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Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit keurt de verkoop door Telenet van de
helft van de aandelen van Doccle aan Isabel goed
Het Auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) keurde op 19 november 2021 goed de
verkoop door Telenet van de helft van de aandelen van Doccle (d.w.z. de vennootschappen Doccle BV en
Doccle.UP NV) aan Isabel en waarbij een situatie van gezamenlijke zeggenschap van Telenet BV en Isabel NV
over Doccle ontstaat.
De concentratie werd op 5 november 2021 aangemeld bij de Belgische Mededingingsautoriteit. De
toepassing van de vereenvoudigde procedure werd verzocht.
Telenet BV is een kabeloperator en een exploitant van mobiele netwerken in België, gespecialiseerd in het
aanbieden van breedbandinternet, vaste telefonie en kabeltelevisie aan klanten in heel Vlaanderen, delen
van Brussel, een paar Waalse gemeenten.
Isabel NV is een leverancier van multi-banking diensten voor professionele gebruikers en een belangrijke
fintech-speler in België. Zij biedt een waaier van oplossingen aan over de gehele waardeketen van de
betaaldiensten. Dit omvat ook Zoomit, een oplossing geïntegreerd in de toepassing voor online bankieren
van verschillende banken die toelaat om digitale facturen te ontvangen en te betalen.
Doccle is de aanbieder van een digitaal platform dat verzenders van documenten waaronder facturen toelaat
om deze op een beveiligde wijze te bezorgen aan hoofdzakelijk consumenten en kleinzakelijke (SOHO)
gebruikers.
In haar beslissing van 19 november 2021 stelt de BMA vast dat aan de voorwaarden voor de toepassing van de
vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen aanleiding geeft tot verzet.
Voor verdere inlichtingen verzoeken wij u om contact te nemen met:
Véronique Thirion
Auditeur - generaal
Tel: +32 (2) 277 93 53
E-mail: véronique.thirion@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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