
 
 
 

eBay Inc., ’s werelds meest toonaangevend e-commercebedrijf, stelt honderden miljoenen 
mensen in staat om online te kopen en verkopen. Om het veilig gebruik van zijn platformen te 
bevorderen en om samen te werken met binnenlandse en internationale gerechtelijke 
instanties bij het aanhouden en vervolgen van criminelen, heeft eBay Inc. het eBay Global 
Asset Protection-team opgericht  
 
LERS Datasysteem en hulpmiddelen voor gerechtelijke onderzoeken 
  
eBay Inc. heeft een systeem ontwikkeld waarbij gerechtelijke instanties snel en veilig 
gegevens kunnen vinden voor onderzoeken met betrekking tot het eBay-platform. 
 
LERS (Law Enforcement eRequest System) is een online webformulier dat is ontwikkeld voor 
gerechtelijke instanties en politie, waardoor deze hun aanvragen voor eBay-gegevens kunnen 
indienen en ondersteunende documenten (zoals een gerechtelijk bevel) kunnen uploaden. 
Deze site (https://lers.corp.ebay.com) is alleen toegankelijk voor gerechtelijke instanties die 
vooraf door een verificatieproces zijn gevalideerd.  
 
Het nieuwe systeem vervangt het proces waarbij aanvragen om gegevens per fax of e-mail 
warden gedaan. Aanvragen die via LERS worden ingediend, worden nog steeds handmatig 
door ons team behandeld en doorgaans binnen 20 werkdagen verwerkt.  
 
Vereisten voor aanvragen voor eBay-gegevens  
 
Het document voor aanvragen moet voldoen aan de volgende juridische vereisten:  
 
Geadresseerd aan eBay Europe S.à r.l.  
 
Getypt op officieel (digitaal) briefpapier met het logo van de aanvrager.  
 
Ondertekend door de functionaris die met het onderzoek is belast.  
 
Toepasselijke wetten of wetsvoorstellen citeren, waaronder de aanvraag die wordt 
ingediend.  
 
Bovendien moeten alle aanvragen de volgende informatie bevatten:  
 
Naam van functionaris, afdeling, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres.  
 
Alle bekende e-mailadressen, namen en aliassen van de persoon die onderwerp uitmaakt 
van het onderzoek.  



 
Exacte omschrijving van de benodigde informatie en hoe deze informatie verband houdt 
met eBay en uw onderzoek.  
 
Belangrijk:  
 
Alle aanvragen die niet aan de juiste entiteit (eBay Europe S.à r.l) zijn geadresseerd, worden 
afgewezen.  
 
Er wordt enkel onder bepaalde omstandigheden en bij bepaalde types onderzoek prioriteit 
verleend (bijvoorbeeld bij levensbedreigende gevallen) en alleen indien de urgentie duidelijk 
en met goede reden wordt aangegeven.  



Beschikbare 
gebruikersgegevens  
 
 
Aanvragen die via LEP/LERs 
worden ingediend 
 
 
eBaygebruikersgegevens  

o Gebruikersnaam  

o Gebruikersstatus  

o Datum schorsing (indien van 

toepassing)  

o Naam/adres/e-mailadres  
o 

Telefoonnummer/geboortedatu
m  

o Feedbackpunten (totaal)  

o Tijdstip van inschrijving  

o IP van inschrijving  

o Site van inschrijving  

o Verzendadres  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Optionele aanvullende 
gegevens beschikbaar  

o Geschiedenis: 

 Gebruikersnaam  

 E-mailadres  

 Financiële gegevens  

 Adres 

 Verzendadres 
 

Alle eBay-aanbiedingen, 
inclusief:  

o Objectnummer  

o Objecttitel  

o Type aanbieding  

o Aangeboden aantal  

o Aanbiedingsprijs en eindtijd  

o IP van aanbieding  

o Gebruikersnaam van hoogste 

bieder 

o Alle gewonnen objecten* 

Alle gewonnen objecten, 
inclusief :  

o Objectnummer  

o Gebruikersnaam verkoper  

o Objecttitel  

o Type aanbieding  

o Gekocht aantal  

o Prijs en valuta  

o Begin- en eindtijd van 

aanbieding  
 

 

*) Opmerking: maximaal 4 jaar terug beschikbaar voor aanvragen via LEP 

Informatie beschikbaar op www.ebay.be  
 
Feedbackprofiel  
 



Foto en beschrijving van het object: de aanbieding zoals die op de site wordt 
weergegeven (tot 90 dagen na de einddatum van de aanbieding beschikbaar 
waarna de aanbieding wordt gearchiveerd)  
 
Aangeboden objecten: hieronder vallen Nu kopen-objecten, huidige 
aanbiedingen en aanbiedingen die in de laatste 30 dagen zijn afgelopen.  
 
Gebruikersovereeenkomst: voorwaarden die van toepassing zijn op het 
gebruik van onze diensten.  
 
Over mij-pagina: gebruikers kunnen een Over mij-pagina creëren met daarin 
informatie over henzelf.  
 
 
Belangrijke informatie 
Entiteit: eBay Europe S.à r.l  
E-mailadres: law-enforcement@ebay.com  
Contactpersoon voor LEP: uklep@ebay.com 

Link naar LERS: https://lers.corp.ebay.com 


