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In Ne der land en België is er al jarenlang discussie of 
een bewaarplicht van telecommunicatiegegevens bij 
aanbieders van elektronische communicatiediensten 
is toegestaan. In het arrest La Quadrature du Net e.a. 
biedt het EU Hof van Justitie beperkte mogelijkheden 
voor het invoeren van een bewaarplicht door lidsta-
ten. Dit artikel analyseert het arrest en maakt duide-
lijk in welke vorm een bewaarplicht eventueel moge-
lijk is ter bestrijding van ernstige criminaliteit. 

1.  Inleiding

Op 6 oktober 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europe-
se Unie (hierna: HvJ EU) twee belangrijke arresten2 gewe-
zen over een bewaarplicht van communicatiegegevens 
(verkeers-, locatie- en gebruikersgegevens) door EU- lid sta-
ten bij aanbieders van elektronische communicatiedien-
sten. 

In dit artikel bespreken we wat de gevolgen zijn van de ar-
resten La Quadrature du Net e.a. en Privacy International 
ten aanzien van een na tio na le regeling voor een bewaar-
plicht in Ne der land en België ter bestrijding van ernstige 
criminaliteit. Het artikel geeft een overzicht van de ont-
wikkelingen van de regeling tot de bewaarplicht en de ju-
risprudentie tot dusver. Het biedt bovendien handvatten 
voor wetgevers on der welke voorwaarden een bewaar-
plicht mogelijk is die in overeenstemming is met het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
(hierna: het Handvest). 

Paragraaf 2 bespreekt de achtergrond van de Europese re-
geling van de bewaarplicht en het nut en de noodzaak er-
van. Paragraaf 3 bespreekt kort een overzicht van de juris-
prudentie van het HvJ EU omtrent de bewaarplicht en in 
paragraaf 4 wordt dieper ingegaan op wat het arrest La 
Quadrature du Net e.a. hierover zegt. Paragraaf 5 be-
spreekt de gevolgen van deze jurisprudentie voor het 
wetsvoorstel voor een bewaarplicht in Ne der land en para-
graaf 6 gaat de gevolgen na voor België.

1 Prof. mr. dr. Jan-Jaap Oer lemans is bij zon der hoogleraar Inlichtingen en 
Recht aan de Universiteit Utrecht en senior on derzoeker bij de Commissie 
van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Dr. 
Mireille Hagens is senior on derzoeker bij de CTIVD. Dit artikel is op per-
soonlijke titel geschreven. Dr. Sofie Royer is postdoctoraal on derzoeker bij 
het Cen trum voor IT & IE Recht (CiTiP) en geassocieerd lid van het 
Instituut voor Strafrecht, beiden KU Leu ven.

2 De gevoegde zaken HvJ EU 6 oktober 2020, C-511/18, C-512/18 en 
C-520/18, ECLI:EU:C:2020:791 (La Quadrature du Net e.a./Premier ministre 
e.a. (hierna: La Quadrature du Net e.a.)) gepubliceerd hierna on der Com
pu ter recht 2021/62 en HvJ EU 6 oktober 2020, C-623/17,  
ECLI:EU:C:2020:790 (Privacy International/Secretary of State e.a. (hierna: 
Privacy International)).

2.  De noodzaak van een bewaarplicht van 
communicatiegegevens

De noodzaak van een regeling voor een bewaarplicht van 
gegevens van aanbieders van telecommunicatiediensten 
werd voor veel EU- lid sta ten duidelijk na de aanslagen in 
Madrid in 2004 en in Londen in 2005. Het idee was dat 
een Europese richtlijn voor een bewaarplicht de mogelijk-
heden van effectieve rechtshandhaving – dus ook het 
voorkomen en vervolgen van terroristisch aanslagen – zou 
vergroten.3

In de kern wordt met een bewaarplicht verzekerd dat ge-
gevens be schik baar zijn op het moment dat de gegevens 
nodig zijn voor de uitvoering van belangrijke over heids-
taken. De beschikbare gegevens van gebruikers van elek-
tronische communicatiediensten kunnen bij voor beeld in 
een op spo rings on der zoek worden opgevraagd.4 Het be-
waren van gebruikersgegevens en verkeersgegevens ver-
groot de mogelijkheden per so nen te identificeren, te loka-
liseren en aan te tonen dat per so nen met anderen in 
contact hebben gestaan (zie uitgebreid paragraaf 2.1 en 
2.2 hieron der).

Het voorstel van de Europese Commissie leidde uiteinde-
lijk tot de Richtlijn 2006/24/EG (de ‘dataretentierichtlijn’).5 
De richtlijn verplichtte aanbieders van openbare telecom-
municatiediensten en -netwerken gebruikersgegevens en 
verkeersgegevens voor een maximale perio de van twee 
jaar op te slaan ter bestrijding van ernstige criminaliteit.6 
De dataretentierichtlijn vormde een uit zon de ring op de 
ver plich ting in artikel 5 en artikel 6 van de e-Privacyricht-
lijn voor aanbieders van openbare elektronische commu-
nicatiediensten en -netwerken verkeersgegevens om de 
vertrouwelijkheid van communicatie te garanderen en ge-
gevens te wissen of anoniem te maken als ze niet langer 

3 H. Hijmans, ‘De ongeldigverklaring van de Dataretentierichtlijn: een nieu-
we stap in de bescherming van de grondrechten door het Hof van Justitie’, 
NtER 2014, nr. 7, p. 245-253 (hierna: Hijmans 2014), R. Schoefs, ‘Richtlijn 
gegevensbewaring is dood en begraven’, Juristenkrant  23 april 2014, 3. Zie 
over de totstandkoming ook, o.a. L.P. Mol Lous, ‘Een Europese bewaar-
plicht voor verkeersgegevens. De Commissie als bewaker van het opspo-
ringsbelang’, SEW 2006, 89.

4 In Ne der land op grond van artikel 126n e.v. Wetboek van Straf vor de ring 
(Sv). In België op grond van de artikelen 46bis en 88bis Belgisch Wetboek 
van Straf vor de ring.

5 Richtlijn 2006/24/EG van 15 maart 2006 be tref fen de de bewaring van ge-
gevens die zijn gegenereerd of verwerkt in verband met het aanbieden van 
openbaar beschikbare elektronische communicatiediensten of van open-
bare communicatienetwerken en tot wij zi ging van Richtlijn 2002/58/EG, 
PbEU 2006, L 105/54.

6 Zie artikel 6 Richtlijn 2006/24/EG.
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nodig zijn voor het vaststellen van de rekening en be drijfs-
voer ing.7

Tegelijkertijd is de dataretentierichtlijn vanaf begin af aan 
omstreden ge weest.8 Zoals bekend hebben rechtszaken 
over de bewaarplicht in veel landen, zoals Ne der land, tot 
de ongeldigverklaring van de na tio na le im ple men ta tie van 
de door het HvJ EU in Digital Rights (2004) ongeldig ver-
klaarde richtlijn geleid (zie verder paragraaf 3.1 en para-
graaf 5). In La Quadrature du Net e.a. laat het HvJ EU dit 
keer ruimte voor een beperkte vorm van de bewaarplicht 
(paragraaf 4). Om te bepalen of iets te zeggen valt voor 
een (her nieuw de) beperkte bewaarplicht van telecommu-
nicatiegegevens ter bestrijding van ernstige criminaliteit, 
doen wij in deze paragraaf nader on derzoek naar de nood-
zaak tot het bewaren van gebruikers- en verkeersgege-
vens. 

2.1  Gebruikersgegevens
Gebruikersgegevens omvatten kort gezegd de zogenoemde 
abonneegegevens van de aanbieders van elektronische 
communicatiediensten.9 Dat zijn gegevens als de naam en 
adresgegevens en identificerende gegevens over de appa-
ratuur van de gebruiker van degene die bij voor beeld voor 
een te le foon abon ne ment betaalt.10 Als in een op spo rings-
on der zoek een bepaald telefoonnummer bekend wordt, 
dan kan een opsporingsambtenaar dus opvragen wie be-
taalt voor het te le foon abon ne ment en waar deze persoon 
woonachtig is. Daarmee kan mogelijk de naam en het 
woonadres van een verdachte worden achterhaald of een 
verificatieslag van de identiteit van de verdachte worden 
uitgevoerd. Het nut van het opvragen van gebruikersgege-
vens in allerlei typen op spo rings on der zoeken is daarmee 
duidelijk.11

7 Richtlijn 2002/58/EG van het Eu ro pees Parlement en de Raad van 12 juli 
2002 be tref fen de de verwerking van per soons ge ge vens en de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische commu-
nicatie, PbEU 2002, L 201/37.

8 Zie over de Richtlijn 2006/24/EG en de Ne der landse im ple men ta tie in de 
Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens: A. Patijn, ‘Verplicht opslag 
van verkeersgegevens?’, Com pu ter recht 2003, nr. 2, p. 134-140, A.H.J. 
Schmidt & G-J. Zwenne, ‘Recht en ri si co. Kanttekeningen bij het voorstel 
voor een richtlijn over de bewaring van telecommunicatie-verkeersgege-
vens’, Mediaforum 2005-9, p. 292-302, M.M. Groothuis, ‘De bewaarplicht 
van verkeersgegevens bij internet en telefonie en de verhouding tot het 
recht op persoonlijke levenssfeer’, NTM/NJCMBulletin 2006, nr. 6, p. 792-
811, H. Franken, ‘Wie wat bewaart heeft wat’, RM Themis 2007/4, p. 125-
126, G.-J. Zwenne & A. Schmidt, ‘Opmerkingen bij het wetsvoorstel Wet 
bewaarplicht telecommunicatiegegevens’, Mediaforum 2008, nr. 7, p. 278-
285, G-J. Zwenne & F. Simons, ‘Duitse bewaarplicht ongrondwettig. En in 
Ne der land?’, Tijdschrift voor Internetrecht 2010, nr. 3, p. 87-94.

9 Zie artikel 5 Richtlijn 2006/24/EG.
10 Zie ook de bijlage A en B bij artikel 13.2a van de Telecommunicatiewet.
11 Zie uitgebreid: Odinot e.a., ‘De Wet bewaarplicht telecommunicatiegege-

vens. Over het bewaren en gebruiken van gegevens over telefoon- en in-
ternetverkeer ten behoeve van de opsporing’, WODC, Den Haag: Boom 
Lemma Uitgevers 2013, p. 82-83 (hierna: Odinot e.a. 2013). Zie ook N. 
Ferdinandusse, D. Laheij & J.C. Hendriks, ‘De bewaarplicht telecomgege-
vens en de opsporing. Het belang van historische verkeersgegevens voor 
de opsporing’, Openbaar Ministerie & Na tio na le Politie 2015, p. 3 (hierna: 
Ferdinandusse, Laheij & Hendriks 2015) en W.N. Ferdinandusse, ‘Charlie 
Hebdo toont belang bewaarplicht telecomgegevens’, NRC Han delsblad 15 
ja nu a ri 2015. 

De noodzaak van een bewaarplicht van deze gegevens voor 
bestrijding van criminaliteit wordt duidelijk in bepaalde 
si tu a ties en met name in zaken omtrent cybercriminaliteit. 
Denk bijvoorbeeld aan de si tu a tie waarbij een middelbare 
scholier zijn medeleerlingen bedreigt met een ‘high school 
shooting’, door een bericht te plaatsen op een internet-
forum.12 Bij de forumbeheerder kan in dat geval het IP-
adres gevorderd worden, omdat dat doorgaans wordt vast-
gelegd in de logging van de website (alsmede het tijdstip 
waarop het bericht is geplaatst). Als in het bericht geen 
aan wij zin gen over de identiteit van de verdachte zijn te 
vinden, dan kan dat vastgelegde IP-adres het enige be-
schikbare digitale spoor zijn.13 Door op te zoeken door wel-
ke internet access pro vider het IP-adres is uitgegeven en de 
naam- en adresgegevens op te vragen van de abonneehou-
der kan mogelijk een adres van de verdachte worden ach-
terhaald.14 Dat kan een cru ciale schakel vormen in de op-
sporing en bewijsvoering voor het delict bedreiging.  

In si tu a ties waarbij het aantal beschikbare IPv4-adressen, 
het IP-adres dat door de pro vider wordt toegewezen bij 
toegang tot het internet, veel kleiner is dan het aantal ap-
paraten dat gelijktijdig on line is, is het nodig IPv4-adres-
sen gelijktijdig te delen tussen gebruikers. Dit is mogelijk 
door toepassing van ‘carrier grade network address trans-
lation’. Deze technieken worden met name toe ge past op 
mobiele netwerken.15 Aanbieders van mobiele netwerken 
die van deze technieken gebruikmaken, zijn niet altijd in 
staat gebruikers van mobiele apparaten te koppelen aan 
het uitgeven IP-adres. In dat geval levert een vordering 
van gebruikersgegevens niets op. 

De Ne der landse overheid heeft in het rapport ‘Mogelijk-
heden voor identificatie op internet op basis van IP-adres’ 
deze problematiek verder laten on derzoeken. Daaruit 
blijkt dat in het algemeen de identificatie van abonnee-
houders op basis van IP-adres en datum/tijd op Ne der-
landse vaste netwerken goed mogelijk is en met name bij 
mobiele communicatie dit niet altijd mogelijk is. Het rap-
port biedt verschillende beleidsopties voor het vergroten 
van de mogelijkheden gebruikers te identificeren op basis 
van hun IP-adres met name door nieuwe ver plich tingen 
op te leggen aan aanbieders van telecommunicatiedien-
sten en -netwerken.16 Dat neemt niet weg dat deze moge-
lijkheden er niet altijd zijn bij bui ten landse internetpro-
viders en de handhaving van Ne der landse wetgeving 

12 Zie bij voor beeld Hof Den Haag 9 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP7080.
13 Ferdinandusse, Laheij & Hendriks 2015, p. 3.
14 Zie hierover J.J. Oer lemans, ‘Cybercriminaliteit en opsporing’, p. 200-206, 

in: W. van der Wagen, J.J. Oer lemans & M. Weulen Kranenbarg (red.), 
Basisboek Cybercriminaliteit, Den Haag: Boom criminologie 2020.

15 Zie T. van der Vorst, e.a., ‘Mogelijkheden voor identificatie op internet op 
basis van IP-adres’, Dialogic in opdracht van het WODC (Ministerie van 
Justitie en Veiligheid), Den Haag: nov. 2019, p. 9 (hierna: Van der Vorst 
e.a. 2019). Ook zijn er niet altijd gebruikersgegevens be schik baar bij aan-
bieders van zogeheten ‘hotspots’, waar een WiFi-verbinding wordt aange-
boden. Dat komt on der andere, omdat deze niet altijd een openbare tele-
communicatiedienst of -netwerk aanbieden (Odinot 2013, p. 101).

16 Van der Vorst e.a. 2019, p. 10-11.
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slechts tot de Ne der landse grenzen reikt, terwijl op spo-
rings on der zoeken met name naar cybercriminaliteit juist 
over de territoriale staatsgrenzen reiken. De noodzaak van 
gebruikersgegevens en het bewaren ervan ten behoeve 
van criminaliteitsbestrijding is daarmee duidelijk aan te 
tonen. Deze noodzaak is lastiger vast te stellen bij ver-
keersgegevens.

2.2  Verkeersgegevens
Verkeersgegevens zijn gegevens over de communicatie, 
zoals wie naar wie belt, waar vandaan, hoe vaak en voor 
hoelang communicatie plaatsvindt.17 Ook locatiegegevens 
die de antenne aangeven waarmee het apparaat verbin-
ding maakt voor communicatie, zijn verkeersgegevens. 
Het gaat dus uit druk ke lijk niet om de inhoud van commu-
nicatie, zoals de inhoud van verstuurde (inmiddels bijna 
ouderwetse) smsjes, e-mailberichten en zoektermen die 
zijn ingetypt in een zoekmachine.18

Het is hierbij ook belangrijk om te weten dat de bewaar-
plicht in Ne der land gold voor de diensten die zijn aange-
wezen in de Telecommunicatiewet. Deze bewaarplicht 
gold niet voor ‘Over The Top’ (OTT)-diensten, zoals Skype 
en Whats App. Zij verlenen een dienst over het internet, 
maar niet de internetverbinding zelf.19 Hierbij is het van 
belang te signaleren dat de nieuwe ‘Telecomcode’ (de im-
ple men ta tie van Richtlijn 2018/1972 van 11 december 
2018) de Telecommunicatiewet wijzigt. Het toepassings-
bereik van de telecomwetgeving met betrekking tot het 
begrip ‘aanbieder van een elektronische communicatie-
dienst’ zal dan worden verruimd tot zogenoemde ‘inter-
persoonlijke communicatiediensten’, waar ook OTT-dien-
sten zoals Whatsapp en Gmail on der vallen. Een nieuwe 
bewaarplicht voor communicatiegegevens die van toepas-
sing wordt verklaard op aanbieders van communicatie-
diensten, kan in de toekomst mogelijk ook voor OTT-dien-
sten gelden. Het handhaven van der ge lij ke na tio na le 
wetgeving op bedrijven met hun hoofdkwartier in het 
bui ten land zal echter niet eenvoudig zijn en nieuwe in ter-
na tio na le afspraken ver ei sen.20

17 Zie voor een meer specifieke opsomming bijlage A en B bij artikel 13.2a 
van de Telecommunicatiewet. 

18 Odinot 2013, p. 97. In de praktijk blijkt het soms lastig een on der scheid te 
maken tussen de inhoud van communicatie en verkeersgegevens. Zie ook 
p. 60 van het rapport van de evaluatiecommissie Jones-Bos op de Wet op 
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Ka mer stuk ken II 2020/21, 
34588, nr. 88 (bijlage). De categorieën van gebruikers- en verkeersgege-
vens in bijlage A en B bij artikel 13.2a Telecommunicatiewet maakt echter 
wel een duidelijk on der scheid. 

19 Zie Odinot 2013, p. 96.
20 De Belgische rechtspraak oordeelde alvast dat Skype zich zo moest orga-

niseren dat het be drijf kon meewerken met een afluistermaat re gel tegen 
een Belgische gebruiker. Skype had ingeroepen dat het door endtoend 
versleuteling niet kon meewerken, maar de rechtspraak volgde dat ver-
weer niet. Die uitspraak werd bevestigd door het Hof van Cassatie: Cass. 
19 februari 2019, AR P.17.1229. N.F. Verbruggen & S. Royer, ‘Veroordeling 
Skype niet verbroken, vele vragen blijven onbeantwoord’, RW 2018-19, 
1442.

Verkeersgegevens blijken in ieder geval nuttig voor op spo-
rings on der zoeken. De gegevens worden ook vaak in het 
kader van een op spo rings on der zoek21 gevorderd. In Ne der-
land zijn hier slechts één keer statistieken over verstrekt. 
In het jaar 2012 betroffen het in totaal 41.658 vorderingen. 
De vorderingen bij aanbieders van communicatiediensten 
(voornamelijk telecombedrijven die (mobiele) telefoon en 
internetabonnement aanbieden) hadden betrekking op de 
categorie ‘historische verkeersgegevens telecommunicatie’ 
(verkeersgegevens).22 Uit het evaluatieon derzoek ‘De Wet 
bewaarplicht telecommunicatiegegevens’ van Odinot e.a. 
(2013) blijkt dat deze gegevens in de praktijk met name 
worden gebruikt ter lokalisering van per so nen (waar is een 
apparaat in gebruik bij een persoon op welk moment?) en 
als bewijs voor het feit dat een persoon met anderen in 
contact heeft gestaan.23 Het kan daarbij gaan over verdach-
ten, maar de gegevens kunnen bij voor beeld worden ge-
bruikt om de verklaring van een getuige te controleren dat 
hij op een bepaald moment met anderen in contact heeft 
gestaan.24

Voor de bepaling van de locatie van een mobiele telefoon 
van een bepaalde gebruiker wordt de locatie van een 
zendmast gebruikt op de plek waar de communicatie 
wordt gestart (‘First Cell ID’). Deze zendmasten hebben 
een bepaald bereik waardoor opsporingsdiensten bij be-
nadering kunnen zien waar de desbe tref fen de telefoon is 
ge weest bij aanvang van het gesprek. Plaatsbepaling door 
middel van historische verkeersgegevens kan antwoord 
geven op vragen zoals: waar woont iemand, was iemand 
in de buurt van de plaats delict, wat waren de reisbewe-
gingen van iemand en op welke locatie heeft iemand het 
laatste gebeld.25 De auteurs van het evaluatierapport ko-
men tot de conclusie dat verkeersgegevens een ‘belangrij-
ke en zeer gewaardeerde rol spelen in de opsporingsprak-
tijk’.26 Dit beeld wordt bevestigd in een rapport van de 
Na tio na le Politie en het Openbaar Ministerie uit 2015, 
waarin 130 zaken worden uitgelegd waarbij verkeersgege-
vens een belangrijke rol hebben gespeeld in de opsporing 
en vervolging van misdrijven.27

Toch is het beeld dat naar voren komt uit de rapporten dat 
verkeersgegevens weliswaar nuttig en waardevol zijn voor 
op spo rings on der zoeken, maar dat de noodzaak niet vol-
doende duidelijk wordt. Volgens Ferdinandusse e.a. (2015) 
is de reden dat de noodzaak niet kan worden aangetoond 
omdat opsporings methoden altijd in on derlinge samen-
hang worden gebruikt, waardoor de zelfstandige bij dra ge 

21 In België ook in het kader van een gerechtelijk on derzoek (o.l.v. de on-
derzoeksrechter).

22 Odinot 2013, p. 120.
23 Zie o.a. Odinot 2013, p. 129-130. 
24 Odinot 2013, p. 82. 
25 Odinot 2013, p. 84. 
26 Odinot 2013, p. 81. 
27 Ferdinandusse, Laheij & Hendriks 2015; Ka mer stuk ken II 2014/15, 33870, 

nr. 3 (bijlage) (rapport ‘de bewaarplicht telecommunicatie en de opspo-
ring’).
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van elke  methode achteraf niet te bepalen is.28 Ook zon der 
een bewaarplicht zijn verkeersgegevens echter enige tijd 
be schik baar, omdat die worden verwerkt voor facture-
ringsdoeleinden en alle beschikbare gegevens kunnen 
worden gevorderd.29 Opsporingsinstanties beargumente-
ren dat een minimale bewaartermijn van verkeersgege-
vens noodzakelijk is om te voorkomen dat de gegevens 
zijn verwijderd op het moment dat zij deze nodig hebben. 
Een gebrek aan be schik baarheid van verkeersgegevens 
kan het op efficiënte wijze verzamelen van gegevens in 
op spo rings on der zoeken in de weg kan staan.30

3.  HvJ EU-jurisprudentie over de bewaarplicht

De dataretentierichtlijn is omstreden vanwege de ernstige 
privacy-inbreuk die plaatsvindt bij het opslaan en verwer-
ken van gegevens die veel over per so nen kunnen vertellen 
over een lange tijd, zoals ‘locatiegegevens’.31 De plek zelf, 
bij voor beeld in de nabijheid van een huisarts, kan privacy-
gevoelig zijn, maar het is ook mogelijk om met locatiege-
gevens de verplaatsing van per so nen door de tijd heen te 
volgen. 

De gevoeligheid bij dataretentie zit daarnaast in de alge-
mene en ongedifferentieerde opslag van de gegevens. Dit 
dient het opsporingsbelang, omdat daarmee wordt verze-
kerd dat de gegevens be schik baar zijn als die later nodig 
blijken te zijn voor een op spo rings on der zoek. Ook doemt 
het beeld op van ‘iedereen is potentieel verdacht’32 en 
vindt een privacy-inmenging plaats bij per so nen waarvan 
het overgrote deel onschuldig is. Deze aspecten worden 
telkens door het HvJ EU in zijn (recente) jurisprudentie 
over het on derwerp benadrukt. 

28 Ferdinandusse, Laheij & Hendriks 2015, p. 36. Zie ook de kritiek op de 
aangehouden  methodiek in het rapport van D.A.G. van Toor, ‘Het doel hei-
ligt het middel? Over de noodzaak van uniforme criteria voor evaluatie 
van de effectiviteit en efficiëntie van de opsporing’, PROCES 2015, p. 229-
239.

29 Zie artikel 11.5 lid 2 (Ne der landse) Telecommunicatiewet. Zie ook art. 122, 
§ 3 (Belgische) Wet be tref fen de de elektronische communicatie, BS 20 
juni 2005.

30 Zie ook, o.a., de annotatie van C. Conings in Com pu ter recht 2017/50. 
31 Zie over de relatie tussen het recht op privacy en de verkeersgegevens o.a. 

EHRM 2 september 2010, 35623/05,  
ECLI:CE:ECHR:2010:0902JUD003562305, EHRC 2010/123, m.nt. De Hert en 
Van Caeneghem, par. 49-53; EHRM 8 februari 2018, 31446/12,  
ECLI:CE:ECHR:2018:0208JUD003144612, EHRC 2018/85, m.nt. M. Hagens, 
par. 53-54 (Ben Faiza/Frankrijk); HvJ EU 8 april 2014, C-293/12 en 
C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238, EHRC 2014/140, m.nt. M.E. Koning, par. 39 
(Digital Rights/Ierland); HvJ EU 21 december 2016, C-203/15 en C-698/15, 
ECLI:EU:C:2016:572 en ECLI:EU:C:2016:970, EHRC 2017/79, m.nt. Koning, 
par. 98-99 (Tele2 Sverige AB en Watson); EHRM 13 september 2018, 
58170/13, 62322/14, 24960/15, ECLI:CE:ECHR:2018:0913JUD005817013, 
Com pu ter recht 2018/252, m.nt. J.J. Oer lemans, EHRC 2018/196, m.nt. M. 
Hagens, par. 356 (Big Brother Watch e.a./het Verenigd Koninkrijk), HvJ EU 6 
oktober 2020, C-511/18, C-512/18 en C-520/18, ECLI:EU:C:2020:791, par. 
117 (La Quadrature du Net e.a./Premier ministre e.a.) en HvJ EU 2 maart 
2021, C-746/18, ECLI:EU:C:2021:152, r.o. 36-37 (H.K./Prokuratuur). 

32 N. Falot & H. Hijmans, ‘Tele2: de afweging tussen privacy en veiligheid na-
der omlijnd. Een tweede arrest over de bewaarplicht van telecommunica-
tiegegevens in het Eu ro pees recht’, NtEr 2017, nr. 3, p. 48 (hierna: Falot & 
Hijmans 2017). 

3.1  Digital Rights/Ierland
In 2014 verklaarde het HvJ EU in het arrest Digital Rights/ 
Ierland de dataretentierichtlijn in strijd met het Unie-
recht.33 Meer specifiek werd de richtlijn in strijd verklaard 
met artikel 7 (het recht op bescherming van privacy) en 
artikel 8 (het recht op bescherming van per soons ge ge-
vens) van het Handvest. Het Hof oordeelde dat de wetge-
ver van de EU met de vaststelling van de richtlijn niet 
evenredig (proportioneel) heeft gehandeld in het licht van 
het Handvest. Al eerder verklaarden de constitutionele 
rechtscolleges van Bulgarije, Roemenië, Cyprus, Duitsland 
en Tsjechië dat de na tio na le wetten ter im ple men ta tie van 
de richtlijn geheel of gedeeltelijk onhoudbaar waren we-
gens strijd met privacy en andere grondrechten.34 Toch 
was het arrest verstrekkend omdat het ook in andere 
EU-staten de ongeldigverklaring of vele rechtszaken over 
een bewaarplicht tot gevolg had.35 Niet eerder werd een 
Eu ro pees rechtsinstrument in zijn geheel ongeldig ver-
klaard wegens strijd met fundamentele rechten. Met dit 
arrest po si tioneerde het HvJ EU zich als een soort Eu ro-
pees constitutioneel hof.36

Het HvJ EU maakte in Digital Rights niet duidelijk in welke 
vorm een bewaarplicht van communicatiegegevens de 
toets wel kon doorstaan. De uitspraak bood weinig hand-
vatten voor de precieze vertaalslag van deze vereisten 
naar het na tio na le niveau. Ook bleef onduidelijk of de uit-
spraak alleen geldt voor een straf rech te lijke context (ter 
bestrijding van ernstige criminaliteit) of ook in de context 
van na tio na le veiligheid.37

3.2  Tele2 Sverige/Watson
Veel lidstaten deden na het Digital Rights-arrest een be-
roep op de uit zon de ring in artikel 15 lid 1 van de e-Privacy-
richtlijn om de bewaring van de communicatiegegevens 
via een na tio na le regeling toch verplicht te stellen. Ge-
schillen over zowel de toelaatbaarheid als de inhoud van 
der ge lij ke na tio na le wetgeving in Zweden en in het Ver-
enigd Koninkrijk leidden uiteindelijk tot prejudiciële vra-
gen en een nieuw arrest over het on derwerp.38

In 2016 oordeelde het HvJ EU in Tele2 Sverige/Watson dat 
de e-Privacyrichtlijn zich verzet tegen een algemene en 
ongedifferentieerde bewaarplicht van communicatiegege-

33 HvJ EU 8 april 2014, C-293/12, C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238, EHRC 2014/140, 
m.nt. M.E. Koning (Digital Rights/Ierland). 

34 Zie G-J. Zwenne & F. Simons, ‘Duitse bewaarplicht ongrondwettig. En in 
Ne der land?’, IR 2010, nr. 3. 

35 Voor in Ne der land: Rb. Den Haag 11 maart 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2498 
en paragraaf 5. Zie voor in België, waar het Grondwettelijk Hof bijna let-
terlijk de overwegingen van het Hof van Justitie kopieerde: C. Conings & F. 
Verbruggen, ‘Grondwettelijk Hof plaatst reparateurs dataretentiewet voor 
moeilijke opdracht’, Juristenkrant 2015, afl. 312, 1-2 en paragraaf 6. 

36 Falot & Hijmans 2017, p. 45. 
37 Zie, o a., M. Hagens & C.M.J. Ryngaert, ‘Massasurveillance en privacy: De 

betekenis van het EHRM-arrest Big Brother Watch e.a. t. het Verenigd Ko-
ninkrijk voor het EU-recht’, Tijdschrift voor Internetrecht 2018, nr. 5/6, p. 
216-217 (hierna: Hagens & Ryngaert 2018).

38 Zie ook Falot & Hijmans 2017. 
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vens voor aanbieders van elektronische communicatie-
aanbieders ter bestrijding van (ernstige) criminaliteit.39 
Ook een na tio na le regeling met een algemene en ongedif-
ferentieerde bewaring van alle verkeersgegevens van alle 
abonnees en geregistreerde gebruikers is disproportioneel 
in het licht van het recht op privacy en betreft een regeling 
die verder gaat dan strikt noodzakelijk is in een democra-
tische rechtsorde.40

3.3  Privacy International en La Quadrature du Net e.a.
In 2020 bestendigde het HvJ EU in de arresten Privacy 
International en La Quadrature du Net e.a. het oordeel dat 
een algemene en ongedifferentieerde bewaarplicht van 
verkeersgegevens of de ongedifferentieerde doorzending 
(in real time) van deze gegevens disproportioneel en in 
strijd is met de e-Privacyrichtlijn en het Handvest.41

De arresten Privacy International en La Quadrature du Net 
e.a. zijn naast de overwegingen over de bewaarplicht en 
de doorzending van communicatiegegevens ook erg inte-
ressant, omdat het HvJ EU uitspraken doet over de recht-
matigheid van na tio na le maat re gelen die door lidstaten 
worden genomen ter bescherming van de na tio na le veilig-
heid. Dat is niet vanzelfsprekend, omdat de bescherming 
van de na tio na le veiligheid in artikel 4 lid 2 van het op-
richtingsverdrag van de EU (VEU) de ‘uitsluitende ver ant-
woor de lijk heid van de lidstaten’ wordt genoemd. De 
e-Privacyrichtlijn en het Handvest zijn echter van toepas-
sing omdat bij dataretentie en het doorzenden van com-
municatiegegevens door aanbieders van elektronische 
communicatiediensten op basis van vooraf vastgestelde 
parameters, sprake is van een verwerking van gegevens in 
de zin van de e-Privacyrichtlijn.42 Een beroep op de uit-
zon de ring in artikel 15 e-Privacyrichtlijn mag niet de ach-
terliggende bescherming van de Europese regelgeving uit-
hollen.43

In de pro por tio na li teits toets gaat het HvJ EU steeds na of 
de ernst van de inmenging op de fundamentele rechten 
die wordt veroorzaakt door de bewaarplicht als maat re gel 
evenredig is aan het algemeen belang dat wordt nage-
streefd. Voor de afweging met het algemeen belang valt 
op dat het HvJ EU deze in La Quadrature du Net e.a. duide-

39 HvJ EU 21 december 2016, C-203/15 en C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970 
(Tele2 Sverige AB/Postoch telestyrelsen en Secretary of State of the Home 
Department/Watson), Com pu ter recht 2017/50, m.nt. C. Conings, EHRC 
2017/79, m.nt. M.E. Koning. 

40 HvJ EU 21 december 2016, C-203/15 en C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970 
(Tele2 SverigeAB/Watson), par. 112 en 107.

41 Zie ook S. Careel & S. Royer, ‘Bewaart het Hof van Justitie evenwicht tus-
sen veiligheid en privacy in nieuwe dataretentie-arresten?’, P&I 2020/6, 
p. 269-272 (hierna Careel & Royer 2020) en EHRC Updates 2020/253, m.nt. 
J. Schoers. 

42 Zie Privacy International, par. 39, 41 en La Quadrature du Net e.a., par. 93, 
95, 96, 104. 

43 La Quadrature du Net e.a., par. 99 en Privacy International, par. 44. Zie 
hierover verder de annotatie bij de arresten van Oer lemans en Hagens in 
JBP 2021/1. Zie over de relatie tussen het Hof van Justitie en na tio na le vei-
ligheid ook Hagens & Ryngaert 2018. 

lijk rangschikt, waarbij de bescherming van de na tio na le 
veiligheid als het hoogste belang wordt gezien, daarna de 
bestrijding van ernstige criminaliteit, vervolgens de be-
strijding van ernstige criminaliteit en ten slotte de be-
scherming van de openbare veiligheid.44

Ter bescherming van de na tio na le veiligheid zijn de meest 
verstrekkende maat re gelen mogelijk. Hierbij moet de na-
tio na le wetgeving van de lidstaten telkens dui de lij ke en 
precieze regels bevatten die de reikwijdte en de toepas-
sing van de maat re gel in kwestie uiteenzetten, en mini-
mumwaarborgen opleggen, zodat de per so nen van wie de 
per soons ge ge vens worden bewaard voldoende waarbor-
gen hebben dat de gegevens effectief worden beschermd 
tegen het ri si co op misbruik.45 Het HvJ EU acht een ver-
plich ting alle communicatiegegevens vooraf te bewaren 
alleen mogelijk bij een ‘serieuze dreiging voor de na tio na-
le veiligheid’46 voor zover deze reëel en actueel of voor-
zienbaar is.47 Een der ge lij ke bewaarplicht is slechts moge-
lijk voor een (zo kort mogelijke) bepaalde perio de (met de 
mogelijkheid tot verlenging).48 Ook moeten er waarborgen 
tegen misbruik in na tio na le wetgeving bestaan, waar on-
der de controle door een rechterlijke instantie of onafhan-
kelijke administratieve instantie met bindende bevoegd-
heden.49

Het blijft voor ons echter onduidelijk wat wordt verstaan 
on der een ‘serieuze dreiging voor de na tio na le veiligheid 
die reëel, actueel of voorzienbaar is’. Het HvJ EU gaat hier 
niet nader op in. Gaat het daarbij enkel om een reële drei-
ging van een (terroristische) aanslag, wat het HvJ EU als 
voorbeeld noemt, of ook om een cybersecurity-incident 
dat de economie dreigt te ontwrichten of valt hier meer 
on der, zoals het beschermen van de na tio na le veiligheid 
tegen contraspionage door bui ten landse inlichtingenoffi-
cieren? Het is onwenselijk dat het HvJ EU hier onduidelijk 
over blijft. 

4.  De bewaarplicht ter bestrijding van 
criminaliteit

De preventieve bewaring van verkeers- en locatiegege-
vens van gebruikers van communicatiediensten is volgens 
het HvJ EU slechts on der strikte voorwaarden mogelijk 
voor de vervolging van ernstige criminaliteit of voor de 
bescherming voor de openbare veiligheid. Een algemene 
en ongedifferentieerde bewaarplicht is in het kader van de 

44 Zie La Quadrature du Net e.a., par. 136. 
45 Zie ook de annotatie van J. Schoers bij La Quadrature du Net e.a. in EHRC 

Updates 2021. 
46 La Quadrature du Net e.a., par. 135 (‘activities capable of seriously destabi-

lising the fundamental con sti tu tion al, political, economic or social struc-
tures of a country and, in par tic u lar, of directly threatening society, the 
population or the State itself, such as terrorist activities’).

47 La Quadrature du Net e.a., par. 137 (‘genuine and present or forseeable’). 
Zie ook Careel & Royer 2020, p. 271. 

48 La Quadrature de Net e.a., par. 137-138. 
49 La Quadrature du Net e.a., par. 139. 
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bestrijding van ernstige criminaliteit dus niet mogelijk, 
maar een bewaarplicht van bepaalde communicatiegege-
vens is wel mogelijk voor zover beperkt in tijd, soort, hoe-
veelheid en plaats, en ter bestrijding van ernstige crimina-
liteit. Een dergelijk bevel tot het bewaren van deze 
gegevens (gevolgd door een vordering van de gegevens), 
moet volgens het HvJ EU tot het strikt noodzakelijke wor-
den beperkt, bij voor beeld in tijd en tot een kring van per-
so nen.50

Het is volgens het HvJ EU ook mogelijk een bewaarplicht 
in te stellen met een geografische afbakening. Het Hof 
licht toe dat het daarbij kan gaan om plaatsen waar veel 
zware criminaliteit plaatsvindt, om plaatsen waar er een 
verhoogd ri si co is op zware misdrijven, zoals plaatsen of 
faciliteiten die regelmatig door een zeer groot aantal per-
so nen worden bezocht, of om strategische plaatsen, zoals 
vliegvelden, stations of tolzones.51 Het Ne der landse evalu-
atierapport over de bewaarplicht biedt mogelijk een meer 
concreet voorbeeld. Daarin wordt beschreven dat het op-
vragen van verkeersgegevens mogelijk is op basis van alle 
mobiele telefoons die in het opgevraagde tijdsbestek zijn 
gebeld, zelf hebben getelefoneerd of connectie hebben ge-
had met het internet via een specifieke mastlocatie.52 Om 
zendmastgegevens op te kunnen vragen, moet er sprake 
zijn van een verdenking van een ernstig misdrijf. Deze 
zendmastgegevens worden meestal gevorderd bij serie-
matige delicten. In dat geval worden de gegevens van ver-
schillende locaties met elkaar vergeleken, in de hoop een 
terugkerend nummer te kunnen identificeren.53

Vanwege de abstracte criteria van het HvJ EU ter beper-
king van een bewaarplicht zullen EU- lid sta ten voor zich-
zelf moeten nagaan of hun wetgeving aan deze kwalitatie-
ve vereisten voldoet. In Ne der land wordt bij voor beeld 
voor het begrip ‘ernstig misdrijf’ vaak de categorie mis-
drijven in artikel 67 Sv aangehouden, op basis waarvan 
per so nen in voorlopige hechtenis mogen worden gesteld. 
In België bevat het Wetboek van Straf vor de ring dan weer 
een lijst van ernstige misdrijven die vergaande on der-
zoeks maat re gelen rechtvaardigen. Die lijst telt on der-
tussen al 45 misdrijven en lijkt dus geen goede richtlijn 
meer voor wat precies ernstige criminaliteit is.54 Het is 
niet duidelijk of het HvJ EU aan zwaardere misdrijven 
denkt, bij voor beeld misdrijven op basis waarvan een ge-
vangenisstraf van vier jaar of meer staat. Wetgevers van 
EU- lid sta ten zullen dat voor zichzelf moeten nagaan. De 
arresten zijn vast niet het laatste woord voor de lidstaten. 

50 La Quadrature du Net e.a., par. 144 en par. 147-149. 
51 La Quadrature du Net e.a., par. 149. Zie ook Careel & Royer 2020, p. 270. 
52 Odinot e.a. 2013, p. 20. 
53 Idem. Zie ook voorbeeld van liquidatiezaken in Antwerpen en Am ster dam 

in het rapport van Ferdinandusse e.a. 2015, p. 9 met verwijzing naar Rb. 
Am ster dam 1 december 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:8047. 

54 Art. 90ter, §§ 2-4 Belgische Wetboek van Straf vor de ring. Zie hierover W. 
Yperman, S. Royer & F. Verbruggen, ‘Vissen op de grote datazee: digitale 
informatievergaring in vooron derzoek en strafuitvoering’, NC 2019, (389) 
398.

Er is nog aantal prejudiciële vragen over vergelijkbare 
vraagstukken aanhangig bij het HvJ EU, waarbij we niet 
uitsluiten dat er nog meer komen.55

Ten slotte staat het HvJ EU in La Quadrature du Net e.a. 
meer toe met betrekking tot de bewaring van gebruikers-
gegevens. In dit arrest overweegt het Hof meer specifiek 
dat de privacy-inbreuk kleiner is bij het bewaren van ge-
bruikersgegevens, waar on der IP-adressen van de oor-
sprong van communicatie en identificatiegegevens van 
gebruikers van elektronische communicatiediensten, in 
vergelijking met andere verkeers- en locatiegegevens.56 
Een wettelijke maat re gel die voorziet in een algemene en 
ongedifferentieerde bewaarplicht van gebruikersgegevens 
(waar on der het toegewezen IP-adres aan gebruikers) ter 
bestrijding van ernstige criminaliteit en de voorkoming 
van ernstige bedreigingen van de openbare veiligheid, is 
volgens het HvJ EU mogelijk.57 De bewaartermijn van deze 
gebruikersgegevens mag niet langer zijn dan wat strikt 
noodzakelijk is in het licht van het nagestreefde doel. Het 
HvJ EU stelt daarbij geen maximale termijn. De regels die 
dat mogelijk maken moeten in na tio na le wetgeving wor-
den gevat, waarbij de betrokken per so nen beschikken 
over waarborgen tegen het ri si co van misbruik.58 Het HvJ 
EU concretiseert niet wat deze maat re gelen zijn, maar ge-
dacht kan worden aan de toepassing van wet- en regelge-
ving over de verwerking van per soons ge ge vens en een ef-
fectieve controle daarop. 

De belangrijke nuancering en wij zi ging ten opzichte van 
de voorgaande jurisprudentie op basis waarvan een be-
waarplicht van gebruikersgegevens voor de bestrijding 
van ernstige criminaliteit mogelijk is, is voor de praktijk 
heel belangrijk. In op spo rings on der zoeken naar cybercri-
minaliteit leidt het spoor vaak naar internetaanbieders in 
andere landen, waar de dader zich bevindt en gebruik-
maakt van een internetverbinding. Het opvragen van ge-
bruikersgegevens om per so nen te identificeren aan wie 
een IP-adres is toegewezen, is daarbij een belangrijke 
opsporings methode (zie paragraaf 2.1).59 Het arrest geeft 
lidstaten het vertrouwen dat een der ge lij ke bewaarplicht 
ten aanzien van gebruikersgegevens mogelijk is. Ook in 
andere strafzaken (naar bij voor beeld stalking, opruiing of 
smaad) kunnen gebruikersgegevens bewijs opleveren 
over wie bij voor beeld op welk moment van een OTT-
dienst gebruik heeft gemaakt, als een bewaarplicht ook 
naar die diensten wordt uitgebreid (zie paragraaf 2.2). 

55 Zie tot dusver het verzoek van 25 maart 2020, Com mis sioner of the Garda 
Síochána e.a./Ierland, C-140/20; verzoeken van 29 oktober 2019, Spacenet 
& Telekom Deutsch land/Duitsland, C-793/19 en C-794/19. 

56 La Quadrature du Net e.a., par. 152 en 157. Zie in vergelijkbare zin over de 
ernst van de privacy-inbreuk EHRM 30 ja nu a ri 2020, nr. 50001/12, 
ECLI:CE:ECHR:2020:0130JUD005000112 par. 92 en 94 (Breyer/Duitsland) 
en HvJ EU 2 maart 2021, C-746/18, ECLI:EU:C:2021:152, r.o. 34 (H.K./Pro
kuratuur). 

57 La Quadrature du Net e.a., par. 155-159.
58 La Quadrature du Net e.a., par. 168. 
59 Zie ook La Quadrature du Net e.a., par. 154. 
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Alles overziend is de bewaarplicht zoals het oorspronke-
lijk bedoeld was, algemeen en ongedifferentieerd, dus al-
leen nog voor gebruikersgegevens mogelijk. Op basis van 
deze conclusie verdient het aanbeveling dat de Europese 
Commissie de invoering van een bewaarplicht op Eu ro-
pees niveau heroverweegt, om verschillen in de be schik-
baarheid van bepaalde gegevens ter bestrijding van ernsti-
ge criminaliteit weg te nemen. 

5.  Gevolgen voor Ne der land

In Ne der land was de dataretentierichtlijn (2006/24/EG) 
geïmplementeerd in de Wet bewaarplicht telecommuni-
catiegegevens uit 2009.60 De wet regelde een algemene 
bewaarplicht voor gebruikers- en verkeersgegevens met 
een bewaartermijn in artikel 13.2a van de Telecommuni-
catiewet. De gegevens moesten worden bewaard voor een 
perio de van twaalf maanden voor gegevens in verband 
met telefonie en zes maanden voor internetgegevens. 

Naar aanleiding van het arrest Digital Rights van het HvJ 
EU in 2014, waarin de dataretentierichtlijn ongeldig is ver-
klaard, is ook in Ne der land een kort geding gestart om de 
wetgeving on recht ma tig te verklaren. Op 11 maart 2015 
verklaarde een Haagse voor zie nin gen rech ter de bewaar-
plicht on recht ma tig en stelde deze bui ten werking.61 
Volgens de rechter was de inbreuk die de wet maakte op 
de in de artikelen 7 en 8 van het EU-Handvest beschermde 
rechten niet beperkt tot het strikt noodzakelijke en daar-
mee ontoelaatbaar. Het probleem lag volgens de voor zie-
nin gen rech ter in de om stan dig heid dat de wet onvoldoen-
de waarborgen bood, zoals bij de toegang tot de bewaarde 
gegevens, niet dat een ruime bewaarplicht hoe dan ook 
niet evenredig was met het beoogde doel van opsporing 
van ernstige criminaliteit. 

De uitspraak sterkte de regering in haar standpunt dat een 
algemene bewaarplicht noodzakelijk was voor de bestrij-
ding van ernstige criminaliteit, maar met meer waarbor-
gen zoals onafhankelijke toestemming voor toegang tot de 
gegevens. In september 2016 volgde een nieuw wetsvoor-
stel voor het bewaren van verkeersgegevens.62 In het na-
der rapport van het wetsvoorstel gaf de regering aan dat 
een prejudiciële vraag (Tele2/Watson) aanhangig was bij 
het HvJ EU over de vraag of een algemene bewaarplicht als 
zo da nig onevenredig is met het Unie recht. 

60 Stb. 2009, 333. 
61 Rb. Den Haag 11 maart 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:2498, Com pu ter recht 

2015/88, m.nt. F.C. van der Jagt. 
62 Ka mer stuk ken II 2015/16, 34537, nr. 2 (Wij zi ging van de Telecommunica-

tiewet en het Wetboek van Straf vor de ring in verband met de bewaring 
van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van open-
bare telecommunicatiediensten en openbare telecommunicatienetwer-
ken (aanpassing bewaarplicht telecommunicatiegegevens)). Zie over het 
wetsvoorstel ook A.C. Diesfeldt & F.C.W. de Graaf, ‘Dataretentie. Een kwes-
tie van alles of niets?’, NJB 2015/592, p. 740-747.

Uit ein delijk leidde de regering uit het arrest Tele2/Watson 
(uit december 2016) af dat ingrijpende aanpassingen van 
de wij zi gingswet voor de bewaring van telecommunica-
tiegegevens nodig waren.63 De in het wetsvoorstel opge-
nomen ver plich ting tot het bewaren van verkeers- en lo-
catiegegevens zou worden beperkt tot een regeling met 
betrekking tot uitsluitend (alle) gebruikersgegevens. Daar-
bij was ook een ver plich ting voor ogen der ge lij ke gege-
vens be schik baar te houden om te kunnen voldoen aan 
een vordering om de gegevens te herleiden van een ge-
bruiker van een telecommunicatiedienst of -netwerk op 
een bepaald tijdstip.64

Sinds maart 2018 ligt het wetstraject echter stil. Er is nog 
geen aangepast wetsvoorstel ingediend. On dertussen zijn 
de resultaten van het on derzoek naar de mogelijkheden 
voor identificatie op internet op basis van IP-adres gepu-
bliceerd65 en de beleidsopties bekend om identificatie van 
gebruikers op basis van IP-adres beter mogelijk te maken 
(zie paragraaf 2.1). De im ple men ta tie van de Telecomcode 
(zie paragraaf 2.2) roept ook de vraag op of een eventuele 
bewaarplicht van gebruikersgegevens ter bestrijding van 
ernstige criminaliteit zou moeten worden uitgebreid naar 
OTT-diensten. 

Op basis van de analyse van het arrest La Quadrature du 
Net e.a. bestaat er volgens ons de mogelijkheid voor een 
bewaarplicht van gebruikersgegevens voor aanbieders van 
elektronische communicatiediensten en -netwerken in 
Ne der land. De Europese jurisprudentie staat niet in de 
weg van een verdere behandeling van een aangepast 
wetsvoorstel in de Twee de Kamer en de Eer ste Kamer. De 
noodzaak van de be schik baarheid van deze gebruikersge-
gevens ter bestrijding van ernstige criminaliteit en ter be-
scherming van de na tio na le veiligheid – iets waar wij ove-
rigens niet aan twijfelen – lijkt de aanpassingswet in 
com bi na tie met noodzakelijke aanpassingen in de Tele-
communicatiewet toch enigszins urgent te maken. 

6.  Gevolgen voor België

In België zitten de wetsbepalingen over dataretentie ver-
spreid in de Wet be tref fen de de elektronische communi-
catie (hierna: WEC),66 die de bewaartermijnen vastlegt, en 
in het Wetboek van Straf vor de ring (hierna: Sv.), dat de 
voorwaarden voor toegang tot de gegevens bepaalt. Dat 
wettelijk kader on derging al meerdere wij zi gingen. 

63 Kamerbrief van 25 september 2018 over de aanpassing bewaarplicht tele-
communicatiegegevens (Ka mer stuk ken II 2017/18, 34537, nr. 7).

64 Kamerbrief van 25 september 2018 over de aanpassing bewaarplicht tele-
communicatiegegevens (Ka mer stuk ken II 2017/18, 34537, nr. 7).

65 Ka mer stuk ken II 2017/18, 34537, nr. 8. Zie ook het rapport Van der Vorst 
e.a. 2019. 

66 BS 13 juni 2005.
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De oorspronkelijk ongedifferentieerde bewaarplicht67 
kreeg in 2013 een dui de lij ke wettelijke grondslag.68 Zo 
moesten verkeers- en locatiegegevens en identificatiege-
gevens twaalf maanden worden bewaard, maar een ko-
ninklijk be sluit kon die termijn verlengen voor bepaalde 
categorieën van gegevens, bij voor beeld in het geval van 
een terroristische aanslag.69 De inhoud van communicatie 
mocht in geen geval worden bewaard.70 In navolging van 
de ver nie ti ging van de dataretentierichtlijn (supra) ver-
nietigde ook het Grondwettelijk Hof de dataretentiewet 
van 2013.71 Hierop kroop de wetgever opnieuw in de pen 
en dit leidde in 2016 tot een nieuwe dataretentiewet.72 Een 
a priori-differentiatie van te bewaren gegevens op grond 
van per so nen, perio des of geografische zones, achtte de 
wetgever niet mogelijk.73 Een a priori differentiatie voor 
bepaalde beroepsgroepen is volgens de wetgever evenmin 
mogelijk, een verhoogde bescherming wel.74

De huidige regeling is van toepassing op aanbieders van 
openbare telefoniediensten en op operatoren van openba-
re elektronische communicatienetwerken. De wet maakt 
een verschil tussen identificatiegegevens, verbindings- en 
lokalisatiegegevens en persoonlijke communicatiegege-
vens,75 maar acht een bewaringsperio de van twaalf maan-
den voor elk van die categorieën noodzakelijk.76 Die ter-
mijn loopt vanaf het moment waarop communicatie via 
de gebruikte dienst voor de laatste keer mogelijk is.77

In het kader van criminaliteitsbestrijding hebben gerech-
telijke autoriteiten on der bepaalde voorwaarden toegang 
tot identificatie- en verkeersgegevens. De differentiatie in 
de toegang tot de bewaarde gegevens hangt af van een ob-
jectief criterium, namelijk de ernst van de feiten. Identifi-
catiegegevens voor de lichtste misdrijven kunnen slechts 
voor een perio de van zes maanden voorafgaand aan de 
beslissing van de pro cureur des Konings worden opge-

67 Oud art. 126 WEC.
68 Wet van 30 juli 2013, houdende wij zi ging van de artikelen 2, 126 en 145 

van de wet van 13 juni 2005 be tref fen de de elektronische communicatie 
en van artikel 90decies van het Wetboek van Straf vor de ring (1), BS 20 au-
gustus 2013.

69 Oud art. 126, § 4 WEC.
70 Art. 126, § 1, lid 5 WEC.
71 GwH 11 juni 2015, 84/2015; C. Conings & F. Verbruggen, ‘Grondwettelijk 

Hof plaatst reparateurs dataretentiewet voor moeilijke opdracht’, 
Juristenkrant 2015, afl. 312, 1-2.

72 Wet van 29 mei 2016 be tref fen de het verzamelen en het bewaren van de 
gegevens in de sector van de elektronische communicatie, BS 18 juli 2016.

73 “Met betrekking tot de verwijzing naar een ‘geografische zone’ of een ‘kring 
van per so nen’ zou een activering van artikel 126 WEC op grond van dit type 
criterium op profilering lijken, met de ri si co’s van discriminatie die eruit 
voortvloeien.” Wets ont werp van 11 ja nu a ri 2016, Parl. St. Kamer 2015-16, 
nr. 54-1567/001, 10 e.v.

74 Wets ont werp van 11 ja nu a ri 2016, Parl. St. Kamer 2015-16, nr. 54-
1567/001, 12.

75 Bij voor beeld respectievelijk wie de houder is van een gsm-nummer, van 
waar een oproep is gebeurd en wie met wie gebeld heeft. Wets ont werp 
van 11 ja nu a ri 2016, Parl. St. Kamer 2015-16, nr. 54-1567/001, 13.

76 Art. 126, § 3 WEC.
77 Wets ont werp van 11 ja nu a ri 2016, Parl. St. Kamer 2015-16, nr. 54-1567/001, 
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vraagd.78 De on derzoeksrechter en uitzon derlijk de pro-
cureur des Konings79 kunnen verkeers- en locatiegegevens 
slechts opvragen als de feiten minstens een gevangenis-
straf van een jaar tot gevolg kunnen hebben (proportiona-
liteitsvereiste).80 Hoewel alle gegevens twaalf maanden 
worden bewaard, kan de on derzoeksrechter ze niet tij-
dens die hele perio de opvragen. De maat re gel kan niet be-
volen worden voor de lichtste misdrijven, strafbaar met 
minder dan één jaar gevangenisstraf. Voor misdrijven 
strafbaar met één tot vijf jaren gevangenisstraf kan de 
aanvraag zes maanden teruggaan, voor misdrijven straf-
baar met minstens vijf jaar gevangenisstraf of opgenomen 
in de lijst van artikel 90ter Sv. of gepleegd in het kader van 
een criminele organisatie, negen maanden en voor terro-
ristische misdrijven twaalf maanden.81 

Hoewel de Belgische dataretentiewet dus verscherpte 
waarborgen bevatte, werd ze na het Tele2 Sverige arrest 
van het HvJ EU (supra) opnieuw het voorwerp van een 
ver nie ti gingsberoep voor het Grondwettelijk Hof.82 In een 
arrest van 19 juli 2018 meende dit Hof geen uitspraak te 
kunnen doen, nu er twee zaken over dezelfde problema-
tiek hangende waren bij het HvJ EU.83 Aangezien vele lid-
staten moeilijkheden on dervinden om hun dataretentie-
wetgeving op de rechtspraak van het HvJ EU af te 
stemmen, achtte het Grondwettelijk Hof het noodzakelijk 
een drievoudige vraag aan het HvJ EU te stellen, die leidde 
tot het arrest La Quadrature du Net e.a.84 In zijn vraagstel-
ling verwees het Grondwettelijk Hof on der meer naar de 
positieve ver plich tingen van de lidstaten op grond van de 
artikelen 3 en 8 EVRM.85 Zo volgt uit het arrest van het 
EHRM in K.U./Finland dat lidstaten in een wettelijk kader 
moeten voorzien dat de effectieve bestraffing van seksu-
eel misbruik van minderjarigen en de identificatie van da-
ders die elektronische communicatienetwerken gebrui-
ken, mogelijk maakt.86

Uit de lezing van La Quadrature du Net e.a. blijkt duidelijk 
dat een algemene bewaarplicht van verkeersgegevens zo-
als die vandaag in België bestaat, niet te verzoenen valt 
met het oordeel van het HvJ EU. Er volgt dus heel waar-
schijnlijk minstens een gedeeltelijke ver nie ti ging van de 
Belgische dataretentiewet uit 2016.87 De wetgever zal dan 

78 Dit zijn feiten die geen correctionele gevangenisstraf van minstens één 
jaar tot gevolg kunnen hebben. Art. 46bis, § 1, lid 5 Sv.; wets ont werp van 
11 ja nu a ri 2016, Parl. St. Kamer 2015-16, nr. 54-1567/001, 38.

79 O.a. bij ontdekking op heterdaad van een feit bedoeld in art. 90ter, § 2-4 
Sv. (art. 88bis, § 1, lid 5-8 Sv.).

80 Art. 88bis, § 1, lid 1 Sv.: wets ont werp van 11 ja nu a ri 2016, Parl. St. Kamer 
2015-16, nr. 54-1567/001, 40 e.v.

81 Art. 88bis, § 2 Sv.; wets ont werp van 11 ja nu a ri 2016, Parl. St. Kamer 2015-
16, nr. 54-1567/001, 40 e.v. 

82 GwH 19 juli 2018, 96/2018.
83 GwH 19 juli 2018, 96/2018, B.17.1 en B.17.2.
84 GwH 19 juli 2018, 96/2018, B.21.
85 GwH 19 juli 2018, 96/2018, B.22.
86 EHRM 2 december 2008, 2872/02, ECLI:CE:ECHR:2008:1202JUD000287202.
87 S. Royer & S. Careel, ‘Houdbaarheidsdatum algemene dataretentie voor 

criminaliteitsbestrijding is verstreken’, Juristenkrant 2020, afl. 416, 1-2.
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terug aan zet komen om de verschillende opdelingen die 
het HvJ EU maakt, om te zetten in het na tio na le recht. Dat 
zal geen eenvoudige klus zijn. Zo blijft het nog steeds on-
duidelijk hoe de bewaarregeling van verkeersgegevens 
kan worden gedifferentieerd op grond van per so nen, zon-
der discriminatoir te zijn.

7.  Conclusie

In dit artikel zijn wij nagegaan wat de gevolgen zijn van 
het arrest La Quadrature du Net e.a. van het HvJ EU voor 
een bewaarplicht als maat re gel ter bestrijding van ernsti-
ge criminaliteit in Ne der land en België. De be lang rijk ste 
conclusie van het arrest is dat het HvJ EU ruimte biedt 
voor een bewaarplicht van gebruikersgegevens bij aanbie-
ders van elektronische communicatiediensten en een pre-
ventief bewaren van verkeersgegeven beperkt mogelijk 
maakt ter bestrijding van ernstige criminaliteit. De ver-
werking van verkeersgegevens en in het bij zon der locatie-
gegevens is dermate gevoelig dat het HvJ EU een algemene 
en ongedifferentieerde ver plich ting tot bewaring ter be-
strijding van ernstige criminaliteit als disproportioneel 
beschouwt. Een preventieve bewaring van verkeersgege-
vens ter bestrijding van ernstige criminaliteit moet daar-
om beperkt zijn, bij voor beeld in duur, kring van per so nen, 
en/of met een geografische afbakening. Ten slotte biedt 
het HvJ EU enige ruimte voor een bewaarplicht bij bedrei-
gingen voor de na tio na le veiligheid, voor zover deze reëel 
en actueel of voorzienbaar is. 

In Ne der land ligt de behandeling van een nieuw wets-
voorstel voor een bewaarplicht sinds 2018 stil. Uit de 
voorbereiding van het voorstel voor de invoering van een 
bewaarplicht in Ne der land blijkt dat zich technische uit-
dagingen voordoen bij het op effectieve wijze koppelen 
van de gebruikers van telecommunicatiediensten aan een 
apparaat, maar dat die niet onoverkomelijk zijn. Voor een 
bewaarplicht van gebruikersgegevens in Ne der land is voor 
de bestrijding van met name cybercriminaliteit veel te 
zeggen. Ook verdient een uitbreiding van een bewaar-
plicht van gebruikersgegevens bij OTT-diensten overwe-
ging, hoewel daarbij onvermijdelijk handhavingsproble-
men ontstaan. Het arrest van het HvJ EU biedt in die zin 
Ne der land meer vertrouwen dat een bewaarplicht van ge-
bruikersgegevens voor aanbieders van communicatie-
diensten voldoet aan de vereisten van het HvJ EU. 

In België maakt La Quadrature du Net e.a. duidelijk dat 
een algemene bewaarplicht van verkeersgegevens zoals 
die vandaag de dag in België bestaat, niet te verzoenen 
valt met het oordeel van het HvJ EU. Er volgt dus heel 
waarschijnlijk minstens een gedeeltelijke ver nie ti ging van 
de Belgische dataretentiewet uit 2016. De wetgever zal 
dan opnieuw aan zet komen om de verschillende opdelin-
gen die het HvJ EU maakt, om te zetten in het na tio na le 
recht.

Gezien het aantal staten dat zich heeft aangesloten bij de 
prejudiciële vragen en het aantal prejudiciële vragen dat 
gerelateerd is aan het on derwerp, ligt dat staten nauw aan 
het hart. Ze zien in een bewaarplicht klaarblijkelijk een 
belangrijk instrument voor de bescherming van de na tio-
na le veiligheid, als maat re gel ter bestrijding van ernstige 
criminaliteit en voor de bescherming van de openbare 
orde. In dit artikel wordt Ne der lands on derzoek aange-
haald dat de noodzaak van een bewaarplicht van gebrui-
kersgegevens aantoont en het nut van de bewaring van 
verkeersgegevens ten behoeve van de opsporing. 

Het bovenstaande in aan mer king genomen, valt ook veel 
te zeggen voor de herintroductie van een bewaarplicht 
van gebruikersgegevens op Eu ro pees niveau. Het voor-
komt fragmentering van de regelgeving, waardoor het in 
de ene lidstaat bij voor beeld wel mogelijk is gebruikers te 
identificeren, maar in een andere niet. Criminaliteit laat 
zich niet door grenzen tegenhouden en dat geldt zeker 
voor cybercriminaliteit. 

TIJD VOOR EEN NIEUWE BEWAARPLICHT? Artikelen


