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1. Inleiding
A. ALGEMEEN KADER
De wet van 30 juli 2013 houdende wijziging van de artikelen 2, 126 en 145 van de wet van 13 juni
2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 90decies van het Wetboek van
strafvordering heeft onder andere artikel 126 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de
elektronische communicatie (hierna de WEC) vervangen, die sommige operatoren en aanbieders
ertoe verplichtte verkeersgegevens (met inbegrip van identificatiegegevens) te bewaren,
hoofdzakelijk ten behoeve van de gerechtelijke overheden en van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten. Ter uitvoering van de nieuwe versie van artikel 126 van de WEC is het
koninklijk besluit van 19 september 2013 tot uitvoering van artikel 126 aangenomen, om onder
andere de precieze te bewaren gegevens te definiëren, alsook de statistieken met betrekking tot
de toegang tot deze gegevens die de operatoren en aanbieders elk jaar aan het BIPT moeten
verstrekken.
De wet van 30 juli 2013 is nietig verklaard door arrest nr. 84/2015 van 11 juni 2015 van het
Grondwettelijk Hof, zodat de versie van artikel 126 van de WEC die voor de wet van 30 juli 2013
bestond, opnieuw van toepassing is geworden. Het koninklijk besluit van 19 september 2013 is
niet betwist.
De wet van 29 mei 2016 betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector
van de elektronische communicatie heeft de wet van 30 juli 2013 hersteld en opnieuw artikel 126
van de WEC vervangen.
Los van artikel 126 van de WEC mogen de operatoren (en moeten ze soms) verkeers- en
locatiegegevens bewaren binnen de strikte grenzen van de artikelen 122 en 123 van de WEC
(bijvoorbeeld voor facturerings- en marketingdoeleinden). Deze artikelen staan het de
operatoren toe om in sommige gevallen deze gegevens langer dan een jaar te bewaren.

B. DOEL VAN DIT DOCUMENT
Dit document heeft enkel betrekking op de toegang van de bevoegde autoriteiten tot de gegevens
die moeten worden bewaard overeenkomstig artikel 126 van de WEC gedurende het jaar 2017.
Het slaat dus niet op de toegang van diezelfde autoriteiten, overeenkomstig de toepasselijke
wetgeving1, tot de gegevens die worden bewaard op grond van de artikelen 122 en 123 van de
WEC, eventueel na een periode van een jaar als die gegevens nog beschikbaar zijn.
Dit document is opgesteld overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 19 september
2013 tot uitvoering van artikel 126 van de WEC dat het volgende stelt:
“Art. 9. Uiterlijk op 1 maart van elk jaar deelt elke aanbieder van een dienst of netwerk de
volgende anonieme statistische inlichtingen mee aan het Instituut:
a) Het aantal gevallen waarin in de loop van het jongste afgelopen kalenderjaar gegevens zijn
verstrekt aan de bevoegde autoriteiten;
b) Voor elk overgezonden gegeven, de tijd die is verstreken tussen de datum waarop de
gegevens zijn bewaard en de datum waarop de bevoegde autoriteiten om de overdracht ervan
verzochten;
Bij wijze van voorbeeld gaat het voor de gerechtelijke overheden om de artikelen 46bis en 88bis van het
Wetboek van Strafvordering.
1
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c) De gevallen waarin verzoeken om gegevens niet konden worden ingewilligd.
Het Instituut bezorgt die inlichtingen jaarlijks aan de minister en aan de Minister van
Justitie.”
Dit verslag volgt de structuur van dat artikel (de punten a), b) en c)).
Niet alle operatoren konden meedelen hoeveel tijd is verstreken tussen de datum waarop de
gegevens zijn bewaard en de datum waarop de bevoegde autoriteiten om de overdracht ervan
verzochten. Deze operatoren, die aangeduid zijn met een *, hebben hiervoor een benaderende
rapportering ingediend.
C. VERDUIDELIJKING OVER DE STATISTIEKEN
Rekening houdende met wat voorafgaat, wordt voor dit document verstaan onder:
1° “operatoren”: de operatoren in de zin van artikel 2,11°, van de WEC, die conform artikel
126 van de WEC gegevens moeten bewaren;
2° “de bevoegde autoriteiten”: Justitie, nooddiensten (kwaadwillige oproepen),
ombudsdienst Telecom en de inlichtingen-en veiligheidsdiensten;
3° “verstrekte gegevens”: de gegevens die conform artikel 126 van de WEC bewaard
worden en die verstrekt worden aan de bevoegde autoriteiten ;
4° “verzoek”: een opvraging door de bevoegde autoriteiten van gegevens die conform
artikel 126 bewaard worden.
Het BIPT is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie verstrekt door de
operatoren.
Ten opzichte van de statistieken van 2016 werd de berekeningsmethode aangepast. In plaats van
het aantal aanvragen van de bevoegde overheden, werd dit jaar het aantal opgevraagde
gegevenselementen gebruikt. Dit cijfer wordt immers ook gebruikt voor het verdelen van het
jaarlijks forfait zoals vastgelegd in artikel 3 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 9 januari
2003 houdende modaliteiten voor de wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke
vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie. Daarnaast sluit dit cijfer ook beter
aan bij de cijfers die beschikbaar zullen zijn bij het toekomstige platform voor de automatische
gegevensuitwisseling
tussen
de
operatoren
en
de
bevoegde
overheden.
Deze aanpassing van berekeningsmethode verklaart het grote verschil ten opzichte van de
statistieken van de voorbije jaren.
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2. Statistieken
A. AANTAL GEVALLEN WAARIN IN DE LOOP VAN HET JONGSTE AFGELOPEN KALENDERJAAR GEGEVENS ZIJN VERSTREKT AAN DE
BEVOEGDE AUTORITEITEN (ART. 9, a)

Gerechtelijke autoriteiten Nooddiensten
Ombudsdienst Telecom Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
BIPT
Cel Vermiste Personen
821.617
1.920
4.791
19.552
124

FSMA Totaal
17
24 848.045

Tabel 1: aantal gevallen waarin in de loop van 2017 gegevens zijn verstrekt door de operatoren aan de bevoegde autoriteiten
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B. VOOR ELK OVERGEZONDEN GEGEVEN, DE TIJD DIE IS VERSTREKEN TUSSEN DE DATUM WAAROP DE GEGEVENS ZIJN BEWAARD EN DE
DATUM WAAROP DE BEVOEGDE AUTORITEITEN OM DE OVERDRACHT ERVAN VERZOCHTEN (ART. 9, b)

# < 3 m. 3 m. < # < 6 m. 6 m. < # < 9 m. 9 m. < # < 12 m. 12m. < # Totaal
328.330
70.861
51.405
339.094
58.355 848.045
Tabel 2: aantal verstrekte gegevens in 2017 door de operatoren aan alle bevoegde autoriteiten samen met de periode tussen de datum van de eerste
opslag en de datum waarop de bevoegde autoriteit om de overdracht ervan verzocht.
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C. GEVALLEN WAARIN VERZOEKEN OM GEGEVENS NIET KONDEN WORDEN
INGEWILLIGD (ART. 9, c)
Totaal
2.613

Tabel 3 : gevallen waarin verzoeken om gegevens niet konden worden ingewilligd door de
operatoren in 2017.
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