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Facebook 
Persbericht/16 december 2014 

Categorie: 

 Internet en telecom 

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft 

besloten om het door Facebook aangekondigde nieuwe 

privacybeleid te onderzoeken. Aanleiding is de recente 

aankondiging van het bedrijf dat per 1 januari 2015 nieuwe 

privacyvoorwaarden zullen gelden voor Facebook-gebruikers. De 

privacyvoorwaarden geven Facebook onder meer het recht om 

gegevens en foto’s uit Facebook-profielen te gebruiken voor 

commerciële doeleinden. Het CBP heeft Facebook in een brief 

verzocht te wachten met het doorvoeren van het nieuwe 

privacybeleid tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn.  

Privacyvoorwaarden 

Facebook heeft eind november aangekondigd per 1 januari 2015 

wereldwijd nieuwe privacyvoorwaarden door te voeren. Het CBP 

wil weten welke gevolgen dit heeft voor de privacy van Facebook-

gebruikers in Nederland, onder meer hoe toestemming wordt 

verkregen voor het gebruiken van hun persoonsgegevens. 

 

MI5: 'Privacy opofferen om terreur te kunnen 
stoppen' 



 Richtlijn 95/46/EG 

 Zelfde juridisch kader in de EU 

 Maar… interpretatieverschillen 

 Wet bescherming persoonsgegevens 

 1 september 2001 

 Veel open normen, technologie neutraal 

 Richtlijn 2002/58/EG (e-Privacy richtlijn) 

 Telecommunicatiewet  

 

 

 

 

Relevante wet- en regelgeving 



College Bescherming Persoonsgegevens 



 

 Wat doet de toezichthouder? 

 Toezicht  

 Advisering  

 Voorlichting, informatieverstrekking en verantwoording 

 Internationale taken 

College Bescherming Persoonsgegevens 



 

 Sancties 

 Bestuursdwang (last onder dwangsom) 

 Boetes (beperkt, maar wordt meer) 

 

 Publicatie besluiten 

College Bescherming Persoonsgegevens 



 

, 



 

 Bestaat uit toezichthoudende instanties uit de 

Lidstaten 

 Maakt o.a. Opinies over uitleg van begrippen en 

onderwerpen uit Privacy Richtlijnen (zoals 95/46/EG 

en 2002/58/EG) 

 

Article 29 Working Party  



 Wbp van toepassing op de verwerking van 

persoonsgegevens door een verantwoordelijke of 

een door hem ingeschakelde bewerker  

 

 

Reikwijdte Wbp 



 Definitie persoonsgegeven: 

 

 elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of 

 identificeerbare natuurlijke persoon 

 

 

Persoonsgegevens 



 Het gaat er om of de identiteit van een persoon 

redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning kan 

worden vastgesteld  

 NAW, kenteken, telefoonnummer, e-mailadres, BSN, IP-

adres, Mac adres, Chip ID 

 

 Individualiseren (‘single out’)? 

 

 

Persoonsgegeven 



Persoonsgegeven 



 Bijzondere persoonsgegevens 

 ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, 

gezondheid, strafrechtelijke verleden, seksuele leven, 

lidmaatschap van een vakvereniging 

 Strenge voorwaarden aan verwerking 

 In beginsel niet toegestaan 

 ‘gevoelige’ persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens 



 

 Hoe maak je gegevens anoniem?  

 Anoniem is niet hetzelfde als pseudoniem 

 Hashen van gegevens 

 Trusted third parties?  

 

Anonimiseren/pseudonimiseren 



 “elke handeling of elk geheel van handelingen met 

betrekking tot persoonsgegevens” 

 

 Bijna alles is een verwerking 

 Anonimiseren 

 Vernietigen 

 

 

Verwerken 



 De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het 

bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel 

van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens 

vaststelt. 

 

 Verantwoordelijke stelt altijd doel vast. Middelen hoeven echter 

niet volledig door verantwoordelijke ingevuld te worden 

 

 

Verantwoordelijke 



 Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke 

persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn 

rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.  

 De bewerker bepaalt dus niet de doeleinden en de 

middelen vast 

 Handelt louter in opdracht van verantwoordelijke 

 

 Feitelijke situatie is leidend! 

 

 

 

 

 

Bewerker 



 Verplichtingen voor bewerker (maar 

verantwoordelijkheid verantwoordelijke!) 

 Geen eigen doeleinden 

 Beveiliging 

 Let op: meldplicht datalekken 

 Bewerkersovereenkomst  

 Swift-zaak, Opinie WP169,16 februari 2010 

Bewerker 



 Niet indien verwerking in kader is van: 

 huishoudelijke doeleinden 

 Politietaak 

 Inlichtingen- of veiligheidsdiensten 

 Kieswet 

 Wet basisregistratie personen 

 wet justitiële en strafvorderlijke gegevens 

 Krijgsmacht ivm internationale rechtsorde 

 Deels niet van toepassing bij: 

 journalistieke, artistieke of literaire doeleinden 

 

 

Beperkingen Wbp 



 Territoriale beperkingen 

 “(…) in het kader van activiteiten van een vestiging van 

een verantwoordelijke in Nederland.”  

 C-131/12 (Google Spanje / Costeja)  

 Indien geen vestiging in EU, maar wel gebruik van 

geautomatiseerde middelen in Nederland  

 Aanwijzen vertegenwoordiger 

 

Beperkingen Wbp 



 Persoonsgegevens worden voor welbepaalde, 

uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 

doeleinden verzameld. 

 Doelbinding 

 Moet bij start verzameling gegevens al aanwezig zijn 

 Komt naar voren in de melding 

Doel verwerking 



Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien: 

a.de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; 

b.de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de 

betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een 

verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst; 

c.de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de 

verantwoordelijke onderworpen is; 

d.de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene; 

e.de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak 

door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden 

verstrekt, of 

f.de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de 

verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de 

fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. 

Wettelijke grondslagen 



 elke vrije, specifieke en op informatie berustende 

wilsuiting 

 Niet mogelijk als machtsverhouding dat niet toe laat 

 Toestemming mag niet ‘verstopt’ zijn in voorwaarden 

 Werkgroep 29 opinies 

 Belangrijke discussie bij spam en cookies 

 

Toestemming  





 YD-casus 

 Tracking cookies 

 Vermoeden verwerking persoonsgegevens 

 Geen ondubbelzinnige toestemming gevraagd 

 Opt-out onvoldoende 

 Toestemming altijd vereist bij verwerking 

persoonsgegevens door middel van cookies? 

 

 

Toestemming  



 Belangenafweging 
 Bedrijfsbelang verantwoordelijke vs. privacybelang betrokkene 

 Factoren: 
 de impact en risico’s als gevolg van beslissingen die op basis van de data 

worden genomen en de emotionele impact daarvan, zoals irritatie, angst 

en chilling effect; 

 de aard van de data; 

 de manier en schaal van verwerking; 

 de redelijke verwachtingen van de betrokkene; 

 de status/aard van de betrokkene en de verantwoordelijke. 

 

 

 

Gerechtvaardigd belang 



 Het bieden van een opt-out (te onderscheiden van het recht op verzet van de 

betrokkene) 

 Informatieverstrekking en transparantie 

 Het minimaliseren van de data die wordt verwerkt, onder andere ten aanzien 

van: 

 de schaal van de verwerking 

 de bewaartermijn 

 de aard van de data 

 Het aggregeren en pseudonimiseren van de persoonsgegevens 

 Het toepassen van Privacy Enhancing Techniques (PET) en encryptie 

 Het bieden van dataportabiliteit en inzage 

Gerechtvaardigd belang 



 Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op 

een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden 

waarvoor ze zijn verkregen 

 

 Moet ‘function creep’ voorkomen 

 Project ‘Waterproof’  

 Privacy schendende huisarts 

 

 

Onverenigbaar doel 



 Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor 

zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden 

verzameld of vervolgens worden verwerkt, 

toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn 

Data minimalisatie 



SMS Parking 



 Aanleggen bestand alle huurders voor uitvoeren 

inkomensafhankelijke huurverhoging 

 Inkomensafhankelijke huurverhoging geldt echter 

niet voor alle huurders. 12% niet relevant 

 Verwerking bovenmatig aldus CBP 

 Rechtszaak Huurdersvereniging 

 Belastingdienst past beleid aan, rechtszaak gaat 

verloren 

 

‘Gluurverhoging’  



 De verantwoordelijke deelt de betrokkene zijn 

identiteit en de doeleinden van de verwerking 

waarvoor de gegevens zijn bestemd, mede. 

 Nadere informatie indien nodig voor zorgvuldige 

verwerking 

 Indien niet direct bij betrokkene verkregen: 

 Op moment vastlegging 

 Op moment verstrekking derde 

 

Informatieplicht 



 Wie is verantwoordelijke? 

 Contactinformatie 

 Welke informatie wordt verzameld en verwerkt? 

 Bijv: NAW, profiel, koppelingen aan social media, automatisch 

gegenereerde informatie 

 Cookies? -> apart cookiestatement 

 Voor welke doeleinden? 

 Bijv: om bestelling te verzenden, betaling te verwerken, gebruik door 

derden, nieuwsbrief 

 Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?  

 Hoe kun je je persoonsgegevens inzien, verbeteren en verwijderen? 

 Doorgifte naar buiten de EU 

 

Privacy statement 



 3 maatregelen doorvoeren 

 Ondubbelzinnige toestemming 

 Vermelden identiteit Youtube 

 Aanpassen info privacy beleid 

 

 Of anders… 

 20.000 per maatregel 

 5 miljoen max per maatregel 

CBP dwangsom Google 

CBP legt Google 
sanctie op voor 
privacyschendende 
voorwaarden 
Persbericht/15 december 2014 

Categorie: 

 Internet en telecom 

 Cookies 

 Profilering 

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft Google 

een last onder dwangsom opgelegd. De dwangsom kan oplopen 

tot 15 miljoen euro. De reden voor deze sanctie is dat de in 2012 

aangepaste privacyvoorwaarden van Google in strijd zijn met de 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

Overtredingen 

Uit eerder gepubliceerd onderzoek van het CBP blijkt dat Google 

persoonsgegevens van internetgebruikers combineert, onder 

meer voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties. Het 

gaat daarbij niet alleen om mensen die zijn ingelogd op een 

Google-account, maar ook om mensen die de zoekmachine 

gebruiken, of mensen die een website bezoeken waarop cookies 

van Google worden geplaatst en gelezen. 
 



 Werknemer saboteert IT-systeem, gebruik computer 

voor privé doeleinden en meldt collega’s af 

 Ontslag op staande voet 

 Medewerker vecht ontslag aan 

 Bewijs verkregen door verborgen camera 

 Gebruik camera’s niet vooraf kenbaar gemaakt 

 Beelden onrechtmatig maar 

 

Verborgen camerabeelden 



Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een 

vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te 

identificeren, dan noodzakelijk is voor de 

verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden 

verzameld of vervolgens worden verwerk 

Bewaartermijnen 



Casus  

 Handhavingsverzoek studenten Clinic bij CBP inzake gebruik niet-

anonieme  gegevens ov-chipkaart 

 

Oordeel CBP: 

 Meeste bewaartermijnen langer dan noodzakelijk en bovendien niet 

geïmplementeerd in de interne bedrijfsprocessen, geen  sprake van 

verantwoord beleid 

 Beslissing op bezwaar  20 december 2011 

 Beroep bij de Rechtbank leidt to schikking in februari 2014 

OV-Chipkaart 



 De betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met 

redelijke tussenpozen tot de verantwoordelijke te 

wenden met het verzoek hem mede te delen of hem 

betreffende persoonsgegevens worden verwerkt 

 

Rechten betrokkene 



 

 Verzoeken gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te 

schermen 
 Binnen vier weken gemotiveerde reactie.  

 

 Verzet indien verwerking op basis van gerechtvaardigd belang bij bijzondere 

omstandigheden 
 Binnen vier weken vaststelling of verzet gerechtvaardigd is 

 

 Verzet bij verwerking on kader van werving voor commerciële of charitatieve 

doelen indien er bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn 
 Maatregelen nemen om verwekring te beëindigen  

 

Overige rechten betrokkene 



 HR:  

 Ruime uitleg inzagerecht, recht op stukken 

 Raad van State: 

 Beperktere uitleg inzagerecht, geen recht op stukken 

 Prejudiciële vragen  

 Europees Hof 17 juli 2014 (C-141/12 en 372/12) 

 Geen recht op stukken, maar controle door betrokkene 

moet wel mogelijk zijn 

 

 

Inzageperikelen  



 Inzagerecht niet kosteloos  

 Maximaal kostprijs 

 Tot 100 pag max EUR 5 of 0,23 p.p. 

 Daarboven of bij complexe verwekringen max 22,50 

 C-468/12: GBA inzage.  

 

Rechten betrokkene 



 De verantwoordelijke legt passende technische en 

organisatorische maatregelen ten uitvoer om 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of 

tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Beveiliging persoonsgegevens 



 Richtsnoeren beveiliging CBP 

 ‘plan-do-check-act’ 

 Beoordeel de risico’s 

 Maak gebruik van geaccepteerde beveiligingsstandaarden 

 Controleer en evalueer regelmatig 

 

 

Beveiliging persoonsgegevens 



 

 (nog) niet voor verwerkingen onder de WBP 

 Wel sinds 2012 in de Telecommunciatiewet (art. 11.3a Tw) 

 Geldt alleen voor telco’s en internetaanbieders 

 Melden toezichthouder bij ‘nadelige gevolgen bescherming 

persoonsgegevens’ 

 Melden betrokkene bij ‘waarschijnlijk ongunstige gevolgen’ 

 

Datalekken 



 Melden bij CBP alleen bij “ernstige nadelige gevolgen 

persoonslijke levenssfeer” 

 Melden van de ‘gevolgen’ van een inbreuk 

 Geen melding bij lek versleutelde gegevens 

 Bewerkers moeten een datalek melden aan verantwoordelijke 

 

 

Hudig wetsvoorstel datalekken 



 Onverwijld melden bij toezichthouder indien: 

 redelijkerwijs kan worden aangenomen dat die leidt tot een 

aanmerkelijke kans op nadelige gevolgen voor de bescherming 

van persoonsgegevens 

 Onverwijld melden bij betrokkene indien: 

 de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor 

diens persoonlijke levenssfeer 

 Bijhouden logboek 

 

Eerder wetsvoorstel datalekken 



Naar het zich laat aanzien zullen de effecten van de overgang 

van een nationale meldplicht voor datalekken naar een 

Europese meldplicht voor het bedrijfsleven (…) meevallen 

Reden?  



In 2012 143 meldingen: 

 bij 60 procent van de meldingen heeft het incident helemaal geen gevolg gehad voor de 

privacy van de klanten. Het ging bijvoorbeeld om een gestolen laptop, waarbij de informatie 

over klanten zo opgeslagen was dat deze niet te lezen was; 

 bij 39 meldingen heeft het bedrijf de klanten ingelicht; 

 bij 7 meldingen was er sprake van een computervirus of van een hacker die toegang had 

gekregen tot computers van het bedrijf.  

 

In 2013 211 meldingen ontvangen: 

 in 16% van de gevallen (34) bleek geen sprake te zijn van een inbreuk; 

 bij 38% van de inbreuken (67) heeft het bedrijf de klanten ingelicht; 

 bij 45% van de inbreuken (79) betrof het persoonsgegevens die waren versleuteld. 

Nodeloos melden 



 
 Inbreuk in verband met persoonsgegevens = zonder 

onnodige vertraging melden aan toezichthouder 

 Melding bevat: 
 Aard en omvang inbreuk 

 Contactgegevens FG 

 Aanbeveling om nadelige gevolgen te beperken 

 Omschrijving gevolgen en genomen maatregelen 

 Bewerker meldt aan de verantwoordelijke 

 

 

Meldplicht datalekken Verordening  



 Indien inbreuk waarschijnlijk negatieve gevolgen heeft 

voor bescherming persoonsgegevens/privacy betrokkene 

 Melding aan betrokkene 

 Niet vereist indien aantoonbaar passende technische 

beschermingsmaatregelen zijn genomen 

Meldplicht datalekken Verordening 



 Doorgifte data binnen de EER; geen aanvullende 

vereisten 

 Liechtenstein, Noorwegen, IJsland 

 Doorgifte naar landen buiten EER alleen onder 

voorwaarden toegestaan 

 

Doorgifte data 



 Passend beschermingsniveau volgens EC 

 Zwitserland, Argentinië, Uruguay, Kanaaleilanden, Israël, 

Nieuw-Zeeland, Andorra, VS (safe harbor) 

 Uitzonderingin in de Wbp: 

 O.a. ondubbelzinnige toestemming en noodzakelijk voor 

uitvoeren overeenkomst 

 EU-model clausules 

 Binding corporate rules 

 

 

Voorwaarden doorgifte data 



 Angst voor toegang VS tot data in Nederland 

 Terecht?  

 Mogelijkheid bestaat dat data onder Patriot Act in 

strijd met Wbp wordt verstrekt 

 Relativering mogelijk 

 Oplossing? 

Patriot Act 



 Directe werking  

 Naar Raad van Ministers 

 Diverse discussiepunten 

 Indien aangenomen twee jaar implementatie 

 2018 van kracht? 

 

Verordening  



 Artikel 79 
 Bevoegdheid toezichthoudende autoriteiten 

 Tot €100 miljoen 

 Tot 5% van de jaarlijkse omzet van een onderneming 

 Doeltreffend, evenredig, afschrikkend 

 Afhankelijk van aard, duur, ernst overtreding 

Boetes 



 
 Artikel 35 

 Bij gegevensverzameling van meer dan 5000 personen op 
jaarbasis 

 Vervult taken en plichten onafhankelijk (art. 36) 

 Informeert/adviseert verwerker of voor de verwerking 
verantwoordelijke over hun verplichtingen (art. 37) 

 

Functionaris Gegevensbescherming 



 

 Ziet toe op uitvoering en toepassing beleid verwerker 

en voor de verwerking verantwoordelijke m.b.t. 

bescherming persoonsgegevens 

 Ziet toe op naleving van de verordening door de 

verwerker of voor de verwerking verantwoordelijke 

 

Functionaris Gegevensbescherming (II) 



 

 Artikel 4 sub 2 

 Uitbreiding definitie persoonsgegevens 

 Meer vrijheid in gebruik pseudonieme data 

 Maar: ‘Chinese walls’ 

Pseudonieme data 



 Artikel 33 
 Uitgevoerd wanneer verwerkingen bijzondere risico’s 

inhouden voor de privacy van betrokkenen 

 Door de voor de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker 

 Beoordeling van effect van de beoogde verwerking op de 
bescherming van persoonsgegevens. 

Privacy effect beoordelingen 



 Onderdelen privacy effect beoordeling: 
 Beoogde verwerkingen, doelen en gerechtvaardigde belangen 

 Beoordeling noodzaak en evenredigheid 

 Risico’s betrokkenen 

 Maatregelen dataminimalisatie 

 Beveiligingsmaatregelen 

 Lijst met waarborgen zoals gebruik pseudonieme data 

 Uitleg privacy bij design 

 Categorieën ontvangers 

 Doorgifte gegevens 

 Beoordeling context verwerking 

 

 

Privacy effect beoordelingen 



 

 Artikel 17 
 Persoonsgegevens onder omstandigheden wissen en niet 

verder verspreiden indien: 

 Gegevens niet langer nodig (sub a) 

 Betrokkene trekt toestemming in (sub b) 

 Betrokkene maakt bezwaar tegen verwerking (sub c) 

 Verwerking onrechtmatig is(sub d) 

 Vgl. HvJEU 13 mei 2014, (Google Spain v AEPD) 

 Recente opinie Werkgroep 29 

 

 

Het recht om vergeten te worden  



 

 Artikel en 13 en 14 
 Eerst gestandaardiseerde informatie 

 Tabel met informatie 

 o.a. over verspreiding onder derden 

 Dan overige informatie 

 Identiteit 

 Doeleinden verwerking en beveiliging 

Informatieplicht 



 Vervolg overige informatie 

 Bewaartermijn of criteria tot bepaling daarvan 

 Bestaan inzage- en rectificatierecht 

 Klachtrecht 

 Categorieën ontvangers 

 Doorgifte landen buiten EU 

 Profilering / logica geautomatiseerde verwerking 

 Overig relevante info / verstrekking overheid laatste 12 mnd 

 Vermelden of verstrekking verplicht of facultatief is 

 

 

Informatieplicht (II) 



 Artikelen 41-44 

 Overdracht van gegevens naar landen buiten de EER 

 Alleen toegestaan op de gronden opgenomen in 

artikel 44 

 Verzoeken van derden niet o.b.v. een Verdrag (zoals 

Patriot verzoeken) niet geldig 

No-NSA Clausule 
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 Cookies kunnen gebruikt worden voor: 

 het onthouden van loginnaam of instellingen 

 het vergaren van surfinformatie (profiling) 

 het koppelen van een browser aan tijdelijke 

variabelen op de server (session cookie) 

Cookies en behavioral advertising 





 Verplichtingen website-eigenaren: 

 Informatie verstrekken over het gebruik van vrijwel 

alle soorten cookies 

 Internetgebruiker toestemming vragen voor dit 

gebruik 

 Opt-in verplichting rust in beginsel op 
adverteerder, niet op website 

 In contracten wordt die verplichting  vaak 
verlegd 

 

‘Cookiewet’ (11.7a Tw) 



 Cookiestatement 

 Wie plaatst cookies? 

 Wat zijn cookies? 

 Welke cookies worden geplaatst en voor welk doel? 

 First party / Third party 

 Sessie / Permanent 

 Tracking / Analytics / Functioneel 

 Hoe verwijder ik cookies? 

 Verwijzing naar privacy statement 

 

Informatieplicht  



 Cookies met uitsluitende doel:  
 de verzending van communicatie over een openbaar elektronisch 

communicatienetwerk uit te voeren of te vergemakkelijken, of 

 de door de abonnee of gebruiker gevraagde dienst van de 
informatiemaatschappij te leveren en de opslag of toegang tot gegevens 
daarvoor strikt noodzakelijk is. 

 Denk aan: 
 Cookies die door de gebruiker zelf gekozen persoonlijke instellingen en 

voorkeuren van een site (zoals de taal) «onthouden» bij het browsen 
binnen het bezochte internetdomein en bij herhaald bezoek aan dit 
domein. 

 Cookies die virtuele winkelwagentjes en bijbehorende transacties 
mogelijk maken. 

 

Uitzondering  



 Uitzonderingen op de Cookiewet is aangevuld: 

 Geen toestemming hoeft te worden gevraagd 

voor cookies die toezien op de kwaliteit of 

effectiviteit van een geleverde dienst mits dit 

geen of geringe gevolgen heeft voor de 

persoonlijke levenssfeer van de internetter. 

 Zoals: analytische cookies, a/b testing cookies 

en affiliate cookies.  

 

Uitzondering (II) 





 Regering: 

 Probleem cookiewet: onverkort van toepassing, ook 

indien impact op privacy gering is. 

 Moeten meer cookies onder de uitzonderingen komen 

te vallen. 

 Denk aan: 

 Analytische cookies, waarmee uitsluitend 

gebruiksstatistieken worden verzameld en vrijwel 

geen privicybelang mee gemoeid is. Hierbij 

toestemming vragen overbodig. 

 

Cookiewet: doel voorbij geschoten 



 Cookiewet blijft onverkort gelden op: 

 cookies die wel impact hebben op de privacy blijft de 

informatieplicht en het toestemmingsvereiste 

gewoon bestaan. 

 Zoals: tracking cookies. 

 



Met het verkrijgen van toestemming voor het 

plaatsen of lezen van een cookie op grond van 

artikel 11.7a Tw is nog geen grond voor verwerking 

van de met deze cookie verzamelde persoonsgegevens 

in de zin van de Wbp! 

Samenloop Wbp 
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