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BNP PARIBAS FORTIS NEEMT DE   
ACTIVITEITEN VAN PAYSQUARE BELGIË OVER 

 
BNP Paribas Fortis heeft een overeenkomst bereikt over de overname van de activiteiten van 
PaySquare in België, een dochter van het bedrijf Worldline. Met deze acquisitie versterkt  
BNP Paribas Fortis zijn concurrentiepositie op de acquiringmarkt van de kaartbetalingen, en 
dat zowel voor de fysieke terminals als de virtuele (e-commerce).  
 
BNP Paribas Fortis en het bedrijf Worldline hebben een overeenkomst bereikt over de overname 
van de activiteiten van PaySquare in België. Ter herinnering: de overdracht van de Belgische 
dochter van PaySquare vloeide voort uit een beslissing die de Europese Commissie in 2016 nam op 
basis van de EU-concentratieverordening nadat Worldline had aangekondigd dat het van plan was 
om Equens en zijn dochter PaySquare over te nemen. 
 
De overeenkomst heeft alleen betrekking op de Belgische markt en betreft de verwerving van de 
contracten en gegevens van ongeveer 7.000 handelaars (klanten van PaySquare in België), en van 
commerciële partnerships (contracten met handelaars), alsook de overname van 
verkoopmedewerkers. 
 
De overname van de activiteiten van PaySquare in België sluit aan op de doelstelling van BNP 
Paribas Fortis om op zijn thuismarkt nadrukkelijker aanwezig te zijn in het domein van de 
acceptatie en verwerking van elektronische betaaltransacties (acquiring) en om die sector 
dynamischer te maken door een concurrentieel aanbod voor privéfirma’s, overheidsbedrijven, 
handelaars en vrije beroepers voor te stellen. “Innoveren en onze klanten constant nieuwe kansen 
bieden is onze dagelijkse ambitie. Ook dit project past perfect in dit kader. De integratie van de 
Belgische portefeuille van PaySquare binnen BNP Paribas Fortis draagt bij tot onze strategie die 
gericht is op de ondersteuning van de ontwikkeling van de activiteiten van onze klanten, waarbij 
we ondernemers een compleet gamma van bankdiensten aanbieden”, legt Peter Vandekerckhove, 
Gedelegeerd bestuurder en lid van het directiecomité van BNP Paribas Fortis uit. 
 
In de loop van de volgende maanden zal BNP Paribas Fortis het beheer van de klantenportefeuille 
van het PaySquare-platform in België overnemen in samenwerking met zijn partner SIX Payment 
Services. “We verwelkomen de nieuwe handelaars die klant zijn bij BNP Paribas Fortis en kijken er 
al naar uit om hun de best mogelijke servicekwaliteit te bieden”, zegt Roger Niederer, Head 
Merchant Services van Six Payment Services. “Dankzij BNP Paribas Fortis positioneert SIX zich 
voortaan als de op een na grootste acquirer – ook wel accepteerder genoemd – op de Belgische 
markt.” 
 
 

PERSBERICHT 



 

De bestaande klanten van PaySquare in België zullen dezelfde tariefvoorwaarden als voordien 
genieten en kunnen hun betaalterminals behouden. Dankzij het nieuwe aanbod van BNP Paribas 
Fortis zullen ze bovendien de garantie hebben dat hun inkomsten een dag later al op hun 
rekening staan. Dat laatste geldt zowel bij fysieke betaaltransacties als bij onlinebetalingen. Ook 
zullen hun geen kosten worden aangerekend bij betwiste transacties.  
 
De betrokken klanten zullen door BNP Paribas Fortis persoonlijk gecontacteerd worden. 
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Perscontacten: 
 
Valéry Halloy 
+32 (0)2 565 46 50 
+32 475 78 80 97 
valery.halloy@bnpparibasfortis.com 
 

 
 
 
Hilde Junius  
+32 (0)2 565 47 37  
+32 478 88 29 60 
hilde.junius@bnpparibasfortis.com 
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BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) biedt in België een totaalpakket van financiële diensten aan particulieren, 
zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, ondernemingen en publieke instellingen. Op het gebied van verzekeringen werkt 
ze nauw samen met AG Insurance, de grootste verzekeraar in België. De bank verstrekt internationaal ook maatoplossingen aan 
vermogende particulieren, grote ondernemingen en publieke en financiële organisaties. Daarbij maakt zij gebruik van de 
knowhow en het wereldwijde netwerk van BNP Paribas. 
 
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) 
BNP Paribas is een vooraanstaande bank in Europa met een internationale uitstraling. De groep is met ruim 189.000 
medewerkers, van wie meer dan 146.000 in Europa, aanwezig in 75 landen. Ze bekleedt sleutelposities in haar drie 
kernactiviteiten: Domestic Markets en International Financial Services – waarvan de retailbankingnetwerken en de financiële 
diensten ondergebracht zijn bij Retail Banking & Services – en Corporate & Institutional Banking, dat zich richt op 
bedrijfsklanten en institutionele klanten. De groep begeleidt al haar klanten (particulieren, verenigingen, ondernemers, kmo’s, 
grote bedrijven en institutionele klanten) bij de realisatie van hun projecten door hun financierings-, beleggings-, spaar- en 
verzekeringsdiensten te bieden. Ze heeft vier thuismarkten in Europa (België, Frankrijk, Italië en Luxemburg) en BNP Paribas 
Personal Finance is de nummer één in consumentenkredieten. BNP Paribas ontplooit ook zijn geïntegreerde model voor Retail 
Banking in het Middellandse Zeegebied, in Turkije en in Oost-Europa en heeft een omvangrijk netwerk in het westen van de 
Verenigde Staten. In Corporate & Institutional Banking en International Financial Services is BNP Paribas toonaangevend in 
Europa, sterk aanwezig op het Amerikaanse continent en heeft het solide en snelgroeiende activiteiten in Azië-Pacific. 
 
SIX Payment Services (www.six-payment-services.com)  
SIX Payment Services biedt financiële instellingen en handelaars innovatieve, veilige diensten over de hele waardeketen van de 
cashloze betalingen. Zijn maatwerkoplossingen omvatten de verwerking van binnenlandse en internationale  betalingen met 
kredietkaart, debetkaart en prepaidkaart. Zowel in Zwitserland als in andere landen zorgt SIX Payment Services voor de 
aanvaarding en de verwerking van kaartbetalingen. Als marktleider in Zwitserland, Oostenrijk en Luxemburg is het een van de 
belangrijkste Europese bedrijven die kaarttransacties beheren. Met zo’n 1.100 medewerkers en 10 vestigingen over de hele 
wereld verleent SIX Payment Services ondersteuning aan klanten in 33 landen. 
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