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Advies nr. 108/2021 van 28 juni 2021 

 

 

 

Voorwerp: Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet betreffende het verzamelen en 

het bewaren van de identificatie-, verkeers- en locatiegegevens in de sector van de 

elektronische communicatie en de toegang daartoe voor de autoriteiten en over een 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 september 

2013 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de 

elektronische communicatie (CO-A-2021-099) 

 

Het Kenniscentrum van de  Gegevensbeschermingsautoriteit (hierna "Autoriteit"), mevrouw Alexandra 

Jaspar en heren Yves-Alexandre de Montjoye, Bart Preneel en Frank Robben ; 

 

Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, 

inzonderheid op artikelen 23 en 26 (hierna "WOG"); 

 

Gelet op Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van de gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (hierna "AVG"); 

 

Gelet op de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 

tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna "WVG"); 

 

Gelet op de adviesaanvraag van de minister van Justitie, de heer Vincent Van Quickenborne, 

ontvangen op 7 mei 2021;  

 

Gelet op de verdere inlichtingen die werden verzonden op 1 en 8 juni 2021; 

 

Gelet op het verslag van Alexandra Jaspar;  

 

Brengt op  28 juni 2021 het volgende advies uit: 

. .
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I. VOORWERP EN CONTEXT VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

1. De minister van Justitie, de heer Vincent Van Quickenborne (hierna "de aanvrager" genoemd), vroeg 

op 7 mei 2021 het advies van de Autoriteit over een voorontwerp van wet betreffende het verzamelen 

en het bewaren van de identificatie-, verkeers- en locatiegegevens in de sector van de elektronische 

communicatie en de toegang daartoe voor de autoriteiten (hierna "het voorontwerp van wet") en over 

een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 september 2013 tot 

uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie 

(hierna "het ontwerp van besluit").  

 

2. Het voorontwerp van wet beoogt, zoals wordt benadrukt in de memorie van toelichting, "tegemoet te 

komen aan arrest nr. 57/2021 van 22 april 2021 waarin het Grondwettelijk Hof heeft beslist om de 

artikelen 2, b), 3 tot 11 en 14 van de wet van 29 mei 2016 betreffende het verzamelen en het bewaren 

van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie te vernietigen" (hierna "de wet van 

29 mei 2016"). 

 

3. Deze wet van 29 mei 2016 voorzag, zoals is aangegeven in de memorie van toelichting van het 

voorontwerp, in "de verplichting voor aanbieders van openbare telefoniediensten waaronder ook via 

het internet, van internettoegang, van e-mail via het internet (ongeacht of ze bij het BIPT een 

kennisgeving hadden gedaan of niet) om bepaalde categorieën locatie- en verkeersgegevens 

gedurende een periode van 12 maanden te bewaren, in hoofdzaak zodat deze gegevens beschikbaar 

zijn voor Law enforcement doeleinden en met name voor strafrechtelijk onderzoek". Deze wet legde 

dus een verplichting op tot het algemeen en ongedifferentieerd bewaren van bepaalde verkeers- en 

locatiegegevens. Ze werd door het Grondwettelijk Hof vernietigd omdat ze indruist tegen artikel 15 

van 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 (hierna "de ePrivacyrichtlijn", gelezen in het licht van de artikelen 7 en 8, 

en van artikel 52 § 1 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, gecombineerd met 

de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De vernietiging door het Grondwettelijk Hof wordt ruimschoots 

gemotiveerd door een verwijzing naar het arrest van het Europees Hof van Justitie (hierna "het HvJ-

EU"), uitgebracht naar aanleiding van de prejudiciële vragen die onder meer het Grondwettelijk Hof 

had gesteld over de interpretatie die moet worden gegeven aan artikel 15 van de ePrivacyrichtlijn1.  

 

4. Het voorontwerp beoogt de invoering van een systeem voor de bewaring van communicatiegegevens 

dat voldoet aan de eisen van het HvJ-EU. Het beoogt daartoe de wijziging van de wet van 13 juni 2005 

betreffende de elektronische communicatie (hierna "de telecomwet"), van het Wetboek van 

 
1 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, Gevoegde zaken C-511/18, C-512/18 en C-520/18 (zaak "La Quadrature du Net"). Dit 
arrest van het HvJ-EU werd uitgebracht naar aanleiding van prejudiciële vragen, onder meer van het Grondwettelijk Hof in zijn 
arrest nr. 96/2018 van 19 juli 2018.  
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Strafvordering (hierna het "WSV"), van de wet van 17 januari 2003 betreffende het statuut van de 

regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (hierna "de wet BIPT-statuut"), van de 

wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (hierna "de wet op het politieambt"), van de wet van 30 

november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (hierna "de wet op de 

inlichtingendiensten"), van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector 

en de financiële diensten (hierna de wet FSMA"), van de wet van 24 januari 1977 betreffende de 

bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en de andere 

producten (hierna de "wet betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers") en van 

de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en 

informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid (hierna "de NIS-wet"). 

 

5. Het ontwerpbesluit van zijn kant voert bepaalde wetgevende machtigingen uit die zijn vervat in het 

voorontwerp.  

 

II. ONDERZOEK VAN DE ADVIESAANVRAAG 

 

6. In haar advies identificeert de Autoriteit eerst de bepalingen van de ePrivacyrichtlijn die worden 

omgezet door het voorontwerp van wet (A). Vervolgens stelt ze het 'systeem' voor dat het voorontwerp 

van wet wil invoeren voor de bewaring van de verkeers- en locatiegegevens door de operatoren en de 

toegang ertoe voor verschillende autoriteiten (B). De Autoriteit herhaalt ook de eisen waaraan de 

normen die voorzien in een bewaring van verkeers- en/of locatiegegevens (en hun eventuele 

communicatie aan de autoriteiten) moeten voldoen (C). Ten slotte onderzoekt de Autoriteit de 

conformiteit van het voorontwerp van wet en van het ontwerpbesluit met deze eisen (D).  

 

7. Voor zover nodig benadrukt de Autoriteit dat ze zich enkel uitspreekt over de bepalingen waarvoor zij 

bevoegd is, met uitsluiting van de bepalingen die onder de exclusieve bevoegdheid vallen van een 

andere controleautoriteit. Ter herinnering: het Controleorgaan op de politionele informatie (hierna het 

"COC") is bevoegd voor het onderzoek van de bepalingen die voorzien in een verwerking van 

persoonsgegevens door de geïntegreerde politie, het Vast comité van toezicht op de inlichtingen- en 

de veiligheidsdiensten (hierna "het comité R") is bevoegd voor het onderzoek van de bepalingen die 

voorzien in een gegevensverwerking door de inlichtingen en de veiligheidsdiensten.  

 

A. DE RELEVANTE BEPALINGEN VAN DE EPRIVACYRICHTLIJN 

 

8. De ePrivacyrichtlijn vormt een specificatie van en een aanvulling op de AVG op het vlak van de 

verwerking van persoonsgegevens in de sector van de elektronische communicatie. Ze stelt zich tot 

doel om de gebruikers van de elektronische communicatiediensten te beschermen tegen de gevaren 



Advies 108/2021 - 4/86 

voor hun persoonsgegevens en hun persoonlijke levenssfeer die voortvloeien uit de nieuwe 

technologieën. 

 

9. Het voorontwerp van wet voorziet in de omzetting van enkele bepalingen van deze Richtlijn, in het 

bijzonder van de artikelen 5, 6, 9 en 15. Om de leesbaarheid en de duidelijkheid te bevorderen, zal de 

Autoriteit deze bepalingen hierna herhalen. 

 

10. Artikel 5.1 van de ePrivacyrichtlijn legt de lidstaten de verplichting op om "het vertrouwelijke 

karakter van de communicatie en de daarmee verband houdende verkeersgegevens via openbare 

communicatienetwerken en via openbare elektronische-communicatiediensten" te garanderen. Zij 

verbieden met name het afluisteren, aftappen, opslaan of anderszins onderscheppen of controleren 

van de communicatie en de daarmee verband houdende verkeersgegevens door anderen dan de 

gebruikers, indien de betrokken gebruikers daarin niet hebben toegestemd, tenzij dat bij wet is 

toegestaan overeenkomstig artikel 15, lid 1. Dit lid laat de technische opslag die nodig is voor het 

overbrengen van informatie onverlet, onverminderd het vertrouwelijkheidsbeginsel"2.  

 

11. Artikel 6.1 van de ePrivacyrichtlijn herhaalt en preciseert de reikwijdte van het 

vertrouwelijkheidsbeginsel betreffende de verkeersgegevens: "Verkeersgegevens met 

betrekking tot abonnees en gebruikers die worden verwerkt en opgeslagen door de aanbieder van een 

openbaar elektronische-communicatienetwerk of -dienst, moeten, wanneer ze niet langer nodig zijn 

voor het doel van de transmissie van communicatie, worden gewist of anoniem gemaakt, onverminderd 

de leden 2, 3 en 5, alsmede artikel 15, lid 1" 3. 

 

12. Artikel 6.2 van de ePrivacyrichtlijn laat de verwerking toe van verkeersgegevens "die noodzakelijk 

zijn ten behoeve van de facturering van abonnees en interconnectiebetalingen. Die verwerking is 

slechts toegestaan tot aan het einde van de termijn waarbinnen de rekening in rechte kan worden 

aangevochten of de betaling kan worden afgedwongen "4.   

 

13. Artikel 6.3 van de ePrivacyrichtlijn laat de aanbieder van een openbare elektronische 

communicatiedienst toe om de verkeersgegevens te verwerken "voor zover en voor zolang dat nodig 

is voor dergelijke diensten of marketing [voor elektronische communicatiediensten of voor de levering 

van diensten met toegevoegde waarde, indien de abonnee of de gebruiker waarop de gegevens 

betrekking hebben daartoe zijn voorafgaande toestemming heeft gegeven. Gebruikers of abonnees 

kunnen hun toestemming voor de verwerking van verkeersgegevens te allen tijde intrekken."5. 

 

 
2 Woorden onderlijnd door de Autoriteit. 
3 Woorden onderlijnd door de Autoriteit.  
4 Woorden onderlijnd door de Autoriteit.  
5 Woorden onderlijnd door de Autoriteit.  
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14. Artikel 6.5 van de ePrivacyrichtlijn bepaalt als volgt: "De verwerking van verkeersgegevens 

overeenkomstig de leden 1 tot en met 4 mag alleen worden uitgevoerd door personen die werkzaam 

zijn onder het gezag van de aanbieders van de openbare communicatienetwerken of -diensten voor 

facturering of verkeersbeheer, behandeling van verzoeken om inlichtingen van klanten, opsporing van 

fraude en marketing van elektronische communicatiediensten van de aanbieder of de levering van 

diensten met toegevoegde waarde, en moet beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is om die 

activiteiten te kunnen uitvoeren", terwijl artikel 6.6 van diezelfde Richtlijn het volgende bepaalt: 

"De leden 1, 2, 3 en 5 zijn van toepassing onverminderd de mogelijkheid voor de bevoegde organen 

om overeenkomstig de toepasselijke wetgeving in kennis te worden gesteld van verkeersgegevens met 

het oog op het beslechten van geschillen, in het bijzonder met betrekking tot interconnectie en 

facturering".  

 

15. Artikel 9.1 van de ePrivacyrichtlijn bepaalt: "Wanneer andere locatiegegevens dan 

verkeersgegevens die betrekking hebben op gebruikers of abonnees van elektronische-

communicatienetwerken of -diensten verwerkt kunnen worden, mogen deze gegevens slechts worden 

verwerkt wanneer zij anoniem zijn gemaakt of wanneer de gebruikers of abonnees daarvoor hun 

toestemming hebben gegeven, voor zover en voor zolang zulks nodig is voor de levering van een 

dienst met toegevoegde waarde. […]"6.  

 

16. Artikel 9.3 van de ePrivacyrichtlijn bepaalt: "De verwerking van locatiegegevens anders dan 

verkeersgegevens in overeenstemming met de leden 1 en 2, moet worden beperkt tot personen die 

werkzaam zijn onder het gezag van de aanbieder van het openbare elektronische-

communicatienetwerk of de openbare elektronische-communicatiedienst of de derde die de dienst met 

toegevoegde waarde levert, en moet beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is om de dienst met 

toegevoegde waarde te kunnen aanbieden".  

 

17. Artikel 15.1 van de ePrivacyrichtlijn luidt als volgt: "De lidstaten kunnen wettelijke maatregelen 

treffen ter beperking van de reikwijdte van de in de artikelen 5 en 6, artikel 8, leden 1, 2, 3 en 4, en 

artikel 9 van deze richtlijn bedoelde rechten en plichten, indien dat in een democratische samenleving 

noodzakelijk, redelijk en proportioneel is 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 of van onbevoegd gebruik van het elektronische-communicatiesysteem als bedoeld 

in artikel 13, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG. Daartoe kunnen de lidstaten o.a. wetgevingsmaatregelen 

treffen om gegevens gedurende een beperkte periode te bewaren om de redenen die in dit lid worden 

genoemd. Alle in dit lid bedoelde maatregelen dienen in overeenstemming te zijn met de algemene 

 
6 Woorden onderlijnd door de Autoriteit. 
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beginselen van het Gemeenschapsrecht, met inbegrip van de beginselen als bedoeld in artikel 6, leden 

1 en 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie"7.  

 

 

B. PRESENTATIE VAN HET 'SYSTEEM' DAT WORDT VOORGESTELD DOOR HET 

VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE HET BEWAREN VAN COMMUNICATIEGEGEVENS 

DOOR DE TELECOMOPERATOREN EN DE EVENTUELE COMMUNICATIE ERVAN AAN DE 

AUTORITEITEN8 

 

❖ Aangaande de gegevens die kunnen of moeten worden bewaard door 

de operatoren 

 

18. Verschillende bepalingen van de telecomwet die het voorontwerp van wet wil wijzigen, bieden de 

operatoren de mogelijkheid, of leggen hen de verplichting op, om verkeers- en/of locatiegegevens 

(met inbegrip van andere locatiegegevens dan verkeersgegevens) te bewaren en dit voor verschillende 

doeleinden: 

 

1) De operatoren mogen de verkeersgegevens bewaren en verwerken die 

noodzakelijk zijn voor de facturering van abonnees of het doen van 

interconnectiebetalingen (nieuw artikel 122 § 2 van de telecomwet9)10. 

 

Die gegevens mogen worden bewaard "tot het einde van de periode van de 

betwisting van de factuur of tot het einde van de periode waarin de betaling 

gerechtelijk kan worden afgedwongen" (nieuw artikel 122 § 2, laatste lid, van de 

telecomwet). 

 

De telecomwet geeft enkel een functionele definitie van de gegevens die mogen 

worden bewaard: de verkeersgegevens die noodzakelijk zijn voor de facturering van de 

 
7 Woorden onderlijnd door de Autoriteit. Artikel 6 §§ 1 en 2 van het Vedrag over de Europese Unie leest zich als volgt: “" 1. De 
Unie erkent de rechten, vrijheden en beginselen die zijn vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
van 7 december 2000, als aangepast op 12 december 2007 te Straatsburg, dat dezelfde rechtskracht als de Verdragen heeft 
[...]. 

8  De Autoriteit heeft dit systeem samengevat in een tabel in bijlage II. 
9 Artikel 122 § 2 van de telecomwet voorziet in de omzetting van artikel 6 § 2 van de ePrivacyrichtlijn. 
10 De huidige versie van artikel 122 § 2 van de telecomwet verplicht de operatoren - in plaats van hen toe te laten - om 
verkeersgegevens te bewaren voor de facturering van abonnees of het doen van interconnectiebetalingen. Dit artikel voorziet 
in de toekomst enkel een mogelijkheid voor de operatoren. De overschakeling van een verplichting tot bewaring van gegevens 
naar een mogelijkheid, wordt in de memorie van toelichting als volgt gerechtvaardigd: "Enerzijds is een verplichting niet nodig 
aangezien de operatoren er alle belang bij hebben om deze gegevens te bewaren voor die doeleinden en vloeit uit artikel 110 
van de wet [telecomwet] al minstens onrechtstreeks voort dat deze gegevens beschikbaar moeten zijn [artikel 110 van de 
telecomwet verplicht de operatoren om de abonnees een gespecificeerde basisfactuur te verstrekken en biedt de abonnees de 
mogelijkheid om op eenvoudig verzoek gratis een meer gespecificeerde versie te ontvangen van de basisfactuur die zij gekregen 
hebben]. Anderzijds maakt deze wijziging het mogelijk om beter aan te sluiten bij artikel 6, § 2, van de [ePrivacy]richtlijn dat 
wordt omgezet door artikel 122, § 2. Dat artikel 6, § 2 bepaalt dat, in afwijking op het principe van verwijdering of anonimisering, 
de verkeersgegevens voor factureringsdoeleinden mogen worden gebruikt". 
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abonnee of voor het doen van interconnectiebetalingen. In tegenstelling tot wat is 

voorzien in de huidige versie van artikel 122 § 2 van de telecomwet geeft de nieuwe versie 

van deze bepaling niet langer de precieze categorieën van verkeersgegevens aan die voor 

dat doeleinde  mogen worden bewaard11.  

 

2) De operatoren mogen de verkeersgegevens verwerken die noodzakelijk zijn om 

(i) de marketing te verzorgen van de eigen elektronische communicatiediensten 

en (ii) het gebruikspatroon op te stellen van de abonnee of de eindgebruiker12, op 

voorwaarde dat de toestemming werd verkregen van de abonnee of, in 

voorkomend geval, de eindgebruiker (nieuw artikel 122 § 3 van de telecomwet)13 

 

3) De operatoren moeten de locatiegegevens en andere verkeersgegevens die 

daartoe nodig zijn bewaren om een vermoed geval van fraude op te sporen en 

te analyseren14 of een vermoed kwaadwillig gebruik15 van het elektronische 

communicatienetwerk (nieuw artikel 122 § 4 van de telecomwet). 

 

Deze bepaling voorziet dat de locatiegegevens en de andere verkeersgegevens die 

nodig zijn om een vermoed geval van fraude of een vermoed kwaadwillig gebruik van 

het elektronisch communicatienetwerk op te sporen en te analyseren moeten worden 

bewaard gedurende minstens 4 maanden, maar ook voor een langere periode 

mogen worden bewaard indien dat noodzakelijk is (zonder verdere precisering). 

 

De verkeersgegevens in verband met de binnenkomende communicatie in het 

kader van de verstrekking van interpersoonlijke communicatiediensten16 van 

hun kant moeten gedurende 12 maanden worden bewaard.  

 
11 In de memorie van toelichting wordt dit schrappen van de lijst van verkeersgegevens die moesten worden bewaard in 
toepassing van artikel 122 § 2 van de telecomwet als volgt gerechtvaardigd: "De lijst met verkeersgegevens die de operatoren 
dienden te behandelen volgens artikel 122, § 2 wordt geschrapt aangezien die lijst niet langer is afgestemd op de verschillende 
elektronische communicatiediensten die worden aangeboden door de operatoren. Die lijst was vooral relevant voor de vaste 
telefoniedienst […]".  
12 Verschillende bepalingen van de telecomwet geven de operatoren de mogelijkheid om de gebruikspatronen op te stellen van 
de abonnees en/of de consumenten of eindgebruikers zodat ze het voor hen meest gunstige tariefplan kunnen bepalen: artikel 
110, § 4, eerste lid, artikel 110/1 en artikel 111, § 3, tweede lid van de telecomwet.  
13 Artikel 122 § 3 van de telecomwet voorziet in de omzetting van artikel 6 § 3 van de ePrivacyrichtlijn. 
14 Het begrip 'fraude' wordt door het nieuwe artikel 122 § 4, eerste lid van de telecomwet als volgt gedefinieerd: "een oneerlijke 
daad gepleegd met de bedoeling om te misleiden, indruisend tegen de wet, de reglementen of het contract en om zichzelf of 
iemand anders een ongeoorloofd voordeel te doen, via het gebruik van een elektronische-communicatiedienst." 
15 Het begrip “kwaadwillig gebruik” wordt door het nieuwe artikel 122 § 4, tweede lid van de telecomwet als volgt gedefinieerd: 
"een gebruik van het netwerk teneinde zijn contactpersoon te ontrieven of schade te berokkenen".  
16 Het begrip “interpersoonlijke communicatiedienst” is afkomstig uit het nieuwe Europees wetboek voor elektronische 
communicatie (vastgesteld door Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018). Dit 
begrip wordt er als volgt in gedefinieerd: "een gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst die directe persoonlijke en 
interactieve uitwisseling van informatie via elektronische communicatienetwerken tussen een eindig aantal personen mogelijk 
maakt, waarbij de personen die de communicatie starten of eraan deelnemen, bepalen welke de ontvangers zijn, en die geen 
diensten omvat die persoonlijke en interactieve communicatie mogelijk maken als een louter bijkomstig kenmerk dat 
onlosmakelijk verbonden is met een andere dienst" (artikel 2.5) van de Richtlijn tot vaststelling van het Europees wetboek voor 
elektronische communicatie).  
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Volgens het nieuwe artikel 122 § 4 van de telecomwet kan de Koning - maar moet hij 

niet - de verkeersgegevens bepalen die moeten worden bewaard op grond van 

deze bepaling.  

 

4) De operatoren moeten gedurende minstens 12 maanden17 de verkeersgegevens 

bewaren die nodig zijn om de veiligheid en de correcte werking van hun 

netwerken en diensten voor elektronische communicatie te garanderen, en in 

het bijzonder om een mogelijke of werkelijke aanslag op die veiligheid op te sporen en te 

analyseren, inclusief om de oorsprong van die aanslag te identificeren (nieuw artikel 

122 § 4/1 van de telecomwet). 

 

Deze bepaling geeft een functionele definitie van de gegevens die moeten worden 

bewaard: de verkeersgegevens nodig om de veiligheid en correcte werking van de 

netwerken en diensten voor elektronische communicatie te garanderen. Ze geeft geen 

definitie van de precieze categorieën van gegevens die moeten worden bewaard 

en machtigt de Koning evenmin om deze categorieën te bepalen.  

 

5) De operatoren moeten de verkeersgegevens bewaren die nodig zijn om te voldoen 

aan een wettelijke verplichting die op hen rust, voor de daartoe benodigde duur 

(nieuw artikel 122 § 4/2 van de telecomwet)18. 

 

6) De operatoren van mobiele netwerken mogen andere locatiegegevens dan 

verkeersgegevens bewaren in de volgende gevallen (nieuw artikel 123 van de 

telecomwet)19: 

 

- Wanneer dat noodzakelijk is voor de goede werking en de veiligheid van het 

netwerk of van de dienst, waarbij de gegevens worden bewaard zolang dit voor 

dat doel noodzakelijk is; 

 
17 Het nieuwe artikel 122 § 4/1 van de telecomwet geeft aan dat de operatoren de gegevens "voor een langere periode kunnen 
bewaren, die beperkt is tot het strikt noodzakelijke”.  
18 In de memorie van toelichting staat hierover het volgende te lezen: "Een operator moet verkeersgegevens kunnen bewaren 
om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld de boekhoudkundige of fiscale wetgeving of om te voldoen aan 
een bevel vanwege een autoriteit om de gegevens te bevriezen (ook bekend onder de naam “quick freeze”), wat bijvoorbeeld 
vervat is in het Wetboek van Strafvordering. Deze wettelijke verplichtingen vloeien niet voort uit deze paragraaf maar wel 
degelijk uit specifieke wetgevingen die daarin voorzien. Deze bepaling maakt het ook mogelijk om rekening te houden met de 
toekomstige ontwikkelingen (nieuwe verplichtingen). Vervolgens preciseert de memorie van toelichting: "Conform artikel 15, § 
1, van de Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie (Richtlijn 2002/58/EG), moet elke wettelijke verplichting 
tot bewaring van verkeersgegevens in een democratische samenleving noodzakelijk, redelijk en proportioneel zijn, om het 
streefdoel te bereiken, en aangenomen worden met naleving van de algemene beginselen van het Europees recht, waaronder 
diegene die beoogd worden in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en in het Europese Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens".  
19 Deze bepaling voorziet in een gedeeltelijke omzetting van artikel 9 van de ePrivacyrichtlijn.  
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- Wanneer dat noodzakelijk is om fraude of kwaadwillig gebruik van het 

netwerk op te sporen of te analyseren, waarbij de gegevens worden bewaard 

zolang dit voor dat doel noodzakelijk is;  

- Wanneer de gegevens anoniem gemaakt zijn; 

- Wanneer de verwerking past in het kader van de levering van een dienst met 

verkeersgegevens of locatiegegevens en de abonnee of, in voorkomend geval, 

de eindgebruiker zijn toestemming heeft gegeven;  

- Wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting in hoofde van de operator. 

 

7) De operatoren die aan de eindgebruikers elektronische communicatiediensten, alsook de 

operatoren die de onderliggende elektronische communicatienetwerken leveren, moeten 

de abonnementsgegevens van de abonnee bewaren, alsook de technische 

gegevens die noodzakelijk zijn om de eindgebruiker, de eindapparatuur of de 

gebruikte elektronische communicatiedienst te identificeren, met uitzondering 

van de gegevens die verband houden met één enkele elektronische communicatie (nieuw 

artikel 126 van de telecomwet).  

 

Die gegevens – met uitzondering van de andere dynamische IP-adressen dan datgene dat 

is gebruikt om in te tekenen op de dienst – worden bewaard vanaf de datum waarop 

de dienst wordt geactiveerd tot twaalf maanden na de datum vanaf wanneer 

een communicatie aan de hand van de gebruikte dienst voor het laatst mogelijk 

is (nieuw artikel 126 van de telecomwet). 

 

De andere dynamische IP-adressen dan datgene dat is gebruikt om in te tekenen op 

de dienst worden van hun kant tot twaalf maanden na het einde van de sessie 

bewaard (nieuw artikel 126 van de telecomwet).  

 

Volgens het nieuwe artikel 126 § 2 van de telecomwet bepaalt de Koning de te 

bewaren gegevens alsook de vereisten waaraan deze gegevens moeten beantwoorden. 

De artikelen 3 § 1, 4 § 1, 5 § 1 en 6 § 1 van het koninklijk besluit van 19 

september 2013 tot uitvoering van de artikelen 126 en 126/1 van de wet van 13 juni 

2005 betreffende de elektronische communicatie en de artikelen 16/2/1 en 18/17/1 van 

de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten (hierna het "besluit van 19 september 2013"), zoals gewijzigd door het 

ontwerpbesluit, voeren deze machtiging-wetgeving uit.  
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8) De operatoren die aan de eindgebruikers elektronische communicatiediensten aanbieden, 

alsook de operatoren die de onderliggende elektronische communicatienetwerken 

aanbieden, moeten bepaalde verkeersgegevens en locatiegegevens voor 

bepaalde geografische zones bewaren en dit, in beginsel, gedurende 12 

maanden, tenzij een andere termijn is bepaald in het voorontwerp van wet (nieuw 

artikel 126/1 van de telecomwet). 

 

Het nieuwe artikel 126/1 § 1, derde lid, van de telecomwet preciseert als volgt: "Die 

gegevens worden bewaard ten behoeve van de vrijwaring van de nationale veiligheid, de 

strijd tegen zware criminaliteit, de preventie van ernstige dreigingen van de openbare 

veiligheid, en de bescherming van de vitale belangen van een natuurlijke persoon".  

Het nieuwe artikel 126/1 § 2 van de telecomwet bepaalt de categorieën van gegevens 

die moeten worden bewaard: 

- De gegevens met betrekking tot de toegang tot en de verbinding van de 

eindapparatuur met het netwerk en met de dienst en met betrekking tot de 

plaats van die apparatuur, inclusief het netwerkaansluitpunt; 

- De communicatiegegevens, met uitzondering van de inhoud, en met inbegrip van 

hun herkomst en hun bestemming; 

- De gegevens van oproeppogingen zonder resultaat, voor zover die gegevens 

in het kader van de aanbieding van de bedoelde communicatiediensten worden 

gegenereerd of verwerkt door de operatoren (telefoongegevens) of door deze 

operatoren worden gelogd (internetgegevens). 

 

De Koning moet de te bewaren gegevens bepalen en de vereisten waaraan deze 

gegevens moeten voldoen. De artikelen 3 § 2, 4 § 2, 5 § 2 en 6 § 2 van het besluit 

van 19 september 2013, zoals gewijzigd door het ontwerpbesluit, voorzien in de 

uitvoering van deze machtiging.  

 

Het nieuwe artikel 126/1 § 3 van de telecomwet bepaalt de geografische zones 

waarbinnen de operatoren de gegevens bedoeld in het nieuwe artikel 126/1 § 2 van de 

telecomwet moeten bewaren. Het betreft de volgende geografische zones:  

 

1° De geografische zone bestaande uit: 

➢ De gerechtelijke arrondissementen waar minstens 3 strafbare feiten 

zoals bedoeld in artikel 90ter van het Wetboek van Strafvordering 

per 1000 inwoners per jaar zijn vastgesteld, over een gemiddelde van 

de drie voorbije kalenderjaren  
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➢ De politiezones waar minstens 3 strafbare feiten zoals bedoeld in 

artikel 90ter van het Wetboek van Strafvordering per 1000 inwoners 

per jaar zijn vastgesteld over een gemiddelde van de drie voorbije 

kalenderjaren, die deel uitmaken van een gerechtelijk arrondissement waar 

in het kalenderjaar voorafgaand aan het lopende kalenderjaar minder dan 3 

strafbare feiten zoals bedoeld in artikel 90ter van het Wetboek van 

Strafvordering per 1000 inwoners per jaar zijn vastgesteld, over een 

gemiddelde van de 3 voorbije kalenderjaren. 

 

De bewaringstermijn van de gegevens varieert naargelang het aantal 

strafbare feiten zoals bedoeld in artikel 90ter van het WSV dat per 1000 

inwoners per jaar is vastgesteld over een gemiddelde van de drie voorbije 

kalenderjaren. Hoe groter dit aantal, hoe langer de bewaringstermijn (de telecomwet 

stelt drie drempels vast: 6 maanden indien er 3 of 4 strafbare feiten zoals bedoeld in 

artikel 90ter van het WSV per jaar per 1000 inwoners vastgesteld zijn, 9 maanden 

indien er 5 of 6 strafbare feiten zoals bedoeld in artikel 90ter van het WSV per jaar 

per 1000 inwoners vastgesteld zijn of 12 maanden indien er 7 of meer dan 7 strafbare 

feiten zoals bedoeld in artikel 90ter van het WSV per jaar per 1000 inwoners 

vastgesteld zijn). 

 

2° Alle zones waar het terroristische of extremistische dreigingsniveau, 

bepaald door het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (hierna “het OCAD”) 

ten minste niveau 3 bedraagt. De gegevens moeten worden bewaard zolang in 

deze zones niveau 3 blijft bestaan. 

 

In de memorie van toelichting wordt als volgt gepreciseerd: "De bewaring is gericht, 

in de zin dat de bewaring geldt zolang het dreigingsniveau op 3 (dreiging mogelijk en 

waarschijnlijk) of op 4 (dreiging ernstig en zeer nabij) wordt ingeschaald. In deze 

gevallen wordt een algemene en ongedifferentieerde dataretentie opgelegd over heel 

het grondgebied"20. 

  

3° De gebieden die in het bijzonder blootgesteld zijn aan bedreigingen 

tegen de nationale veiligheid of voor het plegen van zware criminaliteit. Het 

voorontwerp van wet noemt 17 categorieën van plaatsen.  

 

4° De zones waar er een mogelijke ernstige bedreiging is voor de vitale 

belangen van het land of de essentiële behoeften van de bevolking. Het 

 
20 Memorie van toelichting, p. 52.  
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voorontwerp noemt 8 categorieën van plaatsen (waarvan sommige met 

'subcategorieën' van plaatsen).  

 

5° De zones waar er een mogelijk ernstige bedreiging bestaat voor de 

belangen van de op het nationale grondgebied gevestigde internationale 

instellingen. Het voorontwerp noemt 6 categorieën van plaatsen.  

 

9) De operatoren moeten de nodige gegevens bewaren opdat de autoriteiten die 

gerechtigd zijn om de identiteit van de abonnees van de operatoren te 

verkrijgen, hen kunnen identificeren (nieuw artikel 127 van de telecomwet). 

 

Die gegevens "worden bewaard vanaf de datum van activering van de dienst tot twaalf 

maanden na de datum vanaf wanneer communicatie voor het laatst mogelijk is aan de 

hand van de gebruikte dienst" (nieuw artikel 127 van de telecomwet). 

 

Deze bepaling machtigt de Koning (maar verplicht hem niet) om de "nadere bepalingen 

voor identificatie”' van de eindgebruiker/abonnee vast te leggen.  

 

19. Behalve de preventieve bewaringsverplichtingen die de telecomwet oplegt aan de operatoren, voorziet 

het voorontwerp van wet ook in de invoering van een artikel 39quinquies in het WSV op grond 

waarvan de procureur des Konings tijdens het onderzoek van misdaden en wanbedrijven en als er 

sterke aanwijzingen zijn dat de strafbare feiten een correctionele hoofdgevangenisstraf van een jaar 

of een zwaardere straf tot gevolg kunnen hebben, de bewaring, voor een duur die hij bepaalt, 

bevelen van bepaalde verkeers- en locatiegegevens ten behoeve van het onderzoek (gegevens 

bedoeld in artikel 88bis, §1, eerste lid van het WSV21). De bewaring moet beperkt zijn tot enkel die 

gegevens die kunnen bijdragen tot de opheldering van het strafbare feit.  

 

❖ Aangaande de mogelijkheden voor de autoriteiten om de door de 

operatoren bewaarde gegevens te raadplegen 

 

20. De memorie van toelichting benadrukt dat het nieuwe artikel 127/1 van de telecomwet "de lijst 

bevat van de categorieën van autoriteiten die toegang kunnen vragen tot de identificatie-, verkeers- 

en locatiegegevens bewaard bij de operatoren krachtens [artikelen 122, 123, 126, 126/1 en 127] ten 

behoeve van de autoriteiten, de eindgebruikers of voor hun eigen behoeften". 

 

 
21 Het betreft de volgende gegevens: de verkeersgegevens van elektronische communicatiemiddelen van waaruit of waarnaar 
elektronische communicaties werden of worden gedaan en gegevens betreffende de oorsprong of de bestemming van 
elektronische communicatie. 
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21. Deze bepaling luidt als volgt: 

"Enkel de volgende autoriteiten mogen […] van de operatoren gegevens ontvangen die 

worden bewaard krachtens de artikelen 122, 123, 126, 126/1 en 27 om de doeleinden 

hieronder en volgens de vastgelegde voorwaarden die hen daartoe machtigen: 

1° de autoriteiten die bevoegd zijn voor de preventie, het onderzoek, de opsporing en de 

vervolging van strafrechtelijke inbreuken, van inbreuken waarvoor een administratieve 

sanctie met strafkarakter kan worden opgelegd, of inbreuken gepleegd met behulp van een 

elektronische-communicatienetwerk, zoals de inbreuken die online worden gepleegd; 

2° de inlichtingen- en veiligheidsdiensten teneinde de opdrachten te volbrengen die hen 

worden toegewezen krachtens de organieke wet van 30 november 1998 houdende regeling 

van de inlichtingen- en veiligheidsdienst; 

3° de autoriteiten belast met het verlenen van hulp aan personen, inclusief de Ombudsdienst 

voor telecommunicatie wat betreft het kwaadwillig gebruik van het netwerk, de hulpdiensten 

en de Cel Vermiste Personen van de federale politie; 

4° het Instituut in het kader van de uitvoering en controle van deze wet; 

5° de autoriteiten bevoegd voor het onderzoek van een veiligheidsprobleem op het netwerk 

of van de dienst".  

 

22. Om uit te maken tot welke gegevens welke autoriteiten toegang kunnen krijgen en waarom ("wie kan 

toegang krijgen en waarom? ") moet met name het nieuwe artikel 127/1 van de telecomwet 

worden gelezen in het licht van de (nieuwe versies van) de artikelen 122, 123, 126, 126/1 

en 127 van de telecomwet: 

- De autoriteiten die een van de doeleinden nastreven die zijn bedoeld in artikel 

127/1 van de telecomwet22 kunnen toegang krijgen tot de gegevens die 

worden bewaard krachtens de (nieuwe versies van de) artikelen 122, 123, 126 

en 127 voor elk van de doeleinden die zijn aangegeven in dit artikel 127/1 

van de telecomwet. De autoriteiten die bevoegd zijn om een van de doeleinden na te 

streven die zijn opgesomd in artikel 127/1 van de telecomwet kunnen dus toegang 

krijgen tot alle gegevens die worden bewaard in toepassing van de 

artikelen 122 en 123, 126 en 127 van de telecomwet, ook als de bewaring 

ervan oorspronkelijk werd toegelaten of opgelegd voor een ander doeleinde dan 

 
22 In tegenstelling tot eerdere versies van de telecomwet herneemt het nieuwe artikel 127/1 een lijst van de doeleinden waarvoor 
de autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de bewaarde gegevens, en niet langer een lijst van autoriteiten die toegang kunnen 
krijgen tot de gegevens. De memorie van toelichting rechtvaardigt deze perspectiefwijziging als volgt: "Zo kan ervoor gezorgd 
worden dat de wetgeving de verschillende gevallen en de toekomstige ontwikkelingen beslaat. In dat kader dient te worden 
opgemerkt dat al snel is gebleken dat de besloten lijst van autoriteiten bedoeld in artikel 126, § 2, onvolledig was. De aanpassing 
van deze lijst is een moeilijke oefening (bijvoorbeeld omdat de wet werd aangevochten bij het Grondwettelijk Hof en maar 
moeilijk kan gewijzigd worden) en erg trage oefening gebleken, terwijl een overheid onmiddellijk operationele problemen 
ondervindt wanneer ze niet op de lijst staat, terwijl dat wel nodig is. De identificatie- en abonnementsgegevens bedoeld in de 
artikelen 126 en 127 zijn basisgegevens die benodigd zijn door een niet-verwaarloosbaar aantal autoriteiten. Dat aantal zal 
wellicht toenemen in de toekomst gezien de groei van het aantal online-inbreuken. Het is ook erg moeilijk om een volledige lijst 
op te stellen, met alle wettelijke bepalingen die de verschillende autoriteiten in staat stellen om de identificatie-, verkeers- en 
locatiegegevens te verkrijgen van de operatoren."  
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datgene dat wordt nagestreefd door de autoriteit die toegang wenst tot de 

betreffende gegevens23.  

 

- De autoriteiten die een van de doeleinden nastreven die zijn bedoeld in artikel 

127/1 van de telecomwet kunnen toegang krijgen tot de krachtens het nieuwe 

artikel 126/1 van de telecomwet bewaarde gegevens enkel voor de 

doeleinden waarvoor ze werden bewaard, namelijk de vrijwaring van de 

nationale veiligheid, de strijd tegen zware criminaliteit en de preventie van ernstige 

dreigingen van de openbare veiligheid en de bescherming van de vitale belangen van 

een natuurlijk persoon.  

 

23. Bovendien moet worden gepreciseerd dat opdat een autoriteit gegevens kan krijgen van een operator, 

het nodig is dat zij  van de doeleinden bedoeld in artikel 127/1 van de telecomwet nastreeft en 

dat haar organieke of sectorale wet haar machtigt om deze gegevens te krijgen van de 

operator24.  

 

24. Het voorontwerp van wet wil bovendien een aantal bepalingen wijzigen die bepalen onder 

welke voorwaarden bepaalde autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de verkeers- en/of 

locatiegegevens die worden bewaard door de operatoren: 

 

- Het voorontwerp wil een § 2, 2°/1 invoegen in artikel 14 van de wet 

betreffende het statuut van het BIPT zodat het BIPT "van de operatoren 

identificatie-, verkeers- of locatiegegevens kan vragen in de zin van de wet van 13 

juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, op voorwaarde dat dat nodig is 

voor de vervulling van een van zijn opdrachten".  

 

- Artikel 88bis van het SWV geeft de onderzoeksrechter de volgende mogelijkheid: 

"wanneer er ernstige aanwijzingen zijn dat de strafbare feiten een correctionele 

hoofdgevangenisstraf van één jaar of een zwaarder straf tot gevolg kunnen hebben 

en de onderzoeksrechter van oordeel is dat er omstandigheden zijn die het doen 

opsporen van elektronische communicatie of het lokaliseren van de oorsprong of de 

bestemming van elektronische communicatie noodzakelijk maken om de waarheid aan 

de dag te brengen, kan hij de verkeersgegevens doen opsporen van elektronische 

 
23 De nieuwe artikelen 122 § 7 en 123 § 6 van de telecomwet bepalen immers als volgt, elk van hun kant: "dit artikel [namelijk 
respectievelijk artikel 122 en artikel 123] doet geen afbreuk aan artikel 127/1”. Het nieuwe artikel 126 § 1, derde lid, luidt als 
volgt: "Deze gegevens worden bewaard voor de autoriteiten en doeleinden bedoeld in artikel 127/1 " en het nieuwe artikel 127 
§ 1, tweede lid: "Deze gegevens en documenten worden bewaard voor de autoriteiten en doeleinden bedoeld in artikel 127/1".  
24 Artikel 127/1 bepaalt immers als volgt: "Enkel de volgende autoriteiten mogen […] van de operatoren gegevens ontvangen 
die worden bewaard krachtens de artikelen 122, 123, 126, 126/1 en 127, om de doeleinden hieronder en volgens de vastgelegde 
voorwaarden die hen daartoe machtigen" (woorden onderlijnd door de Autoriteit).  
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communicatiemiddelen van waaruit of waarnaar elektronische communicaties worden 

of werden gedaan [en] de oorsprong of bestemming van de elektronische 

communicatie laten lokaliseren". Het voorontwerp voert er opnieuw een 

paragraaf 3 aan toe die door het Grondwettelijk Hof werd vernietigd in zijn arrest 

nr. 57/2021. Deze paragraaf bepaalt bijzondere regels aangaande het doen 

opsporen van gegevens betreffende de elektronische 

communicatiemiddelen van advocaten en artsen aangezien deze personen 

gebonden zijn door het beroepsgeheim. 

 

- Het nieuwe artikel 42 § 2 van de wet op het politieambt bepaalt het volgende: 

"Een officier van gerechtelijke politie van de Cel Vermiste Personen van de federale 

politie kan, in het kader van zijn opdracht tot het verlenen van hulp aan personen in 

nood en de opsporing van personen van wie de verdwijning onrustwekkend is, en 

wanneer er ernstige vermoedens of aanwijzingen bestaan dat de fysieke integriteit 

van de vermiste persoon in onmiddellijk gevaar is, gegevens met betrekking tot de 

elektronische communicatie betreffende de vermiste persoon opvorderen […]".  

 

- De wet op de inlichtingendiensten die de voorwaarden bepaalt onder welke deze 

diensten toegang kunnen krijgen tot de gegevens die worden bewaard door de 

operatoren  

 

- Artikel 84 § 1van de FSMA-wet bepaalt: "mits de voorafgaandelijke toestemming 

van een onderzoeksrechter, kan de auditeur, of in zijn afwezigheid de adjunct-

auditeur, wanneer hij van oordeel is dat er omstandigheden zijn die het doen opsporen 

van elektronische communicatie of het lokaliseren van de oorsprong of de bestemming 

van elektronische communicatie noodzakelijk maken om de waarheid aan de dag te 

brengen: 1° de verkeersgegevens doen opsporen van elektronische 

communicatiemiddelen van waaruit of waarnaar elektronische communicaties werden 

gedaan; 2° de oorsprong of de bestemming van elektronische communicatie laten 

lokaliseren, met inbegrip van de telefoonnummers en netwerkadressen; 3° de 

betalingsdetails van de elektronische communicatiediensten opvragen […]. De 

auditeur of, in zijn afwezigheid, de adjunct-auditeur doet in zijn beslissing opgave van 

de feitelijke omstandigheden die de maatregel rechtvaardigen en hij houdt rekening 

met het evenredigheids- en subsidiariteitsbeginsel bij de motivering van zijn 

beslissing. […]". Het voorontwerp van wet wil een nieuwe § 1bis/1 toevoegen 

aan artikel 84 van de FSMA-wet op grond waarvan de auditeur de operatoren 

kan bevelen om bepaalde gegevens te bewaren indien deze gegevens 

riskeren te worden verwijderd of anoniem te worden gemaakt, tot hij de 
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toestemming van een onderzoeksrechter heeft bekomen voor de opvraging van deze 

gegevens. 

 

- Het voorontwerp wil de "daartoe door de Koning aangewezen statutaire of 

contractuele personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu", die belast zijn met de uitvoering van 

de wet betreffende de bescherming van de gezondheid en van zijn 

uitvoeringsbesluiten, evenals van de verordeningen van de Europese Unie en die 

behoren tot de bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, 

Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de mogelijkheid geven om "natuurlijke 

en rechtspersonen te identificeren aan de hand van het telefoonnummer van de 

betrokkene of het IP-adres dat aan de bron van de elektronische communicatie ligt". 

Volgens het nieuwe artikel 11 § 1 van de wet betreffende de bescherming 

van de gezondheid mogen deze statutaire of contractuele personeelsleden van de 

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu "met gemotiveerd verzoek de verstrekking van de identificatiedocumenten 

en gegevens vorderen […]".  

 

- Het voorontwerp wil een § 2 toevoegen aan artikel 62 van de NIS-wet dat 

bepaalt dat het Centrum voor Cybersecurity België (hierna "het CCB" genaamd) "[v]an 

elektronische communicatieoperatoren identificatie-, verkeers- of locatiegegevens die 

door hen worden bewaard kan verkrijgen, indien dat strikt noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de taken opgesomd in artikel 60, a) tot e), van de NIS-wet."25  

  

C. HERHALING VAN DE VOORWAARDEN WAARAAN DE NORMEN DIE VOORZIEN IN EEN 

BEWARING VAN VERKEERS_ EN/OF LOCATIEGEGEVENS EN IN DE EVENTUELE 

COMMUNICATIE ERVAN AAN DE AUTORITEITEN MOETEN VOLDOEN 

 

25. De bewaring van verkeers- en locatiegegevens vormt een ernstige inmenging in de 

privacyrechten en in het recht op bescherming van de persoonsgegevens. Het HvJ-EU heeft 

al meermaals benadrukt dat "verkeers- en locatiegegevens informatie kunnen prijsgeven over een 

groot aantal aspecten van het privéleven van de betrokken personen, waaronder ook gevoelige 

informatie, zoals seksuele geaardheid, politieke opvattingen, religieuze, filosofische, maatschappelijke 

 
25 De taken opgesomd in artikel 60 a) tot e) van de NIS-wet zijn de volgende: 
"a) monitoren van incidenten op nationaal en internationaal niveau, met inbegrip van de verwerking van persoonsgegevens 
met betrekking tot het monitoren van deze incidenten; 
 b) ten behoeve van de betrokken belanghebbende partijen zorgen voor vroegtijdige waarschuwingen, alarmmeldingen, 
aankondigingen en verspreiding van informatie over risico's en incidenten; 
 c) reageren op incidenten; 
 d) zorgen voor een dynamische risico- en incidentanalyse en situatiekennis; 
 e) computerbeveiligingsproblemen opsporen, observeren en analyseren" 
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of andersoortige overtuigingen en gezondheid, terwijl dergelijke gegevens bovendien in het Unierecht 

bijzondere bescherming genieten. Uit deze gegevens, in hun geheel beschouwd, kunnen zeer precieze 

conclusies worden getrokken over het privéleven van de personen van wie de gegevens zijn bewaard, 

zoals hun dagelijkse gewoonten, hun permanente of tijdelijke verblijfplaats, hun dagelijkse of andere 

verplaatsingen, de activiteiten die zij uitoefenen, hun sociale relaties en de sociale n het bijzonder kan 

aan de hand van deze gegevens het profiel van de betrokken personen worden bepaald, informatie 

die vanuit het oogpunt van het recht op bescherming van het privéleven even gevoelig is als de inhoud 

zelf van de communicatie"26. 

 

26. De eventuele communicatie van deze gegevens aan de autoriteiten is een andere inmenging 

dan deze die wordt veroorzaakt door hun bewaring, maar eveneens ernstig.  

 

27. De Autoriteit wijst erop dat elke inmenging in het recht op bescherming van persoonsgegevens, vooral 

als het gaat om een ernstige inmenging zoals in deze, slechts toelaatbaar is als ze wordt omkaderd 

door een voldoende duidelijke en nauwkeurige norm waarvan de toepassing voor de 

betrokken personen voorzienbaar is. Elke norm die de verwerking van persoonsgegevens 

omkadert, in het bijzonder wanneer die verwerking een ernstige inmenging vormt in de rechten en 

vrijheden van de betrokken personen, moet voldoen aan de eisen van voorzienbaarheid en 

nauwkeurigheid zodat de betrokken personen bij het lezen van de norm duidelijk zien aan 

welke verwerkingen hun gegevens worden onderworpen en in welke omstandigheden een 

gegevensverwerking is toegelaten. In uitvoering van artikel 6.3 van de AVG, gecombineerd met 

de artikelen 22 van de Grondwet en 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden, moeten de essentiële factoren van de verwerking er 

nauwkeurig in worden beschreven. Het betreft in het bijzonder het of de precieze doeleinde(n) 

van de verwerking; de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke(n); de categorieën 

van verwerkte gegevens, met dien verstande dat ze - in overeenstemming met artikel 5.1. van de 

AVG, "ter zake dienend, relevant en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij 

worden verwerkt" moeten zijn; de categorieën van betrokken personen (personen van wie de 

gegevens worden verwerkt); de bewaringstermijn van de gegevens; de ontvangers of 

categorieën van ontvangers waaraan hun gegevens worden meegedeeld en de omstandigheden 

waarin en de redenen waarvoor ze worden meegedeeld en alle maatregelen om een 

rechtmatige en behoorlijke verwerking van deze persoonsgegevens te garanderen. 

 

28. De inmenging in het recht op gegevensbescherming moet niet alleen wettelijk zijn, maar is ook slechts 

toelaatbaar als ze noodzakelijk is en evenredig met het (de) beoogde doel(en). Via verschillende 

arresten waarin het zich uitsprak over de conformiteit van de bewaring van de verkeers- en 

 
26 Zie bijvoorbeeld, HvJ-EU, 8 april 2014, gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12 "Digital Rights Irland et al", § 27; HvJ-EU, 
21 december 2016, gevoegde zaken C-203/15 en C-698/15 "Tele2 Sverige et al", § 99; HvJ-EU, 2 oktober 2020, gevoegde 
zaken C-511/18, C-512/18 en C-520/18 "Quadrature du Net et al ", § 117.  
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locatiegegevens en de eventuele latere communicatie ervan aan de autoriteiten met het recht op 

privacy en op bescherming van de persoonsgegevens27 heeft het HvJ-EU de reikwijdte van de 

eisen van noodzaak en evenredigheid verduidelijkt. Het Hof van Luxemburg heeft daarmee de 

voorwaarden verduidelijkt waaraan de wetgevende maatregelen moeten voldoen die een 

bewaring van de verkeers- en locatiegegevens en hun eventuele communicatie aan de 

autoriteiten, vooral voor repressieve doeleinden, moeten voldoen.  

 

29. De regelingen die voorzien in een bewaring van de gegevens moeten een evenwichtige afweging 

maken tussen enerzijds de doelstelling van algemeen belang die door de inmenging wordt 

nagestreefd en anderzijds de rechten op de privacy en op de bescherming van de 

persoonsgegevens. Er moet onder meer worden nagegaan of de ernst van de inmenging 

evenredig is met het belang van de nagestreefde doelstelling van algemeen belang28. 

Anders gezegd, hoe belangrijker de nagestreefde doelstelling van algemeen belang, hoe 

meer de regeling die een bewaring van gegevens oplegt een inmenging kan vormen in de 

rechten en vrijheden van de betrokken personen. In ieder geval moet de bewaring van de 

verkeers- en locatiegegevens in een democratische samenleving de uitzondering blijven29. Die 

gegevens mogen dus niet systematisch en continu worden bewaard, hoezeer dat ook zware 

criminaliteit kan bestrijden en ernstige bedreiging van de openbare veiligheid kan voorkomen. Het Hof 

van Justitie is van oordeel dat een algemene en ongedifferentieerde bewaring van de 

gegevens een zodanig grote inmenging vormt in de grondrechten van de betrokken personen 

dat ze in beginsel niet toelaatbaar is30 (tenzij, en daar zullen we nog op terugkomen, voor de 

bescherming van de nationale zekerheid31). 

 

30. Bovendien eist het HvJ-EU dat de regeling die voorziet in een bewaring van de gegevens voldoet aan 

objectieve criteria die een verband leggen tussen de te bewaren gegevens en het beoogde 

doel32.  

 

31. Door bij het onderzoek van verschillende categorieën van maatregelen die een bewaring van de 

verkeers- en/of locatiegegevens opleggen het evenredigheidsbeginsel toe te passen, identificeerde 

het Hof de omstandigheden waarin dergelijke maatregelen al dan niet toelaatbaar waren.  

 

➢ Maatregelen die voorzien in een algemene en ongedifferentieerde bewaring van de 

gegevens ten behoeve van de bescherming van de nationale veiligheid  

 
27 Zie meer bepaald HvJ-EU, 8 april 2014, gevoegde zaken C-293/12 en C-594/12 "Digital Rights Irland et al"; HvJ-EU, 
21 december 2016, gevoegde zaken C-203/15 en C-698/15 "Tele2 Sverige et al" HvJ-EU, 2 oktober 2020, gevoegde zaken C-
511/18, C-512/18 en C-520/18 "Quadrature du Net et al ", HvJ-EU, 2 maart 2021, zaak C-746/18 "Prokuratuur".  
28 HvJ-EU, arrest van 2 oktober 2018, § 55; HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 131; HvJ-EU, arrest van 2 maart 2021, § 32.  
29 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 142.  
30 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 141.  
31 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § -137.  
32 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 133.  
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32. De doelstelling van bescherming van de nationale veiligheid is zo belangrijk dat het HvJ-EU erkent 

dat ze een algemene en ongedifferentieerde bewaring van locatie- en verkeersgegevens kan 

rechtvaardigen, op voorwaarde dat er een ernstige bedreiging van de nationale veiligheid 

bestaat die reëel en actueel of voorzienbaar is (en enkel voor zolang deze bedreiging 

bestaat)33.  

 

33. Het Hof voegt eraan toe dat het essentieel is dat de beslissing die de aanbieders van elektronische 

communicatiediensten gelast om die gegevens te bewaren het voorwerp kan uitmaken van een 

effectieve controle, hetzij door een rechtbank, hetzij door een onafhankelijk administratief orgaan 

waarvan de beslissing een bindend effect heeft, met het doel om het bestaan van een van deze 

situaties te controleren en de naleving van de voorwaarden en waarborgen die moeten 

worden voorzien34.  

 

➢ Maatregelen die voorzien in een preventieve gerichte bewaring van verkeers- en 

locatiegegevens ten behoeve van de bestrijding van zware criminaliteit en de 

voorkoming van ernstige bedreiging van de openbare veiligheid 

 

34. Volgens het HvJ-EU overstijgt een algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeers- 

en locatiegegevens voor de bestrijding van zelfs zware criminaliteit in een democratische 

samenleving wat strikt noodzakelijk is35. De lidstaten mogen dus geen algemene en 

ongedifferentieerde bewaring van deze gegevens opleggen om zware criminaliteit te 

bestrijden. A fortiori mag een dergelijke maatregel niet worden aangewend om strafbare feiten in 

het algemeen te voorkomen, te onderzoeken, op te sporen en te vervolgen.36  Toch meent het Hof dat 

een gerichte preventieve bewaring van verkeers- en locatiegegevens met het oog op de 

bestrijding van zware criminaliteit, de voorkoming van ernstige bedreigingen voor de 

openbare veiligheid en, a fortiori, de bescherming van de nationale veiligheid kan worden 

gerechtvaardigd37. De bestrijding van criminaliteit in het algemeen kan een dergelijke preventieve 

bewaring, zelfs als ze gericht is, echter niet rechtvaardigen.  

 

35. Volgens het Hof kunnen verschillende criteria worden gebruikt om de preventieve bewaring 

van gegevens te richten bij de bestrijding van zware criminaliteit: de bewaring kan worden 

beperkt tot gegevens betreffende een bepaalde periode en/of een geografische zone en/of 

een kring van personen die op de een of andere manier kunnen betrokken zijn bij een zwaar 

 
33 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 137.  
34 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 139. 
35 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 141. 
36 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 140. 
37 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 146-151.  



Advies 108/2021 - 20/86 

strafbaar feit, of personen die om andere redenen via de bewaring van hun gegevens zouden kunnen 

bijdragen tot de bestrijding van zware criminaliteit38. 

 

36. Aangaande de afbakening van de bewaring van gegevens op basis van geografische criteria, 

oordeelt het HvJ-EU dat ze toelaatbaar is wanneer de bevoegde nationale autoriteiten op basis van 

objectieve en niet-discriminerende factoren van mening zijn dat er in een of meerdere 

geografische gebieden sprake is van een situatie die wordt gekenmerkt door een hoog risico 

dat zware misdrijven worden voorbereid of gepleegd. Het Hof preciseert: "Het kan daarbij met 

name gaan om plekken waar veel zware criminaliteit plaatsvindt, om plaatsen waar er een verhoogd 

risico is op zware misdrijven, zoals plekken of faciliteiten die regelmatig door een zeer groot aantal 

personen worden bezocht, of om strategische plekken, zoals vliegvelden, stations of tolzones"39. 

 

37. In alle gevallen mogen de maatregelen die voorzien in een gerichte gegevensbewaring voor 

de bestrijding van zware criminaliteit niet langer gelden dan strikt noodzakelijk is in het licht van 

het ermee beoogde doel en van de omstandigheden waardoor zij worden gerechtvaardigd, met dien 

verstande dat zij eventueel kunnen worden verlengd mocht de noodzaak van een dergelijke bewaring 

blijven bestaan. 

 

➢ Maatregelen die voorzien in een preventieve en algemene bewaring van de IP-

adressen ten behoeve van de bestrijding van zware criminaliteit en de 

bescherming van de openbare veiligheid 

 

38. Het HvJ-EU merkt op dat dat IP-adressen weliswaar behoren tot de verkeersgegevens, maar los van 

een bepaalde communicatie worden gegenereerd en primair dienen om via de aanbieders van 

elektronischecommunicatiediensten de natuurlijke persoon te identificeren die eigenaar is van een 

eindapparaat waarvandaan via het internet wordt gecommuniceerd40. Voor zover bij e-mailverkeer en 

internettelefonie uitsluitend de IP-adressen van de bron van de communicatie en niet die van de 

ontvanger ervan worden bewaard, geven die adressen als zodanig geen enkele informatie prijs over 

de derden die in contact zijn geweest met de persoon die aan de basis ligt van de communicatie. Deze 

categorie gegevens is dan ook van mindere gevoelige aard dan de andere verkeersgegevens41. De IP-

adressen die aan de bron van een verbinding zijn toegewezen, zijn volgens het HvJEU dus minder 

gevoelig dan andere verkeersgegevens, maar het HvJEU wijst erop dat dergelijke IP-adressen, -  in 

combinatie met de IP-adressen van de ontvanger van de communicatie - niettemin kunnen worden 

gebruikt om de volledige zoekgeschiedenis en daardoor zijn online activiteiten te traceren en aan de 

 
38 HvJ-EU, arrest van 8 april 2014, § 59; HvJ-EU, arrest van 21 december 2016, § 106; HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 
144.  
39 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 150.  

40 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 152. 

41 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 152. 
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hand van die gegevens een gedetailleerd beeld van de betrokkene op te stellen42. De bewaring en 

analyse van deze gegevens vormen dan ook ernstige inmengingen in de grondrechten van 

de internetgebruiker43. 

 

39. Evenwel meent het dat het opleggen van een algemene en ongedifferentieerde bewaring van 

de IP-adressen die zijn toegewezen aan de bron van de verbinding44 toelaatbaar is voor zover 

die mogelijkheid afhankelijk wordt gesteld van de strikte naleving van de materiële en 

procedurele voorwaarden die het gebruik van deze gegevens dienen te regelen45. Wat de 

ernst van de inmenging veroorzaakt door de algemene en ongedifferentieerde bewaring van de IP-

adressen betreft, meent het Hof dat enkel de bestrijding van zware criminaliteit en het 

voorkomen van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid, alsmede de bescherming 

van de nationale veiligheid, die inmenging rechtvaardigen46. Het Hof voegt eraan toe dat de 

bewaartermijn niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk is gelet op het nagestreefde doel47. 

Tot slot moet een dergelijke maatregel voorzien in strikte voorwaarden en waarborgen met 

betrekking tot het gebruik van die gegevens, met name in de vorm van het in kaart brengen van de 

online communicatie en de online activiteiten van de betrokken personen.48. 

 

➢ Maatregelen die voorzien in een algemene en ongedifferentieerde bewaring van 

de gegevens betreffende de burgerlijke identiteit  

 

40. Het HvJ-EU benadrukt dat met gegevens betreffende de burgerlijke identiteit van de gebruikers 

van elektronische communicatiemiddelen alleen noch de datum, het tijdstip, de duur en de ontvangers 

van de communicatie kunnen worden achterhaald, noch de plaats waar die communicatie heeft 

plaatsgevonden of het aantal keer dat in een specifieke periode met bepaalde personen is 

gecommuniceerd49. De inmenging die de bewaring van die gegevens met zich brengt, kan 

derhalve niet als “ernstig” worden aangemerkt50. Het Hof verzet zich dus niet tegen een 

wettelijke maatregel die de bewaring oplegt van de gegevens inzake de burgerlijke identiteit 

van alle gebruikers van elektronische communicatiemiddelen gedurende een niet nader bepaalde 

periode, ten behoeve van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van 

strafbare feiten en het waarborgen van de openbare veiligheid, zonder dat het daarbij hoeft 

 
42 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 152-153.  
43 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 153.  
44 Het Hof merkt inderdaad op dat in het geval van een online gepleegd strafbaar feit het IP-adres het enige onderzoeksmiddel 
kan zijn met behulp waarvan de persoon kan worden geïdentificeerd aan wie dat adres was toegewezen op het moment waarop 
dat feit werd gepleegd. Bovendien lijkt de bewaring van IP-adressen door aanbieders van elektronische communicatiediensten 
na afloop van de periode waarvoor deze adressen werden toegewezen, in beginsel niet noodzakelijk te zijn met het oog op de 
facturering van die diensten, met als gevolg dat het opsporen van online gepleegde strafbare feiten onmogelijk kan blijken 
zonder gebruik te maken van een wettelijke maatregel die de bewaring van deze gegevens oplegt. 
45 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 155.  
46 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 156. 
47 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 156. 
48 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 156.  
49 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 157; HvJ-EU, arrest van 2 maart 2021, § 34. 
50 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 157. 
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te gaan om ernstige strafbare feiten of om ernstige bedreigingen of verstoringen van de openbare 

veiligheid51. 

 

➢ Maatregelen die voorzien in de ‘spoedbewaring’ van verkeers- en locatiegegevens 

ten behoeve van de bestrijding van zware criminaliteit 

 

41. De verkeers- en locatiegegevens die door aanbieders van elektronische communicatiediensten worden 

verwerkt en opgeslagen op grond van de artikelen 5, 6, of 15 van de ePrivacyrichtlijn moeten in 

beginsel worden gewist of geanonimiseerd na het verstrijken van de wettelijke termijnen die zijn 

vastgesteld door de nationale bepalingen tot omzetting van de ePrivacyrichtlijn52. Het HvJ-EU erkent 

echter dat het noodzakelijk kan zijn om die gegevens ook na het verstrijken van die 

termijnen te doen bewaren "teneinde ernstige strafbare feiten of verstoringen van de nationale 

veiligheid op te helderen, en dit niet alleen wanneer die feiten of verstoringen reeds konden worden 

vastgesteld, maar ook wanneer er na een objectief onderzoek van alle relevante omstandigheden een 

redelijk vermoeden bestaat dat dergelijke feiten zijn gepleegd of dat de nationale veiligheid wordt 

bedreigd"53. 

 

42. Het Hof Van Luxemburg laat toe dat de lidstaten in hun wetgeving voorzien in de mogelijkheid 

om aanbieders van elektronische communicatiediensten een bevel op te leggen tot 

'spoedbewaring' van de in hun handen zijnde verkeers- en locatiegegevens gedurende een bepaalde 

periode, krachtens de wettelijke bepalingen tot omzetting van de artikelen 5, 6, 9 en 15 van de 

ePrivacyrichtlijn.54. Een 'spoedbewaring' kan worden opgelegd voor gegevens waarvan de 

oorspronkelijke bewaring een ander doel diende dan de bestrijding van zware criminaliteit of de 

bescherming van de nationale veiligheid. 

 

43. De beslissing om te doen overgaan tot een spoedbewaring van gegevens is echter enkel toegelaten 

onder de volgende voorwaarden55: 

- De beslissing moet worden onderworpen aan effectieve rechterlijke toetsing; 

 

- De beslissing mag enkel worden genomen voor de bestrijding van zware 

criminaliteit en, a fortiori, de bescherming van de nationale veiligheid; 

 

 
51 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 158. 
52 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 160. 
53 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 161.  
54 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 163. 
55 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 164.  
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- De bewaarplicht mag uitsluitend gelden voor verkeers- en locatiegegevens die 

kunnen helpen bij het ophelderen van het betrokken ernstige strafbare feit 

of de betrokken verstoring van de nationale veiligheid56; 

 

- De bewaringstermijn van deze gegevens moet worden beperkt tot wat strikt 

noodzakelijk is, maar kan worden verlengd als de omstandigheden en het door de 

maatregel beoogde doel dit rechtvaardigen. 

 

➢ Eisen aangaande de technische en organisatorische maatregelen betreffende de 

bewaring van de gegevens door de aanbieders van elektronische 

communicatiediensten  

 

44. Het HvJ-EU benadrukt dat in overeenstemming met artikel 4 §§ 1 en 1bis van de ePrivacyrichtlijn de 

aanbieders passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om de 

bewaarde gegevens doeltreffend te beschermen tegen het risico van misbruik en tegen 

elke onrechtmatige toegang tot deze gegevens57. Het Hof benadrukt in het bijzonder dat de 

nationale regeling moet bepalen dat de gegevens op het grondgebied van de Unie worden 

bewaard en na afloop van de bewaarperiode onherstelbaar worden vernietigd58. Bovendien 

moeten de lidstaten waarborgen dat een onafhankelijke autoriteit toeziet op de 

inachtneming van het hoge niveau van bescherming dat wordt gewaarborgd door het 

Unierecht betreffende de bescherming van natuurlijke personen ter zake van de verwerking van hun 

persoonsgegevens.  

 

➢ Aangaande de toegang tot de door de aanbieders van elektronische 

communicatiediensten bewaarde gegevens 

 

45. Om te voldoen aan de eis van voorzienbaarheid moet de mededeling van de door de aanbieders van 

elektronische communicatiediensten bewaarde gegevens aan de nationale autoriteiten worden 

onderworpen aan duidelijke en nauwkeurige regels die aangeven in welke omstandigheden 

en onder welke voorwaarden die mededeling heeft plaatsgevonden. Om te waarborgen dat de 

 
56 Het HvJ-EU erkent dat de spoedbewaring van gegevens betrekking kan hebben op gegevens van personen op wie een 
concrete verdenking rust dat zij een strafbaar feit hebben gepleegd of de nationale veiligheid in gevaar hebben gebracht, maar 
ook op "gegevens […] die betrekking hebben op andere personen dan die welke ervan worden verdacht een ernstig misdrijf of 
handelingen die een gevaar vormen voor de nationale veiligheid te hebben voorbereid of gepleegd, op voorwaarde dat op basis 
van objectieve en niet-discriminatoire factoren kan worden geoordeeld dat die gegevens kunnen helpen bij het ophelderen van 
een dergelijk misdrijf of een dergelijke verstoring van de nationale veiligheid. In dit verband kan bijvoorbeeld worden gedacht 
aan de gegevens van het slachtoffer van het misdrijf of van personen uit de sociale of professionele omgeving van de 
betrokkene, of aan de gegevens betreffende bepaalde geografische gebieden, zoals de plaatsen waar het misdrijf of de 
handeling die een gevaar heeft gevormd voor de nationale veiligheid, is voorbereid of gepleegd. " (HvJ-EU, arrest van 6 oktober 
2020, § 165).  
57 HvJ-EU, arrest van 21 december 2016, § 122.  
58 HvJ-EU, arrest van 21 december 2016, § 122.  
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toegang tot de bewaarde gegevens niet verder gaat dan strikt noodzakelijk is, moet de nationale 

regeling de materiële en procedurele voorwaarden bepalen59: 

 

- De nationale regeling moet bepalen voor welk doel de autoriteiten toegang 

kan worden verleend tot de door de aanbieders van elektronische 

communicatiediensten bewaarde gegevens. Volgens het Hof kan een 

dergelijke toegang in beginsel enkel worden gerechtvaardigd door de 

doelstelling van algemeen belang met het oog waarop de verplichting tot 

bewaring van die gegevens aan die aanbieders is opgelegd60. In geen geval 

mag toegang tot dergelijke gegevens worden verleend met het oog op de vervolging 

en bestraffing van een gewoon strafbaar feit, wanneer de bewaring van die gegevens 

haar rechtvaardiging vindt in de doelstelling van bestrijding van zware criminaliteit of, 

a fortiori, de doelstelling van bescherming van de nationale veiligheid. 

Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel kan daarentegen de toegang tot 

gegevens die zijn bewaard met het oog op de bestrijding van zware 

criminaliteit worden gerechtvaardigd door de doelstelling van bescherming 

van de nationale veiligheid, mits de materiële en procedurele voorwaarden voor 

een dergelijke toegang in acht worden genomen. Bovendien laat het Hof de lidstaten 

toe om in hun wetgeving te bepalen dat gegevens die zijn bewaard in 

overeenstemming met de artikelen 5, 6, 9 of 15 van de ePrivacyrichtlijn aan 

de autoriteiten mogen worden meegedeeld, met inachtneming van de materiële en 

procedurele voorwaarden, met het oog op de bestrijding van zware 

criminaliteit of de bescherming van de nationale veiligheid61.  

 

De regeling betreffende de toegang tot de gegevens moet dus bepalen met welk doel 

de autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de gegevens, maar ze mag zich er niet toe 

beperken te eisen dat de toegang wordt verleend voor een van de in artikel 15, &1 

van de ePrivacyrichtlijn genoemde doelstellingen, zelfs indien dit de bestrijding van 

zware criminaliteit zou zijn62. De regeling moet ook voorzien in de materiële en 

procedurele voorwaarden voor dit gebruik63.  

 

- De betrokken nationale regeling moet aan de hand van objectieve criteria 

bepalen in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden toegang 

tot de gegevens moet worden verleend64. In dit verband kan in beginsel voor 

 
59 HvJ-EU, arrest van 21 december 2016, §§ 118-121.  
60 HvJ-EU, arrest van 2 maart 2021, § 31.  
61 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 164-165.  
62 HvJ-EU, arrest van 21 december 2018, § 118.  
63 HvJ-EU, arrest van 2 maart 2021, § 49.  
64 HvJ-EU, arrest van 2 maart 2021, § 50.  
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het doel van bestrijding van de criminaliteit slechts toegang worden verleend tot de 

gegevens van personen die ervan worden verdacht een ernstig misdrijf te plannen, te 

plegen of te hebben gepleegd of op de een of andere wijze betrokken te zijn bij een 

dergelijk misdrijf. In bijzondere situaties, zoals die waarin vitale belangen van 

nationale veiligheid, landsverdediging of openbare veiligheid door terroristische 

activiteiten worden bedreigd, zou echter ook toegang tot de gegevens van andere 

personen kunnen worden verleend wanneer op grond van objectieve elementen kan 

worden geoordeeld dat deze gegevens in het concrete geval een daadwerkelijke 

bijdrage tot de bestrijding van dergelijke activiteiten zouden kunnen leveren. 

 

- De toegang van de bevoegde nationale autoriteiten tot de bewaarde gegevens 

moet, in beginsel, behalve in gevallen van naar behoren gerechtvaardigde 

spoedeisendheid, worden onderworpen aan een voorafgaand toezicht door 

een rechterlijke instantie of door een onafhankelijke bestuurlijke entiteit. 

Deze rechterlijke instantie of deze entiteit moet haar beslissing geven op een met 

redenen omkleed verzoek van deze autoriteiten65. Bovendien benadrukte het 

Hof dat de autoriteit belast met het voorafgaand toezicht, ongeacht of het gaat 

om een rechterlijke instantie of een onafhankelijke bestuurlijke entiteit, ten opzichte 

van de autoriteit die toegang wil krijgen tot de gegevens de hoedanigheid van 

derde moet hebben zodat ze bij de uitoefening van haar taken objectief en onpartijdig 

kan handelen, vrij van elke invloed van buitenaf66.  

 

- De autoriteiten die toegang hebben gekregen tot de gegevens moeten de 

betrokken personen daarvan op de hoogte brengen als dat de door deze 

autoriteiten gevoerde onderzoeken niet in gevaar kan brengen. Dit is immers 

noodzakelijk om de betrokken personen in staat te stellen om, in geval van schending 

van hun rechten, met name gebruik te maken van het recht van beroep waarin artikel 

15,§ van de ePrivacyrichtlijn, gelezen in samenhang met de AVG, voorziet67. 

 

  

 
65 HvJ-EU, arrest van 21 december 2018, § 120; HvJ-EU, arrest van 2 maart 2021, § 51. 
66 HvJ-EU, arrest van 2 maart 2021, § 52.  
67 HvJ-EU, arrest van vrijdag 21 december 2018, § 121. 
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D. ONDERZOEK VAN DE CONFORMITEIT VAN HET VOORONTWERP VAN WET EN VAN HET 

ONTWERPBESLUIT MET DE EISEN VAN HET EUROPEES RECHT EN VAN DE 

GRONDBEGINSELEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING 

 

46. De Autoriteit zal nagaan of de verschillende bepalingen van het voorontwerp van wet die de bewaring 

van verkeers- en/of locatiegegevens toelaten of opleggen met het oog op de eventuele mededeling 

ervan aan de autoriteiten in overeenstemming zijn met de grondbeginselen inzake 

gegevensbescherming. 

 

47. De Autoriteit acht het noodzakelijk om, voorafgaand aan dit onderzoek, eraan te herinneren dat, zoals 

het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 21 april 2021 heeft gedaan, de jurisprudentie van het HJEU 

"een verandering van perspectief oplegt ten aanzien van de door de wetgever gemaakte keuze": de 

verplichting om verkeers- en locatiegegevens te bewaren moet de uitzondering zijn, niet 

de regel. Er moet echter worden opgemerkt dat het voorontwerp van wet - dat bedoeld is als 

reactie op de vernietiging van de wet van 2016 - deze perspectiefwijziging niet volledig 

doorvoert, aangezien, zoals de Autoriteit hieronder zal toelichten, het wetsontwerp voornemens is 

nieuwe maatregelen voor de bewaring van verkeers- en locatiegegevens op te leggen (om fraude en 

kwaadwillig gebruik van het netwerk te bestrijden en de veiligheid van het netwerk te waarborgen) 

die ertoe kunnen leiden dat de facto opnieuw veralgemeende en ongedifferentieerde verplichtingen 

inzake gegevensbewaring worden ingevoerd. De Autoriteit dringt erop aan dat de wetgever het 

wetsontwerp aanpast om ervoor te zorgen dat de aan te nemen wet voldoet aan alle door 

het HJEU en het Grondwettelijk Hof opgelegde vereisten. Dit is een essentiële voorwaarde om 

het vertrouwen van de burgers te behouden. 

 

48. De Autoriteit is zich ervan bewust dat het bewaren van verkeers- en locatiegegevens noodzakelijk kan 

zijn om het recht op veiligheid en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte te waarborgen, 

die, net als het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens, grondrechten zijn die zijn 

verankerd in de Belgische grondwet, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Het HvJEU erkent in zijn arrest van 

6 oktober 2020 dat deze verschillende grondrechten met elkaar moeten worden verzoend68. In die 

context herinnert zij eraan dat “een doelstelling van algemeen belang niet kan worden nagestreefd 

zonder rekening te houden met het feit dat deze doelstelling moet worden verzoend met de door de 

maatregel aangetaste grondrechten, zulks via een evenwichtige afweging tussen de doelstelling en de 

op het spel staande belangen en rechten”69. Bij de analyse van de evenredigheid van de verschillende 

maatregelen tot bewaring van verkeers- en locatiegegevens heeft het HvJEU dus steeds getracht deze 

verzoening tussen de verschillende in het geding zijnde grondrechten tot stand te brengen. De 

 
68 HvJEU, arrest van 6 oktober 2020, § 127. 

69 HvJEU, arrest van 6 oktober 2020, § 130. 
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Autoriteit verzoekt de wetgever de tijd te nemen om na te denken over en grondig te 

analyseren hoe, overeenkomstig de Europese jurisprudentie, het grondrecht op veiligheid 

en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte, enerzijds, en het grondrecht op 

eerbiediging van het privé-leven en op bescherming van persoonsgegevens, anderzijds, 

met elkaar kunnen worden verzoend. 

 

1) Voorafgaande opmerking over de interactie tussen het voorontwerp van wet 

en het Europees wetboek voor elektronische communicatie 

 

49. Het voorontwerp van wet en het ontwerpbesluit brengen een aantal wijzigingen aan in de artikelen 

122 en volgende van de telecomwet teneinde de terminologie die ze gebruiken af te stemmen op de 

terminologie van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (hierna het "EWEC"). Het 

voorontwerp van wet en het ontwerpbesluit gebruiken immers, zonder ze te definiëren, verschillende 

begrippen die nog niet zijn gedefinieerd (in het bijzonder de begrippen "interpersoonlijke 

communicatiedienst" of "nomadische dienst") omdat de telecomwet deze begrippen zal definiëren 

nadat ze wordt gewijzigd door de wet die het EWEC omzet in intern recht. De afgevaardigde van de 

minister heeft bevestigd dat aan die tekst de laatste hand wordt gelegd en dat hij vóór het parlementair 

verlof zal worden ingediend bij het Parlement. De Autoriteit neemt daar nota van en benadrukt dat als 

de tekst, die een aantal nieuwe begrippen definieert, niet wordt goedgekeurd vóór de 

goedkeuring van het voorontwerp van wet en het ontwerpbesluit, in het voorontwerp van 

wet de definities moeten worden toegevoegd die erin worden gebruikt.  

 

50. Bovendien benadrukt de Autoriteit dat de omzetting van het EWEC tot gevolg zal hebben dat 

met name de begrippen "operatoren" en "elektronische communicatiediensten" opnieuw 

moeten worden gedefinieerd. Het begrip "elektronische communicatiedienst" zal worden 

omschreven als “een gewoonlijk tegen vergoeding via elektronische communicatiediensten 

aangeboden dienst die, met uitzondering van diensten waarbij met behulp van elektronische 

communicatienetwerken en -diensten overgebrachte inhoud wordt geleverd of redactioneel wordt 

gecontroleerd, de volgende soorten diensten omvat a) een internettoegangsdienst; b) een 

interpersoonlijke communicatiedienst; en c) diensten die geheel of hoofdzakelijk bestaan in het 

overbrengen van signalen zoals transmissiediensten die voor het verlenen van intermachinale diensten 

en voor omroep worden gebruikt". Het begrip "elektronische communicatiedienst" wordt dus veel 

ruimer dan nu het geval is aangezien het in het bijzonder de "interpersoonlijke communicatiediensten" 

zal omvatten die als volgt worden omschreven: "een gewoonlijk tegen vergoeding aangeboden dienst 

die directe persoonlijke en interactieve uitwisseling van informatie via elektronische 

communicatienetwerken tussen een eindig aantal personen mogelijk maakt, waarbij de personen die 

de communicatie starten of eraan deelnemen, bepalen welke de ontvangers zijn, en die geen diensten 

omvat die persoonlijke en interactieve communicatie mogelijk maken als een louter bijkomstig kenmerk 



Advies 108/2021 - 28/86 

dat onlosmakelijk verbonden is met een andere dienst". Het begrip "operator" zal na omzetting van 

het EWEC in de telecomwet worden omschreven als “een persoon of een onderneming die een 

openbaar elektronisch communicatienetwerk of een elektronische communicatiedienst aanbiedt aan 

het publiek”.  

 

51. Deze definitiewijzigingen zullen tot gevolg hebben dat ondernemingen die 'over the top' elektronische 

communicatiediensten aanbieden, zoals WhatsApp, Skype, Signal, of Telegram, zullen worden 

beschouwd als operatoren die zijn onderworpen aan de verplichtingen om verkeers- en 

locatiegegevens te bewaren die door de telecomwet zullen worden opgelegd na wijziging door het 

voorontwerp. De Autoriteit benadrukt dat deze nieuwe definities van de begrippen 

"elektronische communicatiedienst" en "operator" het toepassingsgebied zullen 

verruimen van de bepalingen die de bewaring van die gegevens toelaten of opleggen.  

 

2) Bewaring van de gegevens voor de facturering en het doen van 

interconnectiebetalingen (nieuw artikel 122 § 2 van de telecomwet) 

 

52. Het nieuwe artikel 122 § 2 van de telecomwet, dat artikel 6 § 2 van de ePrivacyrichtlijn omzet, laat 

de operatoren toe om de verkeersgegevens te bewaren en te verwerken die nodig zijn 

voor de facturering van de abonnees of voor het doen van interconnectiebetalingen. 

Voorafgaand aan de verwerking stelt de operator de abonnee of, in voorkomend geval, de 

eindgebruiker waarop de gegevens betrekking hebben in kennis van de soorten verkeersgegevens die 

worden verwerkt, de precieze doeleinden van de verwerking en de duur van de verwerking. De 

verwerking van de gegevens is slechts toegestaan tot het einde van de periode van de betwisting van 

de factuur of tot het einde van de periode waarin de betaling gerechtelijk kan worden afgedwongen.  

 

53. De gegevensverwerkingen die zijn toegelaten door het nieuwe artikel 122§2 van de telecomwet 

hebben een rechtsgrond in de zin van artikel 6.1 van de AVG: de uitvoering van een 

overeenkomst waarbij de betrokkene partij is voor de verwerkingen nodig voor de facturering van de 

abonnees (artikel 6.1.b) van de AVG) en de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de 

verwerkingsverantwoordelijke of van een derde voor de verwerkingen nodig voor het doen van 

interconnectiebetalingen (artikel 6.1.f) van de AVG).  

 

54. De nagestreefde doeleinden – facturering van de abonnees of het doen van 

interconnectiebetalingen – zijn, conform de eis van artikel 5.1.b) van de AVG, "welbepaald, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd". 

 

55. De nieuwe versie van artikel 122 § 2 van de telecomwet vermeldt niet langer – in tegenstelling tot de 

eerdere versie van artikel 122 § 2 van de telecomwet – de precieze gegevens die op grond van deze 
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bepaling mogen worden verwerkt. Deze schrapping vermindert weliswaar de voorzienbaarheid van de 

norm die de gegevensverwerking toelaat, maar de Autoriteit acht ze niettemin toelaatbaar. De bepaling 

geeft immers aan dat enkel de verkeersgegevens die nodig zijn voor de facturering van de abonnees 

of het doen van interconnectiebetalingen mogen worden verwerkt. Deze precisering omschrijft op vrij 

voorzienbare wijze de gegevens die mogen worden verwerkt70. De Autoriteit heeft immers begrepen 

dat de verkeersgegevens die voor deze doeleinden nodig zijn kunnen variëren naargelang de 

omstandigheden en de operatoren moeten in dit verband een zekere marge hebben. Bovendien blijkt 

uit artikel 122 § 2 van de telecomwet dat de betrokken personen voorafgaand aan de verwerking in 

kennis moeten worden gesteld van de gegevens die op grond van deze bepaling zullen worden 

verwerkt. Zo gezien oordeelt de Autoriteit dat artikel 122 § 2 van de telecomwet voldoende duidelijk 

maakt welke categorieën van gegevens mogen worden verwerkt.  

 

56. Artikel 122 § 2 van de telecomwet, dat de criteria geeft op basis waarvan de maximale 

bewaarduur wordt bepaald71, voldoet aan de eis van artikel 5.1.e) van de AVG.  

 

3) Bewaring van de gegevens voor de marketing van de eigen elektronische 

communicatiediensten en het opstellen van het gebruikspatroon of voor 

diensten met verkeers- of locatiegegevens (nieuw artikel 122 § 3 van de 

telecomwet) 

 

57. Artikel 122 § 3 van de telecomwet, dat artikel 6.3 van de ePrivacyrichtlijn omzet, laat de 

operatoren toe om de verkeersgegevens te verwerken en te bewaren (inclusief de locatiegegevens 

verbonden aan een communicatie) die nodig zijn om (i) de marketing te verzorgen van de eigen 

elektronische communicatiediensten en (ii) het gebruikspatroon op te stellen van de abonnee of de 

eindgebruiker, op voorwaarde dat de abonnee of, in voorkomend geval, de eindgebruiker daarvoor 

zijn toestemming heeft gegeven. 

 

58. De wijzigingen die het voorontwerp van wet aanbrengt, hebben betrekking op de definitie 

van "toestemming". In de definitie van dat begrip wordt voortaan verwezen naar artikel 4 van de 

AVG (nieuw artikel 122 § 3, 2°, tweede lid van de telecomwet). Volgens het voorontwerp moeten de 

abonnees of eindgebruikers de mogelijkheid krijgen om de gegeven toestemming makkelijk en te allen 

tijde in te trekken (nieuw artikel 122 § 3, 3°). De Autoriteit neemt nota van deze wijzigingen 

die het gevolg zijn van de inwerkingtreding van de AVG.  

 

 
70 De Autoriteit benadrukt dat de operatoren, die de verwerkingsverantwoordelijken zijn, het beginsel van 'minimale 
gegevensverwerking' moeten eerbiedigen (artikel 5.1.c) van de AVG). Als een abonnee een abonnement heeft met onbeperkte 
oproepen lijkt het - op het eerste gezicht - niet nodig om de verkeersgegevens te bewaren voor het tellen van het aantal of de 
duur van de gemaakte uitgaande oproepen.  
71 De Autoriteit stelt bovendien vast dat de door de Belgische wetgever weerhouden criteria rechtstreeks zijn ontleend aan de 
ePrivacyrichtlijn.  
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59. Daarnaast vervangt het voorontwerp de verwijzing naar de wet van 8 december 1992 tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens 

door een verwijzing naar de AVG en naar de WVG. De Autoriteit neemt daar nota van.  

 

4) Bewaring van de gegevens voor het opsporen en analyseren van een vermoed 

geval van fraude of kwaadwillig gebruik van een elektronisch 

communicatienetwerk, inclusief de herkomst ervan (nieuw artikel 122 § 4 van 

de telecomwet) 

 

60. Het nieuwe artikel 122 § 4 van de telecomwet legt de operatoren de verplichting op om de 

locatiegegevens en andere verkeersgegevens die daartoe nodig zijn te bewaren om een 

vermoed geval van fraude of van kwaadwillig gebruik van het elektronische 

communicatienetwerk op te sporen en te analyseren.  

 

61. Het begrip “fraude” wordt door het nieuwe artikel 122 § 4, eerste lid van de telecomwet als volgt 

gedefinieerd: "een oneerlijke daad gepleegd met de bedoeling om te misleiden, indruisend tegen de 

wet, de reglementen of het contract en om zichzelf of iemand anders een ongeoorloofd voordeel te 

doen, via het gebruik van een elektronische-communicatiedienst".  

 

62. Het begrip "kwaadwillig gebruik van het netwerk" wordt door het nieuwe artikel 122 § 4, tweede lid 

van de telecomwet als volgt gedefinieerd: "een gebruik van het netwerk teneinde zijn contactpersoon 

te ontrieven of schade te berokkenen". 

 

63. De memorie van toelichting geeft concrete voorbeelden van fraude of kwaadwillig gebruik van het 

netwerk. Er is bijvoorbeeld sprake van fraude als de eindgebruiker de algemene voorwaarden die hem 

aan de operator bindt niet naleeft, als een derde gebruik maakt van een elektronische 

communicatiedienst op naam van de abonnee buiten zijn medeweten, bij pesterijen via sms 

('smishing'), bij pesterijen via het internet ('phishing') of wanneer een binnenkomende oproep de 

eindgebruiker misleidt over de oorsprong van deze oproep en hem daarbij nadeel berokkent 

(' spoofing)72. Kwaadwillig gebruik van het netwerk dekt bijvoorbeeld pesterijen via de telefoon73. 

 

64. Het nieuwe artikel 122 § 4 van de telecomwet creëert een nieuwe juridische verplichting voor de 

operatoren om de locatiegegevens en andere verkeersgegevens te bewaren en in voorkomend geval 

te verwerken als dat nodig is om een vermoed geval van fraude of van kwaadwillig gebruik van het 

elektronische communicatienetwerk op te sporen en te analyseren. De gegevensverwerkingen die 

de operatoren verrichten op grond van deze bepaling zijn dus "noodzakelijk om te voldoen 

 
72 Memorie van toelichting, p. 16.  
73 Memorie van toelichting, p. 16. 
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aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust" (artikel 

6.1.c) van de AVG). 

 

65. Opdat die gegevensverwerkingen wettig zouden zijn, moet, zoals wordt benadrukt door de Werkgroep 

"Artikel 29", de wet voldoen aan "alle vereiste voorwaarden om de verplichting geldig en bindend te 

maken en in overeenstemming zijn met het toepasbaar recht inzake gegevensbescherming, met name 

met de noodzaak-, evenredigheids- en doelbindingsbeginselen"74. Met andere woorden, "de 

verwerkingsverantwoordelijke mag niet kiezen of hij zich al dan niet aan de verplichting 

zal houden"75. De wettelijke verplichting moet duidelijk en nauwkeurig zijn zodat de 

verwerkingsverantwoordelijke geen beoordelingsmarge heeft over de manier waarop de 

persoonsgegevens nodig voor de naleving van zijn wettelijke verplichting worden verwerkt76.  

 

66. Het nieuwe artikel 122 § 4 van de telecomwet bepaalt de doeleinden van de nieuwe 

gegevensverwerkingen die het oplegt: het opsporen en analyseren van een vermoed geval van 

fraude of kwaadwillig gebruik van een elektronisch communicatienetwerk, inclusief de herkomst ervan. 

De Autoriteit stelt vast dat deze doeleinden voldoen aan de eis van artikel 5.1.b) van de AVG: 

"welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd". Bovendien erkent de Autoriteit 

dat deze doeleinden kunnen beantwoorden aan een van de doelstellingen die zijn aangegeven 

in artikel 15 § 1 van de ePrivacyrichtlijn, in het bijzonder het voorkomen, onderzoeken, opsporen 

of vervolgen van strafbare feiten en/of bescherming van de betrokken persoon of van de rechten en 

vrijheden van anderen77. Het volstaat evenwel niet dat de doelstellingen van het nieuwe artikel 

122 § 4 van de telecomwet gerechtvaardigd zijn opdat de opgelegde bewaarplicht 

toelaatbaar zou zijn. Bovendien moet deze verplichting "strikt"78 noodzakelijk zijn voor en 

evenredig met deze doelstellingen.  

 

67. De Autoriteit stelt in dat verband vast dat het nieuwe artikel 122 § 4 van de telecomwet de operatoren 

de verplichting oplegt om systematisch locatie- en andere verkeersgegevens te bewaren van 

 
74 Werkgroep "Artikel 29", Advies 06/2014 over het begrip "gerechtvaardigd belang van de voor de gegevensverwerking 
verantwoordelijke” in de zin van artikel 7 van de Richtlijn 95/46/EG, p. 21. 
75 Werkgroep "Artikel 29", Advies 06/2014 over het begrip "gerechtvaardigd belang van de voor de gegevensverwerking 
verantwoordelijke' in de zin van artikel 7 van de Richtlijn 95/46/EG, p. 21. 
76 Werkgroep "Artikel 29", Advies 06/2014 over het begrip "gerechtvaardigd belang van de voor de gegevensverwerking 
verantwoordelijke” in de zin van artikel 7 van de Richtlijn 95/46/EG, p. 22. 
77 Artikel 15 § 1 van de ePrivacyrichtlijn somt verschillende doelstellingen van algemeen belang op die een beperking van de 
rechten en plichten rechtvaardigen die zijn bedoeld in de artikelen 5, 6 en 9 van deze Richtlijn. Aan het einde van deze 
opsomming verwijst ze naar artikel 13 § 1 van de Richtlijn 95/46, dat de toegelaten doelstellingen bepaalt van een wettelijke 
maatregel die de reikwijdte van de in Richtlijn 95/46 vastgestelde rechten en plichten wil beperken. Die Richtlijn werd 
ingetrokken door artikel 94 van de AVG dat bovendien als volgt stelt: "Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als 
verwijzingen naar deze verordening". Bijgevolg moet de verwijzing naar artikel 13 van Richtlijn 95/46 worden gelezen als een 
verwijzing naar artikel 23 van de AVG. Volgens artikel 23 van de AVG mag een wetgevende maatregel de reikwijdte van de 
rechten en plichten die in de AVG zijn voorzien beperken op voorwaarde dat "die beperking de wezenlijke inhoud van de 
grondrechten en fundamentele vrijheden onverlet laat en in een democratische samenleving een noodzakelijke en evenredige 
maatregel is ter waarborging van […] de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen".  
78 Zie considerans 11 van de ePrivacyrichtlijn. 
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alle gebruikers van de elektronische communicatiemiddelen79. Deze bepaling vormt een 

bijzonder ernstige inmenging in de privacyrechten en in het recht op bescherming van de 

persoonsgegevens. Volgens het evenredigheidsbeginsel moet de doelstelling van algemeen 

belang die door de maatregel tot verplichte bewaring wordt nagestreefd evenredig zijn 

met de ernst van de inmenging die zij veroorzaakt. Het HvJ-EU echter oordeelt als volgt: "Een 

nationale regeling die voorziet in de algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en 

locatiegegevens ten behoeve van de bestrijding van zware criminaliteit, gaat verder dan strikt 

noodzakelijk is en kan niet worden beschouwd als een regeling die in een democratische samenleving 

gerechtvaardigd is"80. De Autoriteit heeft bijgevolg twijfels over de proportionaliteit  van de 

verplichting opgelegd in artikel 122 § 4 van de telecomwet ten opzichte van de 

doelstellingen die zij nastreeft, terwijl deze doelstellingen weliswaar gerechtvaardigd 

zijn, maar op het eerste gezicht niet dezelfde graad van belangrijkheid lijken te hebben 

als de bestrijding van zware criminaliteit81. De Autoriteit benadrukt bovendien dat het 

voorontwerp van wet bepaalt dat de verschillende autoriteiten die zijn geïdentificeerd in het nieuwe 

artikel 127/1 van de telecomwet– waaronder "de autoriteiten die bevoegd zijn voor de preventie, het 

onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafrechtelijke inbreuken, van inbreuken waarvoor een 

 
79 Na een verzoek om verdere inlichtingen betwist de afgevaardigde van de minister dat artikel 122 § 4 van de telecomwet een 
algemene en ongedifferentieerde bewaring van de locatie- en andere verkeersgegevens oplegt, met de volgende argumenten 
(de voetnoten werden weggelaten): "In zijn arrest “La Quadrature du Net” heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie 
(HvJ-EU) benadrukt dat een regeling die voorziet in de algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en 
locatiegegevens, de elektronische communicatie van vrijwel de gehele bevolking bestrijkt, zonder dat enig onderscheid wordt 
gemaakt, enige beperking wordt gesteld of enige uitzondering wordt gemaakt op basis van het met de regeling beoogde doel’. 
Het wetsontwerp waarvoor het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit wordt gevraagd, maakt echter een onderscheid 
op basis van het beoogde doel omdat het voorziet in de bewaring van alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor elk van de 
doeleinden die zijn bedoeld in de paragrafen 2, 3 en 4 van artikel 122 […]". De afgevaardigde van de aanvrager oordeelt dus 
dat de bewaarplicht niet algemeen en ongedifferentieerd is aangezien ze wordt opgelegd voor een welbepaald doel en enkel 
de gegevens moeten worden bewaard die noodzakelijk zijn om dat doel te bereiken. De Autoriteit kan met dat argument niet 
akkoord gaan. De passage die de aanvrager citeert kan niet los worden gezien van haar context en in het bijzonder van de zin 
die erop volgt, namelijk: "Een dergelijke regeling betreft algemeen alle personen die gebruikmaken van elektronische 
communicatiediensten, zonder dat die personen zich – zelfs maar indirect – in een situatie bevinden die aanleiding kan zijn om 
strafvervolging in te stellen. Zij is dus zelfs van toepassing op personen voor wie er geen enkele aanwijzing bestaat dat hun 
gedrag – zelfs maar indirect of van ver – verband houdt met die doelstelling van bestrijding van zware misdrijven, en vereist 
met name niet dat er een verband is tussen de te bewaren gegevens en een bedreiging voor de openbare veiligheid." Uit de 
globale lezing van § 143 van het arrest " Quadrature du Net" kan niet worden afgeleid dat het een bewaring van de verkeers- 
en locatiegegevens van alle gebruikers van een elektronisch communicatiemiddel toelaat als die verplichting een welbepaald 
doel nastreeft en enkel betrekking heeft op de verkeersgegevens die nodig zijn om dat doel te bereiken. Als dat het standpunt 
van het Hof zou zijn geweest, zou het geen gerichte bewaring van de verkeers- en locatiegegevens voor de bestrijding van 
zware criminaliteit hebben geëist. Paragraaf 143 van het arrest van 6 oktober benadrukt dat er een verband moet bestaan - 
zelfs indirect of van ver - tussen de personen van wie de gegevens worden bewaard en het doel dat met de bewaarplicht wordt 
nagestreefd. De verplichting opgelegd in artikel 122 § 4 van de telecomwet betreft de verkeers- en locatiegegevens van alle 
gebruikers van elektronische communicatiemiddelen zonder dat wordt vereist dat er een verband bestaat, zelfs indirect of van 
ver, met de doelstelling van bestrijding van fraude of kwaadwillig gebruik van het netwerk. Uiteraard kan iedere persoon 
potentieel 'fraude' plegen of 'kwaadwillig gebruik' maken van het netwerk of er het slachtoffer van zijn, maar die mogelijkheid 
- die ook bestaat voor ernstige misdrijven waarvan de bestrijding het doel was van de regeling waarop het arrest van het HvJ-
EU betrekking had - mag volgens de rechtspraak van het HvJ-EU niet voldoende worden geacht om een systematische 
preventieve bewaring te rechtvaardigen van de verkeersgegevens van alle gebruikers van een elektronisch communicatiemiddel 
die nodig zijn voor de bestrijding van fraude en kwaadwillig gebruik van het netwerk.  
80 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 141.  
81 Na een verzoek om verdere inlichtingen lijkt de afgevaardigde van de minister zelf toe te geven dat de doelstelling van 
bestrijding van fraude en kwaadwillig gebruik van het netwerk niet dezelfde graad van ernst heeft als de bestrijding van zware 
criminaliteit. Hij schrijft immers: "Artikel 127/1 sluit ten volle aan bij deze Europese rechtspraak aangezien het 
evenredigheidsbeginsel in concreto wordt gerespecteerd: als de bewaring van de gegevens oorspronkelijk gerechtvaardigd is 
om bijvoorbeeld fraude te bestrijden of de veiligheid van de netwerken te beschermen, kunnen diezelfde gegevens a fortiori 
later worden verwerkt voor ernstiger doeleinden, namelijk in het kader van zware criminaliteit en ernstige bedreiging van de 
openbare veiligheid" (woorden onderlijnd door de Autoriteit). 
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administratieve sanctie met strafkarakter kan worden opgelegd, of inbreuken gepleegd met behulp 

van een elektronische-communicatienetwerk, zoals de inbreuken die online worden gepleegd" – 

toegang kunnen krijgen tot die gegevens82. De Autoriteit merkt op dat het voorontwerp van wet, door 

een nieuwe veralgemeende bewaarplicht voor verkeers- en locatiegegevens op te leggen met het oog 

op de bestrijding van fraude en kwaadwillig gebruik van het netwerk, en er tegelijkertijd voor te zorgen 

dat (onder meer) wetshandhavingsinstanties toegang hebben tot dergelijke gegevens, de facto leidt 

tot de herinvoering van een veralgemeende en ongedifferentieerde bewaarplicht voor dergelijke 

gegevens met het oog op de bestrijding van criminaliteit. Het HvJEU heeft echter geoordeeld dat een 

dergelijke bewaringsverplichting niet mag worden opgelegd, zelfs niet met het oog op de bestrijding 

van zware criminaliteit, waarvan hier geen sprake is. 

 

68. De Autoriteit vraagt zich ook af of een verplichting tot preventieve en systematische 

gegevensbewaring, zoals is voorzien in het nieuwe artikel 122 § 4 van de telecomwet, 

noodzakelijk is om een vermoed geval van fraude of een vermoed geval van kwaadwillig gebruik 

van het elektronische communicatienetwerk op te sporen en te analyseren. Kunnen die 

doelstellingen niet worden bereikt met maatregelen die niet zo'n zware inmenging in de 

rechten en vrijheden van de betrokken personen vormen? Zou het bijvoorbeeld niet mogelijk 

zijn om tot de bewaring van de gegevens te verplichten voor het bestrijden van fraude en kwaadwillig 

gebruik als er aanwijzingen bestaan van die fraude of kwaadwillig gebruik van het netwerk?83 De 

bewaring zou dan kunnen worden gericht op de personen die op de een of andere manier bij de fraude 

of het kwaadwillig gebruik van het netwerk kunnen betrokken zijn of die om andere redenen zouden 

kunnen bijdragen, via de bewaring van hun gegevens, tot de bestrijding van zware criminaliteit. Een 

dergelijke keuze zou voldoen aan de eis van "verandering van gezichtspunt" waarnaar wordt verwezen 

in het arrest van het Grondwettelijk Hof84: van een preventieve en algemene bewaring zou worden 

overgestapt op een reactieve en gerichte bewaring. De Autoriteit benadrukt dat de wetgever dient te 

rechtvaardigen dat de door hem gekozen maatregel om het beoogde doel te bereiken diegene is die 

de rechten en vrijheden van de betrokken personen het minst aantast.  

 

69. De Autoriteit verzoekt de wetgever bijgevolg om de maatregel die voorziet in de 

verplichting om de locatie- en andere verkeersgegevens te bewaren die nodig zijn om een 

vermoed geval van fraude of een vermoed geval van kwaadwillig gebruik van het netwerk 

op te sporen en te analyseren, strikt te beoordelen in het licht van de rechtspraak van het 

 
82 Zoals blijkt uit een gecombineerde lezing van de nieuwe artikelen 122 § 7 en 127/1 van de telecomwet 
83 Een aanwijzing van kwaadwillig gebruik van het netwerk kan bijvoorbeeld een klacht zijn van een persoon die meent het 
slachtoffer te zijn van pesterijen. Pesterijen zijn per definitie een strafbaar feit dat in de tijd is gespreid en herhaaldelijk wordt 
gepleegd; door in het geval van een dergelijke klacht bewaarplicht te 'activeren', zou de persoon die zich schuldig maakt aan 
deze pesterijen waarschijnlijk kunnen worden geïdentificeerd. Een aanwijzing van fraude waarbij de algemene voorwaarden 
van de operator worden geschonden, kan aan het licht komen bij het onderzoek van de bewaarde gegevens voor 
facturatiedoeleinden.  
84 GwH, arrest van 21 april 2021, § B.18.  
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HvJ-EU en te rechtvaardigen waarom ze daadwerkelijk noodzakelijk is en evenredig met 

de beoogde doelen.  

 

70. Behalve de fundamentele vragen die de Autoriteit zich stelt over de noodzaak en evenredigheid van 

de verplichting die wordt opgelegd door het nieuwe artikel 122 § 4 van de telecomwet formuleert de 

Autoriteit enkele meer 'punctuele' opmerkingen over de voorzienbaarheid en 

evenredigheid van bepaalde nadere regels van deze verplichting.  

 

 

71. Eerst en vooral stelt de Autoriteit vast dat deze bepaling niet nauwkeurig aangeeft welke 

gegevens moeten worden bewaard om een vermoed geval van fraude of van kwaadwillig gebruik 

van het elektronische communicatienetwerk op te sporen en te analyseren. Ze stelt enkel als volgt: de 

operatoren "bewaren de locatiegegevens en andere gegevens die daartoe nodig zijn" en "verwerken 

de noodzakelijke gegevens daartoe, met inbegrip van de gegevens bedoeld in paragraaf 2 indien nodig 

[nvdr: de verkeersgegevens nodig voor de facturering van de abonnees en het doen van 

interconnectiebetalingen]”. Artikel 122 § 4 van de telecomwet bevat een facultatieve machtiging 

voor de Koning om te bepalen welke verkeersgegevens in toepassing van deze bepaling moeten 

worden bewaard en verwerkt. De Koning mag deze gegevens bepalen, maar moet niet85.  

 

72. De Autoriteit wijst erop dat de regelgeving betreffende de gegevensverwerking moet bepalen 

welke gegevens moeten worden verwerkt. Als de verwerking een aanzienlijke inmenging 

betekent in de rechten en vrijheden van de betrokken personen, zoals hier het geval is, moet de 

wetgever minstens de categorieën van gegevens bepalen, aangezien de precieze 

gegevens die zullen worden verwerkt kunnen worden bepaald in een norm met 

verordenende waarde. In deze kan worden erkend dat het nieuwe artikel 122 § 4 van de 

telecomwet de categorieën van te bewaren gegevens voldoende bepaalt, namelijk "de 

locatiegegevens en andere verkeersgegevens die nodig zijn [om een vermoed geval van fraude of 

kwaadwillig gebruik van een elektronische communicatienetwerk op te sporen en te analyseren, 

inclusief de herkomst ervan]". De verdere bepaling van deze gegevens kan worden 

gedelegeerd aan de Koning, maar dan is vereist dat de Koning inderdaad tussenkomt. Zijn 

tussenkomst mag niet facultatief zijn. Zolang de regelgeving geen nadere bepaling van de te bewaren 

gegevens omvat, wordt niet voldaan aan de eis van voorzienbaarheid. Dat geldt des te meer 

omdat de begrippen "fraude" en "kwaadwillig gebruik van het netwerk" vrij ruim zijn gedefinieerd. Zo 

gezien is het voor de betrokken personen moeilijk om te weten welke gegevens precies zullen worden 

 
85 De memorie van toelichting rechtvaardigt het facultatieve karakter van deze machtiging als volgt: "De aanneming van dit 
koninklijk besluit is niet verplicht in het licht van de volgende uitdagingen. Ten eerste evolueert fraude aanzienlijk mettertijd. 
Bepaalde vormen van fraude kunnen verdwijnen of minder belangrijk worden terwijl nieuwe soorten van fraude kunnen 
opduiken. Vervolgens kunnen de gegevens die de operatoren bewaren om fraude tegen te gaan, verschillen afhankelijk van het 
type van de verstrekte elektronische-communicatiedienst, de omvang van de operator en de “antifraudetools” waarover hij 
beschikt of het soort van gebruikers van de dienst." 
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bewaard in toepassing van deze bepaling. Als de verwerking nodig is om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting, zoals hier het geval is, moeten – zoals al eerder aangehaald door de 

Autoriteit – alle factoren die de reikwijdte van deze verplichting duidelijk maken worden 

bepaald door de norm die deze verplichting oplegt, zoniet kan het bindende karakter van deze 

verplichting in vraag worden gesteld. Voorts, en in ieder geval, benadrukt de Autoriteit dat de bewaring 

van verkeersgegevens geen specifieke url van de door de betrokkenen bezochte webpagina's mag 

bevatten of het mogelijk maken die url's af te leiden. 

 

73. Vervolgens stelt de Autoriteit vast dat het nieuwe artikel 122 § 4 van de telecomwet de operatoren de 

volgende verplichting oplegt om "de locatiegegevens en andere verkeersgegevens gedurende de tijd 

die ervoor nodig is en minstens vier maanden" te bewaren86, met uitzondering van de 

verkeersgegevens in verband met de binnenkomende communicatie in het kader van de 

verstrekking van interpersoonlijke communicatiediensten die gedurende 12 maanden 

moeten worden bewaard. De Autoriteit begrijpt dat de mogelijkheid om locatiegegevens en andere 

verkeersgegevens langer dan de minimumtermijn van vier maanden te bewaren, bedoeld is voor de 

situatie waarin een langere bewaringstermijn nodig is om geschillen in verband met fraude of 

kwaadwillig gebruik van het netwerk te beheren. Deze verduidelijking moet aan het voorontwerp van 

wet worden toegevoegd. 

 

 

 

5) Bewaring van de gegevens die nodig zijn om de veiligheid en de correcte 

werking van de netwerken en diensten voor elektronische communicatiete 

garanderen, en in het bijzonder om een mogelijke of werkelijke aanslag op die 

veiligheid op te sporen en te analyseren,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

inclusief om de oorsprong van die aanslag te identificeren (nieuw artikel 122 § 

4/1 van de telecomwet)  

 

 
86 Na een verzoek om verdere inlichtingen heeft de afgevaardigde minister de keuze voor deze minimumduur van 4 maanden 
als volgt gerechtvaardigd: "Zoals aangegeven in de memorie van toelichting werd de minimumduur van 4 maanden weerhouden 
voor de bestrijding van fraude en kwaadwillig gebruik van het netwerk, aangezien de fraude een impact kan hebben op de 
facturering van de abonnee door de operator (of door een onderneming). Dat is bijvoorbeeld het geval als een derde een 
elektronische communicatiedienst gebruikt in naam van de abonnee, zonder dat die daarvan op de hoogte is. In dat geval is de 
fraudepleger een derde en de eindgebruiker het slachtoffer aan wie de operator communicaties factureert die hij niet heeft 
gewenst. Bij de bepaling van de minimale bewaarduur van 4 maanden werd rekening gehouden met een volledige 
facturatiecyclus (eerste maand na het gebruik van de dienst), een minimale periode van betwisting (15 dagen tot 1 maand, de 
tweede maand na het gebruik van de dienst), een periode van verwerking van de betwisting waarin uitwisselingen kunnen 
plaatsvinden tussen de abonnee en de operator (de derde maand na de betwisting van de dienst) en een mogelijke periode 
van vertraging in de verwerking (de vierde maand na het gebruik van de dienst). Het gaat bijgevolg om een raming van de 
nodige bewaarduur van de gegevens die, in de meeste gevallen, nodig zijn voor de bestrijding van fraude en kwaadwillig 
gebruik van het netwerk. Evenwel zijn die 4 maanden op zich geen maximale bewaarduur. Elke operator kan voor zichzelf een 
langere bewaarduur bepalen, rekening houdend met de bijzonderheden en de specifieke noodwendigheden. De nodige 
bewaarduur kan immers afhangen van tal van factoren die eigen zijn aan elke operator en waarin hij een zekere vrijheid moet 
kunnen behouden, bijvoorbeeld in de graad van bescherming tegen fraude die hij zijn klanten wil verstrekken (en de eventuele 
bijkomende diensten in dit verband), de methodologie die hij gebruikt en de middelen die hij toekent aan de opsporing van 
fraude en kwaadwillig gebruik van het netwerk ". 
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74. Het nieuwe artikel 122 § 4/1 van de telecomwet legt de operatoren de verplichting op om de 

verkeersgegevens te bewaren en te verwerken die nodig zijn om de veiligheid en de goede 

werking van hun netwerken en diensten voor elektronische communicatie te garanderen, 

en in het bijzonder om een mogelijke of werkelijke aanslag op die veiligheid op te sporen en te 

analyseren, inclusief om de oorsprong van die aanslag te identificeren.  

 

75. Het nieuwe artikel 122 § 4/1 van de telecomwet creëert dus een nieuwe juridische verplichting 

voor de operatoren om verkeersgegevens te bewaren en te verwerken teneinde de veiligheid 

en de goede werking van hun netwerken en diensten voor elektronische communicatie te garanderen. 

Die verwerkingen hebben een rechtsgrond in de zin van artikel 6 van de AVG, want ze zijn "noodzakelijk 

voor de uitvoering van een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust" (artikel 

6.1.c) van de AVG). Zoals al eerder gesteld door de Autoriteit, moet de norm die de wettelijke 

verplichting oplegt voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn opdat de 

verwerkingsverantwoordelijke geen beoordelingsmarge zou hebben over de manier waarop hij zijn 

verplichting moet nakomen87.  

 

76. Het nieuwe artikel 122 § 4/1 van de telecomwet bepaalt het doel van de nieuwe 

gegevensverwerkingen die het oplegt: "om de veiligheid en de correcte werking van hun 

netwerken en diensten voor elektronische communicatie te garanderen, en in het bijzonder om een 

mogelijke of werkelijke aanslag op die veiligheid op te sporen en te analyseren, inclusief om de 

oorsprong van die aanslag te identificeren". De Autoriteit stelt vast dat dit doel voldoet aan de eis 

van artikel 5.1.b) van de AVG. Bovendien erkent de Autoriteit dat dit doel is opgenomen in de lijst 

van de doelstellingen die overeenkomstig artikel 15 § 1 van de ePrivacyrichtlijn een 

beperking kunnen rechtvaardigen van de reikwijdte van de verplichting om het vertrouwelijke karakter 

van de verkeersgegevens te garanderen. In dit geval gaat het om "het voorkomen, onderzoeken, 

opsporen of vervolgen van onbevoegd gebruik van het elektronisch communicatiesysteem" 88 en/of 

de bescherming van de "openbare veiligheid"89.  

 

77. Zoals reeds gezegd volstaat het niet dat de verplichting tot gegevensbewaring een 

rechtmatig doel beoogt, ze moet ook "strikt"90 noodzakelijk zijn en strikt evenredig met 

dat doel.  

 

 
87 Werkgroep "Artikel 29", Advies 06/2014 over het begrip "gerechtvaardigd belang van de voor de gegevensverwerking 
verantwoordelijke” in de zin van artikel 7 van de Richtlijn 95/46/EG, p. 22. 
88 Het HvJ-EU oordeelt als volgt: "Verder heeft de uitzondering betreffende het onbevoegde gebruik van het elektronische 
communicatiesysteem […] kennelijk betrekking op vormen van gebruik die de goede werking of de veiligheid zelf van het 
systeem aantasten" (HvJ-EU, arrest van 29 januari 2008, zaak C-275/06, "Promiscuae") 
89 Volgens de memorie van toelichting "is netwerkveiligheid, wat onder staatsveiligheid valt, essentieel voor de maatschappij in 
haar geheel. Een incident op het netwerk van een operator kan erg schadelijke gevolgen hebben op tal van niveaus (diefstal of 
verlies van gegevens, impact op de diensten die worden aangeboden via het netwerk). Het belang van netwerkveiligheid zal 
toenemen in de toekomst met de ontwikkeling van 5G, waarvan tal van diensten en applicaties zullen afhangen. 
90 Zie considerans 11 van de ePrivacyrichtlijn. 
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78. De Autoriteit stelt in dat verband vast dat het nieuwe artikel 122 § 4/1 van de telecomwet – evenals 

het nieuwe artikel 122 § 4 van de telecomwet waarover de Autoriteit zich al heeft uitgesproken – de 

operatoren de verplichting oplegt om systematisch de verkeersgegevens te bewaren van 

alle gebruikers van de elektronische communicatiemiddelen. Die nieuwe verplichting tot 

preventieve en algemene bewaring vormt een bijzonder ernstige inmenging in de rechten en 

vrijheden van de betrokken personen. De Autoriteit herhaalt, zoals reeds eerder, dat krachtens het 

voorzienbaarheidsbeginsel een ernstige inmenging in de rechten en vrijheden van de betrokken 

personen enkel kan worden gerechtvaardigd door een doelstelling van algemeen belang die belangrijk 

genoeg is. Zoals de Autoriteit echter al heeft benadrukt, oordeelt het HvJ-EU als volgt: "Een nationale 

regeling die voorziet in de algemene en ongedifferentieerde bewaring van verkeers- en 

locatiegegevens ten behoeve van de bestrijding van zware criminaliteit, gaat verder dan strikt 

noodzakelijk is en kan niet worden beschouwd als een regeling die in een democratische samenleving 

gerechtvaardigd is"91. De Autoriteit heeft derhalve twijfels over de evenredigheid van de 

verplichting van artikel 122 §4/1 van de Telecomwet, aangezien het doel dat met deze 

nieuwe verplichting tot het bewaren van gegevens wordt nagestreefd, weliswaar legitiem 

is, maar op het eerste gezicht niet van hetzelfde belang lijkt te zijn als de bestrijding van 

zware criminaliteit.. De Autoriteit benadrukt bovendien dat het voorontwerp van wet bepaalt dat 

de verschillende autoriteiten die zijn geïdentificeerd in het nieuwe artikel 127/1 van de telecomwet– 

waaronder "de autoriteiten die bevoegd zijn voor de preventie, het onderzoek, de opsporing en de 

vervolging van strafrechtelijke inbreuken, van inbreuken waarvoor een administratieve sanctie met 

strafkarakter kan worden opgelegd, of inbreuken gepleegd met behulp van een elektronische-

communicatienetwerk, zoals de inbreuken die online worden gepleegd" – toegang kunnen krijgen tot 

die gegevens92. Deze mogelijkheid om onder meer rechtshandhavingsinstanties toegang te geven tot 

alle gegevens die telecombedrijven bewaren om te voldoen aan de verplichting die hun bij artikel 122 

§4/1 van de telecomwet is opgelegd, versterkt de twijfels van de Autoriteit over de evenredigheid van 

deze bewaringsverplichting. 

 

79. De Autoriteit vraagt zich ook af of een verplichting tot preventieve en systematische 

gegevensbewaring, zoals is voorzien in het nieuwe artikel 122 § 4/1 van de telecomwet, 

noodzakelijk is om de veiligheid en de goede werking van de netwerken en diensten voor 

elektronische communicatie. De operatoren moeten uiteraard verkeersgegevens kunnen verwerken en 

bewaren wanner dat nodig is om de veiligheid van het netwerk en van hun diensten te garanderen. 

Maar de Autoriteit vraagt zich af of hen daarvoor een bewaarplicht moet worden opgelegd. 

Vandaag zijn de operatoren verplicht tot het nemen van "de passende technische en organisatorische 

maatregelen om de risico's voor de veiligheid van hun netwerken of diensten goed te beheersen, 

eventueel samen wat de veiligheid van het netwerk betreft. Deze maatregelen zorgen, gezien de stand 

 
91 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 141.  
92 Zoals blijkt uit een gecombineerde lezing van de nieuwe artikelen 122 § 7 en 127/1 van de telecomwet 



Advies 108/2021 - 38/86 

van de techniek, voor een veiligheidsniveau dat is afgestemd op de risico's die zich voordoen. Er 

worden met name maatregelen genomen om de impact van veiligheidsincidenten op gebruikers en 

onderling verbonden netwerken zo laag mogelijk te houden" (artikel 114 § 1 van de telecomwet93). Ze 

hebben ook de mogelijkheid om, "met als enig doel de goede werking van het netwerk na te gaan en 

de goede uitvoering van een elektronische-communicatiedienst te garanderen", met opzet de personen 

te identificeren die die bij de overzending van de informatie en de inhoud ervan betrokken zijn en om 

met opzet kennis te nemen van gegevens inzake elektronische communicatie (artikelen 124 en 125 

van de telecomwet). Als de correcte werking van het netwerk en de goede uitvoering van een 

elektronische communicatiedienst dit vereisen, mogen de operatoren de verkeersgegevens verwerken 

met dat doel. Door de mogelijkheid om die gegevens te verwerken om te zetten in een 

verplichting om ze te bewaren, creëert het voorontwerp een grotere inmenging in de 

rechten en vrijheden van de betrokken personen, met name met betrekking tot diensten 

die dergelijke gegevens momenteel niet verzamelen en bewaren om privacy- en 

veiligheidsredenen. Die grotere inmenging moet strikt gerechtvaardigd worden. De 

memorie van toelichting en de bijkomende informatie die werd verstrekt door de afgevaardigde van 

de minister rechtvaardigen waarom de operatoren verkeersgegevens moeten kunnen verwerken om 

de veiligheid van het netwerk en de correcte werking van hun diensten te garanderen. De reden 

waarom een mogelijkheid werd omgezet in een verplichting is echter niet voldoende 

toegelicht en gestaafd in de memorie van toelichting.  

 

80. De Autoriteit verzoekt de wetgever om de maatregel die voorziet in de verplichting om de 

verkeersgegevens te bewaren die nodig zijn om de veiligheid en de correcte werking van 

de netwerken en diensten voor elektronische communicatie te garanderen strikt te 

beoordelen in het licht van de rechtspraak van het HvJ-EU en te rechtvaardigen waarom 

ze daadwerkelijk noodzakelijk is en evenredig met de beoogde doelen.  

 

81. Behalve de fundamentele vragen die de Autoriteit zich stelt over de noodzaak en evenredigheid van 

de verplichting die wordt opgelegd door het nieuwe artikel 122 § 4/1 van de telecomwet, formuleert 

de Autoriteit enkele meer 'punctuele' opmerkingen over de voorzienbaarheid en 

evenredigheid van bepaalde nadere regels van deze verplichting.  

 

82. De Autoriteit wijst erop dat de verwerkte gegevens, krachtens de eis van voorzienbaarheid, 

moeten worden bepaald door de regelgeving betreffende de gegevensverwerking, in het bijzonder 

wanneer de inmenging bijzonder groot is, zoals in dit geval. Artikel 122 § 4/1 van de telecomwet 

identificeert de categorie van gegevens94 die de operatoren moeten bewaren, maar niet de 

 
93 Deze bepaling voorziet in de omzetting van artikel 4 van de ePrivacyrichtlijn.  
94 Het betreft de "de verkeersgegevens die nodig zijn om de veiligheid en correcte werking van hun netwerken en diensten voor 
elektronische communicatie te garanderen, en in het bijzonder om een mogelijke of werkelijke aanslag op die veiligheid op te 
sporen en te analyseren, inclusief om de oorsprong van die aanslag te identificeren." 
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precieze gegevens die moeten worden bewaard. Het machtigt de Koning ook niet om die gegevens 

te bepalen. Er wordt dus niet voldaan aan de eis van voorzienbaarheid. Het voorontwerp moet 

hetzij zelf bepalen welke precieze gegevens moeten worden bewaard, hetzij de Koning 

machtigen om die gegevens te bepalen95. De Autoriteit benadrukt in ieder geval dat de bewaring van 

verkeersgegevens niet de specifieke url van de door de betrokken personen bezochte webpagina's 

mag bevatten of het mogelijk mag maken die url af te leiden. 

 

83. Vervolgens stelt de Autoriteit vast dat het nieuwe artikel 122 § 4/1 van de telecomwet een 

bewaarduur oplegt van 12 maanden, maar de operatoren "kunnen ze voor een langere duur 

bewaren die beperkt is tot het strikt noodzakelijke". De Autoriteit formuleert daarover twee 

opmerkingen. 

 

(i) Ten eerste, stelt de Autoriteit zich vragen over de evenredigheid van de bewaarduur 

van 12 maanden. De Autoriteit vraagt zich meer bepaald af of het niet kan volstaan om de 

gegevens gedurende een kortere termijn te bewaren en om die termijn enkel te verlengen als 

de operator vaststelt dat de veiligheid of de correcte werking van het netwerk of de diensten 

voor communicatie in gevaar komt. De Autoriteit verzoekt de wetgever om aan de hand 

van concrete factoren te beoordelen of en, in voorkomend geval, te rechtvaardigen 

waarom een bewaarduur van 12 maanden aangewezen is. De wetgever moet daarbij 

rekening houden met het feit dat de operatoren overeenkomstig de telecomwet bij machte 

moeten zijn om een aanslag op de veiligheid van de aangeboden netwerken of diensten snel 

op te sporen.  

 

(ii) Ten tweede stelt de Autoriteit vast dat de wetgever wil voorzien in de mogelijkheid om de 

bewaarduur van 12 maanden nog te verlengen als dat strikt noodzakelijk is. De Autoriteit heeft 

begrepen dat die mogelijkheid betrekking heeft op een situatie waarin een langere bewaarduur 

voor verkeers- en  locatiegegevens nodig is om een geschil betreffende een aanslag op de 

veiligheid van het netwerk of de goede werking van de dienst te beheren, met dien verstande 

dat alleen de gegevens die nodig zijn voor het beheer van het geschil gedurende een langere 

periode mogen worden bewaard. Die precisering moet worden toegevoegd aan het 

voorontwerp.  

 

6) Bewaring van de gegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting 

(nieuw artikel 122 § 4/2 van de telecomwet) 

 

 
95 Zoals de Autoriteit al heeft benadrukt wordt die eis van nauwkeurigheid ook opgelegd door het feit dat de bewaring van die 
gegevens steunt op "een wettelijke verplichting" (in de zin van artikel 6.1.c) van de AVG). Zo gezien moeten alle factoren die 
de reikwijdte van deze verplichting duidelijk maken - dus ook de te bewaren gegevens worden bepaald door de norm die deze 
verplichting oplegt, zoniet kan het bindende karakter van deze verplichting in vraag worden gesteld. 
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84. Het nieuwe artikel 122 § 4/2 van de telecomwet legt de operatoren de verplichting op om de 

verkeersgegevens die nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op hen rust 

te bewaren en te verwerken voor de daartoe benodigde duur.  

 

85. Het voorontwerp moet preciseren dat deze wettelijke verplichting enkel kan worden 

opgelegd door een formele wetgevende norm. Gezien de ernst van de inmenging veroorzaakt 

door de bewaring van verkeersgegevens moet elke verplichte gegevensbewaring worden opgelegd 

door een formele wetgevende norm die er op voorzienbare wijze alle essentiële factoren van bepaalt. 

Voor zover nodig benadrukt de Autoriteit nog dat ook deze wetgevende norm moet voldoen aan de 

beginselen van noodzaak en evenredigheid zoals die worden geïnterpreteerd door het HvJ-EU.  

 

7) Bewaring van andere locatiegegevens dan verkeersgegevens (nieuw artikel 

123 van de telecomwet) 

 

86. Volgens het nieuwe artikel 123 § 1 van de telecomwet mogen de operatoren van mobiele 

netwerken andere locatiegegevens dan verkeersgegevens verwerken en bewaren in de 

volgende gevallen: 

 

- Wanneer dat noodzakelijk is voor de goede werking en de veiligheid van het 

netwerk of van de dienst, waarbij de gegevens worden bewaard zolang dit voor 

dat doel noodzakelijk is; 

 

- Wanneer dat noodzakelijk is om fraude of kwaadwillig gebruik van het 

netwerk op te sporen of te analyseren, waarbij de gegevens worden bewaard 

zolang dit voor dat doel noodzakelijk is;  

 

- Wanneer de gegevens anoniem gemaakt zijn; 

 

- Wanneer de verwerking past in het kader van de levering van een dienst met 

verkeersgegevens of locatiegegevens en de abonnee of, in voorkomend geval, 

de eindgebruiker zijn toestemming heeft gegeven;  

 

- Wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting in hoofde van de operator. 

 

87. Hoewel de memorie van toelichting aangeeft dat artikel 123 van de telecomwet voorziet in een 

omzetting van artikel 9 van de ePrivacyrichtlijn, stelt de Autoriteit vast dat deze bepaling 

voorziet in meer situaties waarin de bewaring van andere locatiegegevens dan 
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verkeersgegevens is toegestaan dan artikel 9 van de ePrivacyrichtlijn. Volgens artikel 9 van 

de ePrivacyrichtlijn is een verwerking van andere locatiegegevens dan verkeersgegevens enkel 

toegestaan wanneer zij anoniem zijn gemaakt of wanneer de gebruikers of abonnees daarvoor hun 

toestemming hebben gegeven, voor zover en voor zolang zulks nodig is voor de levering van een 

dienst met toegevoegde waarde. Artikel 9 van de ePrivacyrichtlijn voorziet niet in de verwerking en 

bewaring van andere locatiegegevens dan verkeersgegevens die nodig zijn voor de correcte werking 

en de veiligheid van het netwerk of de dienst, om fraude of kwaadwillig gebruik van het netwerk op 

te sporen of te analyseren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting in hoofde van de operator. 

Artikel 15 § 1 van de ePrivacyrichtlijn daarentegen stelt als volgt: "[D]e lidstaten kunnen wettelijke 

maatregelen treffen ter beperking van de reikwijdte van de in […] artikel 9 van deze richtlijn bedoelde 

rechten en plichten, indien dat in een democratische samenleving noodzakelijk, redelijk en 

proportioneel is ter waarborging van de nationale, d.w.z. de staatsveiligheid, de landsverdediging, de 

openbare veiligheid of het voorkomen, onderzoeken, opsporen van strafbare feiten of onbevoegd 

gebruik van het elektronische communicatiesysteem als bedoeld in artikel 13, lid 1, van Richtlijn 

95/46/EG. Daartoe kunnen de lidstaten o.a. wetgevingsmaatregelen treffen om gegevens gedurende 

een beperkte periode te bewaren om de redenen die in dit lid worden genoemd." De Belgische 

wetgever mag dus de verwerking en bewaring van andere locatiegegevens dan 

verkeersgegevens toelaten in andere situaties dan deze die zijn voorzien in artikel 9 van 

de ePrivacyrichtlijn, op voorwaarde dat die verwerkingen "noodzakelijk" en "evenredig" zijn 

met de beoogde doelen en dat de wettelijke bepaling die ze toelaat voldoende voorzienbaar 

is voor de betrokken personen.  

 

88. De Autoriteit stelt in dit verband vast dat de memorie van toelichting noch de noodzaak noch 

de evenredigheid rechtvaardigt van de verwerking van andere locatiegegevens dan 

verkeersgegevens om de correcte werking en de veiligheid van het netwerk of de dienst te 

garanderen of om fraude of kwaadwillig gebruik van het netwerk96op te sporen of te 

analyseren. Bijgevolg verzoekt de Autoriteit de wetgever om de noodzaak en evenredigheid 

van deze verwerking strikt te beoordelen en, in voorkomend geval, te rechtvaardigen aan 

de hand van concrete factoren. Bovendien moet het voorontwerp, om te voldoen aan de eis 

van voorzienbaarheid, worden herzien om minstens de voorwaarden te bepalen onder welke 

de operatoren deze gegevens mogen bewaren en verwerken, evenals de maximale 

bewaarduur van deze gegevens. 

 

89. Aangaande de verwerking van andere locatiegegevens dan verkeersgegevens nodig om te voldoen 

aan een wettelijke verplichting in hoofde van de operator, benadrukt de Autoriteit dat het 

voorontwerp moet preciseren – gezien de ernst van de inmenging veroorzaakt door de bewaring 

 
96 Aangaande de doelstellingen van deze gegevensverwerking heeft de Autoriteit al benadrukt dat zij voldoen aan de eis van 
artikel 5.1.b) van de AVG en waren opgenomen in de lijst van de doelstellingen van artikel 15 § 1 van de ePrivacyrichtlijn. 
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van locatiegegevens – dat die wettelijke verplichting enkel kan worden opgelegd door een 

formele wetgevende norm. Voor zover nodig benadrukt de Autoriteit nog dat ook deze wetgevende 

norm moet voldoen aan de beginselen van noodzaak en evenredigheid zoals die worden 

geïnterpreteerd door het HvJ-EU.  

 

90. Ten slotte wijst de Autoriteit erop dat het zeer moeilijk is om locatiegegevens echt anoniem te maken 

wanneer zij op individueel niveau worden opgeslagen97. Operatoren die toegang hebben tot 

locatiegegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde natuurlijke persoon (en die dus nog 

niet zijn geanonimiseerd), kunnen deze informatie immers gemakkelijk gebruiken om via « profiling 

attacks »98 de personen te identificeren op wie de geanonimiseerde locatiegegevens betrekking hebben 

 

8) Bewaring van de abonnementsgegevens en de technische gegevens die 

noodzakelijk zijn om de eindgebruiker, de eindapparatuur of de gebruikte 

elektronische communicatiedienst te identificeren (nieuw artikel 126 van de 

telecomwet) en van de identificatiegegevens van de abonnees (nieuw artikel 

127 van de telecomwet)  

 

91. Het nieuwe artikel 126 van de telecomwet verplicht de "operatoren die aan de eindgebruikers 

elektronische-communicatiediensten bieden " en de "operatoren die de onderliggende elektronische-

communicatienetwerken leveren" om de abonnementsgegevens van de abonnee te bewaren, 

evenals de technische gegevens die noodzakelijk zijn om de eindgebruiker, de 

eindapparatuur of de gebruikte elektronische communicatiedienst te identificeren, voor 

zover deze operatoren dergelijke gegevens reeds verwerken of genereren in het kader van 

de aanbieding van de betrokken communicatienetwerken of -diensten. Die gegevens, met 

uitzondering van de andere dynamische IP-adressen dan diegene die is gebruikt om in te tekenen op 

de dienst, moeten worden bewaard vanaf de datum waarop de dienst wordt geactiveerd en tot twaalf 

maanden na de datum vanaf wanneer een communicatie aan de hand van de gebruikte dienst voor 

het laatst mogelijk is. De andere dynamische IP-adressen dan diegene die is gebruikt om in te tekenen 

op de dienst worden van hun kant tot twaalf maanden na het einde van de sessie bewaard.  

 

92. Volgens het nieuwe artikel 126 § 2 bepaalt de Koning de te bewaren gegevens alsook de 

vereisten waaraan deze gegevens moeten beantwoorden. Het besluit van 19 september 2013 dat 

het voor advies aan de Autoriteit voorgelegde ontwerpbesluit wil wijzigen, bepaalt de lijst van de 

gegevens die moeten worden bewaard in uitvoering van artikel 126 van de telecomwet: 

 
97 Gegevens worden op individueel niveau bewaard wanneer de geregistreerde informatie aan een persoon gekoppeld is. 
Integendeel, informatie die op geaggregeerde wijze wordt geregistreerd, bevat alleen informatie die betrekking heeft op 
meerdere personen, bijvoorbeeld een percentage 

98. Zie bijvoorbeeld, Naini, F.M., Unnikrishnan, J., Thiran, P. and Vetterli, M., 2015. “Where you are is who you are: User 
identification by matching statistics”. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 11(2), blz.358-372 
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- De aanbieders van openbare diensten voor vaste telefonie, de nomadische 

diensten inbegrepen, en de aanbieders van de onderliggende openbare netwerken 

voor elektronische communicatie bewaren de volgende gegevens: 

 

1° het aan de eindgebruiker toegewezen nummer; 

2° de persoonsgegevens van de eindgebruiker (die worden omschreven als "de naam 

en voornaam en het facturatie- en het leveringsadres van de eindgebruiker"); 

3° de datum van aanvang van het abonnement of van de registratie voor de dienst; 

4° het soort van gebruikte vaste-telefoniedienst alsook de andere soorten van 

gebruikte diensten waarop de eindgebruiker ingeschreven heeft; 

5° in geval van overdracht van het nummer van de eindgebruiker naar een andere 

operator, de identiteit van de aanbieder die het nummer en de identiteit overdraagt 

van de aanbieder naar wie het nummer wordt overgedragen; 

6°de gegevens betreffende betalingswijze, identificatie van het betalingsmiddel en 

tijdstip van betaling voor het abonnement of voor het gebruik van de dienst; 

7° het identificatienummer van het eindtoestel van de eindgebruiker, in voorkomend 

geval het “Media Access Control adres (MAC adres)” of “Permanent Equipment 

Identifier (PEI)”. 

 

- De aanbieders van een openbare dienst voor mobiele telefonie, de nomadische 

diensten inbegrepen, en de aanbieders van de onderliggende openbare netwerken 

voor elektronische communicatie bewaren de volgende gegevens: 

 

1° het aan de eindgebruiker toegewezen nummer alsook de internationale identiteit 

van de mobiele abonnee ("International Mobile Subscriber Identity", "IMSI”) of 

“Subscription Permanent Identifier (SUPI)"; 

2° de persoonsgegevens van de eindgebruiker en de overeenstemmende 

“Subscription Concealed Identifier (SUCI)”; 

3° de datum en de plaats van inschrijving op het abonnement of de registratie van de 

eindgebruiker; 

4° de datum en het tijdstip van de eerste activering van de dienst, alsook de 

celidentiteit van waaruit de dienst is geactiveerd; 

5° de aanvullende diensten waarop de eindgebruiker heeft ingetekend; 

6° in geval van nummeroverdracht naar een andere operator, de identiteit van de 

operator vanwaar de eindgebruiker komt; 

7° de gegevens betreffende betalingswijze, identificatie van het betalingsmiddel en 

tijdstip van betaling voor het abonnement of voor het gebruik van de dienst; 
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8° het identificatienummer van het eindtoestel van de eindgebruiker ("International 

Mobile Equipment Identity", "IMEI”, het “Media Access Control adres (MAC adres)” of 

"Permanent Equipment Identifier (PEI)”. 

 

- De aanbieders van openbare internettoegangsdiensten en de aanbieders van de 

onderliggende openbare netwerken voor elektronische communicatie bewaren de 

volgende gegevens:  

 

1° de toegewezen eindgebruikersidentificatie, in voorkomend geval inclusief de 

"Subscription Permanent Identifier (SUPI)”; 

2° a) het IP-adres; 

b) in geval van het gedeelde gebruik van een IP-adres, de toegewezen poorten 

van het IP-adres alsook de datum en het uur van de toewijzing; 

3° de persoonsgegevens van de eindgebruiker, in voorkomend geval inclusief de 

overeenstemmende “Subscription Concealed Identifier (SUCI)”; 

4° de datum en het tijdstip van het nemen van het abonnement of de registratie van 

de eindgebruiker; 

5° het IP-adres en de bronpoort van de verbinding die gediend hebben voor het 

nemen van het abonnement of voor de registratie van de eindgebruiker; 

6° de identificatie van het netwerkaansluitpunt dat gediend heeft voor het nemen van 

het abonnement of voor de inschrijving als eindgebruiker; 

7° de aanvullende diensten waarop de eindgebruiker ingeschreven heeft bij de 

betrokken aanbieder van openbare internettoegang; 

8° de gegevens betreffende betalingswijze, identificatie van het betalingsmiddel en 

tijdstip van betaling voor het abonnement of voor het gebruik van de dienst; 

9° het identificatienummer van het eindtoestel van de eindgebruiker, in voorkomend 

geval het “Media Access Control adres (MAC adres)” of “Permanent Equipment 

Identifier (PEI)”. 

 

- De aanbieders van een openbare e-maildienst via internet, de aanbieders van 

een openbare internettelefoniedienst en de aanbieders van de onderliggende 

openbare netwerken voor elektronische communicatie bewaren de volgende 

gegevens: 

 

1° de toegewezen eindgebruikersidentificatie, in voorkomend geval inclusief de 

"Subscription Permanent Identifier (SUPI)”; 

2° het IP-adres en de bronpoort die worden gebruikt door de eindgebruiker; 
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3° de persoonsgegevens van de eindgebruiker, in voorkomend geval inclusief de 

overeenstemmende “Subscription Concealed Identifier (SUCI)”; 

4° de datum en het tijdstip waarop de e-mail- of internettelefonieaccount is 

gecreëerd; 

5° het IP-adres en de bronpoort die gediend hebben voor de creatie van de e-mail- 

of internettelefonieaccount; 

6° de gegevens betreffende betalingswijze, identificatie van het betalingsmiddel en 

tijdstip van betaling voor het abonnement of voor het gebruik van de dienst; 

7° behalve voor de openbare e-maildienst via internet, het identificatienummer van 

het eindtoestel van de eindgebruiker, in voorkomend geval het “Media Access Control 

adres (MAC adres)” of “Permanent Equipment Identifier (PEI)”. 

 

93. Het nieuwe artikel 127 van de telecomwet van zijn kant legt de operatoren de verplichting op 

om hun abonnees te identificeren of om de nodige gegevens te verzamelen en te bewaren, 

inclusief het rijksregisternummer in voorkomend geval, opdat de autoriteiten die gerechtigd zijn om 

deze identiteit te verkrijgen hen kunnen identificeren. Die gegevens moeten worden bewaard tijdens 

de hele duur van activering van de dienst en tot twaalf maanden na de datum vanaf wanneer 

communicatie voor het laatst mogelijk is aan de hand van de gebruikte dienst. De Koning is 

gemachtigd – maar niet verplicht – om onder meer te bepalen welke identificatiegegevens en -

documenten door de operator moeten worden verzameld en bewaard.  

 

94. De in uitvoering van de artikelen 126 en 127 van de telecomwet bewaarde gegevens worden 

bewaard voor de volgende autoriteiten en doeleinden: 

"1°de autoriteiten die bevoegd zijn voor de preventie, het onderzoek, de opsporing en de 

vervolging van strafrechtelijke inbreuken, van inbreuken waarvoor een administratieve 

sanctie met strafkarakter kan worden opgelegd, of inbreuken gepleegd met behulp van een 

elektronische-communicatienetwerk, zoals de inbreuken die online worden gepleegd  

2° de inlichtingen- en veiligheidsdiensten teneinde de opdrachten te volbrengen die hen 

worden toegewezen krachtens de organieke wet van 30 november 1998 houdende regeling 

van de inlichtingen- en veiligheidsdienst; 

3° de autoriteiten belast met het verlenen van hulp aan personen, inclusief de 

Ombudsdienst voor telecommunicatie wat betreft het kwaadwillig gebruik van het netwerk, 

de hulpdiensten en de Cel Vermiste Personen van de federale politie; 

4° het Instituut in het kader van de uitvoering en controle van deze wet;  

5° de autoriteiten bevoegd voor het onderzoek van een veiligheidsprobleem op het netwerk 

of van de dienst"99. 

  

 
99 Nieuw artikel 127/1 van de telecomwet 
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95. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat een wetgevende maatregel genomen in 

toepassing van artikel 15 van de ePrivacyrichtlijn de operatoren kan verplichten om de 

gegevens te bewaren die nodig zijn voor de identificatie van de gebruikers van een 

elektronische communicatiedienst als die bewaring nodig is voor het bereiken van een van de 

doelstellingen die zijn opgesomd in artikel 15.1 van de ePrivacyrichtlijn. 

 

96. Wat de gegevens betreffende de burgerlijke identiteit van de abonnees betreft, oordeelt het 

HvJ-EU dat de bewaring daarvan - gedurende een niet nader bepaalde periode - en de mededeling 

ervan met als enige doel de betrokken gebruiker te identificeren, kan worden gerechtvaardigd door 

het nastreven van een van de doelstellingen die zijn opgesomd in artikel 15 § 1 van de ePrivacyrichtlijn 

zonder dat dit doel van enig bijzonder belang moet zijn (zoals bijvoorbeeld de bestrijding van zware 

criminaliteit). De bewaring van de gegevens betreffende de burgerlijke identiteit van de 

abonnees, om hun identificatie mogelijk te maken, is volgens het Hof geen ernstige inmenging in 

de grondrechten van de betrokken personen. 

 

97. Aangaande de bewaring van het IP-adres van de abonnees stelt het Hof zich strenger op. Dat 

gegeven, dat nodig is om de natuurlijke persoon te identificeren die eigenaar is van een eindapparaat 

waarvandaan via het internet wordt gecommuniceerd, maakt het ook mogelijk – gecombineerd met 

de IP-adressen van de ontvangers - om een volledig beeld te krijgen van het de online activiteit van 

de gebruiker en aan de hand daarvan een gedetailleerd profiel van de betrokkene op te stellen. Het 

Hof oordeelt dan ook dat de algemene bewaring van de IP-adressen die aan de bron van een 

verbinding zijn toegewezen, een ernstige inmenging vormt in de grondrechten van de 

internetgebruikers. Het erkent wel dat een dergelijke preventieve algemene bewaring noodzakelijk kan 

zijn aangezien in het geval van een online gepleegd strafbaar feit het IP-adres mogelijk het enige 

onderzoeksmiddel is met behulp waarvan de persoon kan worden geïdentificeerd aan wie dat adres 

was toegewezen op het moment waarop dat feit werd gepleegd. Gezien de ernst van de inmenging 

meent het Hof dat enkel een voldoende belangrijk doel, zoals de bestrijding van zware 

criminaliteit, een dergelijke maatregel tot algemene bewaring van IP-adressen kan 

rechtvaardigen100.  

 

98. De Autoriteit neemt nota van het feit dat de wetgever de bewaring wil verplichten van de 

abonnements- en identificatiegegevens van de abonnees, en van de technische gegevens die 

noodzakelijk zijn voor de identificatie van die abonnees, van het gebruikte eindapparaat en de 

gebruikte elektronische communicatiedienst. Een dergelijke gegevensbewaring kan onder 

bepaalde voorwaarden immers noodzakelijk zijn en evenredig met de beoogde doelen. 

 

 
100 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 156. 
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99. De Autoriteit benadrukt echter dat het niveau van inmenging veroorzaakt door de bewaring van die 

gegevens varieert naargelang het soort gegevens die worden bewaard. De bewaring van de gegevens 

die de tracering mogelijk maken van de activiteiten van de abonnees, vormen een ernstige 

inmenging in de grondrechten van de betrokken personen, terwijl de bewering van de gegevens aan 

de hand waarvan de abonnees kunnen worden geïdentificeerd, zonder dat hun activiteit mag worden 

getraceerd, een inmenging in het privéleven is die niet als ernstig kan worden aangemerkt. De 

Autoriteit herhaalt dat het evenredigheidsbeginsel eist dat de bewaring van de gegevens die 

een beeld geven van de activiteiten van de abonnees voor andere doeleinden dan het traceren 

van de elektronische communicatie, en het eventuele latere gebruik ervan voor de redenen 

opgesomd in artikel 15 van de ePrivacyrichtlijn, aan strengere voorwaarden worden 

onderworpen opdat de inmenging die ze creëert strikt evenredig zou blijven met de 

beoogde doelen. 

 

100. Wat de IP-adressen betreft die zijn toegewezen aan de bron van een communicatie oordeelt het Hof 

dat ze enkel mogen worden bewaard voor doelstellingen die voldoende belangrijk zijn, dat de 

bewaartermijn niet langer mag zijn dan strikt noodzakelijk is gelet op het nagestreefde doel en dat 

moet worden voorzien in strikte voorwaarden en waarborgen met betrekking tot het gebruik van die 

gegevens101. Het voorontwerp moet dus worden aangepast in die zin dat wordt voorzien 

dat IP-adressen die zijn toegewezen aan de bron van een communicatie enkel mogen 

worden bewaard om het bereiken van bijzonder belangrijke doelen mogelijk te maken.  

 

101. De Autoriteit merkt ook op dat noch het voorontwerp van wet noch het ontwerpbesluit specificeert 

dat alleen de IP-adressen die zijn toegewezen aan de bron van een communicatie moeten worden 

bewaard op grond van het nieuwe artikel 126 van de Telecomwet, met uitsluiting van de IP-adressen 

van de ontvanger van die communicatie. Het voorontwerp van wet en het ontwerp-besluit zullen 

worden herzien om deze verduidelijking toe te voegen. 

 

102. Het voorontwerp van wet – en het ontwerpbesluit tot uitvoering ervan – voorziet ook in de 

bewaring van de identificatienummers van de eindapparaten van de eindgebruikers. 

Behoudens vergissing werd de bewaring van dit gegeven nog niet eerder geëist. De 

identificatienummers van de eindapparaten van de eindgebruikers zijn een unieke identificatie van de 

eindapparaten waarmee een apparaat kan worden 'getraceerd' via alle elektronische 

communicatiediensten die het gebruikt. De preventieve en systematische bewaring van deze 

nummers vormt dus een ernstige inmenging in de privacyrechten en in het recht op 

bescherming van de persoonsgegevens. Daarom moet de bewaring ervan strikt noodzakelijk 

 
101 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 156. Deze eisen hebben weliswaar betrekking op de algemene en ongedifferentieerde 
bewaring van de IP-adressen, en niet van alle technische gegevens aan de hand waarvan de abonnee of zijn eindapparatuur 
kan worden geïdentificeerd. Maar zoals de afgevaardigde van de minister in een antwoord op een verzoek om verdere 
inlichtingen zelf aangaf: "Dezelfde redenering kan worden gevolgd voor andere technische gegevens die nodig zijn om de 
eindgebruiker, de einduitrusting en de gebruikte elektronische communicatiedienst te identificeren".  
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en strikt evenredig zijn met de beoogde doelen. In dit opzicht kan de rechtspraak van het Hof van 

Luxemburg aangaande de algemene bewaring van de IP-adressen worden aangewend om te bepalen 

aan welke voorwaarden een wetgevende maatregel die verplicht tot de bewaring van die unieke 

identificatiegegevens van de eindapparaten van de abonnees moet voldoen. In een antwoord op een 

verzoek om verdere inlichtingen, benadrukt ook de afgevaardigde van de minister dat de redenering 

van het HvJ-EU aangaande de IP-adressen "ook kan worden gevolgd voor andere technische gegevens 

die nodig zijn om de eindgebruiker, het eindapparaat en de gebruikte elektronische 

communicatiedienst te identificeren". De bewaring van die gegevens zou dus enkel mogen 

worden opgelegd om een doel na te streven van bijzonder belang (zoals de bestrijding van 

zware criminaliteit), de bewaartermijn zou niet langer mogen zijn dan strikt noodzakelijk is 

gelet op dat doel en er zou moeten worden voorzien in strikte voorwaarden en waarborgen met 

betrekking tot het gebruik van die gegevens102. Aangezien het voorontwerp van wet en 

het ontwerpbesluit niet aan die eisen voldoen, moeten ze worden aangepast.  

 

103. Naast deze opmerkingen over het beginsel van de bewaarplicht betreffende de abonnements- en 

identificatiegegevens van de abonnees en van de technische gegevens aan de hand waarvan de 

abonnees, het gebruikte eindapparaat en de gebruikte elektronische communicatiedienst kunnen 

worden geïdentificeerd, formuleert de Autoriteit nog twee meer punctuele opmerkingen over de 

verschillende bepalingen die deze bewaarplicht omkaderen. 

 

104. Ten eerste stelt de Autoriteit vast dat het nieuwe artikel 127 § 2 van de telecomwet het gebruik 

van een gezichtsherkenningstechnologie voor het identificeren van de abonnee wil toelaten. 

Het gebruik van gezichtsherkenningstechnieken om abonnees te identificeren gaat verder 

dan wat nodig is in een democratische samenleving, terwijl er in België andere, veiliger en 

minder indringende middelen zijn (het gebruik van eID of Itsme) om mensen elektronisch te 

authentiseren. Deze mogelijkheid om gezichtsherkenning als identificatiemiddel te gebruiken, 

zal derhalve uit het voorontwerp van wet worden geschrapt. De Autoriteit beklemtoont voorts dat het 

gebruik van andere biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken, ook verder zou gaan 

dan wat in een democratische samenleving noodzakelijk en toelaatbaar is. .  

 

105. Ten tweede machtigt het nieuwe artikel 127 § 3 van de telecomwet de Koning, echter louter 

facultatief, om de door de operator te verzamelen en te bewaren identificatiegegevens en -

documenten te bepalen. Volgens de eis van voorzienbaarheid echter moeten deze gegevens en 

documenten nader worden bepaald. Ze kunnen worden bepaald door de wetgever zelf of door 

de Koning, maar in dat laatste geval moet de machtiging verplicht zijn. Het voorontwerp van 

wet moet in die zin worden aangepast.  

 

 
102 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 156.  
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9) Bewaring van de verkeers- en locatiegegevens ten behoeve van de vrijwaring 

van de nationale veiligheid, de strijd tegen zware criminaliteit, de preventie 

van ernstige dreigingen van de openbare veiligheid, en de bescherming van de 

vitale belangen van een natuurlijke persoon (nieuw artikel 126/1 van de 

telecomwet) 

 

106. Het nieuwe artikel 126/1 van de telecomwet legt de operatoren de verplichting op om in 

beginsel, gedurende 12 maanden103 de verkeers- en locatiegegevens te bewaren voor alle 

communicaties die worden gevoerd vanuit of naar een van de geografische gebieden die 

het opsomt. In het voorontwerp van wet wordt echter gepreciseerd dat operatoren dergelijke 

gegevens enkel hoeven te bewaren indien zij deze reeds genereren of verwerken in het kader van 

de verstrekking van de door hen aangeboden elektronische-communicatiediensten of de door hen 

ter beschikking gestelde elektronische-communicatienetwerken104. Die bewaring wordt verplicht 

gesteld "ten behoeve van de vrijwaring van de nationale veiligheid, de strijd tegen zware 

criminaliteit, de preventie van ernstige dreigingen van de openbare veiligheid, en de bescherming 

van de vitale belangen van een natuurlijke persoon". Het nieuwe artikel 126/1 van de telecomwet 

wil zo, met het oog op doelstellingen van bijzonder belang zoals de bestrijding van zware 

criminaliteit, een gerichte preventieve bewaring verplichten van de verkeers- en 

locatiegegevens, afhankelijk van geografische criteria. Een dergelijke gerichte 

bewaarplicht voldoet in beginsel aan de Europese eisen zoals geïnterpreteerd door het 

HvJ-EU. 

 

107. De Autoriteit stelt evenwel vast dat het nieuwe artikel 126/1 van de telecomwet een 

aantal commentaren oproept aangaande de grondbeginselen van de gegevensbescherming.  

 

➢ Commentaar over het nieuwe artikel 126/1 § 2 van de telecomwet: 

 

108. Het nieuwe artikel 126/1 § 2 van de telecomwet bepaalt de categorieën van gegevens 

die door de operatoren moeten worden bewaard: Het betreft de volgende gegevens: 

 

 
103 Tenzij dit nieuwe artikel 126/1 van de telecomwet in een andere bewaarduur voorziet. In sommige omstandigheden voorziet 
die bepaling in kortere bewaarperiodes. Zie het nieuwe artikel 126/1 § 3, 1° van de telecomwet.  

104 In de memorie van toelichting wordt uitgelegd dat: “de gegevens enkel bewaard worden door de betrokken operatoren voor 
zover deze gegevens werden gegenereerd of behandeld door hen in het kader van de verstrekking van de betrokken 
communicatiediensten, en enkel binnen de vooraf bepaalde geografische zones. Er is m.a.w. geen verplichting gegevens te 
bewaren wanneer deze: 

1° niet gegenereerd of verwerkt worden door de betrokken operatoren 

2° niet gegenereerd of verwerkt worden binnen de geografische zones bepaald in paragraaf 3”. 
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"1° de gegevens met betrekking tot de toegang tot en de verbinding van de 

eindapparatuur met het netwerk en met de dienst en met betrekking tot de plaats van die 

apparatuur, inclusief het netwerkaansluitpunt; 

2° de communicatiegegevens, met uitzondering van de inhoud, en met inbegrip van hun 

herkomst en hun bestemming; 

3° de gegevens van oproeppogingen zonder resultaat, voor zover die gegevens in het 

kader van de aanbieding van de bedoelde communicatiediensten: 

i° wat de telefoniegegevens betreft, worden gegenereerd of verwerkt door de operatoren; 

of 

ii° wat de internetgegevens betreft, door deze operatoren worden gelogd. 

 

De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel 

van de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Defensie 

en de minister, en na advies van de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten en van 

het Instituut, de te bewaren gegevens en kan de vereisten waaraan deze gegevens moeten 

beantwoorden bepalen." 

 

109. Eerst en vooral stelt de Autoriteit vast dat het nieuwe artikel 126/1 § 2 van de 

telecomwet het begrip "communicatiegegevens" gebruikt om de te bewaren categorieën 

van gegevens te bepalen, terwijl de andere bepalingen van de telecomwet die een 

gegevensbewaring toelaten of opleggen de begrippen "verkeersgegevens", "locatiegegevens" of 

"andere locatiegegevens dan verkeersgegevens” hanteren. De laatste drie categorieën van 

gegevens worden in de telecomwet rechtstreeks of onrechtstreeks gedefinieerd; dat is niet het 

geval voor het begrip "communicatiegegevens". Dit gebrek aan definitie schaadt de 

voorzienbaarheid van de wet. Dat geldt des te meer als het gebruik van een ander begrip om 

de krachtens het nieuwe artikel 126/1 van de telecomwet te bewaren gegevens te identificeren 

doet vermoeden dat het begrip “communicatiegegevens” betrekking heeft op andere gegevens 

dan “verkeersgegevens” en “locatiegegevens”. Na een verzoek om verdere inlichtingen gaf de 

afgevaardigde van de minister het volgende antwoord: “Het begrip “communicatiegegevens” is 

een subgeheel van het begrip “verkeer”. Het zijn gegevens die informatie geven over de afzender 

of de bestemmeling van de communicatie (wie heeft wie/wat gecontacteerd)". Om te voldoen 

aan de eis van voorzienbaarheid moet het voorontwerp van wet worden aangepast 

om het begrip “communicatiegegevens” te definiëren.  

 

110. Eenzelfde opmerking moet worden geformuleerd over het begrip “gegevens van 

oproeppogingen zonder resultaat”. Waar het begrip “oproeppoging zonder resultaat” in de 
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telecomwet is gedefinieerd105, geldt dat niet voor het begrip 'gegevens van oproeppogingen 

zonder resultaat'. Op een verzoek om verdere inlichtingen antwoordde de afgevaardigde van de 

minister als volgt: "De “gegevens van oproeppogingen zonder resultaat” zijn de verkeersgegevens 

die verband houden met de oproeppogingen zonder resultaat. Het kan bijvoorbeeld gaan om de 

datum en het tijdstip van deze oproep en om het nummer van de oproeper". Om te voldoen 

aan de eis van voorzienbaarheid van de wet moet het voorontwerp van wet worden 

aangepast om deze precisering erin aan te brengen: het begrip “gegevens 

oproeppogingen zonder resultaat” moet worden vervangen door het begrip 

“verkeersgegevens van de oproeppogingen zonder resultaat”.  

 

111. Het nieuwe artikel 126/1 § 2 delegeert het bepalen van de te bewaren gegevens aan de 

Koning. Die machtiging is verplicht: de Koning dient de te bewaren gegevens te bepalen. De 

Autoriteit meent dat een dergelijke delegatie aan de Koning toelaatbaar is in het licht 

van het wettelijkheidsbeginsel: de categorieën van gegevens worden voldoende nauwkeurig 

bepaald in de wet (op voorwaarde echter dat het voorontwerp van wet wordt gewijzigd om 

tegemoet te komen aan de opmerkingen die de Autoriteit in de voorgaande paragrafen heeft 

geformuleerd) en de materie behelst een zekere techniciteit die rechtvaardigt dat de Koning 

bepaalt welke precieze verkeersgegevens moeten worden bewaard.  

 

112. Het koninklijk besluit van 19 september 2013, dat wordt gewijzigd door het 

ontwerpbesluit dat voor advies wordt voorgelegd aan de Autoriteit, is de tenuitvoerlegging van 

het nieuwe artikel 126/1 § 2 van de telecomwet en bepaalt de gegevens die de operatoren 

moeten bewaren in uitvoering van deze bepaling: 

 

- De aanbieders van openbare diensten voor vaste telefonie, de nomadische 

diensten inbegrepen, en de aanbieders van de onderliggende openbare netwerken 

voor elektronische communicatie bewaren "ten minste" de volgende gegevens: 

 

1° de identificatie van het telefoonnummer van de oproeper en van de opgeroepen; 

2° de plaats van het netwerkaansluitpunt van de oproeper en van de opgeroepene; 

3° in geval van een groepsgesprek, oproepdoorschakeling of -doorverbinding, de 

identificatie van alle lijnen waaronder ook diegene waarnaar de oproep is doorgeleid; 

4° de datum en het juiste tijdstip van aanvang en einde van de oproep; 

5° de beschrijving van de gebruikte telefoniedienst. 

 

 
105 Dit begrip wordt gedefinieerd in artikel 2 van het voorontwerp van wet dat een punt 74° toevoegt aan artikel 2 van de 
telecomwet: "een communicatie waarbij een oproep wel tot een verbinding heeft geleid, maar onbeantwoord is gebleven of via 
het netwerkbeheer is beantwoord".  
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- De aanbieders van een openbare dienst voor mobiele telefonie, de nomadische 

diensten inbegrepen, en de aanbieders van de onderliggende openbare netwerken 

voor elektronische communicatie bewaren "ten minste" de volgende gegevens: 

 

1° de identificatie van het telefoonnummer van de oproeper en van de opgeroepene; 

2° in geval van een groepsgesprek, oproepdoorschakeling of -doorverbinding, de 

identificatie van alle lijnen waaronder ook diegene waarnaar de oproep is doorgeleid; 

3° de "International Mobile Subscriber Identity" ("IMSI") of “Subscription Permanent 

Identifier (SUPI) van de oproepende en opgeroepen deelnemer; 

4° de "International Mobile Equipment Identity" ("IMEI") of "Permanent Equipment 

Identifier (PEI) van het mobiele eindapparaat van de oproepende en opgeroepen 

deelnemer; 

5° de datum en het juiste tijdstip van aanvang en einde van de oproep; 

6° de locatie van het netwerkaansluitpunt bij aanvang en bij het einde van elke 

verbinding; 

7° de gegevens voor het identificeren van de geografische locatie van cellen middels 

referentie aan hun celidentiteit op het ogenblik dat de verbinding is gemaakt; 

8° de technische karakteristieken van de gebruikte telefoondienst. 

 

- De aanbieders van openbare internettoegangsdiensten en de aanbieders van de 

onderliggende openbare netwerken voor elektronische communicatie bewaren "ten 

minste" de volgende gegevens: 

 

1° de toegewezen eindgebruikersidentificatie; 

2° de identificatie en de locatie van de netwerkaansluitpunten die door de 

eindgebruiker worden gebruikt van het begin tot en met het einde van een verbinding 

of een communicatie; 

3° de datum en het tijdstip van de log-in en log-off van een sessie van de 

internettoegangsdienst; 

4° het tijdens de sessie of een andere opgevraagde tijdseenheid geüploade en 

gedownloade volume van gegevens; 

5° de gegevens voor het identificeren van de geografische locatie van cellen middels 

referentie aan hun celidentiteit op het ogenblik dat de verbinding is gemaakt; 

 

- De aanbieders van een openbare e-maildienst via internet, de aanbieders van 

een openbare internettelefoniedienst en de aanbieders van de onderliggende 

openbare netwerken voor elektronische communicatie bewaren de volgende 

gegevens: 
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1° de identificatie van de eindgebruiker van de e-mail- of internettelefonieaccount, 

alsook het nummer of de identificatie van de beoogde ontvanger van de 

communicatie; 

2° het telefoonnummer toegewezen aan elke communicatie die het openbare 

telefoonnetwerk binnenkomt in het kader van een internettelefoniedienst; 

3° a) het IP-adres en de bronpoort die worden gebruikt door de eindgebruiker; 

     b) het IP-adres en de bronpoort die worden gebruikt door de bestemmeling; 

4° de datum en het tijdstip van de log-in en log-off van een sessie van de e-mail- of 

internettelefoniedienst; 

5° de datum en het tijdstip van de verbinding die tot stand wordt gebracht met behulp 

van de internettelefonieaccount; 

6° de technische karakteristieken van de gebruikte dienst. 

 

113. De Autoriteit stelt vast dat de opsomming van gegevens in het besluit van 19 september 2013 

niet volledig is. Het koninklijk besluit stelt immers als volgt: "de aanbieders […] bewaren ten minste 

de volgende gegevens […] "106. Een onvolledige opsomming van de te bewaren gegevens kan 

niet voldoen aan de eis van voorzienbaarheid. Het ontwerpbesluit moet worden aangepast 

opdat het koninklijk besluit van 19 september 2013 een volledige opsomming zou geven van de door 

de operatoren te bewaren gegevens.  

 

114. 114. Voorts benadrukt de Autoriteit dat de bewaring van verkeersgegevens geen specifieke url van 

de door de betrokkenen bezochte webpagina's mag bevatten of mag toelaten die url's af te leiden. 

 

115. De Autoriteit heeft geen verdere opmerkingen over de gegevens die zijn bepaald in het koninklijk 

besluit van 19 september 2013. 

 

➢ Commentaar over het nieuwe artikel 126/1 § 3 van de telecomwet: 

 

116.  Het nieuwe artikel 126/1 § 3 van de telecomwet identificeert de verschillende geografische zones 

waarbinnen de operatoren preventief de verkeersgegevens moeten bewaren die 

betrekking hebben op de communicaties die er worden gevoerd (omdat zich daar de herkomst 

of de bestemming van de communicatie bevindt).  

 

117. Uit de Europese rechtspraak blijkt dat een wetgevende maatregel een "gerichte" preventieve 

bewaarplicht kan opleggen op basis van geografische criteria ten behoeve van de vrijwaring van de 

nationale veiligheid, de strijd tegen zware criminaliteit, de preventie van ernstige dreigingen van de 

 
106 Woorden onderlijnd door de Autoriteit. 
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openbare veiligheid en de bescherming van de vitale belangen van een natuurlijke persoon. Het HvJ-

EU meent inderdaad dat een dergelijke maatregel in beginsel voldoet aan het evenredigheidsbeginsel. 

Er moet evenwel op worden toegezien dat de criteria die het voorontwerp van wet 

weerhoudt voor de bepaling van de geografische zones waarbinnen een verplichting tot 

preventieve bewaring van de verkeersgegevens wordt opgelegd, in de praktijk niet 

neerkomt op een verplichting tot algemene en ongedifferentieerde bewaring van de 

verkeersgegevens. 

 

118. Ter herinnering: volgens het HvJ-EU mogen de lidstaten een dergelijke algemene en 

ongedifferentieerde bewaring van de verkeersgegevens enkel opleggen wanneer er voldoende 

concrete aanwijzingen zijn om dat de betrokken lidstaat wordt geconfronteerd met een ernstige 

bedreiging van de nationale veiligheid en die bedreiging werkelijk en actueel of voorzienbaar is. Het 

HvJ-EU preciseert dat de nationale veiligheid overeenstemt met het grote belang dat wordt gehecht 

aan de bescherming van de essentiële staatsfuncties en de fundamentele belangen van de samenleving 

en het voorkomen en bestrijden bevat van activiteiten die de fundamentele constitutionele, politieke, 

economische of sociale structuren van een land ernstig kunnen destabiliseren en met name een 

rechtstreekse bedreiging kunnen vormen voor de samenleving, de bevolking of de staat als dusdanig, 

zoals terroristische activiteiten107.  

 

119. Het nieuwe artikel 126/1 § 3, 1° van de telecomwet voorziet in de verplichting tot bewaring 

van deze gegevens voor "de gerechtelijke arrondissementen waar minstens 3 strafbare feiten zoals 

bedoeld in artikel 90ter van het Wetboek van Strafvordering per 1000 inwoners per jaar zijn 

vastgesteld, over een gemiddelde van de drie voorbije kalenderjaren" of voor "de politiezones waar 

minstens 3strafbare feiten zoals bedoeld in artikel 90ter van het Wetboek van Strafvordering per 1000 

inwoners per jaar, zijn vastgesteld, over een gemiddelde van de drie voorbije kalenderjaren, die deel 

uitmaken van een gerechtelijk arrondissement waar, in het kalenderjaar voorafgaand aan het lopende 

kalenderjaar minder dan 3 strafbare feiten zoals bedoeld in artikel 90ter van het Wetboek van 

Strafvordering per 1000 inwoners per jaar, zijn vastgesteld, over een gemiddelde van de 3 voorbije 

kalenderjaren".  

 

120. Artikel 90ter § 2 van het WSV bevat een lange lijst van strafbare feiten. Voor de betreffende strafbare 

feiten bepaalt het als volgt: "De onderzoeksrechter kan, met een heimelijk oogmerk, niet voor het 

publiek toegankelijke communicatie of gegevens van een informaticasysteem of een deel ervan met 

technische hulpmiddelen onderscheppen, er kennis van nemen, doorzoeken en opnemen of de zoeking 

in een informaticasysteem of een deel ervan uitbreiden". De afgevaardigde van de minister verklaarde 

in een antwoord op een verzoek om verdere inlichtingen als volgt: deze lijst "wordt over het algemeen 

beschouwd als de lijst met de meest zware vormen van criminaliteit. De lijst wordt in het wetboek 

 
107 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 135.  
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meerdere keren gebruikt als drempel voor de proportionaliteitsvereiste voor wat betreft de 

opsporingsmethoden die het meest ingrijpend zijn in de persoonlijke levenssfeer. Dit is o.a. het geval 

voor: 

- De proactieve recherche (artikel 28bis, § 2) 

- Het blokkeren van banktegoeden (artikel 46quater, § 2, tweede lid) 

- De inkijkoperatie (artikel 46quinquies/89ter) 

- De infiltratie (artikel 47octies) 

- De observatie met gebruik van technische middelen om zicht te krijgen in de woning 

van een advocaat of een arts (artikel 56bis) 

- De volledige anonimiteit van getuigen (artikel 86bis) 

- De onderschepping en kennisname van private elektronische communicatie en de 

geheime zoeking in een informaticasysteem (artikel 90ter) 

- Het toekennen van bijzondere beschermingsmaatregelen aan bedreigde getuigen 

(artikel 104, § 2) 

- Het toekennen van bijzondere beschermingsmaatregelen aan bedreigde personen die 

een openbaar ambt uitoefenen (artikel 111quater, § 1, tweede lid) ». 

 

121. De Autoriteit neemt nota van de keuze van de aanvrager om aan de hand van deze lijst te 

bepalen welke strafbare feiten onder de noemer "zware criminaliteit" vallen. 

 

122. Ze stelt zich echter wel vragen over de keuze van de drempel van "3 strafbare feiten 90ter 

per 1000 inwoners per jaar" om een zone aan te merken als bijzonder blootgesteld aan feiten van 

zware criminaliteit. De memorie van toelichting geeft het totale aantal strafbare feiten aan dat in een 

gerechtelijk arrondissement moet worden vastgesteld opdat de bewaring van de gegevens er kan 

worden verplicht, maar geeft geen statistieken over het aantal strafbare feiten "90ter" dat 

daadwerkelijk werd vastgesteld in de verschillende gerechtelijke arrondissementen. De Autoriteit heeft 

deze statistieken opgevraagd om te kunnen beoordelen of de weerhouden drempel de facto kan leiden 

tot een algemene en ongedifferentieerde verplichting om de verkeersgegevens te bewaren van alle 

gebruikers van een elektronisch communicatiemiddel. Deze informatie werd haar evenwel niet 

meegedeeld. Bijgevolg is de Autoriteit niet bij machte om de relevantie en evenredigheid 

van dit weerhouden criteria te beoordelen. De wetgever moet de door hem weerhouden 

drempel rechtvaardigen en aantonen dat deze de facto niet kan leiden tot een verplichting 

tot algemene en ongedifferentieerde bewaring van de gegevens op (bijna) het hele 

nationale grondgebied. Het weerhouden criterium (een gemiddelde van 3 strafbare feiten 90ter per 

1000 inwoners per jaar) is uiteraard een dynamisch criterium; derhalve is het niet mogelijk om voor 

eens en voor altijd te bepalen of het de facto zal leiden tot een algemene en ongedifferentieerde 

bewaring van de gegevens op (bijna) het volledige nationale grondgebied. De wetgever moet er 

echter wel op toezien dat de impact van deze drempel in de praktijk evenredig is met de 
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huidige statistieken; dat zou niet het geval zijn als bij de inwerkingtreding van het voorontwerp van 

wet het hele nationale grondgebied (of toch bijna) "onder toezicht" zou worden geplaatst. De 

wetgever moet een strenge en kwantitatieve analyse maken van de evenredigheid van 

het criterium/de drempel die in het voorontwerp van wet wordt gehanteerd. 

 

123. Het voorontwerp van wet bepaalt als volgt: "De gebruikte statistieken zijn afkomstig van de Algemene 

Nationale Gegevensbank zoals bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt" (hierna "de 

A.N.G." genoemd). De Autoriteit neemt daar nota van, maar benadrukt dat de wetgever hoe 

dan ook moet aantonen dat de A.N.G de meest geschikte databank is voor dat doel. De 

Autoriteit stelt zich vragen bij de relevantie van het gebruik van de A.N.G. aangezien die in de databank 

wordt bijgehouden door de politie die van nature, gezien haar wettelijke opdracht, zal geneigd zijn om 

er alle vermoedens van strafbare feiten 90ter in op te nemen en/of, zoals het C.O.C. heeft benadrukt 

in zijn advies van 21 mei 2020, om een vermoeden van strafbaar feit al te makkelijk aan te merken als 

een vermoeden van ernstig misdrijf in de zin van artikel 90ter van het W.S.V. In die context meent 

de Autoriteit dat het passender zou zijn om een databank te gebruiken waarvan de 

kwaliteit van de statistische gegevens is vastgelegd bij wet, zoals de wet van 4 juli 1962 

betreffende de openbare statistiek108.  

 

124.  Om te vermijden dat de politiediensten geneigd zouden zijn om een vermoeden van strafbaar feit "te 

makkelijk" aan te merken als een vermoeden van ernstig strafbaar feit in de zin van artikel 90ter van 

het W.S.V. oordeelt de Autoriteit bovendien dat bij de berekening van de drempel die wordt 

 
108 Artikel 1 bis van de wet van 4 juli 1962 bepaalt als volgt: "De statistieken worden geregeld volgens de volgende principes: 
  1° Principe van rechtmatigheid en eerlijkheid: 
   a) het verzamelen en verwerken van gegevens steunt ofwel op een wettelijke of reglementaire basis, ofwel op de toestemming 
van de aangever in de zin van artikel 1, § 8, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, onverminderd de bijzondere bepalingen van deze wet; 
  b) eerlijke gegevensverzameling veronderstelt een goede informatie voor de aangever over het verzamelen en verwerken van 
de gegevens. De aangever heeft het recht informatie te krijgen over de rechtsgrond, het doel van de gegevensverzameling en 
de toegepaste beschermingsmaatregelen; 
  2° Principe van finaliteit: 
  a) individuele gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt, tenzij de aangever ondubbelzinnig 
toestemming heeft gegeven dat de gegevens voor een andere aanwending worden gebruikt; 
  b) gegevens die voor een welbepaald statistisch doel werden verzameld mogen enkel voor andere statistische doeleinden 
worden gebruikt, wanneer die met het eerste doel verenigbaar zijn; 
   c) gegevens die voor statistische doeleinden werden verzameld en verwerkt, mogen niet worden gebruikt om 
gegevensbestanden aan te vullen of te verbeteren die voor andere dan statistische, onder meer voor administratieve doeleinden 
dienen; 
   d) op basis van de individuele statistische gegevens die bij het opmaken van een statistiek werden verzameld, mag geen 
enkele beslissing genomen worden die tot doel of gevolg heeft de individuele situatie van de aangever te beïnvloeden; 
   3° Principe van evenredigheid: 
  a) bij de keuze van de methode van verzamelen wordt de voorrang gegeven aan de secundaire verzameling boven de primaire 
verzameling. In elk geval zal de verzameling bij voorkeur steekproefsgewijs gebeuren, eerder dan exhaustief en zijn vrijwillige 
enquêtes te verkiezen boven verplichte enquêtes; 
   b) de gegevens zijn toereikend, ter zake dienend en niet overmatig uitgaande van het vastgestelde statistische doeleinde, dit 
wil zeggen dat de verzameling en de verwerking van de gegevens beperkt zijn tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de 
nagestreefde statistische doeleinden; 
  4° Principe van onpartijdigheid, objectiviteit en professionele onafhankelijkheid: 
  a) de statistieken moeten met inachtneming van de wetenschappelijke onafhankelijkheid en op objectieve, professionele en 
transparante wijze worden geproduceerd en verspreid, waarbij alle gebruikers gelijk worden behandeld; 
   b) het produceren en verspreiden van statistieken moet worden verricht door een orgaan dat professioneel onafhankelijk is 
tav andere regelgevende, administratieve of beleidsdepartementen en lichamen, en van de particuliere sector". 
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weerhouden om te bepalen of de zone bijzonder is blootgesteld aan "zware criminaliteit" rekening 

moet worden gehouden met het aantal strafbare feiten die hebben geleid tot een 

veroordeling door de rechtbank, en niet met het aantal strafbare feiten die werden vastgesteld 

door de politiediensten. De basis van het aantal veroordelingen biedt immers meer garanties dat de 

bewaring van de verkeersgegevens wordt 'geactiveerd' "op basis van objectieve en niet-

discriminerende factoren"109.  

 

125. Het nieuwe artikel 126/1 § 3, 3° van de telecomwet noemt 16 categorieën van "gebieden die in het 

bijzonder blootgesteld zijn aan bedreigingen tegen de nationale veiligheid of voor het plegen van zware 

criminaliteit". Het nieuwe artikel 126/1 § 3, 4° van de telecomwet noemt 14 categorieën van "zones 

waar er een mogelijke ernstige bedreiging is voor de vitale belangen van het land of de essentiële 

behoeften van de bevolking". Het nieuwe artikel 126/1 § 3, 5° van de telecomwet noemt 5 categorieën 

van "zones waar er een mogelijk ernstige bedreiging bestaat voor de belangen van de op het nationale 

grondgebied gevestigde internationale instellingen". Het voorontwerp van wet laat de Koning telkens 

toe om andere zones te bepalen bij koninklijk besluit. De Autoriteit formuleert daarover twee 

opmerkingen: 

 

 

i. Ten eerste stelt de Autoriteit vast dat het voorontwerp van wet ervoor kiest om talrijke zones 

te weerhouden waar de verplichting wordt opgelegd tot preventieve bewaring van de 

verkeersgegevens van de communicaties die er worden gevoerd (hetzij omdat de herkomst 

van de communicatie zich er bevindt, hetzij de bestemmeling van de communicatie). De 

Autoriteit benadrukt dat de wetgever er bij de beraadslaging die de stemming 

voorafgaat op moet toezien dat de noodzaak en evenredigheid van de keuze van 

de verschillende weerhouden plaatsen wordt beoordeeld110. Het is in ieder geval van 

belang dat deze keuze van locaties niet leidt tot de feitelijke herinvoering van een verplichting 

om de gegevens van een te groot deel van de gebruikers van elektronische communicatie in 

België te bewaren. 

 

 
109 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 150.  
110 De Autoriteit vraagt zich bijvoorbeeld af of het werkelijk nodig en evenredig is om te voorzien in een bewaring van de 
verkeersgegevens van alle communicaties die worden gevoerd vanaf of naar de autosnelwegen of de bijhorende openbare 
parkeerterreinen. Na een verzoek om verdere inlichtingen antwoordt de afgevaardigde van de minister als volgt: "De 
autosnelwegen zijn het belangrijkste netwerk voor wegtransport van ons land. Dankzij dat netwerk kan het hele land worden 
bevoorraad met voedsel, energie, enz. Het is ook het belangrijkste netwerk dat wordt gebruikt door de diensten die dringende 
hulp bieden aan de bevolking. De bijhorende parkeerterreinen maken wezenlijk deel uit van het autosnelwegennet. Het zijn 
zones waar de automobilisten even halt houden en op de meeste parkeerterreinen kan er ook worden getankt. Vanwege de 
bijzondere kenmerken van de autosnelwegen (wegen waarop aan hoge snelheid wordt gereden en waar enkel op de pechstrook 
kan worden stilgestaan) zijn de parkeerterreinen langs de autosnelwegen ook zones van uitwisseling, rust, enz. De wegcode 
bepaalt in haar artikel 21.4 dat een voertuig enkel mag stilstaan of geparkeerd worden op de parkeerstroken aangewezen door 
het verkeersbord. De veiligheid op de parkeerterreinen langs de autosnelweg i s niet alleen belangrijk voor de 
vrachtwagenchauffeurs, maar ook voor alle gebruikers van deze autosnelwegen". Die factoren tonen echter niet de noodzaak 
en de evenredigheid aan van een verplichte bewaring van de gegevens van de communicaties van en naar de autosnelwegen.  
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ii. Ten tweede is hoe dan ook het wettelijkheidsbeginsel dat wordt bekrachtigd in artikel 22 

van de Grondwet in strijd met het feit dat de wetgever de Koning kan machtigen om 

de bewaarplicht uit te breiden tot andere plaatsen dan deze die zijn geïdentificeerd in 

het voorontwerp van wet. Het voorontwerp van wet moet worden gewijzigd om die 

mogelijkheid te schrappen.  

 

126. Ten slotte acht de Autoriteit het noodzakelijk te zorgen voor transparantie met 

betrekking tot (1) het percentage van het nationale grondgebied waarvoor de 

verplichting tot preventieve bewaring krachtens het nieuwe artikel 126/1 van de Telecomwet 

geldt en (2) het percentage van de bevolking dat door deze verplichting wordt 

getroffen. Een dergelijke transparantie zou het mogelijk maken na te gaan of de door de 

wetgever vastgestelde criteria niet hebben geleid tot de feitelijke herinvoering van een algemene 

en ongedifferentieerde verplichting om verkeers- en locatiegegevens te bewaren met het oog op 

de bestrijding van zware criminaliteit, die door het Hof van Justitie van de Europese Unie 

onevenredig is bevonden. Deze statistieken moeten worden opgenomen in het verslag 

dat de minister van Telecommunicatie en de minister van Justitie jaarlijks aan de 

Kamer van Volksvertegenwoordigers moeten voorleggen op grond van het nieuwe 

artikel 127/2, § 1, van de telecomwet. Ze zouden ook kunnen worden gepubliceerd op de 

website van het BIPT, die volgens het nieuwe artikel 127/1 § 2 van de telecomwet al algemene 

informatie moet bevatten over de toegang van de autoriteiten tot de gegevens die door de 

operatoren worden bijgehouden.   

 

127. Meer in het algemeen is het essentieel dat het jaarverslag dat aan het Parlement 

wordt voorgelegd alle gegevens bevat die nodig zijn om de doeltreffendheid en de 

evenredigheid van de verschillende maatregelen inzake de bewaring van verkeers- en 

locatiegegevens te kunnen beoordelen. Daartoe dient het jaarverslag ten minste de volgende 

gegevens te bevatten: 

- het soort en de hoeveelheid verkeers- en locatiegegevens die door de operatoren worden 

verzameld overeenkomstig de bepalingen van de telecomwet en het C.I.C. (met inbegrip van 

het percentage van het grondgebied en de bevolking waarvoor gegevens worden bewaard 

overeenkomstig het nieuwe artikel 126/1 van de telecomwet); 

- Het aantal keren dat een autoriteit om toegang tot gegevens van operatoren heeft verzocht; 

- De redenen waarom de autoriteiten toegang hebben gevraagd (en gekregen) tot de door de 

operatoren bewaarde gegevens (zonder uiteraard in detail en in concreto te treden) en 

informatie om het nut van deze toegang vast te stellen. 

Het voorontwerp van wet moet worden herzien om de in het jaarverslag op te nemen 

informatie aan te vullen. 
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➢ Commentaar over het nieuwe artikel 126/1 § 4 van de telecomwet: 

 

128. Het nieuwe artikel 126/1 § 4, eerste lid van de telecomwet bepaalt als volgt: "De operatoren bewaren 

de gegevens voor alle communicaties die vanuit of naar een geografisch gebied als bedoeld in 

paragraaf 3 worden gevoerd"111. Om de vereiste duidelijkheid en nauwkeurigheid te 

garanderen, moet het voorontwerp van wet preciseren dat onder "de gegevens" de 

"gegevens bedoeld in § 2"" moet worden verstaan.  

 

129. Het nieuwe artikel 126/1 § 4, laatste lid bepaalt als volgt: "Indien de door de operator gebruikte 

technologie niet toelaat de bewaring van gegevens te beperken tot de in paragraaf 3 bedoelde zones, 

bewaart hij ten minste de gegevens die nodig zijn om de hele betrokken zone te bestrijken en beperkt 

hij de bewaring van gegevens buiten die zone tot wat strikt noodzakelijk is in het licht van de technische 

mogelijkheden." Deze bepaling is problematisch gezien het beginsel van minimale 

gegevensverwerking en, maar fundamenteel, het evenredigheidsbeginsel waaraan elke 

maatregel tot bewaring van de gegevens moet voldoen. Ze dreigt immers te leiden tot een bewaring 

van de gegevens die verder gaat dan wat strikt noodzakelijk en evenredig is voor de beoogde doelen. 

Het feit dat de operatoren, in uitvoering van artikel 126/1 van de telecomwet, de verkeersgegevens 

mogen bewaren die betrekking hebben op communicaties die buiten de door de bepaling afgebakende 

geografische zones worden gevoerd, is in strijd met het evenredigheidsbeginsel. Bovendien zijn die 

geografische zones in het voorontwerp van wet zeer ruim bepaald en geldt de verplichting tot bewaring 

van de gegevens niet alleen voor de communicaties "afkomstig" van deze zones, maar ook voor de 

communicaties naar deze zones. Het voorontwerp van wet moet worden herzien om de 

mogelijkheid te schrappen die de operatoren wordt geboden om gegevens te bewaren van 

buiten de geografische zones waarbinnen het voorontwerp van wet voorziet in een 

bewaarplicht wanneer het voor hen technisch niet mogelijk is om de gegevensbewaring 

te beperken tot die zones.  

 

130. De Autoriteit benadrukt dat de wetgever moet nagaan of de oprichting van een 

gegevensbewaringssysteem dat beperkt is tot bepaalde geografische zones technisch mogelijk is 

voordat hij beveelt tot een gerichte bewaring op basis van geografische criteria. Als het technisch 

onmogelijk is om de bewaring te beperken tot de verkeersgegevens van communicaties 

die worden gevoerd in bepaalde geografische zones, mag de wetgever niet voorzien in de 

oprichting van een dergelijk systeem.  

 

 

 
111 Woorden onderlijnd door de Autoriteit.  
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10) Bepaling van de verwerkingsverantwoordelijke van de bewaring van de 

verkeers- en locatiegegevens die is opgelegd door de artikelen 122, 123, 126, 

126/1 en 127 van de telecomwet (nieuw artikel 127/3 § 2 van de telecomwet) 

 

131. Het nieuwe artikel 127/3 § 2 van de telecomwet stelt als volgt: "Elke operator wordt beschouwd als 

verantwoordelijk voor de verwerking in de zin van de AVG, voor de gegevens behandeld op basis van 

de artikelen 122, 123, 126, 126/1 en 127". 

 

132. De Autoriteit neemt nota van deze aanduiding, maar wijst op het feit dat de 

verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is voor een of meerdere verwerkingen en 

niet voor gegevens. Elke operator is verantwoordelijk voor de verwerkingen bedoeld in de artikelen 

122, 123, 126, 126/1 en 127, maar niet voor de gegevens die op basis van die bepalingen worden 

verwerkt. De formulering van artikel 127/3 § 2 moet in die zin worden aangepast.  

 

11) Technische en organisatorische maatregelen die de operatoren worden 

opgelegd voor de bewaring van de verkeers- en locatiegegevens (nieuwe 

artikelen 127/2 en 127/3 van de telecomwet) 

 

133.  De nieuwe artikelen 127/2 en 127/3 van de telecomwet willen de operatoren de verplichting 

opleggen om technische en organisatorische maatregelen te nemen voor de bewaring van de verkeers- 

en locatiegegevens.  

 

134. De meeste van deze maatregelen worden opgelegd om de veiligheid van de door de operatoren 

bewaarde gegevens te garanderen. De Autoriteit stelt vast dat deze maatregelen, in 

overeenstemming met de rechtspraak van het HvJ-EU, erop gericht zijn om een bijzonder 

hoog niveau van bescherming en veiligheid te garanderen. De maatregelen voldoen aan 

verschillende eisen die uitdrukkelijk werden opgelegd door het HvJ-EU, in het bijzonder: 

- De verplichting om de gegevens op het grondgebied van de Europese Unie te 

bewaren (zie het nieuwe artikel 127/2 § 3, eerste lid, 2° van de telecomwet); 

- De verplichting om de bewaarde gegevens na afloop van de bewaringstermijn 

die voor die gegevens geldt van elke drager te verwijderen of om deze 

gegevens te anonimiseren (zie het nieuwe artikel 127/2 § 3, tweede lid, 1° van de 

telecomwet); 

- De goedkeuring van maatregelen om het risico van misbruik of onrechtmatige 

toegang tot de gegevens te beperken (zie met name het nieuwe artikel 127 § 3, 

eerste lid, 3° van de telecomwet dat oplegt om de bewaarde gegevens, vanaf 

hun registratie, onleesbaar en onbruikbaar maken voor elke persoon die 

niet gemachtigd is om er toegang toe te hebben of het nieuwe artikel 127 § 3, 
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tweede lid, 4° van de telecomwet dat de operatoren verplicht om ervoor te zorgen 

dat het gebruik van de bewaarde gegevens kan worden opgespoord aan de 

hand van een logboek).  

 

135. Toch formuleert de Autoriteit meerdere opmerkingen over deze bepalingen betreffende de 

veiligheid van de gegevens.  

 

136. Eerst en vooral stelt de Autoriteit vast dat de verplichting om de gegevens te bewaren op het 

grondgebied van de Europese Unie enkel geldt voor de gegevens die de operatoren 

bewaren ten behoeve van de autoriteiten, en niet voor de gegevens die ze bewaren voor 

hun eigen behoeften (zie het nieuwe artikel 127/2 § 3, eerste lid, 2° van de telecomwet). De 

Autoriteit formuleert hierbij twee opmerkingen: 

 

(i) Ten eerste ontbreekt het aan duidelijkheid over het onderscheid tussen gegevens 

die de operatoren bewaren ten behoeve van de autoriteiten en de gegevens die ze 

bewaren voor hun eigen behoeften. De nieuwe artikelen 122 en 123 van de telecomwet 

leggen immers verplichtingen op tot bewaring met het oog op het bestrijden van fraude 

(waarvan de operatoren het slachtoffer kunnen zijn) en met het oog op de veiligheid van de 

netwerken (wat een verplichting is in hoofde van de operatoren). Bovendien voorziet het 

voorontwerp dat de autoriteiten onder bepaalde voorwaarden toegang kunnen krijgen tot die 

gegevens, ook voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze oorspronkelijk werden bewaard. 

Worden die gegevens dan bewaard ten behoeve van de autoriteiten of voor de eigen behoeften 

van de operatoren?112  

 

(ii) Ten tweede benadrukt de Autoriteit dat het HvJ-EU oordeelt dat gezien de hoeveelheid 

bewaarde gegevens, het gevoelige karakter van die gegevens en het risico van onrechtmatige 

toegang ertoe, de bewaring op het grondgebied van de Unie een noodzakelijke maatregel is 

om een zeer hoog niveau van bescherming en veiligheid te garanderen. Het HvJ-EU maakt 

geen onderscheid naargelang het doel waarvoor de gegevens worden bewaard en 

de Autoriteit ziet niet in waarom een dergelijk onderscheid relevant zou zijn. Het 

voorontwerp moet dus worden gewijzigd om te voorzien dat alle door de 

operatoren bewaarde gegevens, worden bewaard op het grondgebied van de Unie.  

 

137.  Vervolgens formuleert de Autoriteit twee belangrijke opmerkingen over de informatie die 

moet worden opgenomen in het logboek: 

 

 
112 De Autoriteit benadrukt dat haar opmerking over het gebrek aan duidelijkheid en onderscheid tussen gegevens die worden 
bewaard ten behoeve van de autoriteiten en gegevens bewaard voor hun eigen behoeften uiteraard ook, mutati mutandis, 
geldt voor de andere verplichtingen die worden opgelegd door artikel 127/3 § 3, eerste lid van de telecomwet. 
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(i) Het voorontwerp stelt als volgt: "Het logboek mag andere documenten of informatie bevatten, 

op voorwaarde dat die informatie en documenten geen vertrouwelijke informatie over het door 

de autoriteit gevoerde onderzoek onthullen, zoals het doel of de context ervan". De Autoriteit 

benadrukt echter dat het concrete doel waarvoor de toegang tot de gegevens werd 

gevraagd in de informatie in het logboek moet worden vermeld aangezien die 

informatie nodig is om het gebruik van de gegevens a posteriori daadwerkelijk te kunnen 

controleren. Gezien de gevoeligheid van die informatie moet ze echter 'omfloerst' worden 

opgetekend.  

 

(ii) Het voorontwerp bepaalt: "De operator neemt de passende maatregelen om de veiligheid van 

het logboek te garanderen en, in het bijzonder, om elke niet-toegestane handeling in verband 

met dat logboek te voorkomen. De Autoriteit benadrukt dat elke handeling in het logboek 

hoe dan ook zelf moet worden opgetekend of dat de noodzaak moet worden benadrukt 

dat de gegevens van het logboek niet kunnen worden gewist.  

 

138.  Bovendien wil het voorontwerp van wet de operatoren een aantal technische en/of organisatorische 

eisen opleggen om, zo lijkt het, de beschikbaarheid en de kwaliteit van de bewaarde gegevens te 

garanderen.  

 

139.  Het nieuwe artikel 127/2 § 2, eerste lid van de telecomwet bepaalt: "De operatoren zorgen 

ervoor dat de gegevens die ze bewaren voor hun eigen behoeften en deze die ze bewaren voor de 

autoriteiten onbeperkt toegankelijk zijn vanuit België". Het doel en de reikwijdte van die bepaling zijn 

hierbij niet duidelijk. De memorie van toelichting verschaft geen duidelijkheid in dit verband. Na een 

verzoek om verdere inlichting antwoordde de afgevaardigde van de minister als volgt: "Het feit dat de 

gegevens toegankelijk moeten zijn vanuit België betekent niet dat ze in België moeten worden 

bewaard. […] Het doel van de zinsnede “onbeperkt toegankelijk vanuit België” bestaat erin dat de 

operator de door de overheid gevraagde gegevens in België moet verstrekken. Het Belgisch recht blijft 

zo van toepassing". De bepaling lijkt de operatoren de verplichting op te leggen om de toegankelijkheid 

van de door hen bewaarde gegevens te allen tijde te garanderen, ongeacht de plaats waar die 

gegevens worden bewaard. De bepaling moet worden aangepast om de reikwijdte ervan te 

verduidelijken. Deze opmerking geldt mutatis mutandis ook voor het nieuwe artikel 127/4, laatste 

lid die een gelijkaardige bepaling bevat.  

 

140. Het nieuwe artikel 127/2 § 2, laatste lid van de telecomwet bepaalt als volgt: "De operatoren 

zijn in staat verbanden te leggen tussen de gegevens bewaard voor de autoriteiten”.  Volgens de 

memorie van toelichting: "Het is aan de operatoren om te beslissen hoe ze zich organiseren voor de 

bewaring van de gegevens ten behoeve van de autoriteiten (in het bijzonder de gegevens bewaard 

conform de artikelen 126, 126/1, 127). Wanneer eenzelfde gegeven wordt bedoeld in verscheidene 
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artikelen, mogen ze dat gegeven dus één keer bewaren. De operatoren moeten daarentegen in staat 

zijn om verbanden te leggen tussen de gegevens bewaard voor de autoriteiten. Dat is nodig aangezien 

een operator, om te antwoorden op een verzoek van een autoriteit, genoopt zou kunnen zijn om 

gegevens te raadplegen die zijn bewaard op basis van verschillende artikelen." Na een verzoek om 

verdere inlichtingen preciseerde de afgevaardigde van de minister als volgt: "Bedoeling is om te 

vermijden dat die bewaarde gegevens onbruikbaar zouden zijn bij gebrek aan verband tussen de 

gegevens. Het is bijvoorbeeld van essentieel belang dat de operatoren een verband kunnen leggen 

tussen de toegangs-, verbindings- of communicatiegegevens die worden bewaard in uitvoering van 

artikel 126/1 en de gegevens bewaard op basis van het nieuwe artikel 126. De identificatiegegevens 

werden in artikel 126/1, § 2, 3° niet opgenomen om te vermijden dat dezelfde gegevens tweemaal 

worden bewaard". De Autoriteit begrijpt de wil van de wetgever, maar benadrukt dat de reikwijdte van 

artikel 127/2 § 2 niet voldoende blijkt uit de bewoordingen. De bepaling moet worden aangepast 

om de reikwijdte ervan te verduidelijken. De Autoriteit benadrukt in dit verband dat als de 

wetgever de autoriteiten wil toelaten om op basis van de verschillende gegevens die worden bewaard 

door de operatoren onderzoek te doen naar de betrokken personen, hij - overeenkomstig het 

evenredigheidsbeginsel - de zoekcriteria moet bepalen aan de hand waarvan de bevoegde autoriteiten 

hun onderzoek kunnen verrichten en de verbanden kunnen leggen. 

 

12) Bewaring van de gegevens voor de identificatie van de betrokken personen, 

van de eindapparatuur of van de gebruikte elektronische communicatiedienst 

door de aanbieders van private elektronische communicatienetwerken en 

elektronische communicatiediensten die niet openbaar beschikbaar zijn 

(nieuw artikel 127/4 van de telecomwet) 

 

141. Het nieuwe artikel 127/4 van de telecomwet bepaalt dat de Koning de voorwaarden moet 

vaststellen waaronder de aanbieders van private elektronische communicatienetwerken en 

elektronische communicatiediensten die niet openbaar beschikbaar zijn de gegevens die de 

identificatie mogelijk maken van de betrokken personen, van de eindapparatuur of van de 

gebruikte elektronische communicatiedienst registreren en bewaren. Met die bewaarplicht 

worden de volgende doelen beoogd: 

- Het opsporen en de beteugeling van strafbare feiten, 

- De beteugeling van kwaadwillige oproepen naar de nooddiensten, 

- Het onderzoek bij de ombudsdienst voor telecommunicatie naar de identiteit van elke persoon 

die kwaadwillig gebruik heeft gemaakt van een elektronisch communicatienetwerk of -dienst, 

- De vervulling van de inlichtingenopdrachten bepaald in de wet van 30 november 1998 

houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
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142. Het nieuwe artikel 127/4 van de telecomwet delegeert aan de Koning het vaststellen van 

de technische en administratieve maatregelen die aan de aanbieders van private 

elektronische communicatienetwerken en -diensten die niet openbaar beschikbaar zijn, worden 

opgelegd om betrokken personen te kunnen identificeren en het opsporen, lokaliseren, 

afluisteren, kennis nemen en opnemen van privécommunicatie mogelijk te maken onder 

de voorwaarden bepaald door de artikelen 46bis, 88bis, 90ter tot 90decies en 464/13, 464/25 en 

464/26 van het Wetboek van Strafvordering, evenals de voorwaarden bepaald in de wet van 30 

november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.  

 

143. De Autoriteit herhaalt dat het wettelijkheidsbeginsel eist dat de essentiële factoren van een 

gegevensverwerking, die een inmenging vormt in de grondrechten van de betrokken personen, 

worden bepaald door een formele wetgevende norm. Die norm moet bovendien voldoende duidelijk 

en nauwkeurig zijn opdat de betrokken personen op voorzienbare wijze zouden weten in welke 

omstandigheden de gegevensverwerking is toegelaten. De fundamentele begrippen die worden 

gebruikt om de reikwijdte van de verplichting tot gegevensbewaring te omschrijven, 

moeten dus worden vastgelegd door de wetgeving. Behoudens vergissing worden de 

begrippen "aanbieders van private elektronische communicatienetwerken" en 

"aanbieders van elektronische communicatiediensten die niet openbaar beschikbaar zijn" 

in de telecomwet niet gedefinieerd. Zoals de Autoriteit net heeft benadrukt, is dat echter een 

essentiële factor van de gegevensverwerkingen die worden opgelegd door artikel 127/4 van de 

telecomwet aangezien de definitie van deze begrippen een invloed heeft op de reikwijdte 

van de opgelegde bewaarplichten. Worden met het begrip ”private netwerken” enkel de 

netwerken van de ondernemingen bedoeld of heeft het betrekking op om het even welk privaat 

netwerk, ook op de netwerken die personen bij hen thuis hebben geïnstalleerd? En verwijst het begrip 

naar de netwerken van om het even welke onderneming, of wil de wetgever de bewaarplichten enkel 

opleggen als de onderneming een zekere omvang heeft? Het voorontwerp moet worden 

aangepast om deze begrippen te definiëren, met dien verstande dat de definitie van die 

begrippen – en de bewaarplichten die moeten worden opgelegd naargelang die definities – moet 

voldoen aan de beginselen van noodzaak en evenredigheid.  

 

144. De Autoriteit benadrukt dat het voorontwerp de vaststelling van de technische nadere regels 

betreffende de door het nieuwe artikel 127/4 van de telecomwet opgelegde bewaarplichten mag 

delegeren - wat het ook doet.  
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13) Toegang tot de gegevens 

 

145.  Het nieuwe artikel 127/1 van de telecomwet identificeert de categorieën van autoriteiten die toegang 

kunnen krijgen tot de gegevens die de operatoren bewaren in uitvoering van de (nieuwe) artikelen 

122, 123, 126, 126/1 en 127 van de telecomwet. 

 

146. Als artikel 127/1 van de telecomwet wordt gelezen in het licht van de artikelen 122, 123, 126, 126/1 

en 127 van diezelfde wet, blijkt dat de autoriteiten die een van de doeleinden nastreven die zijn 

bedoeld in artikel 127/1 van de telecomwet toegang kunnen krijgen tot de gegevens die worden 

bewaard krachtens de (nieuwe versies van de) artikelen 122, 123, 126 en 127 voor elk van 

de doeleinden die zijn aangegeven in dit artikel 127/1 van de telecomwet. 

 

147. Volgens de nieuwe artikelen 126 en 127 van de telecomwet moeten de gegevens die op grond van 

deze bepalingen worden bewaard, "worden bewaard voor de autoriteiten en doeleinden bedoeld in 

artikel 127/1". 

 

148. De artikelen 122 en 123 van de telecomwet staan toe of leggen daarentegen de verplichting op om 

gegevens te bewaren voor specifieke doeleinden (facturering, marketing van de diensten met 

toegevoegde waarde, bestrijding van fraude en kwaadwillig gebruik van het netwerk of veiligheid van 

de netwerken en correcte werking van de communicatiediensten). Het nieuwe artikel 127/1 bepaalt 

echter dat de autoriteiten die bevoegd zijn om een van de opgesomde doeleinden na te streven 

toegang kunnen krijgen tot alle gegevens die worden bewaard in toepassing van die 

artikelen 122 en 123 van de telecomwet, ook als de bewaring ervan oorspronkelijk werd 

toegelaten of opgelegd voor een ander doeleinde dan datgene dat wordt nagestreefd door de autoriteit 

die toegang wenst tot de betreffende gegevens113. 

 

149. Aangaande de gegevens die worden bewaard krachtens het nieuwe artikel 126/1 leert een 

gecombineerde lezing van de artikelen 126/1 en 127/1 dat de autoriteiten die een van de 

doeleinden nastreven die zijn bedoeld in artikel 127/1 van de telecomwet enkel toegang tot die 

gegevens kunnen krijgen voor de doeleinden waarvoor ze werden bewaard, namelijk de 

vrijwaring van de nationale veiligheid, de strijd tegen zware criminaliteit en de preventie van ernstige 

dreigingen van de openbare veiligheid en de bescherming van de vitale belangen van een natuurlijk 

persoon.  

 

 
113 De nieuwe artikelen 122 § 7 en 123 § 6 van de telecomwet bepalen immers als volgt, elk van hun kant: "dit artikel [namelijk 
respectievelijk artikel 122 en artikel 123] doet geen afbreuk aan artikel 127/1”. Het nieuwe artikel 126 § 1, derde lid, luidt als 
volgt: "Deze gegevens worden bewaard voor de autoriteiten en doeleinden bedoeld in artikel 127/1 " en het nieuwe artikel 127 
§ 1, tweede lid: "Deze gegevens en documenten worden bewaard voor de autoriteiten en doeleinden bedoeld in artikel 127/1".  
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150. Artikel 127/1 van de telecomwet preciseert bovendien dat de autoriteiten enkel toegang tot de 

door de operatoren bewaarde gegevens kunnen krijgen volgens de voorwaarden van de 

bepalingen die hen daartoe machtigen.  

 

151. De Autoriteit formuleert verschillende opmerkingen over de bepalingen die de autoriteiten de 

mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot de door operatoren bewaarde gegevens.  

 

152. Eerst en vooral wijst de Autoriteit op het feit dat het HvJ-EU oordeelde dat de toegang tot verkeers- 

en locatiegegevens die door de operatoren worden bewaard in beginsel enkel kan worden 

gerechtvaardigd door de doelstelling van algemeen belang met het oog waarop die 

bewaring werd opgelegd. Hieruit volgt met name dat "in geen geval toegang tot dergelijke 

gegevens mag worden verleend met het oog op de vervolging en bestraffing van een gewoon strafbaar 

feit, wanneer de bewaring van die gegevens haar rechtvaardiging vindt in de doelstelling van 

bestrijding van zware criminaliteit of, a fortiori, de doelstelling van bescherming van de nationale 

veiligheid. Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel […], kan daarentegen de toegang 

tot gegevens die zijn bewaard met het oog op de bestrijding van zware criminaliteit 

worden gerechtvaardigd door de doelstelling van bescherming van de nationale veiligheid, 

mits de materiële en procedurele voorwaarden voor een dergelijke toegang in acht worden 

genomen"114. Het HvJ-EU vult aan als volgt: " n zoverre staat het de lidstaten vrij om in hun wetgeving 

te bepalen dat met inachtneming van diezelfde materiële en procedurele voorwaarden toegang tot 

verkeers- en locatiegegevens kan worden verleend met het oog op de bestrijding van zware 

criminaliteit of de bescherming van de nationale veiligheid, wanneer die gegevens door een aanbieder 

zijn bewaard in overeenstemming met de artikelen 5, 6 en 9 of met artikel 15, lid 1, van richtlijn 

2002/588"115. De wetgever kan dus bepalen dat de autoriteiten toegang tot de in toepassing 

van de artikelen 122 en 123 bewaarde gegevens kunnen krijgen voor andere doeleinden 

dan deze waarvoor ze oorspronkelijk werden bewaard, maar alleen als die latere 

verwerkingsdoelen de bescherming van de nationale veiligheid of de bestrijding van 

zware criminaliteit zijn (of een ander doel dat is vermeld in artikel 15 van de 

ePrivayrichtlijn en eenzelfde graad van belangrijkheid heeft). In zijn huidige versie laat het 

voorontwerp van wet een hergebruik van de in toepassing van de artikelen 122 en 123 bewaarde 

gegevens toe voor alle doeleinden die zijn vermeld in artikel 127/1 van de telecomwet, en niet alleen 

voor de doeleinden die een zekere ernst/belang hebben zoals de bestrijding van zware criminaliteit. 

Die mogelijkheid is niet conform de Europese eisen. Het voorontwerp moet bijgevolg worden 

aangepast om er de beperking aan toe te voegen aangaande de doeleinden waarvoor een 

verdere verwerking van de in toepassing van de artikelen 122 en 123 bewaarde gegevens 

mogelijk is.  

 
114 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 166 (vetjes toegevoegd door de Autoriteit).  
115 HvJ-EU, arrest van 6 oktober 2020, § 166 (vetjes toegevoegd door de Autoriteit). 
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153. Bovendien herhaalt de Autoriteit dat de toegang tot de gegevens ondergeschikt moet zijn 

aan de inachtneming van de materiële en procedurele voorwaarden die zijn 

geïdentificeerd door het HvJ-EU. Het voorontwerp van wet preciseert in dit verband dat de 

autoriteiten enkel toegang tot de gegevens kunnen krijgen "volgens de vastgelegde voorwaarden die 

hen daartoe machtigen”. Het zijn dus die bepalingen die moeten voorzien in de nodige materiële en 

procedurele voorwaarden. Ter herinnering, die voorwaarden zijn: 

- De betrokken nationale regeling moet aan de hand van objectieve criteria 

bepalen in welke omstandigheden en onder welke voorwaarden toegang 

tot de gegevens moet worden verleend.  

- De toegang van de bevoegde nationale autoriteiten tot de bewaarde gegevens moet, 

in beginsel, behalve in gevallen van naar behoren gerechtvaardigde spoedeisendheid, 

worden onderworpen aan een voorafgaand toezicht door een rechterlijke instantie 

of door een onafhankelijke bestuurlijke entiteit. Deze rechterlijke instantie of deze 

entiteit moet haar beslissing geven op een met redenen omkleed verzoek van deze 

autoriteiten.  

- De autoriteiten die toegang hebben gekregen tot de gegevens moeten de betrokken 

personen daarvan op de hoogte brengen als dat de door deze autoriteiten 

gevoerde onderzoeken niet in gevaar kan brengen.  

 

154. De wetgeving dient na te gaan of alle bepalingen die de autoriteiten machtigen om 

toegang te krijgen tot de door de operatoren bewaarde verkeers- en locatiegegevens 

voorzien in de nodige materiële en procedurele voorwaarden om aan de Europese eisen te 

voldoen. De bepalingen die de toegang van de autoriteiten tot de door de operatoren bewaarde 

gegevens organiseren, zijn opgenomen in de organieke wetten van deze autoriteiten die doorgaans al 

bestaan vóór het voorontwerp van wet. Dat brengt evenwel enkele wijzigingen aan in de bepalingen 

die de toegang van bepaalde autoriteiten tot de door de operatoren bewaarde gegevens organiseren. 

De Autoriteit onderzoekt of die wijzigingen voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Europese 

rechtspraak (maar haar onderzoek beperkt zich tot de aangebrachte wijzigingen). De Autoriteit heeft 

daarbij vastgesteld dat het voorontwerp van wet bepaalde autoriteiten toegang wil verlenen 

tot de door de operatoren bewaarde gegevens zonder te eisen dat die toegang het 

voorwerp moet uitmaken van een voorafgaande toestemming van een onafhankelijke 

bestuurlijke entiteit die de hoedanigheid van derde moet hebben ten opzichte van de 

autoriteit die toegang wil krijgen tot de gegevens. Dat is met name het geval voor de volgende 

autoriteiten: 

- Het voorontwerp bepaalt dat het BIPT "van de operatoren identificatie-, verkeers- of 

locatiegegevens kan vragen in de zin van de wet van 13 juni 2005 betreffende de 
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elektronische communicatie, op voorwaarde dat dat nodig is voor de vervulling van 

een van zijn opdrachten" (artikel 17 van het voorontwerp van wet). 

- Het voorontwerp van wet bepaalt dat het CCB, "[w]anneer dat strikt noodzakelijk is 

voor de uitvoering van zijn taken opgesomd in artikel 60, a) tot e) van deze wet, […] 

van de operatoren als bedoeld in artikel 2, 11° van de wet van 13 juni 2005 

betreffende de elektronische communicatie, identificatie-, verkeers- of 

locatiegegevens die door hen worden bewaard, kan verkrijgen" (artikel 34 van het 

voorontwerp van wet). 

- Het voorontwerp van wet bepaalt voor de statutaire of contractuele personeelsleden 

van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu: "Zij mogen natuurlijke en rechtspersonen identificeren aan de hand van 

het telefoonnummer van de betrokkene of het IP-adres dat aan de bron van de 

elektronische communicatie ligt. Hiertoe mogen zij met gemotiveerd verzoek de 

verstrekking van de identificatiedocumenten en gegevens vorderen" van de 

operatoren (artikel 33 van het voorontwerp van wet).  

- Het voorontwerp van wet bepaalt: "Een officier van gerechtelijke politie van de Cel 

Vermiste Personen van de federale politie kan, in het kader van zijn opdracht tot het 

verlenen van hulp aan personen in nood en de opsporing van personen van wie de 

verdwijning onrustwekkend is, en wanneer er ernstige vermoedens of aanwijzingen 

bestaan dat de fysieke integriteit van de vermiste persoon in onmiddellijk gevaar is, 

gegevens met betrekking tot de elektronische communicatie betreffende de vermiste 

persoon opvorderen" (artikel 19 van het voorontwerp van wet). 

 

155. De (systematische) afwezigheid van voorafgaand toezicht op de communicatie van de gegevens is 

niet toelaatbaar116. Het voorontwerp moet worden gewijzigd om erop toe te zien dat de 

 
116 Na een verzoek om verdere inlichtingen, antwoordde de afgevaardigde van de minister dat het HvJ-EU de toegang tot de 
gegevens niet onderwerpt aan een voorafgaande controle wanneer die toegang plaatsvindt in een andere context dan het 
onderzoek, de voorkoming, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten. De Autoriteit kan zich niet aansluiten bij deze 
interpretatie. Het HvJ-EU heeft inderdaad de verschillende materiële en procedurele voorwaarden geïdentificeerd die van kracht 
zijn als de autoriteiten toegang wensen tot de gegevens die de operatoren hebben verzameld, in het kader van beslissingen 
aangaande de conformiteit van de nationale wetgevingen betreffende de toegang tot de verkeersgegevens voor de autoriteiten 
bij procedures ter voorkoming, opsporing of vervolging van strafbare feiten. Het Hof heeft die eisen echter niet beperkt tot 
alleen die context. In een arrest van 21 december 2016 oordeelde het HvJ-EU immers: het is "van wezenlijk belang dat de 
toegang van de bevoegde nationale autoriteiten tot de bewaarde gegevens in beginsel, behalve in gevallen van naar behoren 
gerechtvaardigde spoedeisendheid, wordt onderworpen aan een voorafgaand toezicht door een rechterlijke instantie of door 
een onafhankelijke bestuurlijke entiteit, en dat deze rechterlijke instantie of deze entiteit haar beslissing geeft op een met 
redenen omkleed verzoek van deze autoriteiten dat met name is ingediend in het kader van procedures ter voorkoming, 
opsporing of vervolging van strafbare feiten (woorden onderlijnd door de Autoriteit). In een arrest van 2 maart 2021 oordeelde 
het HvJ-EU: " De voorafgaande toetsing vereist onder meer, […], dat de rechterlijke instantie of de entiteit die belast is met die 
toetsing, over alle bevoegdheden beschikt en alle noodzakelijke waarborgen biedt om ervoor te zorgen dat de verschillende 
betrokken belangen en rechten met elkaar in overeenstemming worden gebracht. In het specifieke geval van een strafrechtelijk 
onderzoek vereist een dergelijke toetsing dat die rechterlijke instantie of entiteit in staat is een juist evenwicht te verzekeren 
tussen, enerzijds, de belangen die verband houden met de behoeften van het onderzoek in het kader van de bestrijding van 
criminaliteit, en, anderzijds, de fundamentele rechten op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en op bescherming van 
de persoonsgegevens van de personen op wier gegevens de toegang betrekking heeft" (woorden onderlijnd door de Autoriteit). 
Uit de onderlijnde woorden blijkt duidelijk dat het toezicht dat de toegang tot de gegevens vooraf moet gaan 
volgens het HvJ-EU ook een rol te vervullen heeft in andere situaties dan die waarin de toegang tot de gegevens 
wordt gevraagd om strafbare feiten te voorkomen, op te sporen of te vervolgen. Het voorafgaand toezicht door een 
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toegang tot de gegevens, conform de Europese eisen, steeds onderworpen is aan een 

voorafgaand toezicht door een rechterlijke instantie of door een onafhankelijke bestuurlijke entiteit 

die de hoedanigheid heeft van derde ten opzichte van de autoriteit die de toegang tot de gegevens 

heeft gevraagd, behalve in gevallen van naar behoren gerechtvaardigde spoedeisendheid117.  

 

156. De Autoriteit benadrukt tevens dat de rechterlijke instantie of de onafhankelijke bestuurlijke entiteit 

die het voorafgaand toezicht uitvoert, moet nagaan of met de gegevensmededeling een doel wordt 

nagestreefd dat is toegelaten voor die mededeling. De Autoriteit herhaalt dat de mededeling van 

gegevens in beginsel enkel gerechtvaardigd wordt door de doelstelling van algemeen belang met het 

 
rechterlijke instantie of een onafhankelijke administratieve entiteit wordt vereist om te waarborgen dat de autoriteiten enkel 
toegang krijgen tot de verkeersgegevens die hen daadwerkelijk mogen worden meegedeeld; die gegevens moeten beperkt zijn 
tot wat strikt noodzakelijk is voor het beoogde doel van het verzoek om toegang. Het voorafgaand toezicht is bijzonder 
belangrijk. De toegang tot de verkeersgegevens vormt immers een soms zeer ernstige inmenging in de privacyrechten en het 
recht op bescherming van de persoonsgegevens aangezien die gegevens nauwkeurige inlichtingen verschaffen over het 
privéleven van een gebruiker van een elektronisch communicatiemiddel, zelfs als de toegang slechts betrekking heeft op een 
beperkt aantal gegevens of op gegevens beperkt tot een korte periode (zie de volgende arresten van het HvJ-EU: arrest van 8 
april 2014, § 62; arrest van 21 december 2021, § 118-120; arrest van 2 maart 2021, § 40). De factoren die de noodzaak 
van een voorafgaand toezicht rechtvaardigen bestaan zowel wanneer de autoriteiten toegang tot de gegevens 
krijgen in het kader van een strafrechtelijke procedure als wanneer ze er toegang toe krijgen in een andere 
context. Het bestaan van gerechtelijke verweermiddelen (a posteriori) kan niet volstaan om te voldoen aan de eis van 
voorafgaand toezicht.  
117 De afgevaardigde van de minister rechtvaardigde de afwezigheid van voorafgaand toezicht bij de toegang van een officier 
van gerechtelijke politie van de Cel Vermiste Personen van de federale politie tot gegevens in het kader van de opsporing van 
vermiste personen aan de hand van twee elementen: 1) het feit dat de Cel Vermiste Personen niet handelt in het kader van 
een 'strafrechtelijk' doel en 2) het feit dat vooraf toestemming moet worden gevraagd tot gevolg kan hebben dat de 
opsporingsdiensten uren of soms dagen tijd verliezen die vaak cruciaal zijn bij de opsporing van de betrokken persoon en voor 
de bescherming van zijn vitale belangen. De Autoriteit kan de aanvrager niet volgen in zijn eerste argument. Het bestaan van 
een behoorlijk gerechtvaardigde dringende situatie daarentegen kan rechtvaardigen dat het voorafgaand toezicht wordt 
overgeslagen. De wetgeving zou dus kunnen voorzien in een uitzondering op de verplichting tot voorafgaand toezicht wanneer 
een officier van gerechtelijke politie van de Cel Vermiste Personen toegang vraagt tot gegevens in een dringende situatie, met 
dien verstande dat het dan ook echt om een dringende situatie moet gaan (wat geval per geval moet worden beoordeeld). De 
afgevaardigde van de minister voert eenzelfde argument aan om de afwezigheid van voorafgaand toezicht te rechtvaardigen 
bij de toegang van het CCB tot verkeersgegevens: "Gezien de toename en de frequentie van incidenten inzake cybersecurity 
en de snelle reactie die ze vereisen, zou CCB zaken van cybercriminaliteit, bedreiging van de openbare veiligheid in verband 
met cybersecurity of defecten in de veiligheid van het netwerk niet tijdig kunnen voorkomen en opsporen als het systematisch 
eerst toestemming moet vragen van een rechterlijke instantie of een onafhankelijke nationale autoriteit om toegang te krijgen 
tot die elektronische communicatiegegevens". Opnieuw benadrukt de Autoriteit dat het bestaan van een naar behoren 
gerechtvaardigd geval van spoedeisendheid de afwezigheid van voorafgaand toezicht kan rechtvaardigen, maar dat moet dan 
in concreto worden beoordeeld en mag niet uit principe worden uitgevaardigd.  
De afgevaardigde van de minister heeft de afwezigheid van voorafgaand toezicht bij de toegang van statutaire of contractuele 
personeelsleden van de FOD Volksgezondheid tot gegevens gerechtvaardigd met het argument dat de toegang beperkt is tot 
wat strikt noodzakelijk is om een gebruiker te kunnen identificeren en dat die gegevens als "minder gevoelig" worden 
aangemerkt. Ook bij dit argument kan de Autoriteit zich niet aansluiten. In het arrest dat de aanvrager inroept om zijn 
redenering te staven (arrest van 2 oktober 2018, Ministerio fiscal) was de toegang tot de identificatiegegevens onderworpen 
aan een voorafgaand gerechtelijk toezicht. Dat toezicht is nodig om te garanderen dat de toegang van de administratie tot de 
identificatiegegevens voldoet aan de wettelijke eisen (incl. noodzaak en evenredigheid). Bovendien voert de afgevaardigde van 
de minister aan dat" moet worden benadrukt dat die bevoegdheid is voorzien in artikel 14, c, van Verordening 2019/1020 van 
het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van de producten en tot 
wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de verordeningen (EG) nr.765/2008 en (EU) nr. 305/2011". De Autoriteit verwijst in dit 
verband naar een bepaling van de genoemde Europese Verordening: "De markttoezichtautoriteiten oefenen hun in dit artikel 
vermelde bevoegdheden op efficiënte en doeltreffende wijze uit, overeenkomstig het beginsel van evenredigheid, voor zover 
die uitoefening verband houdt met het voorwerp, en het doel van de maatregelen en de aard en de werkelijke of potentiële 
schade die voortvloeit uit het geval van non-conformiteit. Bevoegdheden worden toegekend en uitgeoefend overeenkomstig 
het Unie- en het nationale recht, waaronder de beginselen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en de 
nationaalrechtelijke beginselen inzake de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid en de pluriformiteit van de media, de 
toepasselijke procedurele waarborgen en de regels van de Unie inzake gegevensbescherming, in het bijzonder Verordening 
(EU) 2016/679. De uitoefening van de bevoegdheid om "marktdeelnemers te gelasten relevante informatie te verstrekken die 
nodig is om de eigendom van websites te kunnen nagaan wanneer de informatie in kwestie verband houdt met het voorwerp 
van het onderzoek" onderwerpen aan een voorafgaand toezicht wordt door Verordening 2019/1020 toegestaan omdat het 
verplicht is krachtens het recht op bescherming van de persoonsgegevens zoals het door het HvJ-EU wordt geïnterpreteerd in 
zijn arresten aangaande de bewaring van verkeersgegevens.  
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oog waarop de verplichting tot bewaring werd opgelegd, tenzij de wet, in overeenstemming met het 

evenredigheidsbeginsel, een mededeling voor andere doeleinden toelaat. De rechterlijke instantie of 

de onafhankelijke bestuurlijke entiteit moet bovendien toezien op de evenredigheid van de 

gegevensmededeling alvorens ze toe te staan.  

 

157. Aangaande de mogelijkheid voor het BIPT om toegang te krijgen tot de verkeersgegevens nodig voor 

de vervulling van zijn opdrachten, stelt de memorie van toelichting dat die toegang nodig is, 

bijvoorbeeld om voor het BIPT de controle mogelijk te maken van "de inachtneming door de operatoren 

van hun wettelijke verplichtingen zoals de verplichting om een gedetailleerde facturering op te stellen, 

vastgelegd in artikel 110 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, of 

in het kader van de tenuitvoerbrenging van artikel 114 van diezelfde wet. Zo moet het BIPT, in het 

geval van de gedetailleerde facturering, in staat zijn om een operator een staal van zijn facturen te 

vragen. Deze facturen bevatten verkeersgegevens, zoals de ontvangers, data, tijdstippen en duur van 

de gevoerde gesprekken." Om de voorzienbaarheid van de wet te waarborgen en toe te zien op de 

noodzaak en de evenredigheid van de inmenging die wordt veroorzaakt door de toegang tot 

verkeersgegevens, moet het voorontwerp van wet uitdrukkelijk de opdrachten identificeren 

waarvoor het BIPT toegang kan krijgen tot de door de operatoren bewaarde 

verkeersgegevens;  

 

14) Bijzondere regels die het voorontwerp van wet invoert aangaande het gebruik 

van versleuteling in het domein van elektronische communicatie 

 

158. Volgens het nieuwe artikel 127/5 § 1 van de telecomwet "is het verboden om een dienst of een toestel 

aan te bieden of te gebruiken waardoor de uitvoering van de volgende handelingen wordt verhinderd:  

1° noodcommunicatie, met inbegrip van de identificatie van de oproepende lijn of de verstrekking van 

de identificatiegegevens van de oproeper; 

2° de identificatie van de eindgebruiker, het opsporen en lokaliseren van privécommunicatie onder de 

voorwaarden bepaald door het Wetboek van Strafvordering en door de wet van 30 november 1998 

houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; 

3° het afluisteren, kennisnemen en opnemen van niet voor het publiek toegankelijke communicatie 

onder de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Strafvordering en door de wet van 30 november 

1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten".  

 

159. Dat verbod staat al (deels) in de huidige versie van de telecomwet (zie het huidige artikel 127 van de 

telecomwet).  
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160. Het nieuwe artikel 127/5 § 2 van de telecomwet voorziet in afwijkingen van het beginsel "het 

gebruik van versleuteling is vrij"118: 

- Het is verboden om een versleutelingssysteem aan te bieden of te gebruiken dat de 

noodcommunicatie verhindert (nieuw artikel 127/5 § 2, tweede lid van de 

telecomwet).  

- De versleutelingssystemen die kunnen worden gebruikt om de vertrouwelijkheid van 

de communicatie en de veiligheid van de betalingen te waarborgen, mogen niet 

verhinderen dat de operator voor de autoriteiten identificatie-, verkeers- of 

locatiegegevens bewaart (nieuw artikel 127/5 § 2, derde lid van de telecomwet). 

- Wanneer een operator een versleutelingssysteem heeft ingesteld dat kan worden 

gebruikt om de vertrouwelijkheid van de communicatie en de veiligheid van de 

betalingen te waarborgen, moet hij binnen 24 uur na verzending van het 

verzoekschrift de wettelijke maatregelen tot onderschepping mogelijk, in het bijzonder 

de identificatie van de eindgebruiker, het opsporen en lokaliseren van 

privécommunicatie en het afluisteren, kennisnemen en opnemen van niet voor het 

publiek toegankelijke communicatie. De operator maakt de uitvoering van die 

handelingen enkel mogelijk voor de communicatie waarop het verzoekschrift slaat 

alsook voor de communicatie die daarna volgt (nieuw artikel 127/5 § 2, vierde en 

vijfde lid van de telecomwet). 

 

161. De Autoriteit wenst twee fundamentele opmerkingen te maken over deze 

verbodsbepalingen. 

 

162. In de eerste plaats vormt het verbod op het gebruik van systemen die de identificatie van de 

eindgebruiker kunnen verhinderen, het traceren en lokaliseren van niet openbaar beschikbare 

communicatie en het bewaren van identificatie-, verkeers- of locatiegegevens een onevenredige 

aantasting van het recht op eerbiediging van het privéleven van de betrokkenen, en gaat het 

dus verder dan wat in een democratische samenleving noodzakelijk is. Het voorontwerp van 

wet zal worden herzien om dit verbod te schrappen. 

 

163. Ten tweede benadrukt de Autoriteit dat het nieuwe artikel 127/5, § 2, van de telecomwet, 

door van operatoren die een versleutelingssysteem opzetten te eisen dat zij rechtmatige 

interceptiemaatregelen mogelijk maken, in het bijzonder de identificatie van de eindgebruiker, het 

traceren en lokaliseren van communicatie en het afluisteren, opnemen en loggen van niet voor 

het publiek toegankelijke communicatie, de facto de invoeging van "achterdeurtjes" (“backdoors”) 

in versleutelde systemen oplegt om de versleutelde berichten te kunnen ontcijferen. De Autoriteit 

 
118 Dit beginsel wordt momenteel bekrachtigd door artikel 48 van de telecomwet. Na goedkeuring van de wet tot omzetting van 
het EWEC zal het worden bekrachtigd door het nieuwe artikel 105/4 van de telecomwet (dat het huidige artikel 48 van de 
telecomwet overneemt).  
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merkt op dat er sinds de jaren negentig in de wetenschappelijke gemeenschap een sterke 

consensus bestaat dat het inbouwen van "achterdeurtjes" ("backdoors") in versleutelde systemen 

meer risico's inhoudt voor de privacy van de betrokken personen en voor de hogere belangen van 

staten dan dat het voordelen oplevert voor de bestrijding van zware criminaliteit119. Het 

wetsontwerp moet derhalve worden herzien in die zin dat operatoren die een 

versleutelingssysteem opzetten, niet langer verplicht zijn om wettelijk toegestane 

interceptiemaatregelen mogelijk te maken. Het is waar dat encryptiesystemen de toegang 

tot de inhoud van communicatie moeilijker hebben gemaakt dan vroeger. De Autoriteit benadrukt 

echter dat er nu al veel "digitale" informatie beschikbaar is op de eindapparatuur van de gebruikers 

(logboeken, cookies, flashgeheugen dat niet kan worden gewist, enz.), bij de operatoren 

(gegevens die bijvoorbeeld voor de facturering worden verzameld) en in de openbare ruimte 

(bewakingscamera's, ANPR-camera's, enz.). De Autoriteit wijst er voorts op dat de autoriteiten, 

indien nodig ter bestrijding van zware criminaliteit, telefoontoestellen kunnen "hacken" terwijl 

deze in gebruik zijn (Encrochat, SKY ECC, Hacking-team, NSO-groep, enz.) of speciale 

onderzoekstechnieken kunnen toepassen (zoals infiltratie, observatie met technische middelen, 

gebruik van indicatoren, enz.)  De Autoriteit merkt op dat deze verschillende middelen, waarover 

de handhavingsautoriteiten beschikken, het ongetwijfeld gemakkelijker maken om zware 

criminaliteit te bestrijden dan voorheen en dat er in ieder geval geen bewijs is van het tegendeel. 

Onder deze voorwaarden - en met name gezien de risico's van het "afluisteren" van burgers, met 

inbegrip van politici (zoals Angela Merkel gedurende vijf jaar is geweest) of bedrijfsleiders, door 

derde landen - dringt de Autoriteit erop aan dat de aanvrager de uitzonderingen op het 

beginsel dat "het gebruik van versleuteling vrij is", intrekt. 

 

15) Slotopmerking 

 

164. Artikel 1 van het besluit van 19 september 2013 bepaalt als volgt: "Dit besluit voorziet in een 

gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2006/24/CE 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 

(“dataretentierichtlijn”) (PbEG 13 april 2006, L 105/54) en van artikel 15.1 van 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 

 
119 Zie bijvoorbeeld, The Risks of Key Recovery, Key Escrow, and Trusted Third-Party Encryption, 
https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/D8GM8F2W (1997), Keys under doormats, 
https://www.lawfareblog.com/keys-under-doormats-mandating-insecurity (2015); US National Academies, Decrypting the 
Encryption Debate, https://www.nap.edu/read/25010/chapter/1 (2018); https://static.newamerica.org/attachments/3138--
113/Encryption_Letter_to_Obama_final_051915.pdf; https://www.vice.com/en/article/8qxwda/former-nsa-chief-strongly-
disagrees-with-current-nsa-chief-on-encryption; https://www.lawfareblog.com/principles-more-informed-exceptional-access-
debate; https://blog.cryptographyengineering.com/2018/04/26/a-few-thoughts-on-ray-ozzies-clear-proposal/; 
https://carnegieendowment.org/2019/09/10/moving-encryption-policy-conversation-forward-pub-79573 

https://static.newamerica.org/attachments/3138--113/Encryption_Letter_to_Obama_final_051915.pdf
https://static.newamerica.org/attachments/3138--113/Encryption_Letter_to_Obama_final_051915.pdf
https://www.vice.com/en/article/8qxwda/former-nsa-chief-strongly-disagrees-with-current-nsa-chief-on-encryption
https://www.vice.com/en/article/8qxwda/former-nsa-chief-strongly-disagrees-with-current-nsa-chief-on-encryption
https://www.lawfareblog.com/principles-more-informed-exceptional-access-debate
https://www.lawfareblog.com/principles-more-informed-exceptional-access-debate
https://blog.cryptographyengineering.com/2018/04/26/a-few-thoughts-on-ray-ozzies-clear-proposal/
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elektronische communicatie ("richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie”) (PbEG 

31 juli 2002, L 201/37)". De Autoriteit stelt vast dat die bepaling nog verwijst naar Richtlijn 

2006/24 terwijl het HvJ-EU die in 2014 ongeldig heeft verklaard. Het besluit van 19 september 

2013 moet worden gewijzigd om die verwijzing naar een ongeldige richtlijn te 

schrappen.  

 

OM DIE REDENEN, 

 

Oordeelt de Autoriteit dat de volgende aanpassingen moeten worden aangebracht in het 

voorontwerp van wet en in het ontwerpbesluit: 

 

- De noodzaak en evenredigheid van de verplichting tot bewaring van de locatie- en 

andere verkeersgegevens nodig voor het opsporen en analyseren van een vermoed 

geval van fraude of een vermoed geval van kwaadwillig gebruik van het elektronisch 

communicatienetwerk onderwerpen aan een strikte analyse en het ontwerp in die zin 

aanpassen en/of de relevante rechtvaardiging opnemen in de memorie van toelichting 

(punt 67-69) 

 

- Indien de wetgever na die analyse meent dat het strikt noodzakelijk en evenredig is 

om een verplichting tot bewaring van de verkeersgegevens op te leggen voor de 

bestrijding van fraude en kwaadwillig gebruik van het netwerk, moeten de volgende 

aanpassingen worden aangebracht: 

➢ De precieze gegevens bepalen die moeten worden bewaard in toepassing 

van die verplichting of de Koning verplichten om die gegevens te bepalen 

(punt72) 

➢ Preciseren dat de mogelijkheid om de gegevens na de minimumtermijn van 

4 maanden te bewaren betrekking heeft op situaties waarin een langere 

bewaartijd nodig is om een geschil betreffende fraude of kwaadwillig 

gebruik van het netwerk te beheren (punt 73) 

 

- De noodzaak en evenredigheid van de verplichting tot bewaring van de locatie- en 

andere verkeersgegevens nodig om de veiligheid en de correcte werking van de 

netwerken en diensten voor elektronische communicatie te garanderen onderwerpen 

aan een strikte analyse en het ontwerp in die zin aanpassen en/of de relevante 

rechtvaardiging opnemen in de memorie van toelichting (punt 78-80) 
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- Indien de wetgever na die analyse meent dat het strikt noodzakelijk en evenredig is 

om een verplichting tot bewaring van de verkeersgegevens op te leggen om de 

veiligheid en de correcte werking van de netwerken en diensten voor elektronische 

communicatie te garanderen, moeten de volgende aanpassingen worden 

aangebracht: 

➢ De precieze gegevens bepalen die moeten worden bewaard in toepassing van 

die verplichting of de Koning verplichten om die gegevens te bepalen (punt 

82) 

➢ Beoordelen en, in voorkomend geval, rechtvaardigen waarom een 

bewaarduur van 12 maanden aangewezen is (punt 83) 

➢ Preciseren dat de mogelijkheid om de gegevens na de termijn van 12 

maanden te bewaren betrekking heeft op situaties waarin een langere 

bewaarperiode nodig is om een geschil betreffende een aanslag of 

handelingen die de veiligheid van het netwerk of de correcte werking van de 

dienst in gevaar brengen te beheren (punt 83) 

 

- Preciseren dat deze wettelijke verplichting die wordt vermeld in de artikelen 122 § 4/2 

en 123 enkel kan worden opgelegd door een formele wetgevende norm (punt 85-89) 

 

- De noodzaak en evenredigheid van de verplichting tot bewaring van de andere 

locatiegegevens dan verkeersgegevens voor de verschillende doelen die zijn 

geïdentificeerd door het nieuwe artikel 123 van de telecomwet onderwerpen aan een 

strikte analyse en het ontwerp in die zin aanpassen en/of de relevante rechtvaardiging 

opnemen in de memorie van toelichting (punt 87-88) 

 

- In voorkomend geval ten minste de voorwaarden bepalen waaronder de operatoren 

de andere locatiegegevens dan verkeersgegevens mogen bewaren en verwerken, 

evenals de maximale bewaarduur van deze gegevens (punt 88) 

 

- Bepalen dat de IP-adressen toegewezen aan de bron van de verbinding enkel mogen 

worden bewaard met het oog op bijzonder belangrijkste doelstellingen (punt 97,100) 

 

- Verduidelijken dat alleen IP-adressen die zijn toegewezen aan de bron van een 

verbinding, en niet IP-adressen die zijn toegewezen aan de bestemming van een 

communicatie, mogen worden bewaard op grond van het nieuwe artikel 126 van de 

telecomwet (punt 100) 
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- Bepalen dat het preventief en systematisch bewaren van de identificatienummers van 

de eindapparaten van de eindgebruikers enkel wordt opgelegd om een doelstelling 

van bijzonder belang (zoals de bestrijding van zware criminaliteit) na te streven, dat 

de bewaarduur strikt beperkt is tot die doelstelling en de strikte voorwaarden en 

waarborgen bepalen voor het gebruik van die gegevens (punt 102) 

 

- De mogelijkheid schrappen voor de operatoren om voor de identificatie van hun 

abonnees gebruik te maken van de gezichtsherkenningstechniek (of een andere 

techniek op basis van het gebruik van biometrische gegevens) (punt 104) 

 

- De door de operator te verzamelen en te bewaren identificatiegegevens en -

documenten bepalen of de Koning verplichten om die gegevens en documenten te 

bepalen (punt 105) 

 

- Het begrip "communicatiegegevens" bepalen (punt 109) 

 

- Het begrip "gegevens van oproeppogingen zonder resultaat" bepalen of die 

uitdrukking vervangen door de uitdrukking "verkeersgegevens van de 

oproeppogingen zonder resultaat" (punt 110) 

- In het besluit van 19 september de woorden "ten minste" schrappen opdat dit besluit 

een volledige opsomming zou geven van de gegevens die de operatoren moeten 

bewaren in uitvoering van het nieuwe artikel 126/1 van de telecomwet (punt 113) 

 

- Ervoor zorgen dat de drempel die wordt weerhouden om een zone aan te merken als 

bijzonder blootgesteld aan feiten van zware criminaliteit de facto niet kan leiden tot 

een verplichting tot algemene en ongedifferentieerde bewaring van de gegevens op 

(bijna) het hele nationale grondgebied (punt 117) 

 

- Erop toezien dat de nadere regels om te bepalen of een zone bijzonder blootgesteld 

is aan feiten van zware criminaliteit passend zijn (punt 122-124) 

 

- Erop toezien dat de keuze van plaatsen die worden weerhouden om er een gerichte 

preventieve bewaring van gegevens op te leggen voldoet aan de eisen van noodzaak 

en evenredigheid (punt 125) 
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- De machtiging aan de Koning om andere plaatsen toe te voegen dan deze die zijn 

opgesomd in het voorontwerp van wet schrappen (punt 125) 

 

- Aanvulling van de gegevens die moeten worden opgenomen in het jaarlijks verslag 

dat de minister van Telecommunicatie en de minister van Justitie aan de Kamer 

moeten voorleggen (punt 126-127) 

 

- Preciseren dat onder de "gegevens" de "gegevens bedoeld in §2" moet worden 

verstaan (punt 128) 

 

- De mogelijkheid schrappen die de operatoren wordt geboden om gegevens te 

bewaren van buiten de geografische zones waarbinnen het voorontwerp van wet 

voorziet in een bewaarplicht wanneer het voor hen technisch niet mogelijk is om de 

gegevensbewaring te beperken tot die zones (punt 129-130) 

 

- De formulering van de aanduiding van de verwerkingsverantwoordelijke aanpassen 

(punt 132) 

 

- Bepalen dat alle door de operatoren bewaarde gegevens worden bewaard op het 

grondgebied van de Unie (punt 136) 

 

- Bepalen dat de volgende gegevens moeten worden opgenomen in het logboek: 

✓ Het concrete doel waarvoor de toegang tot de gegevens wordt gevraagd, met 

dien verstande dat dit doel "omfloerst" moet worden opgetekend (punt 137) 

✓ Elke handeling in het logboek (punt 137) 

 

- De reikwijdte verduidelijken van het nieuwe artikel 127/2 § 2, eerste en laatste lid 

(punt 139-140) 

 

- De begrippen "aanbieders van private elektronische communicatienetwerken" en 

"aanbieders van elektronische communicatiediensten die niet openbaar beschikbaar 

zijn" definiëren (punt 143) 
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- Bepalen dat de autoriteiten toegang tot de in toepassing van de artikelen 122 en 123 

bewaarde gegevens kunnen krijgen voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze 

oorspronkelijk werden bewaard, maar alleen als die latere verwerkingsdoelen de 

bescherming van de nationale veiligheid of de bestrijding van zware criminaliteit 

betreffen (of een ander doel dat is vermeld in artikel 15 van de ePrivacyrichtlijn en 

eenzelfde graad van belangrijkheid heeft) (punt 152) 

 

- De relevante bepalingen aanpassen om erop toe te zien dat de toegang tot de 

gegevens, conform de Europese eisen, steeds onderworpen is aan een voorafgaand 

toezicht door een rechterlijke instantie of door een onafhankelijke bestuurlijke entiteit 

die de hoedanigheid heeft van derde ten opzichte van de autoriteit die de toegang tot 

de gegevens heeft gevraagd, behalve in de gevallen van naar behoren 

gerechtvaardigde spoedeisendheid (punt 153-155) 

 

- Uitdrukkelijk de opdrachten specificeren waarvoor het BIPT toegang kan krijgen tot 

de door de operatoren bewaarde verkeersgegevens (punt157).  

 

- Schrapping van het verbod op het gebruik van systemen die de identificatie, tracering 

en plaatsbepaling van niet-openbaar beschikbare communicatie door de eindgebruiker 

en de bewaring van identificatie-, verkeers- of locatiegegevens kunnen verhinderen 

(punt 162) 

 

- Schrapping van de verplichting voor operatoren die een versleutelingssysteem 

opzetten om legale interceptiemaatregelen mogelijk te maken (punt 163) 

 

- In het besluit van 19 september 2013 de verwijzing naar 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 schrappen 

aangezien het HvJ-EU deze richtlijn ongeldig heeft verklaard (punt 164).  

 

De Autoriteit vestigt de aandacht op de volgende factoren: 

 

- De wetgeving dient na te gaan of alle bepalingen die de autoriteiten machtigen om 

toegang te krijgen tot de door de operatoren bewaarde verkeers- en locatiegegevens 
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voorzien in de nodige materiële en procedurele voorwaarden om aan de Europese 

eisen te voldoen (punt 154) 

 

- De rechterlijke instantie of de onafhankelijke bestuurlijke entiteit die het toezicht 

uitvoert dat een communicatie van de gegevens voorafgaat, moet nagaan of met die 

communicatie een van de toegelaten doeleinden wordt nagestreefd en of ze voldoet 

aan het evenredigheidsbeginsel (punt 156) 

 

 

 

Voor het Kenniscentrum, 

(get.) Alexandra Jaspar, Directeur  
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BIJLAGE I 

Executive Summary 

 

De minister van Justitie, de heer Vincent Van Quickenborne, vroeg op 7 mei 2021 het advies van de 

Autoriteit over een voorontwerp van wet betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatie-

, verkeers- en locatiegegevens in de sector van de elektronische communicatie en de toegang daartoe voor 

de autoriteiten (hierna "het voorontwerp van wet") en over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging 

van het koninklijk besluit van 19 september 2013 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni 

2005 betreffende de elektronische communicatie (hierna "het ontwerp van besluit"). 

 

Het voorontwerp van wet beoogt tegemoet te komen aan de vernietiging van de wet van 29 mei 2016 

betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische 

communicatie. Op 21 april 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof deze wet van 29 mei 2016, die in 

beginsel was gebaseerd op een veralgemeende en ongedifferentieerde verplichting om verkeers- en 

locatiegegevens van gebruikers van elektronische communicatiemiddelen te bewaren. Het Grondwettelijk 

Hof, waarvan de motivering grotendeels verwijst naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese 

Unie (HJEU) van 6 oktober 2020 (het " Quadrature du Net "-arrest), is evenwel van oordeel dat de 

verplichting om gegevens met betrekking tot elektronische communicaties te bewaren de 

uitzondering moet zijn, en niet de regel. In zijn arrest herinnert het Grondwettelijk Hof eraan dat "het 

aan de wetgever staat, in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie een regeling uit te werken 

die de beginselen eerbiedigt die van toepassing zijn op de bescherming van persoonsgegevens, en in 

voorkomend geval rekening te houden met de verduidelijkingen die het Hof heeft aangebracht met 

betrekking tot de verschillende soorten wetgevingsmaatregelen die verenigbaar worden geacht met [de 

ePrivacyrichtlijn, gelezen in het licht van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie]".  

 

Het voorontwerp van wet beoogt de invoering van een bewaarsysteem voor communicatiemetadata dat 

voldoet aan de eisen van het Europees recht, zoals geïnterpreteerd door het HvJEU (voor een overzicht 

van dit systeem, zie de tabel in Bijlage II). Er zij echter op gewezen dat het voorontwerp van wet 

niet echt de perspectiefwijziging inhoudt als vereist door de jurisprudentie van het HvJEU en 

het Grondwettelijk Hof. In haar advies merkt de Autoriteit op dat het voorontwerp van wet voornemens 

is nieuwe maatregelen voor de bewaring van verkeers- en locatiegegevens op te leggen, hetgeen zou 

kunnen leiden tot de feitelijke herinvoering van veralgemeende en ongedifferentieerde verplichtingen 

inzake gegevensbewaring, terwijl tegelijkertijd de mogelijkheden voor toegang tot dergelijke gegevens 

worden uitgebreid. Het is waar dat de bewaring van metagegevens noodzakelijk kan zijn om het 

recht op veiligheid van personen te waarborgen, dat evenals het recht op bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens een grondrecht is dat is verankerd in 

de Belgische Grondwet, het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 

en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.  Het recht op veiligheid schept 
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positieve verplichtingen voor de staat om materiële en procedurele maatregelen te nemen om strafbare 

feiten tegen personen doeltreffend te bestrijden door middel van doeltreffende opsporing en vervolging. 

Het HvJEU erkent de noodzaak om deze verschillende grondrechten met elkaar te verzoenen. De 

Autoriteit verzoekt de wetgever de tijd te nemen om na te denken en grondig te analyseren 

hoe, overeenkomstig de Europese jurisprudentie, het grondrecht op veiligheid en het recht op 

een doeltreffende voorziening in rechte in geval van strafbare feiten die deze veiligheid 

aantasten, enerzijds, en het grondrecht op eerbiediging van het privéleven en op bescherming 

van persoonsgegevens, anderzijds, met elkaar kunnen worden verzoend. De Autoriteit dringt er 

bij de wetgever op aan het voorontwerp van wet aan te passen om ervoor te zorgen dat de aan te nemen 

wet voldoet aan alle door het HJEU en het Grondwettelijk Hof opgelegde vereisten. Een nieuwe 

nietigverklaring van de wet door het Grondwettelijk Hof zou het vertrouwen van de burgers in de 

democratische instellingen waarschijnlijk ondermijnen. Het is daarom van cruciaal belang ervoor te 

zorgen dat het voorontwerp van wet niet de jure of de facto opnieuw een veralgemeende en 

ongedifferentieerde verplichting invoert om de verkeers- of locatiegegevens te bewaren van 

alle of een te groot deel van de gebruikers van elektronische communicatie in België. In haar 

advies heeft de Autoriteit een groot aantal opmerkingen over het voorontwerp van wet, waarin wordt 

gewezen op de aanpassingen die moeten worden aangebracht om te waarborgen dat de ontwerpregeling 

voldoet aan de vereisten van het recht op bescherming van persoonsgegevens, zoals geïnterpreteerd door 

het HJEU.  

 

Voorts stelt de Autoriteit met bezorgdheid vast dat het voorontwerp van wet voorziet in een 

verplichting voor operatoren die een versleutelingssysteem opzetten, om rechtmatige 

interceptiemaatregelen mogelijk te maken, met name de identificatie van de eindgebruiker, het 

traceren en lokaliseren van niet voor het publiek toegankelijke communicatie, en het aftappen en opnemen 

van niet voor het publiek toegankelijke communicatie. Sinds de jaren negentig bestaat er in de 

wetenschappelijke gemeenschap een consensus dat het inbouwen van "achterdeurtjes" (" backdoors") in 

versleutelingssystemen meer risico's inhoudt voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen 

en voor de belangen van de staten dan dat het voordelen oplevert voor de bestrijding van zware 

criminaliteit. De Autoriteit is ook bezorgd over de invoering van een 

gegevensverzamelingsplicht door diensten, zoals de versleutelde berichtendiensten, die tot 

dusver om legitieme veiligheids- en privacyredenen hebben vermeden om dergelijke 

gegevens te verzamelen. 
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BIJLAGE II 

 

Overzichtstabel van preventieve retentiemaatregelen voor verkeers- en locatiegegevens 

 

 

RECHTSGROND WIE MOET 

BEWAREN? 

MACHTIGING 

OF 

VERPLICHTING 

OM GEGEVENS 

TE BEWAREN 

TE BEWAREN 

GEGEVENSCATEGORIEËN 

OMSCHRIJVING 

VAN DE TE 

BEWAREN 

GEGEVENS  

OORSPRONKELIJK 

DOEL VAN DE 

GEGEVENSBEWARING 

AUTORITEIT(EN) 

MET TOEGANG 

TOT DE GEGEVENS 

EN DOEL(EN) DIE 

DEZE TOEGANG 

KUNNEN 

RECHTVAARDIGEN  

  

Art. 122 §2 van 

de telewomwet 

(nieuw) 

Alle operatoren Machtiging Verkeersgegevens die nodig 

zijn voor de facturering van 

abonnees of voor 

interconnectiebetalingen 

Nee - er is geen 

gedetailleerde lijst 

van gegevens 

(noch in de wet, 

noch in een KB) 

 

Maar de operator 

moet de 

abonnees 

informeren over 

de gegevens die 

worden verwerkt 

Facturen van abonnees 

opstellen en 

interconnecties betalen 

De in artikel 127/1 

van de telecomwet 

opgesomde 

autoriteiten en 

doeleinden 

Art. 122, §3, 3 

van de 

telecomwet 

(nieuw) 

Alle operatoren Machtiging, maar 

toestemming (in 

de zin van de 

AVG ) van de 

abonnee vereist 

vóór verwerking 

Verkeersgegevens, met 

inbegrip van 

locatiegegevens 

Nee - er is geen 

gedetailleerde lijst 

van gegevens 

(noch in de wet, 

noch in een KB) 

 

Marketing van eigen 

elektronische-

communicatiediensten 

en profilering van 

abonnee- of 

eindgebruikersgebruik 

De in artikel 127/1 

van de telecomwet 

opgesomde 

autoriteiten en 

doeleinden 
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Maar de operator 

moet de 

abonnees 

informeren over 

de gegevens die 

worden verwerkt 

Art. 122, §4 

van de 

telecomwet 

(nieuw) 

Alle operatoren Verplichting 

(nieuw in het 

voorontwerp) 

Locatiegegevens en andere 

verkeersgegevens die nodig 

zijn om vermoedelijke 

fraude of kwaadwillig 

gebruik van het netwerk op 

te sporen en te analyseren 

Geen 

gedetailleerde lijst 

in het 

voorontwerp, 

maar facultatieve 

delegatie aan de 

koning, die kan - 

maar niet hoeft - 

te bepalen welke 

gegevens op 

grond van deze 

bepaling moeten 

worden bewaard 

Vermoedens van fraude 

of kwaadwillig gebruik 

van het netwerk 

opsporen en  analyseren 

De in artikel 127/1 

van de telecomwet 

opgesomde 

autoriteiten en 

doeleinden 

 

Art. 122 §4/1 

van de 

telecomwet 

(nieuw) 

Alle operatoren Verplichting 

(nieuw in het 

voorontwerp) 

Verkeersgegevens die nodig 

zijn om de veiligheid en de 

goede werking van het 

elektronische-

communicatienetwerk en de 

elektronische-

communicatiediensten te 

waarborgen 

Geen 

gedetailleerde lijst 

in het 

voorontwerp en 

geen delegatie 

aan de Koning om 

te bepalen welke 

gegevens moeten 

worden bewaard 

De veiligheid en de 

goede werking van het 

elektronische-

communicatienetwerk en 

de elektronische-

communicatiediensten te 

garanderen, en met 

name een potentiële of 

feitelijke inbreuk op de 

veiligheid op te sporen 

en te analyseren, met 

inbegrip van het 

opsporen van de 

De in artikel 127/1 

van de telecomwet 

opgesomde 

autoriteiten en 

doeleinden 
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oorsprong van de 

inbreuk 

Art. 123 van de 

telecomwet 

(nieuw) 

Operatoren en mobiele 

netwerken 

Machtiging 

(toestemming 

van de abonnee 

in sommige 

gevallen vereist) 

Andere locatiegegevens dan 

verkeersgegevens 

Geen 

gedetailleerde lijst 

in het 

voorontwerp en 

geen delegatie 

aan de Koning om 

te bepalen welke 

gegevens moeten 

worden bewaard 

Goede werking en 

beveiliging van het 

netwerk/de dienst 

 

Vermoedens van fraude 

of kwaadwillig gebruik 

van het netwerk 

opsporen en  analyseren 

 

Noodzakelijk om een 

dienst met toegevoegde 

waarde te verlenen 

(toestemming vereist) 

De in artikel 127/1 

van de telecomwet 

opgesomde 

autoriteiten en 

doeleinden 

Art. 126 van de 

telecomwet 

(nieuw) 

Operatoren die 

elektronische-

communicatiediensten 

aanbieden aan 

eindgebruikers & 

operatoren die de 

onderliggende 

elektronische-

communicatienetwerken 

leveren 

Verplichting Abonnementsgegevens van 

de abonnee en technische 

gegevens die nodig zijn om 

de eindgebruiker, de 

eindapparatuur of de 

gebruikte elektronische-

communicatiedienst te 

identificeren, met 

uitzondering van gegevens 

die betrekking hebben op 

één enkele elektronische 

communicatie 

Delegatie aan de 

Koning om te 

bepalen welke 

gegevens precies 

moeten worden 

bewaard 

 

Cf. nieuwe 

artikelen 3§1, 

4§1, 5§1 en 6§1 

van het Koninklijk 

Besluit van 

19/09/2013 

 

Bewaring voor de 

autoriteiten en de 

doeleinden vermeld in 

artikel 127/1 van de 

telecomwet (opgesomd 

in de rechterkolom) 

De in artikel 127/1 

van de telecomwet 

opgesomde 

autoriteiten en 

doeleinden 
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Art. 126/1 van 

het 

wetsvoorstel: 

(nieuw) 

Operatoren die 

elektronische-

communicatiediensten 

aanbieden aan 

eindgebruikers & 

operatoren die de 

onderliggende 

elektronische-

communicatienetwerken 

leveren 

Doelgerichte 

verplichting op 

basis van 

geografische 

criteria 

Gegevens betreffende de 

toegang tot en de 

aansluiting van de 

eindapparatuur op het 

netwerk en de dienst en de 

locatie van die apparatuur, 

met inbegrip van het 

netwerkaansluitpunt 

 

Communicatiegegevens, 

met uitzondering van 

inhoud, inclusief herkomst 

en bestemming  

 

Gegevens mislukte 

oproepen 

Delegatie aan de 

Koning om te 

bepalen welke 

gegevens precies 

moeten worden 

bewaard 

 

Cf. nieuwe 

artikelen 3§2, 

4§2, 5§2 en 6§2 

van het Koninklijk 

Besluit van 

19/09/2013 

Vrijwaring van de 

nationale veiligheid 

 

Bestrijding van zware 

criminaliteit,  

 

Preventie van ernstige 

bedreigingen van de 

openbare veiligheid 

 

Vrijwaring van de vitale 

belangen van een 

natuurlijke persoon; 

De in artikel 127/1 

van de telecomwet 

opgesomde 

autoriteiten en 

doeleinden 

 

Maar toegang tot 

dergelijke gegevens 

is alleen mogelijk 

indien die toegang 

een van de volgende 

doelen dient : de 

vrijwaring van de 

nationale veiligheid, 

de bestrijding van 

zware criminaliteit en 

het voorkomen van 

ernstige 

bedreigingen van de 

openbare veiligheid 

en de vrijwaring van 

vitale belangen van 

een natuurlijk 

persoon. 

Art. 127 van de 

telecomwet 

(nieuw) 

Alle operatoren Verplichting  Gegevens die nodig zijn 

voor de autoriteiten die het 

recht hebben de identiteit 

van de abonnees van de 

operatoren te verkrijgen, om 

hen te identificeren 

Geen 

gedetailleerde lijst 

in het 

voorontwerp, 

maar facultatieve 

delegatie aan de 

koning, die kan - 

maar niet hoeft - 

Bewaring voor de 

autoriteiten en de 

doeleinden vermeld in 

artikel 127/1 van de 

telecomwet (opgesomd 

in de rechterkolom) 

De in artikel 127/1 

van de telecomwet 

opgesomde 

autoriteiten en 

doeleinden 



Advies 108/2021 - 85/86 

 

Het nieuwe artikel 127/1 van de telecomwet bepaalt welke autoriteiten toegang hebben tot de gegevens die de telecomoperatoren ter uitvoering van de 

telecomwet hebben opgeslagen en welke doeleinden die toegang kunnen rechtvaardigen. Het gaat om de volgende autoriteiten en doeleinden : 

1° de handhavingsinstanties met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten ; 

2° de inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor de uitvoering van hun wettelijke opdrachten ; 

3° de autoriteiten die belast zijn met het verlenen van bijstand aan personen ; 

4° het BIPT voor de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten; 

5° de instanties die belast zijn met het onderzoek naar een storing in de veiligheid van het netwerk of de dienst 

 

De toegang tot de gegevens geschiedt overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld in de organieke wetten van de verschillende in artikel 127/1 van 

de telecommunicatiewet genoemde autoriteiten.

te bepalen welke 

gegevens op 

grond van deze 

bepaling moeten 

worden bewaard 

[Het AR van 

9/19/2013 voert 

deze bepaling niet 

uit]. 
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