


Voorstellen 

Alida van Kempen 
• Online sinds 1996 
• Werkzaam in online marketing sinds 2001 
• Professioneel in de e-mail marketing sinds 2005 
• Senior Account Manager Ematters  
 
 

 



Agenda 

• Voorstellen 
• Bureau en Wetgeving 
• (E-mail) vraagtstukken uit de markt 
• Alle wetgeving in een case 
 
 

 



Ematters Missie 

Ematters brengt merken middels online 
marketing in contact met hun doelgroep 
en bouwt dit contact op basis van kennis 
en data uit naar een waardevolle 
klantrelatie.  



Ematters | Realtime Marketing 
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Digital Advertising eCRM 



Privacy & Wetgeving 

 Telecommunicatiewet Art. 11.7  

•  Sinds 2009 Anti-Spamwet 

•  b2b regels  

  

 Code E-mail (Sinds 2012) 

•  Definitiescheiding 

•  Regels over aanmelden, afmelden, t-a-f, derdengebruik 

•  

 Wet Bescherming Persoonsgegevens (Sinds 2001) 

•  Privacy van consumenten borgen 

•  Cookiewet 

 

 Gedragscode Promotionele Kansspelen (Sinds 2006 vernieuwd in 2014) 

•  Regelgeving voor prijsvragen 

•  Denk ook aan kansspelbelasting 

 



E-mail Marketing wetgeving 

 Regelgeving  Inhoud  Toezichthouder  Klachten via  Sanctie 

 Telecomwet  Toestemmingsprincipe  ACM  spamklacht.nl  max. €450.000 

 Code E-mail  Gedragsregels 
Reclame Code 
Commissie 

 
reclamecode.nl 

 (openbare) 
waarschuwing 



Bewerkersovereenkomst 

Een bewerkersovereenkomst of data processing agreement (DPA). 
 
Een bewerkersovereenkomst is wettelijk verplicht wanneer een partij het 
verwerken van persoonsgegevens bij een andere partij wil uitbesteden. 
Met deze overeenkomst leggen partijen vast voor welke doeleinden de 
gegevens mogen worden verwerkt, welke beveiligingsmaatregelen moeten 
worden genomen en welke vormen van toezicht de eigenaar van de 
gegevens mag uitoefenen.  
 
Verwerken betekent het registeren van gegevens, maar elke handeling 
met persoonsgegevens. Dus ook het bijwerken, raadplegen, verspreiden, 
samenbrengen of wissen van de gegevens. 
 
• Rapportage van de beveiliging 
• Welke diensten verricht voor verwerken persoonsgegevens 
• Hoe toezicht op nakoming van deze afspraken zal worden gehouden 
 
 
 
 



Twee partijen  

De bewerker (processor) is degene die ten behoeve van de 
verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn 
rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. 
 
Dit is het bureau of dataverwerkende organisatie (cloudleverancier). 
 
 
De verantwoordelijke (controller) is degene die het doel van en de 
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 
 
Dit is de adverteerder. 

 
 

 

 

 



Wat mag je verwachten van een bureau? 

 

 

 

 

 
• Bekend met de wet 
• Proactief advies 
• Het grijze gebied in 

overleg met de 
specialist.  

 



We schrijven 2009…. 



E-mail Code: Tell-a-Friend 



Email Code: recht van verzet 

 
“We hebben een verenigingsstructuur, 
en onze abonnees zijn onze leden, 
daarom hoeven wij in serviceberichten 
geen afmeldlink te gebruiken.”  
 
Of  
 

“Onze abonnees zijn onze klanten en 
daarom hoeven wij nooit een afmeldlink 
te gebruiken.” 
 



Antispamwet: optin 

“We vinden het echt zonde als 
we die vaas met kaartjes van de 
beurs niet mogen mailen!” 
 

  

 



Code email: houdbaarheidsdatum 

“Ik vind een grote database 
belangrijk en wil geen record 
verliezen. Tot wanneer mag ik een 
record mailen?”  
 

 

 

 



Code Email: gelijksoortige producten of diensten  

“We hebben een nieuw product opgenomen 
in ons portfolio. Mag ik dat nu ook aan mijn 
klanten aanbieden?” 



810.000 Euro boete! 



Wat ging er mis? 

• 2.000.000.000 e-mails verstuurd 
• Zonder dat toestemming van de ontvanger is aangetoond 

(bewijslast) 
• Zonder voldoende mogelijkheid tot uitschrijven (recht van 

verzet) 
 

• Afilliate netwerk: schakel tussen adverteerder en eigenaren van 
adressenbestanden. 

• Bestandseigenaar en adverteerder hebben eigen 
verantwoordelijkheid. Let dus op als je met derden bestanden 
gaat werken. 

 
• Daisycon gaat in hoger beroep 

 
• Wanneer krijg je precies een boete? 
 

 

 



WPB 

Wij hebben in onze Algemene Voorwaarden staan dat we gegevens niet aan derden verstrekken.  
Mogen we nou retargeten via Facebook of gebruik maken van Custom Audiences? 
 
Custom Audiences zijn geïmporteerde lijsten uit de eigen database. Deze worden gematcht met facebook id’s, zodat de mensen uit 
de database ook getarget kunnen worden op Facebook of juist in bepaalde doelgroepen uitgesloten kunnen worden. 

 
Facebook maakt gebruik van hashing, waardoor Facebook nooit klantgegevens opslaat. 
 



CASE: OPEL FIETSENQUÊTE 



Promotionele Kansspelen 

Definitie promotioneel kansspel  
 

• Sinds 2006 mag een kansspel zonder vergunning georganiseerd worden als 
dit uitsluitend dient ter promotie van een product dienst of organisatie 
onder de regels van de Code Promotionele Kansspelen.  

 
• Code Promotionele Kansspelen herzien 1 januari 2014 in werking getreden 

. 
 

• Kansspel = consument heeft geen overwegende invloed op de uitslag (het 
lot beslist). 



Uitdagingen Wetgeving 

Klein promotioneel kansspel 
 
• Totale prijzenpakket maximaal €4.500,-  
• Kosten max €0,45 (was: communicatiekosten )  
• Aankoopverplichting mag (ook e-mailadres verplicht opgeven) 
• Aanbieder hoeft geen algemene spelvoorwaarden op te stellen  
• Onbeperkte inzet, echter: continu klein promotioneel kansspel 

organiseren zou door OM gezien kunnen worden als ontduiking 
van de code 
 

 
Groot promotioneel kansspelen 

 
• Hoogte prijzengeld maximaal €100.000,- per jaar  
• Prijzenpakket vooraf bekend, aanwijzing ‘onpartijdig’, uitslag 

binnen 3 maanden bekendmaken na laatste trekking  
• Info over uitgekeerde prijzen  
• Verplichte klachtenprocedure met verwijzing naar 

Kansspelautoriteit 

 
 
 
 



Kanalen & Wetgeving 

Voor live: Algemene Voorwaarden, Privacy Statement & 
Bewerkersovereenkomst 

 
Wetgeving Campagne: Gedragscode Promotionele Kansspelen 
 
Wetgeving: CPB: Cookies: Advertenties retargeten via  

Facebook en Display Netwerken 
 
Wetgeving: Telecomwet & E-mail Code: zodra e-mailadres is 

afgevangen + derden bestanden 
 



Vragen? 




