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Wetboek van Economisch Recht, Boek IV, artikel IV.70, § 3  
Zaak nr. MEDE-C/C-21/0023: Telenet BV/Doccle/Isabel NV  
Vereenvoudigde procedure - Beslissing nr. BMA-2021-C/C-21 van 19 november 2021  

 
1. Op 5 november 2021 ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een 
aanmelding van een concentratie in de zin van artikel IV.10, § 1 van het Wetboek van economisch 
recht (verder “WER”). De voorgenomen concentratie betreft de verkoop door Telenet van de helft van 
de aandelen van Doccle aan Isabel. Hierdoor ontstaat een situatie van gezamenlijke zeggenschap van 
Telenet BV en Isabel NV over Doccle. Na de transactie zal Doccle functioneren als een volwaardige 
gezamenlijke onderneming. 
 

2. De aanmeldende partijen hebben toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 

bepaald in artikel IV.70, § 1 WER. 

 

3. Telenet BV is gevestigd te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen met ondernemingsnummer 

473.416.418. Telenet 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.  

 

4. Isabel NV is gevestigd te Keizerinlaan 13-15, 1000 Brussel met ondernemingsnummer 455.530.509. 

Isabel werd opgericht door, onder meer, de Belgische banken BNP Paribas Fortis, Belfius, ING Bank en 

KBC als een leverancier van multi-banking diensten voor professionele gebruikers. Isabel is 

ondertussen uitgegroeid tot een belangrijke fintech-speler in België en 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.  

 

5. Doccle ( d.w.z. de vennootschappen Doccle BV en Doccle.UP NV) 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. Deze gebruikers 

kunnen deze documenten vervolgens raadplegen en beheren. Het platform biedt ook aanvullende 

functionaliteiten zoals het betalen van facturen of het digitaal ondertekenen van documenten. Het is 

zowel toegankelijk via een website als via een mobiele app.  

 

6. Uit het onderzoek van de aangemelde operatie blijkt dat de voorgenomen concentratie valt binnen 

het toepassingsgebied van boek IV WER en categorie II. 1. a) opgenomen in de nadere regels voor een 
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vereenvoudigde aanmelding van concentraties zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 

de Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007.1 

 

7. Zoals bepaald in artikel IV.70, § 3 WER, stelt de auditeur vast dat aan de voorwaarden voor 

toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie geen 

aanleiding geeft tot verzet.  

 

8. Conform artikel IV.70, § 4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een toelatingsbeslissing 

van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.66 § 2, 1° WER.  

 

 

 

Vasiliki Mitrias 

 

 
1 B.S. van 4 juli 2007 


