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www.sr-pc-hulp.nl/cookiesavg.pdf 

Moet ik dat allemaal 
onthouden ??????? 

Of stuur een e-mail naar: info@sr-pc-hulp.nl 

X 



• Wat is de AVG  
  (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
 
•Wat zijn cookies en welke soorten cookies zijn er 
 
• Cookies en de AVG 
 
• Wat als een website zich niet aan de AVG houdt 
 
• Bescherming tegen ongewenste cookies 

Te behandelen onderwerpen 
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                                Wat is de AVG  
  (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

Een Europese verordening met 
regels voor de verwerking van 
persoonsgegevens door bedrijven 
en overheidsinstanties 

AVG = GDPR = General Data Protection Regulation 

Mei 2016 in werking  
Vanaf 25 mei 2018 maximale boete 4% jaarlijkse omzet 
met een maximum van 20 miljoen euro 
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Wie gaat dat controleren en klachten behandelen? 

Zelfstandig 
bestuursorgaan en 
toezichthouder op 
het naleven van de 
AVG en de 
correcte 
verwerking van 
persoonsgegevens 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


14-01-2020 
COOKIES en de AVG                                         

Seniorenacademie Delft                         



14-01-2020 
COOKIES en de AVG                                         

Seniorenacademie Delft                         

Nieuws - 10 december 2019  
 
Steekproef Autoriteit Persoonsgegevens: 
massale overtreding cookiewet 

Uit een vooronderzoek blijkt dat de helft van 
de bekeken 175 websites niet voldoet aan de 
toestemmingsvereisten. Onder webshops was 
er vrijwel geen enkele te bespeuren die op 
juiste wijze trackingcookies plaatst. 
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Waar websites aan moeten voldoen volgens de AVG 

Expliciet toestemming vragen voor gebruik en 
verwerking van de gegevens van een persoon 

Gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het 
oorspronkelijke doel waar toestemming voor is gegeven 

Alleen die gegevens mogen verzameld worden die nodig 
zijn voor het doel waar toestemming voor is gegeven  

De gegevens moeten correct zijn en blijven 

De gegevens mogen niet langer bewaard blijven 
dan nodig voor het doel 

DUS ALS ER TOESTEMMING GEGEGEVEN IS MAG ALLES!!!!!!!! 
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Waar websites aan moeten voldoen volgens de AVG 

De gegevens moeten beschermd worden tegen 
toegang door onbevoegden, verlies of vernietiging 

De verantwoordelijke moet kunnen aantonen 
aan de regels te voldoen 

? 
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                                          Wat zijn Cookies 

Een Cookie is…… 
 
een klein tekstbestandje  
met gegevens dat door de browser op de pc wordt 
geplaatst   
In opdracht van de bezochte website 
 
en ook weer kan worden gelezen door de browser 
waarbij de inhoud teruggestuurd wordt naar de 
bezochte website 
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                                       Wat staat er in een Cookies 

- een unieke naam/identificatie 
- een waarde (bijv. inlognaam) 
- een verloopdatum 
- een pad in de website 
- een domeinnaam (naam van de website) 
- een secureflag (SSL of niet-SSL) 
- verder alles wat de website wil weten, vastleggen  
  en onthouden (waar bent u geweest, waar ligt uw 
  interesse, etc. etc.) 
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Waarom zijn cookies nodig? 

HTML (website + 
tekst/verzoek + 
eigen ipnummer) 
kent alleen 
eenmalig contact 

Het resultaat +  

Inlognaam, 
wachtwoord,  
aankoop/interesse 
Alleen voor deze 
website 

Cookies van derden van 
andere websites met 
allerlei persoonlijke 
informatie 

Tracking cookies 
Waar ben je 
geweest? 
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                                          Soorten Cookies 

1- First Party Cookies (noodzakelijke cookies) 
     Dat zijn informatieve cookies van de eigenaar van de 
     website die bijhouden waar op de website u gebleven 
     bent en uw inloggegevens. Cookies noodzakelijk voor 
     het goed functioneren van de website. 
 
2- 3rd Party Cookies (advies: uitschakelen) 
     Dat zijn cookies van derden; meestal verhuurde  
     advertentieruimte. Geven ongewenste advertenties 
 

3- Tracking Cookies (Advies: altijd uitschakelen) 
     Dat zijn cookies die uw internetgedrag volgen. 
     Geven ongewenste advertenties en spam. 
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                      Cookies en de AVG 

Cookies zijn toegestaan als: 
 
1- deze noodzakelijk zijn voor de werking van de 
website (bijv. bijhouden login/wachtwoord) 
 
2- deze gebruikt worden om de kwaliteit of effectiviteit 
van de website te bekijken (bijv. reactietijd, duur 
bezoek en pad door de website) 
 
Dat zijn dus alleen First Party Cookies (waar het ooit 
allemaal mee begonnen was) nodig voor het goed 
functioneren van de website 
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Hoe kan ik zien welke  cookies er op mijn pc staan 

1- Met de Windows Verkenner  
    (In “Verborgen Items”, dus eerst naar Beeld en dan 

       vinkje zetten bij “Verborgen Items” ) 

 
2- Met de Browser zelf 
https://www.webwijzer.nl/beveiliging/cookies.html 

 
3- Met een “tool” (speciale software) 
    Kijk uit voor malware van gratis websites 

https://www.webwijzer.nl/beveiliging/cookies.html
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Cookies kijken met Verkenner of tool 

Chrome 
Locatie     C:\Users\Your User Name\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default  
Tool:         www.nirsoft.net/utils/chrome_cookies_view.html 

Firefox  
locatie       C:\Users\Your User Name\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles  
Tool:          www.nirsoft.net/utils/mzcv.html 

IE  
Locatie     C:\Users\Your user Name\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCookies            
Tool:         www.nirsoft.net/utils/iecookies.html 

Edge  
Locatie      Niet duidelijk  
Tool:          www.nirsoft.net/utils/edge_cookies_view.html 

Windows  
locatie       C:\Users\username\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCookies  
Cookies are no longer stored in files.  Please use Internet*Cookie* APIs to access cookies. 
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                                     Cookies verwijderen 

TIP: Snel verwijderen 
Om snel en gemakkelijk in elke browser op een PC cookies te 
kunnen verwijderen is er een toetsenbord combinatie die 
altijd werkt: 
Toetsenbord combinatie: CTRL + SHIFT + DEL 
  

Cookies verwijderen in je favoriete browser 
Cookies verwijderen in Firefox 
Cookies verwijderen in Google Chrome 
Cookies verwijderen in MS Edge 
Cookies verwijderen in Opera 
Cookies verwijderen in Internet Explorer 
Cookies verwijderen in Safari 

LET OP!  OOK DE LOGIN COOKIES WORDEN VERWIJDERD  

https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen
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De eenvoudigste manier: Ccleaner 

https://www.ccleaner.com/nl-nl/ccleaner/download/standard 
 
Nb1. Download werkt niet met Ghostery en Ublock Origin actief 
Dus gebruik een browser waar geen Ghostery of Ublock origin in zit 
voor deze download. 

NB2. Voor het 
Cleanen eerst 
aangeven 
welke cookies 
bewaard 
moeten 
blijven  

Hier staan de 
cookies die nu 
op de pc 
staan 

Plaats 
hier de 
cookies 
die 
moeten 
blijven 
 
 
 

https://www.ccleaner.com/nl-nl/ccleaner/download/standard
https://www.ccleaner.com/nl-nl/ccleaner/download/standard
https://www.ccleaner.com/nl-nl/ccleaner/download/standard
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                                     Cookies verwijderen 
De eenvoudigste manier: Ccleaner 
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Cookies verwijderen uit de android smartphone 

https://www.androidplanet.nl/tips/cookies-verwijderen-android-chrome/ 

•Open Chrome op je Android-telefoon of – tablet; 

•Tik rechts van de adresbalk op de drie puntjes en  

  ga naar ‘Instellingen’; 

•Scrol naar beneden en kies ‘Privacy’; 

•Tik op ‘Browsegegevens wissen’ en ga naar  

  het tweede tabblad: ‘Geavanceerd’; 

•Vink vervolgens ‘Cookies en sitegegevens’ aan,  

 plus eventuele andere browsegegevens die je wil wissen; 

•Kies tot slot een periode van waaruit je de cookies wilt  

  wissen, kies voor ‘Alles’ voor compleet schoonschip; 

•Tik rechtsonder op ‘Gegevens wissen’ en bevestig je keuze. 

https://www.androidplanet.nl/tips/cookies-verwijderen-android-chrome/
https://www.androidplanet.nl/tips/cookies-verwijderen-android-chrome/
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Cookies verwijderen uit de Iphone of Ipad 

https://www.iphone.nl/cookies-verwijderen-iphone-ipad 

ga je naar Instellingen -> Safari -> druk op 
‘Wis geschiedenis en websitedata’ 

https://www.iphone.nl/cookies-verwijderen-iphone-ipad
https://www.iphone.nl/cookies-verwijderen-iphone-ipad
https://www.iphone.nl/cookies-verwijderen-iphone-ipad
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https://www.iphone.nl/cookies-verwijderen-iphone-ipad
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https://www.iphone.nl/cookies-verwijderen-iphone-ipad
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                      Cookies en de AVG 

Expliciet toestemming vragen voor gebruik en 
verwerking van de gegevens van een persoon 

Toestemming is niet nodig voor First Party Cookies = 
noodzakelijke cookies voor het correct functioneren 
van de website 

Oh, maar die cookies 
 zijn echt allemaal nodig voor 
 het goed functioneren  
van ons bedrijf hoor 
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                      Cookies en de AVG 

Expliciet toestemming vragen voor gebruik en 
verwerking van de gegevens van een persoon 

Als het 
om meer 
gaat dan 
alleen 
First 
Party 
Cookies 
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                      Cookies en de AVG 

Expliciet toestemming vragen voor gebruik en 
verwerking van de gegevens van een persoon 

Voorbeeld hoe het niet 
moet 
 
Soms zelfs een 
“Cookie-wall/muur”  
 
(verboden door AVG) 
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Cookie-muur boete 
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Wat te doen bij een cookie muur 

Melden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens 
https://autoriteitpersoonsgegevens
.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-
privacyrechten/klacht-melden-bij-
de-ap 
 

Extensie aan de browser 
toevoegen die de verboden 
cookies tegen houdt 
 
Werkt dat niet, en betreft 
het uw eigen gegevens, dan 
… 
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                      Cookies en de AVG 

Gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het 
oorspronkelijke doel waar toestemming voor is gegeven 

Vinkje zetten bij “Ik ga akkoord met de voorwaarden” 
Maar…. wat zijn de voorwaarden 

400 uur nodig om 
alle voorwaarden 
te lezen van de 
website van de 
Daily Mail en 
toestemming voor 
honderden 
(tracking) cookies 



Eerst cookies toestaan 
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Wat te doen als een bedrijf zich niet aan de 
AVG houdt 
Een praktijkvoorbeeld 
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Wat te doen als een bedrijf zich niet aan de 
AVG houdt 
Een praktijkvoorbeeld 

Stap 1:  
bellen met de Helpdesk van het betreffende bedrijf 
En melden dat hun website niet voldoet aan de AVG 

Oh, maar die cookies 
 zijn echt allemaal nodig voor 
 het goed functioneren van  
ons bedrijf hoor 
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Wat te doen als een bedrijf zich niet aan de 
AVG houdt 
Een praktijkvoorbeeld 

Stap 2: analyse van de geplaatste cookies met 
diverse tools en weer bellen naar de Helpdesk 
en ze confronteren met de gevonden cookies 

Nou, daar heb ik geen  
verstand van hoor.  
Neemt u maar contact op  
met het hoofdkantoor 
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Wat te doen als een bedrijf zich niet aan de 
AVG houdt 
Een praktijkvoorbeeld 

Stap 3:  
Aangetekende brief naar het hoofdkantoor 

Reactie: 
“8 augustus ben je door mijn collega Tessa geinformeerd en kan in deze mijn collega 
enkel bijval geven. De website zal op dit punt niet worden aangepast daar deze niet in 
strijd is met AVG. 
 
Het is niet verboden om cookies te gebruiken, je moet er alleen op worden gewezen en 
dat gebeurt dan ook wanneer je de site voor het eerst op een apparaat bezoekt. 
  
Wanneer je niet wil dat de cookies worden onthouden of opgeslagen dan ben je vrij om 
de incognitomodus of private browsing aan te zetten.” 
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Wat te doen als een bedrijf zich niet aan de 
AVG houdt 
Een praktijkvoorbeeld 

Stap4:   
Klacht ingediend bij de Autoriteitpersoonsgegevens 
- Wat houdt mijn klacht in 
- Wat heb ik al gedaan (stappen 1, 2 en 3) 

Kreeg direct een bevestiging dat de klacht in 
behandeling is genomen, maar met de mededeling 
dat er veel klachten zijn en dat e.e.a. wel even zal 
duren 
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Wat te doen als een bedrijf zich niet aan de 
AVG houdt 
Een praktijkvoorbeeld 

Na drie maanden, het resultaat: 

Geen cookie muur meer!!! 
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Als een bedrijf zich niet aan de AVG houdt 

Elk bedrijf aanklagen dat zich niet aan de 
AVG houdt? 

Alleen als het 
mijn eigen 
gegevens 
betreft en een 
privacyblokker 
niet helpt 



14-01-2020 
COOKIES en de AVG                                         

Seniorenacademie Delft                         

Bescherming tegen ongewenste cookies 

Cookies blokkeren in de browser 
https://www.seniorweb.nl/artikel/
cookies-toestaan-en-blokkeren 
 
Maar dan werken sommige 
websites niet meer 

https://www.iphone.nl/cookies-verwijderen-iphone-ipad 
 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&
hl=nl 

https://www.seniorweb.nl/artikel/cookies-toestaan-en-blokkeren
https://www.seniorweb.nl/artikel/cookies-toestaan-en-blokkeren
https://www.seniorweb.nl/artikel/cookies-toestaan-en-blokkeren
https://www.seniorweb.nl/artikel/cookies-toestaan-en-blokkeren
https://www.seniorweb.nl/artikel/cookies-toestaan-en-blokkeren
https://www.seniorweb.nl/artikel/cookies-toestaan-en-blokkeren
https://www.seniorweb.nl/artikel/cookies-toestaan-en-blokkeren
https://www.seniorweb.nl/artikel/cookies-toestaan-en-blokkeren
https://www.iphone.nl/cookies-verwijderen-iphone-ipad
https://www.iphone.nl/cookies-verwijderen-iphone-ipad
https://www.iphone.nl/cookies-verwijderen-iphone-ipad
https://www.iphone.nl/cookies-verwijderen-iphone-ipad
https://www.iphone.nl/cookies-verwijderen-iphone-ipad
https://www.iphone.nl/cookies-verwijderen-iphone-ipad
https://www.iphone.nl/cookies-verwijderen-iphone-ipad
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Android&hl=nl
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Bescherming tegen ongewenste cookies 
Een browser gebruiken die van zich zelf al beter omgaat 
met de privacy 

Een zoekmachine 
gebruiken die van zich zelf 
al beter omgaat met de 
privacy 

Safari 
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Toch Google zoekmachine gebruiken? 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 

Zoekinstellingen 
Advertentie-instellingen 
Youtube-instellingen 
Google Analystics Opt-out 



Privacy herinnering van Google 
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Hier zit de Opt-out verstopt 
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https://myaccount.google.com/privacycheckup/
1?continue=https://myaccount.google.com/welc
ome      (of google “privacycheck”) 

Hoe staan de privacy instellingen van Google nu? 

Voer de Privacy Check uit:  

https://myaccount.google.com/privacycheckup/1?continue=https://myaccount.google.com/welcome
https://myaccount.google.com/privacycheckup/1?continue=https://myaccount.google.com/welcome
https://myaccount.google.com/privacycheckup/1?continue=https://myaccount.google.com/welcome
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Bescherming tegen ongewenste cookies 

Beste oplossing: 
ongewenste Cookies 
blokkeren in de browser 
m.b.v. een browser 
extensie 
 
“Slechte” 
Cookies 
worden tegen 
gehouden, 
Websites blijven 
werken 
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Beschermd tegen ongewenste cookies  
             met browser extensies 

Ublock Origin 

Beschermd tegen 
ongewenste cookies 

Beschermd tegen 
ongewenste advertenties en 
“slechte” websites 

Maar hoe  
doe ik dat? 
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Bescherming tegen ongewenste cookies met Ghostery 

Start de browser waar de extensie in moet en zoek  op Ghostery 



14-01-2020 
COOKIES en de AVG                                         

Seniorenacademie Delft                         

Ghostery installeren in browser Chrome 

1 

2 

3 
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Ghostery installeren in browser Chrome 
4 

5 

6 



14-01-2020 
COOKIES en de AVG                                         

Seniorenacademie Delft                         

Ghostery installeren in browser Chrome 

7 

8 

Klaar, extensie is actief 
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Bescherming tegen ongewenste cookies met Ublock Origin 

Start de browser waar de extensie in moet en zoek  op Ublock Origin 
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Ublock Origin installeren in browser Firefox 

1 
2 

3 
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Ublock Origin installeren in browser Firefox 

4 

5 

Klaar, extensie is actief 
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Resumé wat te doen om de privacy te beschermen 

Slechte cookies verwijderen met Ccleaner en 
herhaal dat periodiek, of zo nodig met browser 

Gebruik Duck-Duck-go als zoekmachine 
Toch Google gebruiken? Dan Privacycheck doen  
en alles uit zetten en Opt-out inschakelen 

Stel veilige browser in als standaard browser 

Voeg extensies Ghostery en Ublock Origin 
toe aan browser 
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Vragen? 
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Demonstratie 

•Cookies bekijken/verwijderen met de Verkenner 

•Cookies bekijken/verwijderen in een browser 

•Cookies bekijken/verwijderen met een tool 

•De werking/resultaat van deze blokkers tonen 


