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Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 15 mei 2008 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) 
een melding ontvangen waarin is medegedeeld dat Casema B.V. (hierna Casema), onderdeel van 
Zesko Holding, voornemens is uitsluitende zeggenschap te verkrijgen over de levering van 
breedbandinternetdiensten via het kabelnetwerk van Casema aan omstreeks 140.000 abonnees. 
Deze breedbandinternetdiensten worden thans in samenwerking met Orange Nederland B.V. (hierna 
Orange), onderdeel van T-mobile, geleverd. Op 20 mei 2008 heeft het college van de Onafhankelijke 
Post en Telecommunicatieautoriteit (hierna: het college) het formele verzoek van de NMa ontvangen 
om een zienswijze te geven omtrent deze overname. 
 
Deze overname heeft betrekking op de retailmarkt voor breedbandinternettoegang. Casema en 
Orange zijn beide actief op deze markt. Op deze markt is KPN de grootste aanbieder met een 
marktaandeel dat de grens van de 50 procent nadert. Zesko Holding, waar Casema onderdeel van 
uitmaakt, heeft een lager marktaandeel van [20-30%]. Het aantal klanten van Orange waar Casema 
nu volledige zeggenschap over krijgt is relatief beperkt, namelijk maximaal [0-5%] van de totale markt 
voor breedbandinternettoegang. Het college is van mening dat de materialiteit van de overname 
daarom relatief beperkt is.  
 
Hier komt bij dat het college in zijn Marktbesluit wholesale-breedbandtoegang van december 20051 
reeds heeft vastgesteld dat Orange (destijds Wanadoo) niet als afnemer van wholesale 
breedbandtoegang van Casema kan worden beschouwd2. Het college ziet deze relatie vanwege de 
sterke zeggenschap van Casema over deze klanten reeds als een resale relatie en heeft daarom deze 

                                                     
1 Analyse van de markt voor wholesale-breedbandtoegang, 21 december 2005, OPTA/BO/2005/203432 
2 Zie pagina 124 van het Marktbesluit wholesale-breedbandtoegang 
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klanten toegerekend aan het marktaandeel van Casema op de markt voor breedbandinternettoegang3. 
Het marktaandeel van Casema  op de markt voor breedbandinternettoegang blijft als gevolg van de 
overname daarom ongewijzigd. 
 
Op basis van het bovenstaande onderschrijft het college de conclusie van de NMa dat er als gevolg 
van de overname geen economische machtspositie ontstaat op de markt voor 
breedbandinternettoegang. 
 
 
Hoogachtend, 
 
HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, 
namens het college, 
Hoofd afdeling Markten 
 
 
 
drs. D.I. Bos 
 

                                                     
3 Zie voetnoot 223, pagina 167 van het Marktbesluit wholesale-breedbandtoegang. Casema is onderdeer verantwoordelijk voor 

het klantcontact en de facturering en bepaalt de prijsstelling van deze diensten. Orange levert Casema slechts bepaalde ISP- 

diensten. 


