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Als adviesbureau voor digitale marketing helpt Universem zijn klanten bij hun 
acquisitie, conversie (drive to store, e-commerce, lead generation) en loyali-
teit op het web door middel van:
• Digital strategy
• Online & social media advertising 
• SEO & content marketing
• Web analytics & dashboarding
Universem werkt voor tal van klanten in verschillende sectoren, zoals bijvoor-
beeld Orange, MeDirect, Camber, Leonidas en WWF.

Meer info?
www.universem.com

Over Universem en Lexing

Universem

Lexing België is een advocatenkantoor dat vooral gespecialiseerd is in tech-
nologie- en vastgoedrecht. Creactivity, het departement IP/IT, adviseert in 
het bijzonder bedrijven over de verwerking van persoonsgegevens, aspec-
ten van compliance, contractualisering en verdediging voor de Gegevens-
beschermingsautoriteit. Lexing Belgium maakt deel uit van het wereldwijde 
Lexing netwerk en heeft op alle continenten contacten gespecialiseerd in 
technologierecht.

In België telt Lexing een dertigtal advocaten verdeeld over vier kantoren: Luik, 
Namen, Brussel en Charleroi.

Meer info?
www.lexing.be

Lexing
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Voorwoord

Mei 2018 : Inwerkingtreding van de AVG - Wat is de situatie in 2022?

In mei 2018 is de Europese “AVG” wetgeving in werking getreden (Algemene Verordening Gege-

vensbescherming, GDPR in het Engels, General Data Protection Regulation). Die nieuwe wetgeving, 

die betrekking heeft op de vertrouwelijkheid van gegevens, heeft de manier waarop gegevens online 

moeten worden behandeld, veranderd door het verplicht te stellen om beschermingsmaatregelen 

toe te voegen met betrekking tot het gebruik, de verwerking en de opslag van persoonsgegevens.

Als gevolg van de evoluerende AVG-regelgeving en het groeiende bewustzijn van de rechten van 

gebruikers, is het aantal vragen, klachten en rechterlijke uitspraken inzake gegevensbescherming en 

vertrouwelijkheid de laatste jaren sterk gestegen. Het is dan ook duidelijk dat alle organisaties die 

informatie uit de Europese Unie verwerken, geen andere keuze hebben dan de manier waarop zij 

gegevens verzamelen en verwerken, aan te passen om aan de nieuwe reglementeringen te voldoen.

Bij Universem, als digitaal marketingbedrijf, stelden we vast dat de meeste bedrijven nog steeds niet 

voldoende controles en beschermingsmaatregelen geïnstalleerd hebben, ondanks het feit dat de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming bijna 4 jaar geleden in werking is getreden. Daarom 

hebben wij besloten onze krachten te bundelen met Lexing, een advocatenkantoor dat vooral gespe-

cialiseerd is in technologie- en vastgoedrecht, om de huidige situatie in België grondig te bestuderen.

Over het onderzoek

Om de mate van maturiteit en voorbereiding van Belgische websites inzake gegevensbescherming te 

beoordelen, hebben we een studie uitgevoerd van 100 websites van bedrijven die zijn opgenomen in 

het rapport “Top 5000 biggest Belgian Companies “ dat in 2020 door Trends werd gepubliceerd. De 

selectie werd gemaakt op basis van de omzet van het gewest waartoe het bedrijf behoort (10 bedrij-

ven per provincie) en de aanwezigheid van een website met een “.be”-domeinnaam1. 

Op basis van een reeks vragen, gewogen volgens hun belang in de huidige wetgeving, werd de 

naleving van elke website geanalyseerd en ingedeeld in vier categorieën, gaande van “helemaal niet 

AVG-conform” tot “volledig AVG-conform”. De analyse is uitgevoerd in januari 2022. De belangrijkste 

bevindingen van het onderzoek en de gedetailleerde resultaten van enkele van de vragen zijn verder 

in dit document te vinden.

Inleiding

1 De volledige methodologie is beschikbaar in de bijlage.
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Het concept “cookies” uitgelegd

Cookies zijn niet alleen een chocoladeachtig pleziertje, maar vormen ook een 
cruciaal technisch element voor de werking van het internet. Zij ontstonden 
in de jaren negentig om websites een geheugen te geven dat het HTTP-pro-
tocol zelf niet bood. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de website die u 
bezoekt op uw apparaat plaatst terwijl u surft. Het doel is dat de server de 
cookie identificeert wanneer de gebruiker later dezelfde website bezoekt en 
dat de eerdere keuzes van de gebruiker in de nieuwe sessie worden weerge-
geven: interfacetaal, winkelwagentje, accountlogin, enz. Gezien deze voor-
beelden lijken cookies het surfen voor de gebruiker te vergemakkelijken en 
lijken ze dus ongevaarlijk. Dit mechanisme vindt echter vaak plaats zonder 
medeweten van de gebruiker, die niet beseft dat zijn of haar gegevens wor-
den gevolgd en opgeslagen, noch zich bewust is van de omvang van de 
verwerkingen. 

Cookies worden over het algemeen onderscheiden door hun doel, levens-
duur of herkomst.

 •  Cookies kunnen essentieel zijn voor de goede navigatie op de website 
en het gebruik van de functionaliteiten ervan (“strikt noodzakelijke 
cookies”), zoals toegang verlenen tot een beveiligd deel van de site 
om bijvoorbeeld een aankoop te doen. Cookies worden ook gebruikt 
om een door de internetgebruiker gemaakte keuze te bewaren (“func-
tionele cookies”), zoals het behoud van een winkelmandje of de na-
vigatietaal. Cookies kunnen ook informatie verzamelen over hoe een 
site wordt gebruikt (“analytische cookies”) of de navigatie op het web 
volgen voor marketingdoeleinden (“reclamecookies”). Ten slotte kun-
nen cookies worden geplaatst door sociale media (“social network 
cookies”) om de gebruiker in staat te stellen inhoud met zijn netwerk te 
delen. 

1. Het concept “cookies” uitgelegd
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 • Cookies kunnen tijdelijk zijn en worden gewist wanneer de browser  
 
 • Ten slotte kunnen cookies rechtstreeks door de domeinbeheerder 
  worden geplaatst (“first-party cookies”) of door een derde partij  
  (“third-party cookies”), eventueel via knoppen, plug-ins of afbeeld-
  ingen die in de website zijn opgenomen.

Het zijn meestal deze cookies, die door derden worden geplaatst, die bekri-
tiseerd worden. Omdat cookies van derden alomtegenwoordig zijn op het 
web, verzamelen zij grote hoeveelheden gegevens.

Door een combinatie van tracking en profilering zijn cookies nu het meest 
gebruikte middel om het traject van gebruikers online te volgen en gerichte 
boodschappen te sturen. Er is nu een heel ecosysteem opgebouwd rond de 
gegevens die via cookies worden verzameld, gaande van online marketing, 
waar ze het toestaan om profielen te doen matchen met typische klanten 
van bedrijven in advertentieruimten, tot het volgen van het traject van de 
gebruikers via analyse-instrumenten. Dankzij dit overzicht dat door de verza-
melde informatie wordt geboden, zijn cookies nuttig om de digitale strategie 
van bedrijven te optimaliseren. Dit ecosysteem gaat verder dan het kader 
van online marketing, aangezien het systeem het ook mogelijk maakt om 
webdiensten voortdurend te doen ontwikkelen op basis van feedback van de 
gebruikers.

Het concept “cookies” uitgelegd
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Veel mensen en bedrijven zijn zich hier niet van bewust omdat cookies alom-
tegenwoordig zijn, of beschouwen zichzelf niet als betrokken vanwege hun 
omvang. Gezien de informatie die cookies kunnen bevatten, is het gebruik 
ervan echter wettelijk geregeld. Niet-naleving van de regels wordt bestraft en 
bepaalde beslissingen hebben niet alleen betrekking op de GAFA’s, maar ook 
op plaatselijke kleine en middelgrote ondernemingen.

Wettelijk gezien worden cookies enerzijds beschouwd vanuit het oogpunt 
van de verwerking van persoonsgegevens die zij met zich meebrengen, en 
anderzijds vanuit het oogpunt van de elektronische communicatie waarvan 
zij een onderdeel zijn. De verwerkingen van door cookies gegenereerde per-
soonsgegevens moeten de AVG-regels respecteren. Het plaatsen van de 
cookies en het gebruik ervan moet voldoen aan de eisen van de e-Priva-
cywet. De twee wettelijke regimes overlappen elkaar, maar versmelten niet 
ondanks hun gemeenschappelijke kenmerken, zodat beiden moeten worden 
nageleefd.

2.1  Bescherming van de
persoonlijke levenssfeer

Cookies worden gebruikt om verschillende soorten informatie te verzame-
len. Het kan gaan om gegevens die als zuiver technisch zijn geclassificeerd, 
maar ook om persoonsgegevens. In het laatste geval moeten de beheerders 
van deze gegevens voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbe-
scherming (AVG). Deze verordening, die in mei 2018 in de Europese Unie in 
werking is getreden, biedt het rechtskader dat van toepassing is op de ver-

Juridische context

2. Juridische context
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Juridische context

werkingen van persoonsgegevens. Het is de bedoeling dat ondernemingen 
technische en operationele waarborgen invoeren voor de bescherming van 
de gegevens die zij beheren. Elk bedrijf dat gegevens betreffende burgers 
van de Europese Unie verwerkt, moet zich aan deze verordening houden. 
Over het algemeen impliceert de naleving van deze verplichtingen dat de 
internetgebruiker vooraf duidelijke en volledige informatie krijgt en, in een 
groot deel van de gevallen, het inzamelen van een toestemming van goede 
kwaliteit voor de uitgevoerde verwerkingen. De toestemming is echter slechts 
een van de mogelijke rechtsgrondslagen voor de verwerking. Noodzakelijke 
en functionele cookies kunnen bijvoorbeeld op andere rechtsgronden wer-
ken, zoals een rechtmatig belang of de uitvoering van een overeenkomst.

2.2  Electronische communicatie

De e-Privacyrichtlijn van 2002 heeft betrekking op cookies en soortgelijke 
traceerapparatuur die op de terminal van een gebruiker wordt geplaatst. In 
het algemeen wordt bepaald dat het gebruik van cookies een voorafgaan-
delijke informatie vereist en een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen 
de verwerking, behalve voor operaties die strikt noodzakelijk zijn voor de 
levering van de door de internetgebruiker gevraagde dienst.

Deze richtlijn werd in Belgisch recht omgezet door de zogenaamde “elek-
tronische communicatie”-wet van 2005. De Belgische wet gaat verder dan 
de e-Privacyrichtlijn in die zin dat zij een geïnformeerde en uitdrukkelijke 
toestemming van de internetgebruiker vereist voordat cookies worden ge-
installeerd, behalve, opnieuw, voor verrichtingen die strikt noodzakelijk zijn 
voor de verstrekking van de door de internetgebruiker gevraagde dienst. 
De toestemming moet uiteraard te allen tijde gemakkelijk kunnen worden 
ingetrokken.

De vereisten om de kwaliteit van deze toestemming te waarborgen zijn zeer 
hoog, aangezien het Hof van Justitie heeft bepaald dat de criteria dezelfde 
moeten zijn als die welke door de AVG worden gehanteerd, dwz voorafgaan-
de, geïnformeerde, specifieke, vrije en ondubbelzinnige toestemming.
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Sancties

3. Sancties

3.1  Financiële sancties die kunnen oplopen tot 4%
van de wereldwijde omzet

Inbreuken op de wet op de elektronische communicatie en schendingen van 
de AVG kunnen met administratieve en strafrechtelijke sancties worden be-
straft. De AVG staat ervoor gekend aanzienlijke boetes te voorzien, die kun-
nen oplopen tot 4% van de wereldwijde omzet van de groep waartoe de 
bestrafte onderneming zou behoren.

Concreet besteden de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten (GBA’s) 
steeds meer aandacht aan de eerbiediging van het recht op privacy. Het 
toezicht op de markt voor onlinemarketing is een van de prioriteiten van de 
verschillende nationale autoriteiten. En cookies zijn een hot topic:

 • In 2020 legde de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit een juri- 
  dische informatiewebsite een boete op van 15 000 euro voor zijn slechte 
  cookiegebruiksbeleid.

 • In Frankrijk heeft de CNL - de Franse autoriteit - in 2021 een krant ver-
  oordeeld tot een boete van 50 000 euro wegens het plaatsen van re-
  clamecookies vanaf haar website zonder de inwinning van de  
  voorafgaande toestemming van de internetgebruikters.

Beide sancties betroffen nationale kleine en middelgrote ondernemingen, 
maar ook de grote spelers beginnen de adem van de regelgevers te voelen.
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Begin 2022 hebben de Oostenrijkse en Franse nationale autoriteiten Google 
Analytics, een zwaargewicht in het analytische ecosysteem, aan de schand-
paal genageld wegens gegevensoverdracht naar de VS in strijd met de ver-
eisten van de AVG. 

De GBA heeft onlangs ook een belangrijke speler in online reclame veroor-
deeld tot een boete van 250 000 EUR, die een norm vaststelt die wordt ge-
bruikt voor het verkrijgen en verspreiden van toestemmingen betreffende de 
installatie en het gebruik van advertentietrackers zoals cookies. Er worden 
hen tekortkomingen verweten inzake hun verplichtingen inzake transparantie 
en informatie aan de gebruikers. 

3.2  Het merkimago dat dreigt geschaad te worden 
in de ogen van de gebruikers

Naast financiële sancties zijn er ook imago gerelateerde sancties waarmee re-
kening gehouden moet worden. Consumenten zijn zich steeds meer bewust 
van hun rechten en maken dit snel kenbaar.

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft een stijging van 
het aantal klachten over datalekken vastgesteld, gaande tot minstens 1885 
klachten in 2021 tegenover 668 in 2020.

“De toename van het aantal ontvangen klachten toont ondanks 
alles aan dat de burgers steeds gevoeliger zijn voor de bescher-
ming van hun gegevens” 
Aurélie Waeterinckx, woordvoerster van de Autoriteit

Die elementen zijn allemaal signalen die tonen dat cookies bij de actoren van 
de sector en de gebruikers in de schrijnwerper staan en dat ondernemingen 
- ongeacht hun grootte en mate van techniciteit - hun zaken op orde moeten 
stellen.

 

Sancties
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De situatie in België: 2/3 van de ondernemingen  
leven de AVG-wetgeving niet na!

Als onderdeel van ons onderzoek en op basis van een reeks vragen, gewo-
gen volgens hun belang in de huidige wetgeving, kreeg elke geanalyseerde 
website een score op 18. Op basis van deze score werden vier categorieën 
van conformiteit gedefinieerd. Het doel van deze schaal was de websites in te 
delen van het meest conform tot het minst conform, rekening houdend met 
het bestaan van bepaalde rechtsonzekerheden, die als “grijze zones” kunnen 
worden gekwalificeerd.

De vier vastgestelde niveaus van naleving zijn de volgende:

 • Volledig in overeenstemming met de AVG (score boven 15,5 op 18)

 • Gedeeltelijk in overeenstemming met de AVG (score boven 11,5 en  
  minder dan of gelijk aan 15,5 op 18)

 • Weinig in overeenstemming met de AVG (score boven 6,5 en minder 
  dan of gelijk aan 11,5 op 18)

 • Helemaal niet in overeenstemming met de AVG (score minder dan of 
  gelijk aan 6,5 op 18)

De belangrijkste conclusie van onze analyse is dat de wetgeving niet volledig 
wordt opgevolgd en in praktijk gebracht door de ondernemingen, ook al zijn 
ze leider op de Belgische markt. 

Slechts 6% van de geanalyseerde websites zijn namelijk volledig in overeenstem-
ming met de AVG en 28% zijn dit gedeeltelijk. Dit betekent dat 34% van de 
ondernemingen het merendeel van de regels naleeft en de bescherming van de 
gegevens van hun gebruikers bovenaan op de agenda probeert te zetten. 

4. De situatie in België: 2/3 van de  
ondernemingen leven de AVG-wetgeving 
niet na!
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Anderzijds zijn 28% van de geanalyseerde sites weinig in overeenstemming 
met de AVG en 38% in het geheel niet in overeenstemming. Dit betekent 
dat 66% - een meerderheid - van de ondernemingen de wetgeving in deze 
materie niet als een van hun grootste zorgen beschouwt. De hypothesen die 
naar voren worden gebracht om dat te verklaren, zijn een gebrek aan inzicht 
in de beschermingen en configuraties die moeten worden ingevoerd om vol-
ledig aan de voorschriften te voldoen, of een gebrek aan aandacht voor het 
onderwerp, dat in de huidige situatie nochtans van het grootste belang is. 

Overzicht AVG-conformiteit

Beperkt conform

Helemaal niet conform

Volledig conform

Niet volledig conform

6%

28% 28%

38%

40% 

30%

20%

10%

0%

De situatie in België: 2/3 van de ondernemingen  
leven de AVG-wetgeving niet na!
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“Cookiebanners”, de oplossing  
om de conformiteit te verzekeren?

Na de inwerkingtreding van de e-Privacyrichtlijn en de Algemene Verorde-
ning Gegevensbescherming is het aantal banners en pop-ups betreffende 
cookies op Europese websites toegenomen. Uit onze studie blijkt dat een 
groot deel (86%) van de geanalyseerde websites een cookiebanner heeft. 
Sommige van deze banners waarschuwen de gebruiker alleen dat cookies 
zullen worden geïnstalleerd als hij zijn bezoek voortzet (“informatieve ban-
ner”). Anderen bieden de mogelijkheid om met één klik alle cookies te weige-
ren of te aanvaarden (“single level consent banner/eenmalige toestemming 
banner”). Weer anderen zijn geavanceerder en bieden een selectie, soms 
zeer verregaand, van de toegestane soorten cookies (“multiple level consent 
banner/banner met toestemming op meerdere niveaus”).

5. “Cookiebanners”, de oplossing om de 
conformiteit te verzekeren?
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“Cookiebanners”, de oplossing  
om de conformiteit te verzekeren?

Types cookiebanners gebruikt

Informatieve banner

Geen banner

Banner met toestemming 
op meerdere niveaus

Eenmalig toestemming banner

58%

8%

20%
14%

60%

50%

40%
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Het hebben van een banner is echter een begin, maar niet genoeg om te 
voldoen aan de volledige e-Privacyrichtlijn en AVG-regels.
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5.1  De na te leven criteria voor een 
“conforme” banner

In de eerste plaats moeten de “cookiebanners” aan een aantal criteria vol-
doen om aan de voorschriften te voldoen en om de rechtmatige opslag van 
niet noodzakelijke cookies mogelijk te maken:

De banner moet zichtbaar zijn. Volgens ons onderzoek en onze zichtbaar-
heidscriteria is een goed derde (35%) van de banners op de geanalyseerde 
sites niet zichtbaar genoeg. Deze worden soms via een dunne banner onder-
aan de pagina geplaatst, gebruiken kleine letters en/of tonen onopvallende 
kleuren.

De toestemming moet blijken uit een actieve handeling
 • Deze kan niet worden afgeleid uit het feit dat de internetgebruiker ver-
  der surft of dat de internetgebruiker zijn browser heeft ingesteld om 
  cookies goed te keuren. Zogenaamde informatieveve banners zijn dus 
  niet conform wanneer de toestemming van de gebruiker vereist is.

 • Een standaard aangevinkt vakje vormt geen geldige toestemming. De   
  criterium lijkt goed bekend te zijn: 90% van de geanalyseerde sites met 
  een geavanceerde cookiebanner geven categorieën van cookies aan 
  die niet standaard geselecteerd zijn.

De toestemming moet vrij zijn
 •  Dit betekent dat de presentatie van de banner niet mag aanzetten tot 

het akkoord en een duidelijke keuze moet bieden. Soms worden ban-
ners gepresenteerd op een manier die aanmoedigt of aanzet tot in-
stemming door de internetgebruiker, bekend als “dark patterns”. Veel 
ontwerpen bevatten een grote groene “Ik ga akkoord”-knop en een dis-
crete link, in een kleiner lettertype, “Meer informatie”. Deze ontwerpen 
zijn hoogst dubieus. Van de geanalyseerde sites met een banner biedt 
46% niet direct op de banner de mogelijkheid om cookies te weigeren, 
wat betekent dat het niet zo gemakkelijk is om cookies te weigeren als 

“Cookiebanners”, de oplossing  
om de conformiteit te verzekeren?
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om ze te aanvaarden en dat de gebruiker in zijn keuze beïnvloed kan 
worden.

 •  De vrijheid impliceert ook de mogelijkheid om te weigeren zonder een 
voordeel te verliezen. De installatie van cookies kan geen voorwaarde 
zijn voor de levering van een dienst. Zo moet de exploitant van een 
“gratis” website waarvan het business model gebaseerd is op geperso-
naliseerde reclame, een alternatief bieden aan de internetgebruiker 
die een niet noodzakelijke cookie weigert. Er verschijnen steeds meer 
“cookie paywalls” om een andere versie van de site aan te bieden, beta-
lend en zonder tracking.

De toestemming moet specifiek zijn, dwz voor specifieke verwerkingen gege-
ven worden. Het is niet voldoende een algemene, globale en ongedefinieer-
de toestemming te geven.

De toestemming moet geïnformeerd zijn.
 •  Alvorens te klikken moet de internetgebruiker de gelegenheid hebben 

gehad te worden geïnformeerd over de verwerkingsverantwoordelijke, 
de doeleinden van de cookies, de gegevens die zij verzamelen en hun 
levensduur. Volgens onze studie maakt 57% van de sites die een banner 
hebben meteen melding van hun cookies. De verschillende categorieën 
cookies die worden gebruikt en hun doeleinden worden vermeld in de 
voorkeursinstellingen van de banner.  Het aantal sites dat de cookies 
opsomt en de levensduur ervan vermeldt, is nog lager. In dit verband 
is de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) voorstander van de ver-
melding in verschillende lagen, zodat de internetgebruiker kan worden 
geïnformeerd op een detailniveau dat hem past.

 • Er moet ook informatie worden versterkst over de rechten die de AVG 
  verleent aan de betrokkenen.

 • Ten slotte moet de exploitant aandacht besteden aan de presentatie en 
  de formulering, zodat deze volledig, begrijpelijk en niet misleidend is.

“Cookiebanners”, de oplossing  
om de conformiteit te verzekeren?
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Wat de meer technische kant betreft, is het tijdstip waarop de cookie op het 
apparaat van de bezoeker wordt geplaatst, uiterst belangrijk in de huidige 
wetgeving. Er mogen geen niet noodzakelijke cookies worden geplaatst vóór 
de interactie met de banner en de bevestiging van de toestemming van de 
internetgebruiker. Niettemin stellen wij vast dat 48% van de sites met een 
banner cookies plaatsen nog voor de internetgebruiker een keuze heeft ge-
maakt. Dit is dus een groot probleem dat een negatieve invloed heeft op de 
score van de verschillende geanalyseerde sites.

Bij Universem inventariseren en documenteren wij alle cookies die u op uw 
website plaatst en stellen wij vast welke cookies als “riskant” kunnen worden 
beschouwd in termen van de eerbiediging van de vertrouwelijkheid van ge-
gevens. Indien u nog geen cookie management banner op uw website heeft, 
implementeren wij deze banner via een specifiek platform. Met uw steun 

“Cookiebanners”, de oplossing om  
de conformiteit te verzekeren?

Technische cookie-instellingen

Cookies geactiveerd 
voor toestemming

Cookies geactiveerd 
na toestemming. 

Exemple
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en die van uw wettelijke vertegenwoordiger passen wij de manier waarop u 
gegevens verzamelt en analyseert aan, zodat de instellingen in overeenstem-
ming zijn met de aanbevelingen van uw wettelijke vertegenwoordiger. Door 
uw site zo in te richten dat hij voldoet aan de wettelijke voorschriften, kunt u 
uw strategie op basis van uw gegevens in alle legaliteit blijven optimaliseren.

5.2  Het belang van het
privacy- en cookiebeleid

Ten slotte is de cookiebanner slechts één aspect van de naleving van de 
voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens. Websites moe-
ten ook meer algemene informatie bevatten over de verrichte gegevensver-
werkingen. Op dit punt zijn de resultaten van de studie eerder optimistisch, 
aangezien daaruit blijkt dat de meeste onderzochte ondernemingen zich be-
wust zijn van de regels inzake de bescherming van gebruikersgegevens en dit 
ook expliciet op hun website vermelden. 79% van de ondernemingen heeft 
een privacybeleid op haar website en 63% heeft een cookiebeleid. Het is dus 
duidelijk dat gegevensbescherming centraal staat in veel interne discussies, 
ook al worden niet alle regels nageleefd. Ondanks alles is het belangrijk op 
te merken dat de aanwezigheid van een privacybeleid niet noodzakelijk de 
aanwezigheid van een cookiebeleid impliceert en vice versa.

Creactivity, het IP/IT-departement van Lexing, adviseert in het bijzonder on-
dernemingen over de verwerking van persoonsgegevens, de aspecten van 
compliance, contractualisering en verdediging voor de GBA. Lexing Belgium 
maakt deel uit van het wereldwijde Lexing-netwerk en beschikt zo over ge-
specialiseerde contacten op het gebied van technologierecht in alle conti-
nenten. Zo kunnen we u begeleiden in de richting van compliance.

“Cookiebanners”, de oplossing om  
de conformiteit te verzekeren?
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Conclusies en vooruitzichten

Met 2/3 van de ondernemingen die de huidige van kracht zijnde wetgeving 
niet volledig naleven, toont deze studie aan dat de situatie op de Belgische 
markt nog steeds verbeterd moet worden betreffende de naleving van de 
gegevensbeschermingsregels. Als u als onderneming die actief is in en gege-
vens verwerkt uit de Europese Unie nog geen maatregelen hebt genomen, 
is het nodig stappen te beginnen ondernemen om aan de voorschriften te 
voldoen. Als u al configuraties opgezet zou hebben, is het ook belangrijk 
om de situatie verder op te volgen om te allen tijde volledige conformiteit te 
garanderen.

We hebben gezien dat gegevensbeschermingsautoriteiten het toezicht hou-
den op de conformiteit van digitale marketing, analyse-instrumenten en 
cookies tot een prioriteit maken. De risico’s van een onderzoek en sancties 
zijn reëel, en dit geldt voor alle ondernemingen, van multinationals tot zeer 
kleine ondernemingen. De lezing van de privacywetgeving door de GBA en 
haar Europese tegenhangers evolueert snel. Dit betekent dat de websites van 
bedrijven zich aan deze snelle ontwikkelingen moeten aanpassen.
Afgezien van de risico’s van sancties voor niet-naleving, mogen onderne-
mingen niet uit het oog verliezen dat internetgebruikers steeds beter op de 
hoogte zijn van hun rechten en gevoelig zijn voor het respecteren van hun 
privéleven. Transparantie op dit niveau is een belangrijke waarde voor het 
merkimago van ondernemingen.

Wat het rechtskader betreft, is in 2017 een voorstel voor een nieuwe e-Pri-
vacyverordening ter vervanging van de richtlijn gepubliceerd. Met de keuze 
voor de verordening wilde de EU zorgen voor een geharmoniseerde regeling 
tussen alle lidstaten. De tekst bevindt zich momenteel in de slotfase van de 
onderhandelingen. Het ontwerp bevat verschillende bepalingen die gevol-

6. Conclusies en vooruitzichten
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Conclusies en vooruitzichten

gen zullen hebben voor cookies evenals voor de AdTech-sector die van deze 
trackingtechnologie afhankelijk is.

In dit stadium is het delicaat om zich uit te spreken over de definitieve ver-
sie, maar het lijkt nu al zeker dat deze verordening zich zal toespitsen op 
technische oplossingen, waarbij browsers moeten worden geconfigureerd en 
er daarop een “Do not track”-modus moet worden gecreëerd. Voorts zou-
den de bevoegdheden van de gegevensbeschermingsautoriteiten uitgebreid 
moeten worden tot de aspecten “elektronische communicatie” wanneer het 
gaat om het controleren en bestraffen van traceerinstrumenten van internet-
gebruikers, zoals cookies.
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Deze white paper is een co-productie van Universem en Lexing.

Voor vragen over alles gerelateerd aan uw website (technisch, tracking, 
analytics), of in verband met uw eigen digitale projecten, kan u terecht bij 

Universem. 

www.universem.com
marketing@universem.com

Vragen? 

U wil uw eigen project (verder) uitwerken? 

Voor vragen over alles wat gelinkt is aan de juridische aspecten van de  
thema’s in deze white paper behandeld

www.lexing.be
brussels@lexing.be
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Bijlage

Research problem: Analyse different websites to evaluate the position of Bel-
gian companies in terms of GDPR regulation. 

Step 1: Determination of 100 websites for the study
The sample of websites used for this research is based on the ‘Top 5000 big-
gest Belgian Companies’ published in 2020 by Trends Top. Among them, 100 
companies have been selected. Selections have been made depending on 
company’s revenues (biggest as possible), the Belgian Region (10 companies 
per region) and the presence of a “.be” website. 

Step 2: Development of the questions and field of study 
Different questions have been developed in order to determine the level of 
GDPR compliancy of each selected company. These questions are based on 
the current regulation, developed by Universem and Lexing.  
Here are the different questions:
• Does the website display a cookie banner? 
• Is there a reject notion on the banner? 
• Is the banner sufficiently visible? 
• Does the banner block the interaction with the website?
•  Does the banner include the listing of different cookies used and their 

explanation?
• Does the banner indicate how to manage the cookie settings?
• Does the “reject” and “accept” buttons have the same design?
• Are the banner cookie parameters checked or unchecked by default?
• Is there a cookie policy on the website?
• Is there a privacy policy on the website? 
•  Does the banner display a link towards the cookie policy and/or the priva-

Methodologie - uitgebreide versie 
(in het engels)
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Bijlage

cy policy?
• How are cookie settings configured? (before or after the consent)
• Does the user have the possibility to update his consent at any moment?

Step 3: Ranking of the level of GDPR compliancy 
Each question is rated depending on its degree of importance related to the 
GDPR legislation.
 
The final grade is on 18 and responds to four degrees of compliancy.
• Fully GDPR compliant
• Partly GDPR compliant
• Not really GDPR compliant
• Not GDPR compliant

This scale is based on researchers’ determination and opinions with a quan-
titative aspect of the current GDPR Regulation (2021). This study is based on 
data but also on grades attributed by the research team. Therefore, it might 
represent a perception bias. It is essential to read this analysis keeping in mind 
that the participation and perception of each person cannot be neglected.


