BELGISCH INSTITUUT VOOR
POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

Registratie nr. 2019/02
SNI/SI Networks L.LC - verstrekking van audiovisuele mediadiensten conform
hoofdstuk 2 van de wet van 5 mei 2017 betreffende de audiovisuele mediadiensten in
het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
Op 15 mei 2019 heeft het BIPT de registratie bevestigd van SNI/SI Networks L.LC als aanbieder van
audiovisuele mediadiensten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (via Smithsonian Channel
Europe) (kenmerk: “enregistrement 2019/02”).
Deze registratie werd uitgevoerd rekening houdend met de voorafgaande aangifte gedaan door
SNI/SI Networks L.LC - representatiekantoor – België op 9 mei 2019.
De aangifte plaatste het representatiebureau van Networks L.LC in België en de plaats waar de
redactionele beslissingen in verband met de programmering worden genomen op de
Charleroisesteenweg 112, 1060 Brussel.
Dat adres werd gewijzigd en het nieuwe adres dat op 26 mei 2020 aan het BIPT werd meegedeeld
is: Schuman-rondpunt 6, Box 5, 1040 Brussel.
Op 17 maart 2020 heeft het BIPT een verzoek om bijkomende informatie over het
representatiebureau in Brussel gericht aan SNI/SI Networks L.LC. Wat de registratie betreft, werd er
aan herinnerd dat (gezien de aangifte gedaan door SNI/SI Networks):

“ For this registration, two criteria needed to be fulfilled within a 6 month period:

-

The establishment of an office in Brussels;
The recruitment of a ‘Manager European Channels’, who would be responsible for the
editorial decisions of Smithsonian Channel Europe.”

In een e-mail van 11 juni 2020 heeft SNI/SI Networks L.LC het BIPT gemeld dat de redactionele
beslissingen toen werden genomen in Londen (Verenigd Koninkrijk): “Editorial decisions are made

by our representative in London currently. Now that our company is part of Viacom CBS Viacom’s
locally based European team will be taking on editorial responsibility also. This is still in process and
it is unclear at this time what the final structure will look like.”.

Op 17 september 2020 heeft het BIPT een nieuw verzoek om bijkomende informatie over het
representatiebureau in Brussel gericht aan SNI/SI Networks L.LC (aangetekende brief en e-mail)
waarbij het het volgende meldde:
“Can you please give us an update on the current situation about the editorial decision

making in Brussels? Has there been made any progress in the meantime on this aspect?
Can you please confirm that the representative office in Brussels in now based in Rond
Point Schuman 6 Box 5, 1040 Brussels?
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Please send us a response by 30/09/2020. If we do not receive a written and documented
response within the deadline, or if the answer is not satisfactory (e.g. the editorial decisions
are not made from the representative office in Brussels), we will have to consider
withdrawing your registration in Brussels as it would not meet the conditions of art. 4, § 2,
Alinea 2, 3°, of the Brussels Media Act (5th of July 2017).
If the registration is cancelled, your company will still be free to submit a new request for
registration (via SNI/SI Networks L.LC, ViacomCBS or another company).”
De Raad, die op 11 juni 2020 op de hoogte werd gebracht van het feit dat de redactionele
beslissingen betreffende SMITHSONIAN CHANNEL in Londen werden genomen en geen antwoord
heeft ontvangen op het verzoek om informatie van 17 september 2020
- stelt vast dat aangezien niet kan worden aangenomen dat SNI/SI Networks L.LC in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gevestigd, deze laatste niet voldoet aan de
voorwaarden opgelegd krachtens de wet van 5 mei 2017 om als aanbieder van
audiovisuele mediadiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te worden
geregistreerd;
- beslist om een einde te maken aan registratie nr. 2021/01.
Zonder registratie conform de wet van 5 mei 2017 betreffende de audiovisuele mediadiensten in het
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad kan SNI/SI Networks L.LC geen vrije uitzending genieten
conform artikel 6 van diezelfde wet.
SNI/SI Networks L.LC behoudt het recht om een nieuwe aangifte in te dienen met het oog op een
registratie in overeenstemming met de wet van 5 mei 2017 betreffende de audiovisuele
mediadiensten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
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