Raadpleging van 7/05/2021 op verzoek van de minister
bevoegd voor telecommunicatie over
het 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 het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 19/09/2013 tot uitvoering van artikel 126
van de wet van 13 juni 2005 betreffende de
elektronische communicatie

Hoe kunt u reageren op dit document?
Tot 4 juni 2021, 18uur
Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
Met de referentie CONSULT-2021-B5
Aanspreekpunten:
Pierre-Yves Dethy, eerste adviseur, Pierre-Yves.Dethy@ibpt.be en Ann
Fromont, adviseur, Ann.Fromont@ibpt.be
Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze
betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
Ellipse Building C | Koning Albert II-laan 35 bus 1 | 1030 Brussel
T +32 2 226 88 88 | F +32 2 226 88 77 | www.bipt.be
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1.

Voorwerp

1.

Via arrest nr. 57/2021 van 22 april 2021 heeft het Grondwettelijk Hof 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 nietig verklaard.

2.

De nietig verklaarde wet wijzigde de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische
communicatie (“telecomwet”) en voorzag in de verplichting voor aanbieders aan het publiek
van telefoniediensten (via internet inbegrepen), van internettoegangsdiensten en van emaildiensten 1 om bepaalde identificatie-, verkeers- en locatiegegevens (met uitsluiting van de
inhoud van de communicatie) te bewaren gedurende 12 maanden. Er was in de algemene
bewaring van deze gegevens voorzien ten behoeve van de bestrijding van de criminaliteit en
de vrijwaring van de nationale veiligheid.

3.

De nietigverklaring van de wet van 29 mei 2016 volgt op de antwoorden die het Hof van
Justitie van de Europese Unie in zijn arrest “La Quadrature du Net” 2 heeft gegeven op de
prejudiciële vragen die door het Belgische Grondwettelijk Hof en de Franse Conseil d’Etat
waren gesteld.

4.

Na akte te hebben genomen van deze rechtspraak heeft de regering een voorontwerp van
wet tot reparatie van de telecomwet en een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van
het koninklijk besluit van 19/09/2013 tot uitvoering van artikel 126 van de wet van 13 juni
2005 betreffende de elektronische communicatie uitgewerkt.

5.

Op verzoek van de minister van Telecommunicatie organiseert het BIPT een openbare
raadpleging over de teksten in de bijlage.

6.

Indien in antwoord op deze raadpleging een uitvoeringstermijn wordt gevraagd, wordt
verzocht uitdrukkelijk de desbetreffende bepalingen van het voorontwerp van wet of van het
ontwerp van koninklijk besluit te vermelden en uitvoerig uit te leggen waarom die vraag wordt
gesteld.

Alsook voor de operatoren die een van deze diensten aanbieden en de operatoren die openbare
elektronische-communicatienetwerken aanbieden.
2
Arrest van 6 oktober 2020 betreffende de gevoegde zaken C-511/18, C-512/18 en C-520/18 (La
Quadrature du Net, French Data Network en Ordre des barreaux francophones et germanophone).
1
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2.

Bijlagen

Voorontwerp van wet
Bijlage 1: dispositief ;
Bijlage 2: memorie van toelichting ;
Bijlagen 3 tot 11: gecoördineerde versie van de gewijzigde wetten :
Bijlage 3: wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (hoofdstuk 2 van
het dispositief);
Bijlage 4: wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de
Belgische post- en telecommunicatiesector (hoofdstuk 3 van het dispositief);
Bijlage 5: Wetboek van Strafvordering (hoofdstuk 4 van het dispositief);
Bijlage 6: wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (hoofdstuk 5 van het dispositief);
Bijlage 7: wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten (hoofdstuk 6 van het dispositief);
Bijlage 8: wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de
financiële diensten (hoofdstuk 7 van het dispositief);
Bijlage 9: wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de
gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten NL-FR (hoofdstuk 8 van
het dispositief);
Bijlage 10: wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de
gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten NL (hoofdstuk 8 van het
dispositief);
Bijlage 11: wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerken informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid (“NIS-wet”)
(hoofdstuk 9 van het dispositief);
Ontwerp van koninklijk besluit
Bijlage 12: dispositief van ke koninklik besluit;
Bijlage 13: verslag aan de Koning ;
Bijlage 14: geconsolideerde versie van het koninklijk besluit.
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Lid van de Raad
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Lid van de Raad

Luc Vanfleteren
Lid van de Raad

Michel Van Bellinghen
Voorzitter van de Raad
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