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Cookies
Als we het internet opgaan met onze browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari of een andere
browser) krijgen we vaak een vraag over Cookies. En dan moeten we ergens mee akkoord
gaan. Meestal kun je niet verder en moet je eerst die vraag beantwoorden.
Wat zijn cookies nou eigenlijk, waarmee moeten we akkoord gaan en wat moeten we doen
met zo’n vraag?
Cookies zijn kleine bestandjes die door een website op uw computer gezet kunnen worden.
U kunt het vergelijken met zo’n geel zelfklevend notitieblaadje. Die website kan in zo’n
cookie bijhouden wat u allemaal doet op die website. Dat kan nuttig zijn voor uzelf. De
website kan daarop bijvoorbeeld uw klantnummer bewaren, zodat u het de volgende keer
niet meer hoeft in te tikken. Maar de website kan in zo’n cookie ook allemaal andere dingen
bijhouden, die vooral voor de website van belang zijn. Bijvoorbeeld waar uw interesse in
ligt. Die informatie kunnen ze dan gebruiken om bijvoorbeeld advertenties te selecteren,
die aansluiten bij uw surfgedrag of uw interesses.
Voorbeeld Seniorweb.nl cookie vraag;

De (Europese) wetgever heeft afgedwongen dat websites bij een eerste bezoek aan u
moeten vragen of u toestemming geeft voor Cookies. Sinds ruim een jaar moeten
websites ook vragen wat voor soort cookies ze van u op uw computer mogen zetten: de
“essentiële” of “noodzakelijke” cookies of ook cookies met gegevens over uw surfgedrag,
over uw locatie (via de GPS in uw tablet of telefoon), over uw apparaat etc. U moet voor
elk soort cookie toestemming geven. En als u zowel een computer, een tablet als een
telefoon gebruikt, dan moet u dat soms wel drie keer doen.

Voorbeeld AD.nl cookie vraag:

De maker van de website wil vaak het liefst dat u voor alle cookies toestemming geeft.
Daar verdient hij het meest aan. Daarom maakt hij één grote knop waarmee u toestemming
geeft voor alle cookies. Soms is er ook een knop waarmee u kunt weigeren. Maar meestal is
er ook nog een andere knop waarmee je kunt kiezen welke cookies u wel wilt en welke
cookies niet. Dat moet volgens de (Europese) wet. Maar die knop is door de website minder
aantrekkelijk gemaakt. Als u op die knop klikt, komt u vaak terecht in een oerwoud van
informatie en knoppen. Die schermen zijn voor alle websites verschillend, dus u moet elke
keer goed opletten waar u wel of niet op moet klikken. Alleen door hier wat tijd en moeite
in te steken kunt u verantwoorde keuzes maken. En, ongeduldig als we zijn, hebben we daar
vaak geen zin in. En daarom accepteren we veelal alle cookies.

Voorbeeld Bol.com cookie vraag:

Maar is dat nu gevaarlijk of slecht?
Nee, het is niet gevaarlijk. U krijgt er op de computer geen virussen of zoiets van.
Of u wel of niet toestemming wilt geven voor cookies hangt ervan af hoeveel waarde u
hecht aan uw privacy. Heel soms moet u bijvoorbeeld wel (sommige) cookies toestaan omdat
anders sommige delen van de website niet werken.
Voorbeeld NS.nl cookie vraag:

Er zijn mensen die hun privacy erg belangrijk vinden en daarom geen cookies accepteren.
Andere mensen accepteren uit gemak altijd alle cookies. Er is geen goed of slecht. Het is
een persoonlijke keuze.
En het is ook mogelijk om, via de Instellingen van uw browser, cookies die al op uw computer
staan, te verwijderen. Dan kunt (en moet) u bij een volgend bezoek aan de website weer
opnieuw uw voorkeuren opgeven. Ook is het bij de meeste browsers mogelijk om via de
Instellingen de voorkeuren voor cookies op te geven. Daar kunt u bijvoorbeeld opgeven dat
u nooit cookies wilt toestaan. Dat raden wij u niet aan, want dan kunnen bepaalde websites
niet goed werken. Ook kunt u soms opgeven dat u sommige soorten cookies wilt weren. Als
u dat doet, krijgt u nog steeds de vragen over cookies maar staan die opties uit als u de
details wilt instellen. Het is bij sommige browsers ook mogelijk om alle cookies te wissen
als u de browser afsluit. Dat is wellicht een goede optie, als u voor lief neemt dat u dan
sommige gegevens (bijvoorbeeld een klantnummer) elke keer opnieuw moet intoetsen als u
de website bezoekt.
Voorbeeld reinierdegraaf.nl cookie vraag:

Bij dit verhaal vindt u wat voorbeelden van de verschillende manieren waarop websites uw
akkoord vragen voor cookies. We hebben maar een zestal websites als voorbeeld gekozen.
Het is niet mogelijk om alle soorten te laten zien omdat elke website het anders doet.
Voorbeeld c-and-a.nl cookie vraag:

We hebben voor uw gemak de knop waarmee u alle cookies accepteert rood omcirkeld. Als
u wilt kiezen welke cookies u wilt toestaan moet u klikken op de knop die we groen hebben
omcirkeld. En op de vervolgschermen hebben we de verschillende keuzemogelijkheden geel
omcirkeld.
Wij wensen u veel wijsheid, geduld en inzicht bij uw cookie-keuze!
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