
De cookiewetgeving 

Op 5 juni 2012 is de Nederlandse cookiewet in werking getreden. Deze wet bepaalt dat 

websites hun bezoekers duidelijk en volledig moeten informeren over het gebruik van 

cookies. Op 4 februari 2015 is een wetswijziging definitief geworden waardoor cookies met 

geen of geringe privacy-gevolgen buiten de cookie-wetgeving vallen. De wet stelt voor 

privacy-gevoelige cookies nog steeds verplicht dat gebruikers aan websites toestemming 

verlenen voor het gebruik hiervan. Hier kun je lezen wat cookies zijn en waar ze precies 

voor dienen en informeren we je over de manier waarop Groene Hart Juristen omgaat met 

cookies. 

Cookies op Groene Hart Juristen 

Cookies zijn kleine stukjes informatie, die op je computer opgeslagen worden bij het 

bezoeken van een website en die gebruikt worden om bijvoorbeeld je persoonlijke 

voorkeuren te onthouden. Ook Groene Hart Juristen maakt gebruik van cookies. Sommige 

cookies plaatsen wij (first party cookies), andere worden door partijen geplaatst waarvan 

er content op Groene Hart Juristen getoond wordt, zoals bijvoorbeeld social media 

sites (third party cookies). 

Op Groene Hart Juristen worden vier soorten cookies gebruikt. 

1. STRIKT NOODZAKELIJKE COOKIES 

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de site te laten functioneren. Zonder deze 

functionele cookies werkt Groene Hart Juristen niet optimaal. Volgens de cookiewet hoeft 

voor deze categorie cookies geen toestemming te worden gevraagd. 

2. ANALYTICS COOKIES 

Groene Hart Juristen werkt met één statistiekentool en gebruikt deze analytische 

cookie zodat we kunnen meten waar onze bezoekers vandaan komen, welk 

besturingssysteem ze gebruiken, hoeveel mensen bepaalde artikelen lezen etc. Deze 

informatie is voor ons van groot belang; op basis van deze meetgegevens kunnen we de 

site optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. Groene Hart Juristen gebruikt de 

cookie van Google Analytics. 

De gemeten gegevens worden anoniem (zonder je IP-adres) verwerkt en worden nooit aan 

derden verschaft, tenzij wettelijk verplicht. We houden ons altijd aan de richtlijnen van 

het College Bescherming Persoonsgegevens. Sinds de eerdergenoemde wetswijziging van 4 

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20150310/publicatie_wet_2/document3/f=/vjs2cn7244vb.pdf


februari 2015 hoeft voor deze categorie cookies geen toestemming meer te worden 

gevraagd. 

3. SOCIAL MEDIA COOKIES 

Embedded content afkomstig van social media sites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, 

LinkedIn en Twitter bevat vaak cookies. Wat deze platformen met deze cookies doen is ons 

niet bekend. De gegevens zijn voor Groene Hart Juristen niet inzichtelijk en we hebben 

helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies. Voor het plaatsen 

van deze embedded content (inclusief de cookies) hebben we volgens de cookiewetgeving 

jouw toestemming nodig. 

Wijzigingen in het cookiebeleid 

Het is niet ondenkbaar dat ons cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of 

gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er 

wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we 

er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. 

Wil je meer lezen over de Nederlandse cookiewet? Lees dan de Handleiding Cookiewet, die 

de DDMA (branchevereniging voor dialoogmarketing) heeft samengesteld. 

Vragen over het cookiebeleid 

Vragen of opmerkingen over ons cookiebeleid? We beantwoorden ze graag! Je kunt ons 

bereiken via ons emailadres info@groenehartjuristen.nl   

https://ddma.nl/juridisch/archief/handleiding-cookiewet-wet-en-werkelijkheid/
mailto:info@groenehartjuristen.nl

