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Internetbezoek volgen met cookies
Informatie over uw websitebezoek kan samen met uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op
uw computer. Ook kan die informatie vanaf uw computer door websitebeheerders worden uitgelezen.
Dit gebeurt met behulp van cookies. Dit zijn kleine bestanden die internetinstellingen opslaan op uw
computer.

2 soorten cookies
Er zijn cookies die uw voorkeuren (zoals taalinstellingen) en uw ingevulde (persoonlijke) gegevens
opslaan. Dat kan handig zijn bij het vullen van een boodschappenmandje in een internetwinkel. Of als
‘geheugen’ wanneer u op de betreffende website in de toekomst terugkeert.
Daarnaast zijn er cookies die gebruikt worden voor het opstellen van bezoekersprofielen en het
volgen van surf- en zoekgedrag. Al deze persoonlijke gegevens kunnen, al dan niet tegen betaling,
gedeeld worden met commerciële partijen en advertentienetwerken.

Toestemming voor plaatsen cookies
Sinds 5 juni 2012 moeten op grond van de Telecommunicatiewet websites u informeren als zij
cookies willen plaatsen die bijvoorbeeld uw surfgedrag bijhouden. Zij mogen deze alleen plaatsen als
u hiervoor toestemming geeft.
Websites hebben uw toestemming niet nodig voor cookies die noodzakelijk zijn om een dienst of
webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat u in uw virtuele
winkelwagentje heeft.

Toestemming verwerken persoonsgegevens
Als er met cookies persoonsgegevens worden verwerkt, is naast de Telecommunicatiewet ook de
Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Op grond van deze wet moet degene die
persoonsgegevens verwerkt voor die verwerking in de regel zogenoemde ondubbelzinnige
toestemming hebben.
Vanaf 1 januari 2013 geldt hierbij voor cookies die surfgedrag volgen een rechtsvermoeden: de wet
gaat er dan vanuit dat wie een cookie plaatst om surfgedrag te volgen, dat doet om
persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat voor cookies die surfgedrag volgen in de regel
ondubbelzinnige toestemming vereist is, tenzij de plaatser van de cookies kan bewijzen dat hij geen

persoonsgegevens verwerkt.

Melden veiligheidsinbreuken
Sinds 5 juni 2012 moeten telecombedrijven veiligheidsinbreuken melden (meldplicht
veiligheidsinbreuken). Zij worden verplicht het verlies, ongewild vrijkomen, diefstal of misbruik van
persoonsgegevens direct te melden aan de toezichthouder OPTA. Het doel hiervan is de kwaliteit en
beveiliging van netwerken en diensten inzichtelijk te maken en te optimaliseren. Daardoor zal het
vertrouwen in en daarmee het gebruik van ICT-diensten toenemen.
Ook moeten bedrijven gebruikers informeren over de veiligheidsinbreuk(en) als de inbreuk naar
verwachting nadelige gevolgen zal hebben voor hun persoonlijke levenssfeer (bijvoorbeeld misbruik
van creditcardgegevens). Daarnaast moeten gebruikers worden geïnformeerd over de
voorzorgsmaatregelen die zij kunnen nemen om negatieve gevolgen van de veiligheidsinbreuk te
beperken.

Documenten en publicaties
Nieuwe Telecommunicatiewet treedt 5 juni 2012 in werking
De wijzigingen in de Telecommunicatiewet treden 5 juni 2012 in werking. Dit houdt in dat
telecombedrijven vanaf die dag de nieuwe ...
Persbericht | 01-06-2012
[/onderw erpen/ict/documenten-en-publicaties/persberichten/2012/06/01/nieuw e-telecommunicatiew et-treedt-5-juni-2012-inw erking.html]

Netneutraliteit wettelijk vastgelegd
De Eerste Kamer heeft op 8 mei 2012 ingestemd met de nieuwe Telecomwet. In deze
gewijzigde wet wordt vrije toegang tot het ...
Nieuwsbericht | 09-05-2012
[/onderw erpen/ict/nieuw s/2012/05/09/eerste-kamer-stemt-in-met-nieuw e-telecomw et.html]

Vrij internet vastgelegd in Telecomwet
De Telecomwet wordt gewijzigd om vrije toegang tot het internet te garanderen en het
blokkeren van nieuwe diensten als WhatsApp en ...
Nieuwsbericht | 22-06-2011
[/onderw erpen/ict/nieuw s/2011/06/22/vrij-internet-vastgelegd-in-telecomw et.html]

