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Betreft: Verzoekschrift 1829/2009, ingediend door Simone Thieme (Duitse nationaliteit), 
over de opsporing van een schuldenaar met behulp van mobieletelefoongegevens

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indienster wil een persoon die haar geld schuldig is opsporen met behulp van mobiele-
telefoongegevens. De schuldenaar heeft geen adres en zij kan hem geen officiële aanmaning 
toesturen. Het enige gegeven waarover indienster beschikt is het mobiletelefoonnummer van 
de schuldenaar. Zij wil hem opsporen met behulp van de mogelijkheid om GSM-telefoons te 
traceren, maar de Duitse autoriteiten willen volgens haar hieraan niet meewerken. Indienster 
is van opvatting dat deze opsporingsmogelijkheid bij criminele handelingen gebruikt moet 
kunnen worden. Indienster beklaagt zich voorts over niet geleverde internetdiensten door het 
bedrijf Freenet AG.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

Het verzoekschrift
Indienster stelt in haar verzoekschrift twee zaken aan de orde:
a) Executie van een in Duitsland uitgegeven particulier schuldinstrument tegen een 
schuldenaar die zich, naar wordt aangenomen, in Spanje bevindt:
Indienster is rechthebbende als crediteur, in de zin dat ze een in Duitsland uitgegeven, door 
een notaris gecertificeerde niet-betwiste schuldvordering (notarielles Schuldanerkenntnis) 
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heeft tegen een natuurlijke persoon als schuldenaar. Een dergelijk instrument wordt in het 
Duitse burgerlijk recht beschouwd als een executoriale titel1 en wordt betekend door een 
deurwaarder. Indienster voert aan dat ze haar recht op executie van deze titel door de 
bevoegde autoriteiten in Duitsland niet kan doen gelden omdat ze geen informatie over de 
huidige woon- of verblijfplaats van de schuldenaar heeft. Indienster heeft aangifte gedaan van
een strafbaar feit (in verband met geldelijke verplichtingen van de schuldenaar) bij de politie 
van Berlijn. Indienster vermeldt in haar verzoekschrift niet welk strafbaar feit de schuldenaar 
zou hebben gepleegd en of de Duitse politie een onderzoek naar de kwestie is gestart. Ze heeft 
de Duitse autoriteiten gevraagd de schuldenaar op te sporen met behulp van de enige 
contactinformatie waarover ze beschikte, zijn Spaanse telefoonnummer (van provider 
Movistar) Indienster is van mening dat deze methode haar in staat zou stellen om haar recht af 
te dwingen door de executoriale titel te betekenen op de verblijfplaats van de schuldenaar. 
Volgens Indienster hebben de bevoegde autoriteiten haar niet bijgestaan bij het verkrijgen van 
haar recht. Indienster verzoekt de Commissie daarom haar te informeren tot wie ze haar 
verzoek om bijstand kan richten.
b) Indienster beklaagt zich erover dat de interne juridische afdeling van de dienstverlener 
Freenet AG druk op haar heeft uitgeoefend om te betalen voor diensten die zij nooit heeft 
ontvangen. Zij is van mening dat dit gedrag een strafbaar feit inhoudt. Indienster is van 
mening dat noch de nationale toezichthouder op de markt voor elektronische communicatie 
(Bundesnetzagentur), noch een advocaat haar kunnen helpen.

Commentaar van de Commissie op de argumenten in het verzoekschrift
a) Particuliere schuld van een natuurlijke persoon
Tenuitvoerlegging van een vonnis in een andere EU-lidstaat:
De Commissie herinnert eraan dat als een crediteur wenst dat een vonnis ten uitvoer wordt 
gelegd in een andere lidstaat, hij of zij in principe bij de bevoegde rechtbank in de lidstaat 
waar de tenuitvoerlegging wordt verlangd een verzoek moet indienen voor een verklaring dat 
het buitenlandse vonnis uitvoerbaar is (exequatur).
Verordening (EG) nr. 44/2001 van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke 
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken bevat regels voor de tenuitvoerlegging van vonnissen in een andere lidstaat. In 
de Europese verordening zijn de volgende internationale privaatrechtelijke regels neergelegd:
- Beslissingen die in een lidstaat gegeven zijn en daar uitvoerbaar zijn, kunnen in een andere 
lidstaat ten uitvoer worden gelegd nadat zij daar, op verzoek van iedere belanghebbende 
partij, uitvoerbaar zijn verklaard (of, in het Verenigd Koninkrijk, zijn geregistreerd);

- Het verzoek wordt gedaan aan de rechtbank die jurisdictie heeft op grond van de woonplaats 
van de partij tegen wie de tenuitvoerlegging is gericht of op grond van de plaats van de 
tenuitvoerlegging;
De verklaring van uitvoerbaarheid ("exequatur") moet worden afgegeven nadat bepaalde 
formaliteiten zijn vervuld en moet worden betekend aan de andere partij, die deze verklaring 
alleen bij de rechter kan betwisten;

- Het is mogelijk om een buitenlands vonnis niet te erkennen als erkenning kennelijk in strijd 
is met de openbare orde of onverenigbaar is met een eerder vonnis, of wanneer het document 
                                               
1 Paragraaf 781 Bundesgesetzbuch..
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waarmee de vordering is ingediend niet op tijd is betekend of de andere partij niet verschijnt.
Bovendien bestaat er een aantal vereenvoudigde en versnelde Europese procedures:

Verordening (EG) nr. 805/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot 
invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen schaft 
onder bepaalde voorwaarden alle tussenmaatregelen af – dat wil zeggen het exequatur in de 
lidstaat waar de tenuitvoerlegging wordt gevraagd wanneer gebleken is dat de aard of de 
omvang van een schuldvordering niet wordt betwist. Deze voorwaarden hebben hoofdzakelijk 
betrekking op de betekening en kennisgeving van stukken in het geval van 
verstekbeslissingen.
Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 
2006 heeft een Europese betalingsbevelprocedure in het leven geroepen. Deze verordening 
stelt crediteuren in staat om hun niet-betwiste vorderingen in burgerlijke en handelszaken in te 
vorderen bij rechtbanken van de lidstaten, volgens een uniforme procedure op basis van 
standaardformulieren. De procedure vereist geen aanwezigheid in de rechtbank; de procedure 
kan volledig langs elektronische weg worden gestart en afgehandeld. De eiser hoeft alleen 
zijn of haar vordering in te dienen, waarna de procedure verder haar eigen leven leidt. De 
eiser hoeft geen aanvullende formaliteiten te vervullen en hoeft verder niet op te treden.
Bovendien beperkt de procedure de kosten tot een minimum, omdat bijstand door een 
advocaat niet vereist is. Taalproblemen worden tot een minimum teruggebracht dankzij de 
beschikbaarheid van standaardformulieren in alle EU-talen voor de communicatie tussen de 
partijen en de rechtbank. De gerechtelijke beslissing die uit deze procedure resulteert 
circuleert vrij in de andere lidstaten; de crediteur hoeft geen tussenstappen te ondernemen om 
de buitenlands beslissing ten uitvoer te leggen.
Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 
heeft een Europese procedure voor geringe vorderingen ingevoerd. Het doel van de 
verordening is om de procesvoering te vereenvoudigen en te bespoedigen en tegelijkertijd de 
kosten te verminderen. De procedure is van toepassing in burgerlijke en handelszaken waarin 
de waarde van de vordering niet meer dan EUR 2 000 bedraagt. De procedure is van 
toepassing op zowel geldelijke als niet-geldelijke vorderingen. De verordening schaft de 
intermediaire maatregelen af die nodig zijn voor de erkenning en tenuitvoerlegging van een in 
een Europese procedure voor geringe vorderingen gegeven beslissing. Een beslissing wordt 
automatisch in een andere lidstaat erkend en ten uitvoer gelegd, zonder de mogelijkheid van 
verweer tegen de erkenning, behalve in gevallen van incorrecte betekening van de vordering.
Er bestaan echter geen Europese bepalingen over de tenuitvoerlegging als zodanig.
Dientengevolge zijn binnenlandse regelingen voor de tenuitvoerlegging van toepassing.
De rechtsgrondslag voor de vordering van de eiser tegen de schuldenaar is een door een 
notaris gecertificeerde niet-betwiste vordering. Deze executoriale titel wordt erkend door het 
Duitse burgerlijk recht. Indienster heeft derhalve een legitieme vordering tegen de 
schuldenaar in Duitsland. Deze vordering wordt echter niet rechtstreeks erkend en ten uitvoer 
gelegd in een ander land. Als de schuldenaar bijvoorbeeld naar een andere lidstaat (Spanje) is 
verhuisd, moet de crediteur de Spaanse rechtbanken om een verklaring van uitvoerbaarheid 
van de beslissing verzoeken (volgens de bepalingen van Brussel I) of een vereenvoudigde 
procedure voor grensoverschrijdende niet-betwiste vorderingen starten, zoals hierboven 
genoemd.

In de loop van een tenuitvoerleggingsprocedure hebben de gerechtelijke autoriteiten 
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doorgaans het recht om het adres van de schuldenaar te controleren en informatie te 
verkrijgen over eventuele wijzigingen van zijn of haar wettelijke verblijfplaats. Uit het 
verzoekschrift blijkt niet duidelijk of de Duitse autoriteiten in dit verband al actie hebben 
ondernomen of dat indienster de autoriteiten daarom heeft verzocht.

Indienster verklaart dat de enige contactgegevens die zij van de schuldenaar heeft het nummer 
van een Spaanse mobiele telefoon is. Hoewel niet duidelijk is wanneer dit nummer voor het 
laatst door de schuldenaar is gebruikt en deze en andere omstandigheden in aanmerking 
dienen te worden genomen, kan dit worden beschouwd als een aanwijzing dat de schuldenaar 
in Spanje is of op enig moment was. De Duitse autoriteiten kunnen de Spaanse autoriteiten 
om hulp verzoeken bij het lokaliseren van de schuldenaar en de tenuitvoerlegging van de 
executoriale titel. Om informatie over de verblijfplaats van de schuldenaar te verkrijgen 
kunnen zij gebruikmaken van passende middelen, zoals toegang tot het bevolkingsregister of
andere informatiebronnen die ze tot hun beschikking hebben.
Strafrechtelijke handhaving:

Indienster is van mening dat het feit dat de schuldenaar haar geld schuldig is een strafbaar feit 
is, reden waarom ze aangifte tegen de schuldenaar heeft gedaan bij de politie in Berlijn. Er is 
geen informatie verstrekt met betrekking tot de vraag of de Duitse politie een onderzoek heeft 
ingesteld.
Indien een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd, kan de Duitse politie mogelijk profiteren 
van samenwerking met de Spaanse politie op basis van de toepasselijke EU-wetgeving.
In de afwezigheid van informatie hieromtrent is het echter niet mogelijk om dit element te 
analyseren.
Bepaling van de verblijfplaats van een persoon:
Overheidsinstanties hebben doorgaans diverse mogelijkheden om de verblijfplaats of het 
adres van een persoon te achterhalen. Met de executoriale titel zijn in elk geval de volledige 
naam, de geboortedatum en het laatste geregistreerde adres van de schuldenaar bekend. Deze 
informatie-elementen moeten als startpunt dienen voor het doen van onderzoek naar het 
huidige adres van de schuldenaar.
Op het gebruik van persoonsgegevens die worden gehouden door private entiteiten als voor de 
verwerking verantwoordelijke instanties en het gebruik van specifieke categorieën gegevens 
die door aanbieders van elektronische communicatiediensten worden verwerkt zijn de 
bepalingen van de nationale wetgeving tot omzetting van de relevante EU-wetgeving, met 
name Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG, van toepassing. Voor de bewaring van 
communicatiegegevens waarnaar indienster verwijst is Richtlijn 2006/24/EG relevant.
i) Richtlijn 95/46/EG1 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens. De gegevensbeschermingsrichtlijn vormt het wettelijk 
kader van de verwerking van persoonsgegevens in alle lidstaten.

In artikel 2 wordt het begrip “persoonsgegevens” gedefinieerd als iedere informatie 
betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). Een 
identificeerbare persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met 
                                               
1 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegeven en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens, PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
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name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen die 
kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele 
of sociale identiteit.
Richtlijn 95/46/EG is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in verband 
met een activiteit van de staat op strafrechtelijk gebied (artikel 3, lid 2).
In Richtlijn 95/46/EG zijn de beginselen neergelegd waaraan een verwerkingsactiviteit moet 
voldoen om wettig te zijn. Ook wordt in deze richtlijn, om het grondrecht op bescherming van 
persoonsgegevens te waarborgen, de rechten van personen van wie persoonsgegevens worden 
verwerkt vastgelegd. De beginselen die zijn vervat in artikel 6 vormen het fundament van de 
bescherming van persoonsgegevens, aangezien ze betrekking hebben op de kwaliteit van de 
gegevens wanneer deze worden verwerkt: de verkrijging en verwerking van 
persoonsgegevens moet gebeu ren  voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigde doeleinden en de persoonsgegevens moeten toereikend, ter zake dienend en 
niet bovenmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en/of 
vervolgens worden verwerkt, en dienen zo nodig te worden bijgewerkt. Persoonsgegevens 
mogen ook niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 
doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.
Verwerking van gegevens (artikel 7) wordt alleen als rechtmatig beschouwd indien

a) de betrokkene daarvoor zijn of haar ondubbelzinnige toestemming heeft verleend, of
b) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die voor de 
betrokkene bindend is, of
c) de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen, of
d) de verwerking noodzakelijk is om een vitaal belang van de betrokkene te beschermen, of
e) de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die 
deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag, of
f) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van 
een natuurlijke of rechtspersoon, mits de belangen of de rechten en vrijheden van de 
betrokkene niet prevaleren.

De betrokkene heeft recht op informatie over, toegang tot en rectificatie, uitwissing of 
afscherming van persoonsgegevens, evenals op toegang tot doeltreffende rechtsmiddelen.
Deze rechten kunnen worden beperkt indien dat noodzakelijk is om bijvoorbeeld de nationale 
veiligheid of de landsverdediging te waarborgen, maar ook ten behoeve van strafrechtelijke 
onderzoeken of vervolgingen.
Op de verwerkingsactiviteiten wordt toezicht uitgeoefend door openbare onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteiten.
In het onderhavige geval is Richtlijn 2002/58/EG van toepassing als lex specialis, aangezien 
de te verwerken gegevens verkeers- en locatiegegevens van de schuldenaar zouden zijn.
ii) Richtlijn 2002/58/EG1 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming 
van de persoonlĳke levenssfeer in de sector elektronische communicatie, als gewijzigd bij 

                                               
1 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlĳke levenssfeer in de sector elektronische communicatie 
(richtlĳn betreffende privacy en elektronische communicatie), PB L 201 van 131.7.2002, blz. 37.
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Richtlijn 2009/136/EG1:
Richtlijn 2002/58/EG vult de gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG aan en preciseert deze.

Van bijzondere relevantie in verband met het verzoekschrift zijn de bepalingen over 
verkeersgegevens en locatiegegevens. De richtlijn bepaalt dat de lidstaten het vertrouwelijke 
karakter van de communicatie en de daarmee verband houdende verkeersgegevens moeten 
garanderen (artikel 5), dat verkeersgegevens alleen mogen worden verwerkt voor specifieke 
doeleinden of met toestemming van de abonnee of in anonieme vorm (artikel 6), en dat 
locatiegegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer zij anoniem zijn gemaakt of wanneer 
de gebruikers daarvoor hun toestemming hebben gegeven (artikel 8).
De richtlijn voorziet in de mogelijkheid voor lidstaten om wettelijke maatregelen te nemen die 
deze rechten beperken, mits deze beperkingen noodzakelijk, redelijk en proportioneel zijn ter 
waarborging van de nationale, d.w.z. de staatsveiligheid, de landsverdediging, de openbare 
veiligheid, of het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten.
In zijn arrest in zaak 275/06 Promusicae / Telefonica, met betrekking tot een civiele procedure 
in het domein van de bescherming van auteursrechten, heeft het Europees Hof van Justitie 
geoordeeld dat deze bepaling, samen met andere toepasselijke EU-wetgeving, niet van de 
lidstaten verlangt dat ze een verplichting neerleggen om persoonsgegevens te verstrekken in 
verband met civiele procedures.

Om de relevantie van de richtlijn voor de onderhavige zaak te beoordelen, moet eerst worden 
opgemerkt dat er geen bewijs is dat het telefoonnummer nog in gebruik is en dat, zelfs als dat 
het geval zou zijn, de schuldenaar het nummer nog steeds gebruikt. Bovendien is er geen 
aanwijzing dat de schuldenaar ooit abonnee van het telefoonnummer is geweest2. Het kan niet 
worden uitgesloten dat verkrijging van informatie over het communicatieverkeer of van de 
locatiegegevens met betrekking tot dit telefoonnummer een inbreuk op de privacyrechten van 
een derde persoon impliceert.
In elk geval is verkrijging van aan communicatie gerelateerde gegevens alleen rechtmatig 
indien dit noodzakelijk en evenredig is. De voorwaarde van noodzakelijkheid vereist dat er 
geen andere middelen beschikbaar zijn om het doel te bereiken. Het feit dat indienster geen 
ander middel ziet is in dit geval niet doorslaggevend; in plaats daarvan moeten de middelen 
die ter beschikking staan van de autoriteiten die belast zijn met de tenuitvoerlegging van de 
executoriale titel, of, indien er sprake is van een strafbaar feit, het onderzoek naar en de 
vervolging van dat feit in aanmerking worden genomen.

Voor de evenredigheidstoets moet de beperking van de grondrechten worden afgezet tegen 
het doel van de maatregel. Om te beoordelen of de bekendmaking van het geregistreerde adres 
van de abonnee van het telefoonnummer, mits de schuldenaar de abonnee is, aan de bevoegde 

                                               
1 Richtlijn 2009/136/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 tot wijziging van 
Richtlijn 2002/22/EG inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot 
elektronischecommunicatienetwerken en -diensten, Richtlĳn 2002/58/EG betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlĳke levenssfeer in de sector elektronische communicatie 
en Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die 
verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming, PB L 337 van 
18.12.2009, blz. 11.
2 Tot recentelijk heeft Spanje het gebruik van prepaidkaarten voor elektronische communicatie zonder registratie 
van de naam en het adres van de abonnee toegestaan. Na de inwerkingtreding van de registratieverplichting zijn 
alle niet-geregistreerde telefoonnummers gedeactiveerd.
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nationale autoriteiten als evenredig kan worden beschouwd, rekening houdend met zaken als 
de ernst van het strafbare feit (indien daar sprake van is) en de waarschijnlijkheid dat de 
autoriteiten de mogelijkheid hebben om voldoende middelen toe te wijzen om de zaak verder 
te onderzoeken, is een verdere analyse van de feiten in deze zaak nodig.

Het is zeer twijfelachtig of verkrijging van de locatiegegevens met betrekking tot het 
telefoonnummer in de onderhavige zaak als noodzakelijk en passend kan worden beschouwd.
De locatiegegevens die in netwerken voor elektronische communicatie worden verwerkt 
bevatten geen exact adres, maar slechts een cel van een mobiel telecommunicatienetwerk.
Deze cellen beslaan doorgaans gebieden met een diameter van verschillende honderden 
meters of zelfs van kilometers. Zelfs als voor een mobiele telefoon locatiegegevens met deze 
mate van precisie kunnen worden vastgesteld, zullen aanzienlijke verdere 
onderzoeksinspanningen nodig zijn om in fysiek contact te treden met de gebruiker van het 
telefoonnummer. Bovendien zouden, om de huidige locatie van de telefoon vast te kunnen 
stellen, de activiteiten van de telefoon permanent moeten worden gevolgd, op een wijze die 
vergelijkbaar is met het afluisteren van telefoongesprekken.

iii) Richtlijn 2006/24/EG1:
Richtlijn 2006/24/EC voorziet in de bewaring van bepaalde categorieën gegevens met 
betrekking tot elektronische communicatie, waaronder mobiele telefonie, voor de opsporing 
van, het onderzoek naar en de vervolging van ernstige delicten. De richtlijn is aangenomen 
om onderzoek te kunnen doen naar delicten als terrorisme. Er is geen aanwijzing dat er in dit 
geval sprake is van een ernstig delict.
Opgemerkt moet worden dat, in tegenstelling tot de bewering in het verzoekschrift, noch deze 
richtlijn, noch enig ander EU-instrument voorziet in het 'permanent volgen van alle 
communicatieactiviteiten'. De richtlijn heeft alleen betrekking op de bewaring van bepaalde 
categorieën gegevens. Voor mobiele telefonie is de enige informatie die over de locatie van de 
eindapparatuur is opgeslagen de identificatie van de netwerkcel waarin een communicatie is 
geïnitieerd.
b) Ongerechtvaardigde vorderingen door een dienstverlener
De verstrekte informatie over de zaak is onvoldoende om de relevantie van de EU-wetgeving 
te beoordelen. Afhankelijk van de feiten van de zaak kan de consumentenwetgeving van de 
EU relevant zijn.

Conclusies
a) Particuliere schuld van een natuurlijke persoon
Indienster kan worden verzocht om haar bestaande geldelijke vordering op basis van de 
executoriale titel aanhangig te maken bij de bevoegde civielrechtelijke autoriteiten, dat wil 
zeggen de civiele rechter.
Indienster kan worden verzocht om het vermeende strafbare feit voor te leggen aan de 
bevoegde autoriteiten, ofwel de strafrechter.
                                               
1 Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 betreffende de bewaring van 
gegevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van openbaar beschikbare elektronische 
communicatiediensten of van openbare communicatienetwerken en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG, PB 
L 105 van 13.4.2006, blz. 54.



PE448.709v01-00 8/8 CM\829520NL.doc

NL

b) Ongerechtvaardigde vorderingen
Indienster wordt verzocht om advies te vragen aan een consumentenbeschermingsautoriteit of 
een adviesdienst op dit gebied. In Duitsland kan indienster contact opnemen met de

Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. – vzbv
Adres: Markgrafenstrasse 66, DE-10969 Berlin
Telefoon: +49 (0)30 258000
E-mail: info@vzbv.de
Internet: www.vzbv.de


