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Column

D
eze maand viert het Commissariaat voor de Media haar 
zesentwintigste verjaardag. Een instituut dat ondanks 
zijn jonge leeftijd al hopeloos is verouderd nu haar contro-
lerende rol telkens wordt ingehaald door technolo gische 
en commerciële ontwikkelingen. 

Zo moet het erop toezien dat de vaste boekenprijs wordt gehand-
haafd. Maar ook op eventuele sluikreclame bij de publieke omroep. 
En ervoor zorgen dat tv-programma’s niet teveel door reclame 
worden onderbroken. Dat laatste was jarenlang overigens het 
werkdomein van studenten en huismoeders, die gewapend met 
notitieblokken en stopwatches de beeldbuis afstruinden. 

Het bijbaantje bleek al snel nutteloos toen RTL ook in Nederland te 
zien was. En zich met haar Luxemburgse uitzendlicentie weinig tot 
niets aantrok van de Nederlandse regeltjes. En al zou het Commis-
sariaat het willen, vooralsnog heeft het alleen iets te vertellen over 
tv-programma’s die worden uitgezonden via de ether dan wel de 
kabel. Alsof het online distribueren van tv-content zich nog in een 
embrionale fase bevindt. 

In de praktijk worden dus tv-zenders als SBS6 of FOX wel gecon-
troleerd, maar kan YouTube doen en laten wat het wil. En dan te 
bedenken dat steeds meer mensen juist via dit soort videosites, 
maar ook de zogeheten multi-channel networks (online tv-netwer-
ken) hun honger naar tv-content weten te stillen. Natuurlijk cross 
device.

Zie daar ook meteen de succesfactor van het Amerikaanse Net flix 
waar je al voor acht euro per maand onbeperkt en reclamevrij naar 
een scala aan programma’s kijkt wanneer jij dat wil. En op elk  
gewenst apparaat, waardoor ieder beeldscherm in principe een 
tv-scherm is. Netflix is zo populair dat het inmiddels elke avond op 
primetime zo’n twintig procent van de internetcapaciteit bezet.  
En toch heeft de waakhond er niets over te zeggen.

Het is dan ook de hoogste tijd om het Commissariaat een hele 
nieuwe rol te geven. Die van de vermoeide blaffende waakhond een 
frisse hoeder van onze vrijheid van meningsuiting en democratie 
maakt. Of door het om te vormen tot een instantie die erop toeziet 
dat de traditionele media juist met hun tijd meegaan. Het oude den-
ken is een veel grotere bedreiging voor het voortbestaan van een 
pluriform medialandschap dan een paar minuten teveel aan com-
merciële boodschappen op SBS of wat non-spot content in Studio 
Sport. 

Het nieuwe op te richten Commissariaat van de Pluriformiteit 
heeft veel meer overlevingskans dan de huidige variant. En met de 
voorgestelde voortrekkersrol wordt het tevens een gesprekspart-
ner op niveau. Een mooier verjaardagscadeau kunnen ze zich daar 
niet wensen. Alvast nog vele jaren toegewenst. Proost.
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