
AVG en Cookies
Wat hoeft niet en wat moet wel



In het kort
▪ Functionele cookies = geen toestemming nodig

▪ Niet-functionele cookies = wel toestemming nodig.



Functionele 
cookies

▪ Noodzakelijke cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat jouw website goed 

functioneert. Wanneer je deze cookies niet zou gebruiken, 

werkt de website niet zoals het hoort. Voorbeelden van deze 

cookie zijn: functies voor de basisnavigatie, toegang tot 

beveiligde gedeelten mogelijk maken of een item toevoegen 

aan een winkelmandje bij een webshop, die vervolgens 

onthoudt wat jij tijdens je bezoeken in je winkelmandje stopt. 

▪ Voorkeurscookies

Deze cookies zorgen ervoor dat een website informatie kan 

onthouden, zoals het gedrag van een bezoeker op de website 

of een voorkeur van de vormgeving, zoals voorkeurstaal of de 

regio waar iemand woont.



Niet-functionele 
cookies

▪ Analytische cookies

Deze cookies geven je inzicht in hoe bezoekers jouw website gebruiken. 

(Google Analytics / Matomo (voorheen Piwik))

▪ Social media cookies

Deze cookies worden geplaatst door de social media platformen als je op 

jouw website gebruikmaakt van hun functies, zoals share en like-knoppen. 

Maar ook als je bijvoorbeeld via YouTube een video deelt op jouw website, 

worden er cookies geplaatst. 

▪ Advertentie cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat jouw bezoekers de juiste advertenties zien 

op diverse (social) platformen. Zo kun je relevante advertenties tonen voor 

iedere individuele gebruiker, denk bijvoorbeeld aan remarketing.

▪ Niet-geclassificeerde cookies (vaak cookies van derden)

Er zijn een aantal cookies die niet geclassificeerd zijn door de overgang van 

het oude naar het nieuwe systeem. Uiteindelijk zullen deze cookies 

onderverdeeld worden in de andere drie categorieën. Als de cookies van 

een derde partij komen, is het belangrijk om na te gaan welke gevolgen die 

cookies hebben voor de privacy van jouw websitebezoeker. 



Uitzonderingen 
waar geen 

melding voor 
nodig is

▪ Analytische cookies
Als je alleen bezoekersaantallen meet en je stelt het privacy-vriendelijk in, 
volgens de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens, is er geen 
cookiemelding nodig. 

Wil je weten hoe je Google Analytics privacy-vriendelijk instelt? 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handl
eiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_mrt_2018.pdf.

▪ Social media cookies
Als je enkel gebruikmaakt van inactieve “grijze” social media buttons die 
pas cookies laden na activering, heb je geen cookiemelding nodig. 

▪ Advertentie cookies
Als je geen doelen meet voor je advertenties en jouw Google Analytics 
privacy-vriendelijk instelt, heb je geen cookiemelding nodig. Je zal hier 
echter niet zo snel voor kiezen, omdat je dan niet kunt meten wat de 
resultaten van je campagnes zijn.



Best practise

▪ Zelfs als je alleen gebruikmaakt van de functionele cookies, 

dien je de bezoekers wel te informeren over de cookies. Dit 

kan gewoon in je privacyverklaring. Er is geen banner of 

cookiewall nodig. 

▪ Gebruik je niet-functionele cookies dan moet de keuze opt-in 

zijn (standaard uit mits bezoeker goedkeuring geeft).



In de praktijk

▪ Inventariseer welke cookies op je site worden gebruikt.

▪ Zul je een extensie moeten installeren waarmee je je cookiebeleid 

conform AVG in kunt stellen.

▪ Je vindt deze in de Joomla Extension Directory:

https://extensions.joomla.org/category/site-management/cookie-

control/

▪ Bijvoorbeeld

- GDPR

- EU e-Privacy Directive

- Cookies Policy Notification Bar

▪ Let op:

Er zijn extensies die alleen maar een melding laten zien, dit kan 

voor functionele cookies maar is niet voldoende voor niet-

functionele cookies.



Demo GDPR 
van J!Extensions

Store

▪ https://storejextensions.org

▪ Voldoet aan de AVG

▪ Relatief eenvoudig in te stellen

▪ Goede en snelle support

▪ Naast Cookie Control ook extra functies voor het verkrijgen / 

beheren van consent en logging

▪ Integratie met andere extensies (o.a. Breezing Forms, RS 

Forms, Chronoforms, Hikashop, Virtuemart, etc.

https://storejextensions.org/


Stap 1: Welke 
cookies worden 

gebruikt

▪ Hiervoor kun je Firefox gebruiken 

Webontwikkelaar -> Opslag inspector



Cookie overzicht



Stap 2: 
Installeer de 

GDPR extensie



Stap 3: 
Configureer 

conform AVG

▪ Nalevingtype: Preventief cookies blokkeren

▪ Blokkeer Joomla! sessie cookie: Ja

▪ Blokkeer derde-partij cookies: Ja

▪ Blokkeer lokale cookies definitie: Ja

▪ Automatisch accepteren permanente navigatie: Nee

▪ Herroepelijke toestemming: Ja

▪ Vul de tekstvelden in met de betreffende gegevens



Stap 4: 
Configureer 

cookie 
categorieën
Categorie 1

Categorie 1: Noodzakelijk



Stap 5: 
Configureer 

cookie 
categorieën
Categorie 2

Categorie 2: Voorkeur



Stap 6: 
Configureer 

cookie 
categorieën
Categorie 3

Categorie 3: Statistieken / Marketing / Social



Demo

Categorie 3: Statistieken / Marketing / Social



Bedankt voor 
uw aandacht

▪ Kortingscoupon 20% korting:

jomxda3vl

https://storejextensions.org/


