
Besluit

«Openbaar » 

Ons kenmerk: 

Zaaknummer:        

Datum: 

Besluit van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit op grond 

van artikel 4.4 van de Telecommunicatiewet juncto artikel 3.6b van het Besluit universele 

dienstverlening en eindgebruikersbelangen tot vaststelling van kennelijk misbruik van de 

tarifering van het informatienummer 0900-7770007.

1 Samenvatting 

1.1 Het college heeft vastgesteld dat Caterplan in de periode 20 januari t/m 20 juli 2010, 

voorafgaand aan oproepen naar het nummer 0900-7770007, feitelijk onjuiste informatie heeft 

verstrekt die consumenten misleidt of kan misleiden. Tevens heeft het college vastgesteld dat 

Caterplan in die periode voorafgaand aan oproepen naar dit nummer essentiële informatie voor 

consumenten heeft weggelaten. Deze handelswijze wordt aangemerkt als het kennelijk misbruik 

maken van de tarifering van een informatienummer, zoals bedoeld in artikel 4.4 

Telecommunicatiewet juncto 3.6b Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen. 

2 Verloop van de procedure 

2.1 Bij besluit van 17 december 2009 (met kenmerk OPTA/ACNB/20094178) is het nummer 0900-

7770007 toegekend aan Caterplan. Caterplan heeft in de nummeraanvraag aangegeven het 

nummer te willen gaan gebruiken als “adreslijn Aziatische Nederlanders”. Caterplan is gevestigd 

op de Filippijnen.  

2.2 Het college heeft sinds 27 januari 2010 via ConsuWijzer klachten ontvangen van consumenten 

over Caterplan en over het nummer 0900-7770007. Consumenten hebben geklaagd over de 

werkwijze en de dienstverlening van Caterplan en de bereikbaarheid van het nummer.  

2.3 Naar aanleiding van de ontvangen klachten heeft een medewerker van het college op 20 juli 

2010 MCXess B.V. benaderd voor de NAW-gegevens van Caterplan.  
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2.4 MCXess heeft per e-mail van 20 juli 2010 aan het college medegedeeld dat, in afwachting van 

de uitkomst van het onderzoek naar het nummer 0900-7770007, de aankiesbaarheid van het 

nummer 0900-7770007 is beëindigd en de betaling aan Caterplan is opgeschort.  

2.5 Een medewerker van het college heeft op 21 juli 2010 twee e-mails gestuurd aan Caterplan, 

waarin Caterplan is verzocht om antwoord te geven op een aantal vragen over de 

dienstverlening die wordt aangeboden met het nummer 0900-7770007.  

2.6 Op 21 juli en 22 juli 2010 heeft Caterplan hierop gereageerd. In zijn reactie heeft Caterplan 

aangegeven dat zij een bemiddelingsservice aanbieden voor consumenten die hun auto of 

motor willen verkopen.  

2.7 Op 19, 22, en 28 juli en 26 augustus en 13 september 2010 heeft het college 

informatievorderingen verstuurd aan Colt Netherlands B.V. (hierna: Colt)
1
, MCXess B.V. (hierna: 

MCXess)
2
, Speurders

3
 en Markplaats

4.

2.8 Op 18 augustus 2010 heeft er een telefonisch verhoor plaatsgevonden tussen Caterplan en 

medewerkers van het college. 

2.9 Gedurende het onderzoek naar het gebruik van het nummer 0900-7770007 is geconstateerd dat 

Caterplan niet heeft voldaan aan de betaling van de verschuldigde vergoeding
5
 voor het toezicht 

op het gebruik van het nummer 0900-7770007. Het college heeft derhalve bij besluit van 1 

november 2010
6
, de toekenning van dit nummer ambtshalve ingetrokken. 

2.10 Op 30 november 2010 is, zowel per e-mail als per internationale post,  aan Caterplan het 

conceptbesluit kennelijk misbruik 0900-7770007 verstuurd. Caterplan heeft binnen de daarvoor 

gestelde termijn geen zienswijze ingediend tegen dit conceptbesluit. 

3 Juridisch kader 

3.1 Artikel 4.4 van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) luidt als volgt: 

“1. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke gedragingen van een 

nummergebruiker voor het college aanleiding kunnen zijn om: 

a. de toekenning van een nummer te weigeren, op te schorten of in te trekken, 

                                                     
1
 Per brief van 19 juli 2010 met kenmerk OPTA/ACNB/2010/202132. 

2
 Per brief van 28 juli 2010 met kenmerk OPTA/ACNB/2010/202209. 

3
 Per brief van 22 juli 2010 met kenmerk OPTA/ACNB/2010/202175. 

4
 Per brieven van 26 augustus 2010 en 13 september 2010 met kenmerken OPTA/ACNB/2010/202452 en 

OPTA/ACNB/2010/202629. 

5
 Op grond van artikel 16.1 Telecommunicatiewet en artikel 3 Regeling vergoedingen OPTA 2008. 

6
 met kenmerk OPTA/CNB/20103674. 
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b. de aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst een aanwijzing te geven 

de betaling die gerelateerd is aan het betreffende nummer op te schorten overeenkomstig 

artikel 7.3a, of 

c. de aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst een aanwijzing te geven 

de aankiesbaarheid van het desbetreffende nummer op te schorten overeenkomstig artikel 

7.3b, eerste lid. 

2. De gedragingen hebben betrekking op het kennelijk misbruik maken van de tarifering van 

een nummer.” 

3.2 Artikel 3.6b van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen (hierna: Bude) 

luidt als volgt: 

“1. Als gedragingen die betrekking hebben op het kennelijk misbruik maken van de tarifering 

van een nummer worden aangewezen het voorafgaand aan een oproep: 

a. verstrekken van feitelijk onjuiste informatie of informatie die de gemiddelde consument 

misleidt of kan misleiden als bedoeld in artikel 193c, eerste lid, en tweede lid, onderdeel 

b, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, 

b. het weglaten van essentiële informatie als bedoeld in artikel 193d, tweede lid, van Boek 

6 van het Burgerlijk Wetboek  

2. voor zover die informatie geen betrekking heeft op de inhoud van de aan een oproep 

verbonden dienst of product.” 

3.3 In de toelichting
7
 op het Bude wordt het volgende aangegeven: 

Van misbruik van tarifering van informatienummers is onder meer sprake in de volgende 

gevallen: 

a. de door de nummergebruiker aangeboden dienstverlening is er, zonder dat dit besloten ligt in 

de aard van deze dienstverlening, kennelijk op gericht de duur van de oproep te verlengen; 

b. bellers worden aan de lijn gehouden zonder dat zij uiteindelijk iemand te spreken krijgen of 

dat aan hen een dienst wordt verleend; 

c. bij een nummer met een vast tarief per oproep, verbreekt een nummergebruiker zelf de 

verbinding zonder een dienst (volledig) te leveren. 

4 Onderzoek door het college 

Door Caterplan verstuurde e-mails aan adverteerders op websites 

4.1 Het college heeft geconstateerd dat Caterplan reageerde op advertenties van particulieren op 

websites als www.speurders.nl door een mail te sturen waarin Caterplan interesse toonde in het 

                                                     
7

Stb. 2008, nr. 119, p. 8. 
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voertuig. Op de volgende pagina volgen vier voorbeelden van e-mails die Caterplan veelvuldig 

gestuurd heeft. 

Voorbeeld 1 

“Ik zag uw auto op Speurders.nl, ik heb interesse in de auto echter ik ga niet een eindeloos 

biedspel spelen om daarna overboden te worden met een paar euro waarna ik weer moet 

bieden. Als u van de auto af wilt en u wilt de dagwaarde en/of een eerlijke prijs ontvangen van 

de auto waar we allebei mee eens kunnen zijn, neemt u dan contact met me op, ik weet zeker 

dat we eruit komen. Ik handel in auto\'s en verkoop deze zowel in Nederland als in Europa. Als 

ik in Nederland ben kunt u contact opnemen met 06-49940914, anders met mijn exportkantoor 

(Nederlands en Engelstalig).” 

Voorbeeld 2 

“Geachte heer/mevrouw, Ik wil eventueel wel een bod uitbrengen op uw auto, als we overeen 

komen mbt de prijs kan ik hem evt. zaterdag ophalen, neemt u contact op met mijn kantoor mbt 

om de gegevens en de staat van de auto door te geven, dit kan tot 9 uur vanavond. Is er een 

mogelijkheid om de auto te keuren? Ik ben momenteel in het buitenland, u kunt me bereiken op 

06-49940914, bgg staat mijn kantoornummer op de voicemail, over die kosten komen we wel 

uit. Met vriendelijke groet CTN AUTOS.”  

Voorbeeld 3 

 “Geachte heer/mevrouw Ik zag uw auto op speurders en de prijs leek me interessant, 

Vriendelijk verzoek ik om contact op te nemen, wij kopen direct Na aanmelding en verkoop 

ontvangt u RDW vrijwaring en contant geld. Wij weten wat uw auto waard is, Auto aanmelden 

voor verkoop 020-2621253. Met vriendelijke groet Autoinkoop Punt.” 

Voorbeeld 4 

“Hallo, Ik zag uw auto op Speurders.nl staan. Ik ben bereid om een vrijblijvend bod te doen van 

1300 euro. Bel me even als u hierop in wenst te gaan 020-2621699 Met vriendelijke groet 

Jason.”

Telefonische controle naar de nummers 0900-7770007 en 020-2621699 

4.2 Daarnaast heeft het college geconstateerd dat gedurende het onderzoek naar het nummer 

0900-7770007 voorafgaand aan de oproep de volgende meldtekst te horen was:  

“De kosten voor dit gesprek zijn 80 eurocent per minuut met een maximum van € 16,00.” 

“Welkom bij Auto Inkoop Punt. Wij gaan u nu direct doorverbinden met een van onze 

medewerkers”                                                                                                                                                            

4.3 Van de 12 controles die een medewerker van het college heeft uitgevoerd naar het nummer 

0900-7770007 werd er in 1 geval een wachttijd van 16 minuten geconstateerd. In 6 gevallen 

werd de oproep na een korte wachttijd beantwoord. In de overige gevallen is geconstateerd dat 
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de melding vast liep en werd de verbinding verbroken. Ook is er de melding geconstateerd dat 

in verband met drukte de oproep niet beantwoord kan worden en dat de beller het later nog 

eens moest proberen.  

4.4 Een medewerker van het college heeft op 16 juli 2010 een telefonische controle uitgevoerd naar 

de nummers 020-2621699 en 020-2621253. Voorafgaand aan de oproep naar deze nummers 

was de volgende tekst te horen: 

“Wilt u uw auto snel verkopen? Zonder te moeten leuren? Zonder rompslomp? Ontvang tijdelijk 

een bod en wij proberen uw auto binnen 48 uur tegen deze prijs te verkopen bij erkende 

autobedrijven. Geen vreemde mensen aan de deur, geen ontelbare proefritjes, direct contant 

geld bij aankoop, RDW Vrijwaring. Wij van Auto Inkoop Punt weten wat uw auto waard is. Belt u 

met 0900-7770007, voor direct live contact met een auto consulente. De intake van uw auto 

duurt ongeveer 6 minuten. Nogmaals ons nummer 0900-7770007. Dit nummer kost 80 cent per 

minuut. Bij daadwerkelijke verkoop van uw auto worden de gesprekskosten vergoed.”  

4.5 Ook heeft het college op basis van de ontvangen klachten geconstateerd dat voorafgaand aan 

de oproep naar het nummer 06-49940914 tevens de automatische melding wordt afgespeeld 

met het verzoek om het nummer 0900-7770007 te bellen.  

Informatievorderingen 

4.6 In het kader van het onderzoek naar het mogelijke nummermisbruik door Caterplan heeft het 

college informatievorderingen gestuurd aan respectievelijk MCXess, Colt, Speurders en 

Marktplaats. In de informatievorderingen aan Colt en MCXess is oproepinformatie opgevraagd 

om inzicht te krijgen in hoe vaak en hoe lang er is gebeld naar het 0900-nummer. Aan 

Speurders en Marktplaats is gevraagd om een overzicht te verstrekken van klachten die zijn 

ontvangen met betrekking tot het nummer 0900-7770007.  

4.7 Uit de oproepinformatie die is verstrekt is onder meer geconstateerd dat er in de periode 24 

december 2009 tot en met 30 juni 2010 14.299 keer is gebeld naar het nummer 0900-7770007.  

4.8 Uit het klachtenoverzicht dat is verstrekt heeft het college geconstateerd dat de klachten met 

name betrekking hebben op de e-mail die door Caterplan wordt verstuurd. De eerste klacht 

dateert van 20 januari 2010. De klagers spreken van oplichting en vinden het dubieus dat naar 

een duur 0900-nummer moet worden gebeld. Tevens wordt aangegeven dat er tijdens de 

oproep allerlei onnodige vragen gesteld over de auto waardoor de beller het idee heeft dat het 

gesprek onnodig wordt gerekt. Ook is aangegeven dat er sprake was van lange wachttijden en 

onbeantwoorde oproepen. Uit een aantal klachten is gebleken dat er ongeveer na 8 minuten 

wordt gemeld dat de limiet is bereikt en wordt vervolgens de verbinding verbroken. 
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Gesprekken met klanten van Caterplan 

4.9 Caterplan heeft op verzoek van het college een overzicht aangeleverd met gegevens van  

klanten waarvoor, zoals Caterplan stelt,  heeft bemiddeld. Het college heeft deze klanten 

telefonisch benaderd om enkele vragen te stellen over de dienstverlening van Caterplan en het 

nummer 0900-7770007. Uit deze telefonische gesprekken is gebleken dat Caterplan 

verschillende werkwijzen hanteert. Niet in iedere e-mail is een bod uitgebracht en soms werd de 

verkoper benaderd per sms. De ondervraagden hebben aangegeven dat zij een aantal keren 

met het 0900-nummer hebben gebeld, waarbij in sommige gevallen sprake was van een lange 

wachttijd. Ook hadden een aantal ondervraagden het gevoel dat het gesprek onnodig gerekt 

werd. Tijdens het gesprek met een medewerker van Caterplan werd er een checklist of formulier 

met allerlei gegevens over de auto ingevuld. Het is de bedoeling dat dit formulier per e-mail 

wordt toegestuurd aan de beller en daar kan de beller dan weer op reageren. De checklist werd 

niet in alle gevallen toegestuurd. Veel ondervraagden hebben aangegeven dat wanneer zij zelf 

de checklist terugstuurden er niets meer van Caterplan is vernomen. Daarnaast werd 

aangegeven dat op basis van de inhoud van de e-mail niet duidelijk was dat het om een 

bemiddelingsbedrijf ging. Om te reageren op het bod dat Caterplan per e-mail uitbracht moest 

de klant bellen naar het nummer 0900-7770007. 

Telefonisch verhoor Caterplan 

4.10 Op 18 augustus 2010 heeft er een telefonisch verhoor plaatsgevonden tussen de heer 

[VERTROUWELIJK] en de heer [VERTROUWELIJK] van Caterplan en drie medewerkers van 

het college. Caterplan heeft tijdens dit verhoor (beknopt weergegeven) het volgende 

aangegeven. Caterplan is sinds begin januari 2010 gestart met de bemiddelingsdienst via het 

nummer 0900-7770007. Het nummer 0900-7770007 wordt geadverteerd op websites en 

geïnteresseerden bellen dan zelf naar het nummer. Tijdens het gesprek wordt een checklist 

ingevuld met gegevens over het voertuig. Daarna wordt het formulier per e-mail toegestuurd aan 

de klant en daar kan de klant dan weer op reageren. Caterplan adverteert de auto’s vervolgens 

door op websites en biedt deze aan bij garagehouders en erkende bedrijven. Op de vraag van 

de medewerker van het college wat consumenten mogen verwachten naar aanleiding van de 

inhoud van de e-mails van Caterplan geeft Caterplan aan dat het niet uitmaakt of Caterplan wil 

kopen of bemiddelen. 

4.11 Op de vraag van de medewerker van het college waarom consumenten eerst dienen te bellen 

naar een geografisch nummer antwoordt Caterplan dat het mensen afschrikt om direct een 

0900-nummer te bellen. Caterplan genereert alleen inkomsten uit belminuten naar het nummer 

0900-7770007. Volgens Caterplan nemen bellers niet de moeite om bij een geslaagde 

bemiddeling de belkosten terug te vorderen van Caterplan. 
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5 Zienswijze van Caterplan  

5.1 In het kader van dit besluit tot vaststelling van kennelijk misbruik van de tarifering van het 

nummer 0900-7770007, zijn er geen zienswijzen door Caterplan ingebracht. 

6 Overwegingen van het college 

6.1 Caterplan heeft aangegeven dat de dienst die zij levert bestaat uit bemiddeling bij de verkoop 

van auto’s en motoren, maar dat zij zelf geen auto’s of motoren inkopen. Het intakegesprek naar 

het 0900-nummer is bedoeld om advertenties op een website te kunnen plaatsen.  

6.2 Het college is van oordeel dat uit de e-mails die Caterplan verstuurt aan consumenten niet blijkt 

dat Caterplan een bemiddelingsdienst levert. Zo worden in de door Caterplan verstuurde e-mails 

teksten gebruikt als “ik handel in auto’'s en verkoop deze zowel in Nederland als in Europa” en 

“wij kopen direct”. Ook op basis van de tekst die wordt gemeld op het bandje voorafgaand aan 

de geografische nummers en het 06-nummer is dit niet duidelijk. Ook uit de melding die 

voorafgaat aan het nummer 0900-7770007 waarin wordt aangegeven “wij proberen uw auto 

binnen 48 uur tegen deze prijs te verkopen bij erkende autobedrijven”, “geen vreemde mensen 

aan de deur, geen ontelbare proefritjes, direct contant geld bij aankoop” blijkt niet dat het enkel 

om een bemiddelingsdienst gaat. Daarnaast wordt in alle meldteksten de naam 

“autoinkooppunt” gebruikt. 

6.3 Naar het oordeel van het college mag en kan een consument op grond van het voorgaande de 

gerechtvaardigde verwachting hebben dat hij/zij te maken heeft met een bedrijf dat of particulier 

die interesse heeft in het voertuig dat deze consument te koop aanbiedt en het voertuig mogelijk 

wil kopen. Het college is van oordeel dat de consument pas op het hoogte wordt gebracht van 

de daadwerkelijke dienst die door Caterplan wordt aangeboden, wanneer de consument deze 

informatie al dan niet van een medewerker aan de telefoon te horen krijgt tijdens een oproep 

naar het nummer 0900-7770007. Voorafgaand aan de oproep wordt deze informatie niet door 

Caterplan verstrekt.  

6.4 Hiernaast blijkt uit gesprekken die medewerkers van het college met klanten van Caterplan 

hebben gevoerd dat, wanneer er via een website een bod wordt gedaan op het voertuig van de 

klant, hij/zij weer moet bellen naar het nummer 0900-7770007 om te kunnen reageren op dit 

bod. Het bellen naar het 0900-nummer blijft dus niet beperkt tot een éénmalig intakegesprek. 

Niet is gebleken dat dit voorafgaand aan de oproep naar het 0900-nummer wordt gemeld aan 

de consument. 

6.5 Op grond van het voorgaande is het college van oordeel dat door de wijze waarop de Caterplan 

de informatiedienst en het nummer 0900-7770007 heeft aangeprezen, er feitelijk onjuiste 

informatie is verstrekt die de consument misleidt of kan misleiden. Er is immers niet duidelijk 

vermeld (zowel in de e-mails, als na het aankiezen van de geografische nummers en het 
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nummer 0900-7770007) dat Caterplan slechts een bemiddelingsservice aanbood. Daarnaast 

overweegt het college dat door het nalaten van Caterplan om voorafgaand aan de oproep te 

vermelden dat er slechts wordt bemiddeld bij de verkoop, er essentiële informatie is weggelaten 

die de consument nodig heeft om een geïnformeerd besluit te kunnen nemen over de vraag of 

hij/zij het nummer wil bellen dan wel het telefoongesprek wil voortzetten. In dit verband merkt het 

college op dat, ook door het niet voorafgaand aan de oproep vermelden dat bij een bod op het 

voertuig van de consument hij/zij weer moet bellen naar het nummer 0900-7770007, er 

essentiële informatie is weggelaten. Voornoemde handelswijzen zijn aan te merken als kennelijk 

misbruik van de tarifering van het nummer 0900-7770007 zoals bedoeld in artikel 4.4 van de Tw 

juncto artikel 3.6b van het Bude. 

6.6 Het college heeft geconstateerd dat de eerste klachten over Caterplan en het nummer 0900-

7770007 dateren van 20 januari 2010. Op 20 juli 2010 is het nummer door MCXess afgesloten. 

Het college merkt de periode tussen 20 januari t/m 20 juli 2010 aan als de periode waarbinnen 

de in randnummer 28 t/m 34 genoemde handelswijzen hebben plaatsgevonden.  

6.7 Omdat de toekenning van het nummer bij besluit van 1 november 2010 door het college 

ambtshalve is ingetrokken, maakt het college geen gebruik van haar bevoegdheid om op grond 

van artikel 4.4 van de Tw juncto artikel 3.6b van het Bude de toekenning van het nummer op te 

schorten of in te trekken. 

6.8 Indien Caterplan in de toekomst een (informatie)nummer aanvraagt bij het college, kan 

onderhavig besluit voor het college aanleiding zijn om de aanvraag af te wijzen. Daarnaast kan 

het college op grond van artikel 4.4 juncto 7.3c van de Tw een mededeling plaatsen van 

onderhavig besluit in de Staatscourant. 
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7 Besluit  

7.1 Het college stelt vast dat Caterplan in de periode 20 januari 2010 t/m 20 juli 2010 kennelijk 

misbruik van de tarifering van het informatienummer 0900-7770007 heeft gemaakt zoals 

bedoeld in artikel 4.4 van de Tw juncto artikel 3.6b van het Bude. 

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,

namens het college, 

Hoofd afdeling Consument, Nummers en Bestuur  

mw.drs. D.L. Braal-Verhoog 

Bezwaar bij het college van OPTA

Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 

bekendgemaakt bezwaar maken bij het College van de OPTA.    

Het postadres is: College van de OPTA, Postbus 90420, 2509 LK Den Haag. 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een 

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht bevatten. Voorts moet het bezwaarschrift de gronden van het 

bezwaar bevatten. 

Het college wijst u op de mogelijkheid die de Algemene wet bestuursrecht de indiener van een bezwaarschrift biedt, om in dat 

geschrift het college te verzoeken de bezwaarschriftenfase over te slaan. Indien het college uw verzoek inwilligt, zal uw 

bezwaarschrift worden doorgezonden naar de rechtbank en daar als beroepschrift worden behandeld. De procedure kan 

daardoor worden verkort. Indien het college uw verzoek niet inwilligt, staat tegen deze beslissing geen beroep open en zal uw 

bezwaarschrift door het college worden behandeld. 


