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Waarom statistieken? 

Website statistieken kun je omschrijven als het meten, 

analyseren en rapporteren van het gedrag van bezoekers 

van een website. Met statistieken zie je: 

 

• Wie de website bezocht hebben 

• Hoe de bezoekers op de site terecht zijn gekomen 

• Wat de bezoekers gedaan hebben nadat ze op de site 

gekomen zijn 

• Waar ze daarna naartoe gegaan zijn 



Statistieken en 

wetgeving: Privacy 

Meten is weten! Daarom verzamelt vrijwel iedere website 

gegevens van haar bezoekers. Bijvoorbeeld het aantal 

bezoekers, hoe lang ze op de website verblijven, welke 

pagina’s bezocht worden. Deze gegevens vertellen niet 

alleen veel over een website maar ook over haar 

bezoekers. Om die reden is het verzamelen van de 

gegevens een verwerking van persoonsgegevens in 

de zin van de Wbp. Het is echter vaak niet helder aan 

welke wetgeving het verzamelen van 

bezoekersgegevens moet voldoen. 



Statistieken en 

wetgeving: Privacy 

Minder relevant voor particulieren. 

 

De Wet bescherming persoonsgegevens is niet van 

toepassing op huiselijk en privégebruik. Het verzamelen 

van bezoekersgegevens voor een persoonlijk weblog valt 

bijvoorbeeld onder privégebruik. Dat verandert weer als 

uit het weblog inkomsten uit advertenties komen. Dan 

worden de persoonsgegevens uit zakelijke motieven 

gebruikt en is de Wbp. wel van toepassing. 



Statistieken en 

wetgeving: Privacy 

Zijn bezoekersgegevens persoonsgegevens? 

 

Het antwoord op deze vraag is: ja! Het College Bescherming 

Persoonsgegevens (CBP) heeft onlangs bepaald dat 

bezoekersgegevens persoonsgegevens zijn. De verzamelde 

gegevens vertellen immers veel over de persoon die een website 

bezoekt. Iemand die een pagina over auto’s bezoekt zal 

bijvoorbeeld interesse hebben in auto’. Op die manier kunnen 

uitgebreide profielen worden gemaakt van een bezoeker. Omdat 

bezoekersgegevens persoonsgegevens zijn is het verwerken 

ervan onderhevig aan de Wbp. 



Statistieken en 

wetgeving: Privacy 

Privacy, privésfeer, persoonlijke levenssfeer of eigenruimte is een 

afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt.  

 

De Van Dale omschrijft privacy als de persoonlijke vrijheid, het ongehinderd, 

alleen, in eigen kring of met een partner ergens kunnen vertoeven; gelegenheid 

om zich af te zonderen, om storende invloeden van de buitenwereld te ontgaan, 

een toestand waarin een mens er zeker van is dat zonder zijn toestemming zo 

weinig mogelijk andere mensen zich op zijn terrein zullen begeven.  

 

Later is dit uitgebreid met: 

• Zelf bepalen wie welke informatie over ons krijgt. 

• De wens onbespied en onbewaakt te leven. 



Hoe verzamel je 

statistieken 

Er zijn een aantal mogelijkheden om statistieken te 

verzamelen, de twee belangrijkste zijn: 

 

• Google Analytics 

 

• Piwik 

 

Zowel GA als Piwik plaatsen (standaard) een cookie om de 

statistieken bij te houden. Hier komt echter wetgeving bij 

kijken. 



Statistieken en 

wetgeving: Privacy 

Enkele aandachtspunten voor beheerders bij het 

gebruik van Google Analytics 

 

• Google moet kwalificeren als bewerker 

• Sluit een bewerkersovereenkomst af 

• De verantwoordelijke is verantwoordelijk: Controleer 

Google 

• Voor verwerking is toestemming nodig van de 

bezoeker 

• De verantwoordelijke heeft een informatieplicht 



Een alternatief voor 

Google Analytics: Piwik! 

Het gebruik van Google Analytics blijft op gespannen voet met 
de privacy van de gebruikers staan. Zeker in een tijd waarin de 
Amerikaanse inlichtingendiensten deze data kunnen inzien. 
Daarbij blijft het lastig om een grote partij als Google te 
controleren op nakoming van de overeenkomst, terwijl de 
eigenaar van de website wel verantwoordelijk is daarvoor. 
 
Piwik wordt geïnstalleerd op een eigen server, waardoor geen 
gebruik hoeft te worden gemaakt van een externe verwerker. 
Ook kan Piwik worden zo worden ingesteld dat geen gebruik 
wordt gemaakt van cookies. 



Piwik downloaden 

• http://piwik.org/download/ 

 

Huidige versie: 2.15.0 

 

Voorwaarden om Piwik te hosten: 

• PHP 5.3.3 of hoger. Aangeraden PHP 5.5 of hoger 

• Webserver: Apache, Nginx, IIS 

• MySQL 4.1 of hoger of MariaDB 

• PHP extensies PDO en PDO_MYSQL of MYSQLi 

http://piwik.org/download/
http://piwik.org/download/
http://piwik.org/download/


Piwik installeren 

• maak een subdomein aan, bijvoorbeeld  

piwik.mijndomeinnaam.nl 

• maak een database aan en een database gebruiker 

• Pak het gedownloade bestand (piwik.zip) uit  

• Open de zojuist uitgepakte map en open dan de map 

piwik. Kopieer (met ftp) alle bestanden naar je 

subdomein 

• Ga met je browser naar piwik.mijndomeinnaam.nl 

http://piwik.mijndomeinnaam.nl
http://piwik.mijndomeinnaam.nl
http://piwik.mijndomeinnaam.nl
http://piwik.mijndomeinnaam.nl


Piwik installeren 
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Piwik installeren 



Aan de slag met Piwik 



Aan de slag met Piwik 
• Het dashboard wordt getoond met de standaard 

widgets van Piwik. 

• Je kunt widgets verwijderen (mouse-over en dan met 

kruisje verwijderen) en toevoegen 



Instellingen: ip-adressen 

• Klik op het tandwieltje en kies van voor Privacy 



Instellingen: do-not-track 

• volg-me-niet voorkeur van je bezoeker. 

(http://donottrack.us/) 

• Je kunt je bezoekers een opt-out keuze geven  

Een opt-out keuze houdt in dat bezoekers worden 

opgenomen in de statistieken en expliciet de keuze 

moeten maken om dit niet te willen 

http://donottrack.us/


Instellingen: tracking 

zonder javascript 

Hiervoor kun je de plugin van Yireo gebruiken. 

 

Voordeel: 

• Geen javacode en geen cookies, gebaseerd op een PHP API. Met 

deze plugin omzeil je de Europese cookie regelgeving 

 

Nadeel 

• Niet alles kan worden getraceerd (bijv. scherm resolutie) 



Instellingen: tracking 

zonder javascript 

Download de plugin (gratis na registratie) op:  

https://www.yireo.com/software/joomla-extensions/piwik 

 

• Installeer de plugin via Extensie beheer 

• Activeer de plugin 

• Configureer je Piwik API in de plugin 

https://www.yireo.com/software/joomla-extensions/piwik
https://www.yireo.com/software/joomla-extensions/piwik
https://www.yireo.com/software/joomla-extensions/piwik
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Instellingen: tracking 

zonder javascript 

• Site ID: Vind je onder Administratie (tandwieltje) -> 

Website 

• Piwik URL: De URL naar je Piwik installatie 

• Auth Token: Klik op “Toon tracking code” en dan in de 

linker kolom op API 



Inzicht met Piwik 

Je kunt veel leren van je bezoekers.  

 

• Welke apparaten worden gebruikt en welke resolutie: 

veel mobiel -> responsive dus belangrijk!) 

• Welke browsers worden gebruikt 

• Op welke tijden wordt de site het meest bezocht 

• Welke pagina’s worden het meest of minst bezocht 



Piwik 

• Een website is nooit “klaar”, met statistieken kun je je 

website blijven verbeteren 

• Denk goed na hoe je met deze gegevens om gaat. Stel 

Piwik zo privacy-vriendelijke mogelijk in voor je 

bezoekers 

• Hou Piwik (net zoals Joomla!) up-to-date 


