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De BMA keurt onder voorwaarden de overname goed van Coditel door Telenet 

Het Mededingingscollege van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 12 juni 2017 onder 

voorwaarden de verwerving goedgekeurd van de uitsluitende zeggenschap over Coditel Brabant SPRL en 

haar dochtermaatschappij Coditel SARL (hierna samen aangeduid als ‘Coditel’) door Telenet Group BVBA 

(hierna ‘Telenet’). 

Telenet is een Belgische kabelnetwerkoperator die zich toelegt op het leveren van vast internet, vaste 

telefoondiensten, en kabeltelevisie aan klanten in heel Vlaanderen en delen van Brussel, en op het leveren 

van mobiele diensten in heel België. Telenet wordt gecontroleerd door Liberty Global.  

Coditel Brabant SPRL drijft handel onder de naam SFR (voorheen Numéricable) en is actief op het vlak van 

de levering van kabeltelevisie, vast internet, vaste telefonie alsook mobiele telefoniediensten (dit laatste 

via een Mobile Virtual Network Operators-MVNO overeenkomst met BASE) aan klanten in een aantal 

gemeenten van Brussel, enkele gemeenten in Vlaanderen en in het zuidelijke deel van de provincie 

Henegouwen. 

Het College heeft met de auditeur geoordeeld dat Telenet verbintenissen diende aan te bieden om 

mededingingsbeperkende gevolgen te vermijden die een goedkeuring in de weg zouden staan.  

Deze verbintenissen betreffen het beschermen van de concurrentiemogelijkheden voor Orange in het 

kabeldekkingsgebied van Coditel. Een trustee zal toezien op het naleven van de verbintenissen. 

De tekst van de verbintenissen en het aanstellen van de trustee zullen bekend gemaakt worden op de 

website van de BMA.  

Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:  

Prof. em. dr. Jacques Steenbergen  

Voorzitter  

Tel. +32 (2) 277 73 74 

E-mail: jacques.steenbergen@bma-abc.be 

Website: www.mededinging.be 

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke administratieve instantie die bijdraagt 

tot het definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België. Concreet vervolgt de BMA 

mededingingsbeperkende praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de 

voornaamste fusies en overnames. De BMA werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de 

Lidstaten en de Europese Commissie binnen het Europees Mededingingsnetwerk (ECN). 
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