
Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media & 
Entertainment

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 5
e

nieuwsflits van onze praktijkgroep Technologie, 

Media en Entertainment. Met deze digitale nieuwsflits willen wij u graag op 

de hoogte houden van relevante ontwikkelingen op het gebied van IE & 

ICT. Wij hopen dat deze informatie van pas kan komen bij uw dagelijkse 

werkzaamheden.

Nieuwe Cookie-wet - veel ruimer dan alleen cookies!

In onze nieuwsflits van september 2011 hebben wij u geïnformeerd over de ophanden zijnde 

nieuwe cookie wetgeving. Op 5 juni 2012 is deze nieuwe Cookie-wet in werking getreden. Voor 

het plaatsen van cookies gold tot voor kort dat de gebruikers/bezoekers van websites 

geïnformeerd dienden te worden over de plaatsing en het gebruik van cookies, maar dat de 

gebruiker daarna kon kiezen om bepaalde cookies te weigeren. Dit is gewijzigd. De tijden dat 

de gebruiker/bezoeker van websites slechts geïnformeerd werd over cookies en een 

weigeringsmogelijkheid aangeboden kreeg, zijn voorbij. De bezoeker moet nu voorafgaand aan 

het plaatsen en/of benaderen van gegevens geïnformeerd worden. Daarnaast moet de 

bezoeker toestemming hebben gegeven voor het plaatsen en/of lezen van de cookies.

Wat is ook alweer een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op een computer van een internetgebruiker wordt 

geplaatst. Deze cookies kunnen uiteenlopende functies hebben. Webwinkels gebruiken 

bijvoorbeeld cookies om de inhoud van een winkelmandje te ‘onthouden’ en de taalkeuze van 

gebruikers op een bepaalde webpagina wordt ‘onthouden’ met behulp van cookies. Cookies 

kunnen echter ook het surfgedrag van een internetgebruiker bijhouden, waarbij aan de hand 

van de opgeslagen gegevens een gebruikersprofiel wordt gemaakt. Aan de hand daarvan kan 

bijvoorbeeld worden bepaald welke interesses een bepaalde 

gebruiker heeft. Vervolgens worden de te vertonen advertenties 

daarop afgestemd. Dit gebeurt niet alleen binnen een bepaalde 

website, maar ook daarbuiten. In vaktermen wordt dit ook wel 

Network Behavioural Advertising genoemd.

Met de nieuwe regelgeving probeert de overheid de privacy van 

de gebruikers op het internet te beschermen door op te treden 

tegen cookies die worden gebruikt voor het maken van 

gebruikersprofielen en het volgen van surf- en zoekgedrag. Dit 

omdat dergelijke gegevens - in het nabije verleden - werden 

verzameld om al dan niet commercieel met andere partijen te 

worden gedeeld.

Anders dan de naam doet vermoeden, ziet deze nieuwe regelgeving op méér dan ‘cookies’ 

alleen. Andere technieken waarbij gegevens geplaatst worden op randapparatuur van 



gebruikers vallen ook onder de nieuwe regelgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: HTML5-local 

storage, Flashcookies, toolbars, offline content, spyware, webtaps, dialers en andere 

technieken waarbij gegevens worden geplaatst en/of uitgelezen.

Informatieplicht en toestemmingsvereiste

Partijen die cookies plaatsen en lezen moeten duidelijke informatie geven dat zij cookies 

gebruiken en met welk doel. Daarnaast mogen de cookies, tenzij er een uitzondering van 

toepassing is, alleen geplaatst of gelezen worden indien de gebruiker daarvoor vóóraf 

toestemming heeft gegeven.

Deze toestemming mag niet onder dwang worden gegeven, moet specifiek zijn en op informatie 

berusten. Hoe er precies aan deze informatieplicht en dit toestemmingsvereiste moet worden 

voldaan, wordt niet in de wet beschreven. Partijen zijn hierin dus vrij, zolang zij zich aan de 

regels houden.

Praktische oplossing om de nieuwe regels te implementeren op uw website

U kunt cookies plaatsen en lezen door voorafgaande toestemming te verkrijgen van de 

bezoeker/gebruiker van uw website door bijvoorbeeld gebruik te maken van een “pop-up ja/nee 

venster”. In dit pop-up venster kan de gebruiker akkoord kan gaan met de cookie door ‘ja’ aan 

te vinken. Let wel, de toestemming moet worden gevraagd voordat de cookie zijn werk mag 

doen. Verder dient het pop-up venster de volgende informatie aan te geven:

- waar de cookie voor dient;

- dat de cookie wordt opgeslagen op de randapparatuur van de gebruiker;

- hoe lang de cookie actief blijft;

- het wie de informatie van de gebruiker wordt gedeeld en met welk doel;

- dat de toestemming op elk moment kan worden opgezegd door de gebruiker, en dat de 

gebruiker hier ook de mogelijkheid toe heeft.

Uitzonderingen: wanneer geen informatieplicht en toestemmingsvereiste?

De informatieplicht en het toestemmingsvereiste gelden niet in de volgende gevallen:

- als de cookie noodzakelijk is voor het uitvoeren van communicatie;

- of indien de cookie strikt noodzakelijk is voor het leveren van een door een gebruiker 

gevraagde dienst.

Hierbij kan worden gedacht aan cookies die nodig zijn om te betalen bij een webshop via een 

winkelmandje, ook cookies die nodig zijn om in te loggen voor internet bankieren vallen 

hieronder. Omdat deze cookies het gebruikersgemak faciliteren, vallen zij onder de uitzondering

op de nieuwe regelgeving.

Statistieken cookies - Google Analytics

Cookies die statistieken bijhouden van websites mogen niet zonder toestemming worden 

geplaatst. Zij zijn immers niet noodzakelijk voor het uitvoeren van communicatie, en ook niet 

strikt noodzakelijk voor het leveren van een door een gebruiker gevraagde dienst.

Google Analytics, een cookie dat persoonlijke gegevens opslaat voor het faciliteren van 

informatie over het bezoek van een website, is zo’n ‘statistieken’ cookie. De nieuwe cookie-wet 

brengt met zich mee dat er voor het plaatsen van zo’n cookie toestemming dient te worden 

gegeven. Dit omdat de cookie enkel het belang van de gebruiker moet dienen, en geen ander 

belang. Google Analytics, echter, dient slechts het belang van de webmaster. Ook het 

anonimiseren van IP-adressen verandert hier niets aan, want het gaat er met de nieuwe 



regelgeving nu juist om dat altijd vóórdat een cookie wordt geplaatst de bezoeker/gebruiker van 

de website over de cookie wordt ingelicht en zijn toestemming voor de cookie moet hebben 

gegeven.

Sancties op overtredingen

Bij overtreding van de nieuwe Cookiewet kan de OPTA een boete opleggen tot een maximum 

van € 450.000. In plaats van het opleggen van een boete kan de OPTA er ook voor kiezen om 

een partij te waarschuwen of om een partij een last onder dwangsom op te leggen. Bij een last 

onder dwangsom legt de OPTA aan een overtreder de verplichting op om de illegale situatie in 

overeenstemming met de wet te brengen, of deze illegale situatie achterwege te laten (de last). 

Indien deze overtreder dit niet doet is hij een boete verschuldigd (de dwangsom).

Verwijzing naar algemene voorwaarden en/of een privacystatement

Een verwijzing naar de algemene voorwaarden en /of een privacy statement voldoet niet aan de 

nieuwe regelgeving. Dit betreft namelijk geen heldere informatie die makkelijk te vinden is en 

die begrijpelijk is met betrekking tot de aard en het doel van de cookie. Ook ontbreekt de 

toestemming en de omvang van deze toestemming.

Voorts voldoet een browser die bij veel gebruikers standaard staat ingesteld op ‘accepteer alle 

cookies’, ook niet aan de nieuwe regelgeving. De gebruiker dient voor het plaatsen van elke 

cookie geïnformeerd te worden en de gebruiker moet voor elke cookie toestemming hebben 

gegeven.

Echter, voor een herhaald bezoek aan uw website hoeft de gebruiker niet weer steeds opnieuw 

zijn toestemming te geven aan een cookie waarvoor de gebruiker al is geïnformeerd en de 

gebruiker zijn toestemming voor heeft gegeven. Het moet dan wel om dezelfde cookie gaan. De 

cookie mag dus niet veranderen door bijvoorbeeld aanpassing van het cookiebeleid of het 

privacybeleid door de eigenaar van de website. De toestemming blijft geldig totdat de gebruiker 

zijn toestemming intrekt.

Strengere regelgeving vanaf januari 2013

Vanaf 1 januari 2013 zal de cookie-wetgeving nogmaals worden aangescherpt. Voor cookies 

die het surfgedrag volgen geldt dan het rechtsvermoeden (dus dan gaat de wet er tot het 

tegendeel bewezen wordt van uit), dat wie een cookie plaatst om surfgedrag te volgen, dat doet 

om persoonsgegevens te verwerken. In een latere nieuwsflits zullen wij hier dieper op ingaan.

Mocht u vragen hebben over een van de bovengenoemde onderwerpen dan kunt u 

vanzelfsprekend contact opnemen met de Praktijkgroep TME. Dit kan telefonisch op nummer: 

053 - 480 42 67, u kunt dan vragen naar Mirjam Elferink of Reinout van Malenstein. Wij zijn ook 

bereikbaar via de e-mail: mirjam.elferink@kienhuishoving.nl of

reinout.vanmalenstein@kienhuishoving.nl.

Praktijkgroep TME

KienhuisHoving

Disclaimer 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KienhuisHoving N.V. mag niets uit deze uitgave worden 

mailto:mirjam.elferink@kienhuishoving.nl
mailto:reinout.vanmalenstein@kienhuishoving.nl


verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Tegen het forwarden van de nieuwsbrief in zijn geheel aan derden 

bestaat geen bezwaar, mits dit gebeurt in ongewijzigde vorm, zonder commentaar en met volledige bronvermelding 

(bestaande uit: “Nieuwsflits praktijkgroep Technologie, Media & Entertainment, KienhuisHoving 

N.V., www.kienhuishoving.nl”). 

De informatie in deze nieuwsbrief, die kosteloos wordt verspreid, is bedoeld ter voorlichting van cliënten en andere 

relaties en kan niet worden gebruikt als advies in individuele situaties. In die gevallen kan vanzelfsprekend een op de 

specifieke situatie toegesneden deskundig advies worden gegeven.

Hoewel deze nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand is gekomen, aanvaardt KienhuisHoving 

geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of andere onjuistheden (of de gevolgen daarvan).

© 2012 KienhuisHoving N.V

Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan hier.
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