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Platformneutraliteit gaat over meer 
dan wie straks bovenaan staat in de 
Telenetgids 
OPINIE −20/06/14 De Morgen 

Platformneutraliteit voor Telenet: waar hebben we het over? Pieter Ballon, Karen Donders en 

Tom Evens leggen het u uit. Pieter Ballon is professor communicatiewetenschappen aan de 

VUB, en directeur bij iMinds. Karen Donders is professor communicatiewetenschappen aan de 

VUB. Tom Evens is senior onderzoeker communicatiewetenschappen aan iMinds en de UGent. 

 Indien goed omkaderd, wordt dit een unieke kans om de winsten van digitale 

platformen te laten terugvloeien naar de media zelf. 

Commentatoren buitelen over elkaar heen om de instap van Telenet in de tv-zenders VIER en 

VIJF te bejubelen of juist te vervloeken. Een idee dat steeds terugkeert, is de - beloofde of juist in 

vraag gestelde - neutraliteit van het Telenetplatform ten opzichte van de overige zenders. 

Minister van 'lopende mediazaken' Ingrid Lieten meent dat er regels moeten komen. Ze vergeleek 

Telenet met een supermarkt die brood van verschillende bakkers verkoopt, en dan zelf ook brood 

begint te bakken. Minister Lieten vergat daarbij wellicht dat heel wat supermarkten nu al hun 

eigen brood(jes) bakken. Velen bieden zelfs een compleet gamma van huismerken aan. Die 

concurreren dan met de andere producten op het schap. En daar kraait geen regulatorische haan 

naar. 

 

Maakt de minister zich dan zonder reden ongerust? Neen. Een divers media-aanbod is 

maatschappelijk gezien erg belangrijk, dus verdient een nauwgezette opvolging. De financiële 

versterking van VIER en VIJF is voor het Vlaamse medialandschap ontegensprekelijk een goede 

zaak. Maar de banden van Telenet met VIER en VIJF kunnen er anderzijds toe leiden dat de 

andere omroepen, VTM en VRT op kop, onterecht benadeeld worden. 

 

Een belangrijk gevolg van de instap van Telenet in De Vijver is immers dat Telenet rechter en 

partij wordt inzake de distributievergoedingen voor de zenders. Met andere woorden, Telenet zit 

straks met zichzelf én met de concurrentie aan de onderhandelingstafel over de vergoeding om 

op de kabel te mogen zitten. Dat stelt Telenet in staat zenders als VTM en VRT te benadelen 

door lage vergoedingen uit te keren. Bovendien verwerven VIER en VIJF inzage in de bedragen 

die hun concurrenten toegeschoven krijgen. Ten slotte stelt zich de vraag of VIER en VIJF aan 

dezelfde commerciële voorwaarden aan distributeur Belgacom zullen worden aangeboden. 

 

Meesterzet 

Die mogelijke misbruiken zijn zeker niet ondenkbeeldig. VTM en Telenet vochten de voorbije 

jaren al een boksmatch uit over de verdeling van het geld van nieuwe digitale tv-diensten, en over 

het verlies aan advertentie-inkomsten bij de omroepen door uitgesteld kijken. De Vlaamse 

regering koos, met de decreten rond signaalintegriteit en de investeringsplicht, min of meer de 

kant van de omroepen, en verplichtte de distributieplatformen met meer geld over de brug te 

komen. De beslissing van Telenet om dan maar zelf deels omroep te worden, is in dat opzicht 



een meesterzet, en we kunnen dus verwachten dat het gevecht nu met nieuwe wapens gevoerd 

zal worden. 

 

Dergelijk gevecht is ook aan de orde van de dag. Overal ter wereld breiden platformen hun macht 

uit door eigen diensten te ontwikkelen. We voorspellen dat de 'uitzonderlijke' instap van een 

distributeur als Telenet in een omroepbedrijf als De Vijver in heel wat landen navolging zal 

vinden. Indien goed omkaderd, wordt dit een unieke kans om de winsten van digitale platformen 

te laten terugvloeien naar de media zelf. Indien slecht omkaderd, zal het resulteren in platformen 

die zonder enige transparantie opereren, de prijs van het mediaproduct onevenredig zullen laten 

stijgen, en de winsten nauwelijks terug in media zullen investeren. 

 

Hoe moet die omkadering er dan uitzien? Wat zou platformneutraliteit in de praktijk betekenen? 

Een ding is zeker, als neutraliteit verengd wordt tot de volgorde van de tv-zenders in de Telenet-

programmagids moeten we ons ernstig zorgen maken. 

 

Verregaand 

Echte platformneutraliteit betekent ten eerste dat de Europese Commissie, die de 

Telenetparticipatie zal bekijken, dringend werk moet maken van een marktanalyse die de rol van 

platformen centraal stelt. Daarnaast impliceert het een onderzoek door de komende Vlaamse 

regering of er nood is aan zogenaamde crossownershipregulering om te grote 

machtsconcentratie in de mediasector te voorkomen.  

 

Verschillende politieke partijen spreken hierover al langer, tot in hun verkiezingsprogramma's toe, 

maar zo'n onderzoek is er nog altijd niet. Voor de commerciële relaties tussen de Vlaamse 

mediaspelers zou platformneutraliteit pas echt verregaande gevolgen hebben. In een werkelijk 

platformneutrale wereld betaalt elke distributeur immers hetzelfde bedrag per abonnee en kijker 

aan elke zender. Maar dat betekent de distributievergoedingen, waarvan eerder sprake, verder 

transparant maken, of zelfs reguleren. 

 

Platformneutraliteit kan dus zeer ingrijpend zijn, en het is niet duidelijk welke vormen haalbaar of 

wenselijk zijn. Maar het toont alleszins aan dat een ernstig debat over de huidige ontwikkelingen 

mijlen verder gaat dan de vraag of VIER straks helemaal bovenaan staat in de Telenetgids. 

 


