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nationaliteit), over de wetgeving betreffende cookies

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener pleit voor wijziging van de wetgeving betreffende cookies krachtens de e-
privacyrichtlijn. Cookies kunnen worden gebruikt om gegevens van computergebruikers op 
het internet te verzamelen. Indiener is van mening dat de cookie-wetgeving weliswaar goed 
bedoeld is, maar problemen oplevert voor de gebruiker, die telkens wanneer cookies worden 
gebruikt hiervoor zijn goedkeuring moet geven. Indiener is van oordeel dat dit de 
gebruiksvriendelijkheid van het internet schaadt en problemen oplevert voor ontwikkelaars 
van websites. Hij vindt dat de informatieplicht met betrekking tot cookies bij de eigenaren van 
browsers moet worden neergelegd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

"De herziene e-privacyrichtlijn1 bevat een nieuwe door het Europees Parlement 
geïntroduceerde bepaling die het opslaan van informatie of het verkrijgen van toegang tot 
reeds opgeslagen informatie, zoals cookies, op de computer of een ander digitaal apparaat van 
een gebruiker, alleen toestaat onder de voorwaarde dat de gebruiker in kwestie hier 
toestemming voor heeft gegeven, na duidelijke en complete informatie te hebben ontvangen 
over de doeleinden van de verwerking. Deze bepaling, artikel 5, lid 3, is technologisch 
neutraal. Zij heeft betrekking op cookies en andere aanverwante technologieën, zoals 
                                               
1 Richtlijn 2002/58/EG (PB L 201 van 31.7.2002), als gewijzigd bij Richtlijn 2009/136/EG (PB L 337 van 
18.12.2009).
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webtaps, flash-cookies en lokaal opgeslagen objecten. Overeenkomstig de overwegingen van 
de herziene e-privacyrichtlijn en de formulering in de algemene richtlijn betreffende 
gegevensbescherming kan toestemming op elke passende wijze worden gegeven die de 
gebruiker in staat stelt vrijelijk een specifieke en geïnformeerde indicatie te geven omtrent 
zijn wensen1. Bij de herziening van de e-privacyrichtlijn is nader verduidelijkt dat, in 
aanvulling op deze kennisgeving door de aanbieders (bv. websites), wanneer dit technisch 
mogelijk en doeltreffend is, de toestemming van de gebruiker kan worden uitgedrukt door 
gebruik te maken van de desbetreffende instellingen van een browser2.

De Commissie deelt de mening dat de manieren om gebruikers te informeren en hun 
toestemming te verkrijgen zo consumentvriendelijk mogelijk moeten zijn en zo min mogelijk 
invloed mogen hebben op de ervaring van consumenten die zoeken op het internet.

De Commissie deelt voorts de mening dat het ontwerp van browsers een belangrijke rol kan 
spelen bij het geven van meer controle aan individuen over het gebruik van cookies en 
soortgelijke programmatuur zonder hun internetgebruik te belemmeren. Om deze benadering 
te ondersteunen heeft de Commissie de sector opgeroepen een algemene "do-not-track"-norm 
voor internet te ontwikkelen3, daarbij voortbouwend op het standaardisatieproces van het 
World Wide Web Consortium (W3C). Het is de bedoeling dat wordt gespecificeerd hoe 
consumenten hun voorkeur met betrekking tot "tracking" kenbaar kunnen maken en hoe deze 
voorkeuren moeten worden erkend en geëerbiedigd door websites en hieraan gelieerde 
derden. Naar de mening van de Commissie dient de norm veelomvattend genoeg te zijn, zodat 
gebruikers precies weten wat ondernemingen die de desbetreffende wetgeving naleven met 
hun informatie doen.

Handhaving van het kader dat een verscheidenheid aan mogelijkheden biedt om toestemming 
te verkrijgen, door middel van browsers, maar ook door het plaatsen van cookies door 
aanbieders, is volgens de Commissie, in ieder geval in deze fase, de beste benadering, 
gegeven dat de meeste browsers niet verfijnd genoeg zijn om de toestemming van de 
gebruiker door te geven. Om dit te kunnen, moeten browsers in staat zijn duidelijke en 
veelomvattende informatie aan de gebruiker te verschaffen, onder meer over de doeleinden 
van de verwerking, evenals niet-generieke waarschuwingen over het mogelijke gebruik van 
cookies voor tracking. Bovendien moeten gebruikers, bij de installatie van een browser 
worden geïnformeerd over de cookie functie en de standaard instellingen van de browser, 
zodat zij hieromtrent een keuze kunnen maken. Nog niet alle browsers bieden deze 
mogelijkheid. Wanneer de verantwoordelijkheid om te informeren en toestemming te 
verkrijgen exclusief wordt neergelegd bij de aanbieders van browsers roept dit, los van 
bovenstaande, de vraag op of het gepast is om juist die entiteiten die cookies en soortgelijke 
programmatuur gebruiken en hiervan, in sommige gevallen, economisch profiteren, uit te 
zonderen van de verplichting om weloverwogen toestemming te verkrijgen."

                                               
1 Zie overweging 17 van Richtlijn 2002/58/EG en artikel 2, onder f) van Richtlijn 95/46/EG (PB L 281 van 
23.11.1995). De in laatstgenoemde richtlijn vastgelegde definitie is tevens van toepassing op de e-
privacyrichtlijn, op grond van artikel 2 van Richtlijn 2002/58/EG.
2 Zie overweging 66 van Richtlijn 2009/136/EG.
3 Neelie Kroes, toespraak van 22 juni 2011:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/461


