 
dan zullen we die discussie niet moeten opgeven. Ook mogen we van politici eisen dat ze 
inhoudelijke en technische kennis hebben of verwerven. (Dat had bijvoorbeeld de Fyra miskleun en 
het stikstofdrama kunnen voorkomen.)

Daarom nogmaals mijn dank voor uw aandacht en ondertekening. Ik hoop ook dat u zelf die 
discussie bij de juiste gelegenheden, formeel of informeel, voortzet.

Ook wil ik u erop wijzen dat via de website Downloadgemist [1] het momenteel weer mogelijk lijkt 
om NPO uitzendingen te downloaden. Zelf heb ik het niet uitgeprobeerd, maar van twee mensen 
begreep ik dat die dienst het weer doet. Dit is natuurlijk geen officiële dienst en het is dan ook nog 
maar te bezien hoelang dit blijft werken.

Nogmaals dank,

Hartelijke groet,

Evert Mouw

[1]: http://downloadgemist.nl/

http://downloadgemist.nl/
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