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Websites top 50 advocatenkantoren in strijd met nieuwe privacywet 
 
Inleiding 
Een grote meerderheid van de 50 grootste advocatenkantoren van Nederland verzamelt via de website 
persoonsgegevens van websitebezoekers, zonder zich hierbij aan de privacywetgeving te houden. Het 
van kracht worden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft hier nog geen 
verandering in kunnen brengen. De Functionaris heeft in de afgelopen periode onderzocht aan welke 
voorwaarden deze websites moeten voldoen en waar de verbeterpunten liggen.  
 
Gegevensverzameling  
De AVG is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens. Het is daarom in de eerste plaats 
belangrijk om te definiëren wat precies ‘persoonsgegevens’ zijn.  Persoonsgegevens zijn alle informatie 
die te herleiden is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hierbij kan worden 
gedacht aan een adres (of IP-adres), BSN nummer, vingerafdruk of iemand arbeidsverleden. Maar ook 
de interesses en belangstellingen van een persoon, wanneer deze een bezoek brengt aan de website, 
vallen onder dit begrip.  
 
De verzameling van voorkeuren en belangstellingen van een websitebezoeker vindt op veel websites 
plaats via zogenaamde tracking cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van 
de bezoeker worden geplaatst om zo data te verzamelen. Aan de hand van deze verzamelde data wordt 
een digitaal profiel van de bezoeker opgebouwd. Een profiel van de bezoeker stelt de eigenaar van de 
website of eventuele derde partijen (zoals adverteerders) in staat om de bezoeker een op basis van 
gevolgde interesses gericht aanbod te doen.  

Maar liefst 76% van de advocatenkantoren maakt gebruik van een vorm 
van tracking cookies.  

Toestemming 
Hoewel het gebruik van deze cookies niet verboden is, mogen deze advocatenkantoren hiervan niet 
zomaar gebruik maken. Een belangrijke vereiste voor het verwerken van persoonsgegevens is dat de 
verwerking ‘rechtmatig’ moet zijn. Met andere woorden: persoonsgegevens mogen enkel worden 
verwerkt op basis van een van de zes gronden die in de AVG zijn opgenomen.  
 
De enige mogelijke grondslag die mag worden gebruikt om tracking cookies te plaatsen is 
ondubbelzinnige toestemming (artikel 6 lid 1 onder a van de AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens 
heeft dit al in een rapport uit 2013 bevestigd. De toestemming voor cookies is specifiek geregeld in de  
Telecommunicatiewet (artikel 11.7a lid 1). De Telecommunicatiewet zal binnenkort worden vervangen 
door de ePrivacy Verordening, waarin toestemming ongewijzigd als grondslag wordt vereist. Op 
websites wordt toestemming vaak verkregen door het tonen van een cookiemelding. Via deze 
cookiemelding kan aan de websitebezoeker om toestemming worden gevraagd. Het is daarbij belangrijk 
dat de websitebezoeker een weloverwogen keuze kan maken.  
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Daarom gelden op basis van de AVG en de Telecommunicatiewet de volgende eisen bij het verkrijgen 
van toestemming: 
 
 De website moet een duidelijke en actieve toestemmingshandeling van de websitebezoeker vragen 

voordat er cookies worden geplaatst; 
 De website moet toegankelijk blijven, zelfs als de bezoeker niet toestaat dat er cookies worden 

geplaatst; 
 De website moet de mogelijkheid bieden om, naar wens van de websitebezoeker, bijvoorbeeld per 

categorie, cookies in te stellen;  
 Daarnaast dient de toestemming van de websitebezoeker gebaseerd te zijn op duidelijke en 

volledige informatie. Alle geplaatste cookies moeten toegelicht worden in begrijpelijke taal; 
 De websitebezoeker moet tot slot de mogelijkheid hebben om op een later moment de verleende 

toestemming, voor het gebruik van cookies, in te trekken of aan te kunnen passen.   
 
De websites van de top 50 advocatenkantoren, zoals door advocatie.nl gepubliceerd, zijn aan de hand 
van deze vereisten, door De Functionaris, tegen het licht gehouden.  
 
Wordt er actief om toestemming gevraagd? 
Toestemming in de zin van de AVG kan enkel worden verkregen door middel van een actieve handeling. 
Op een website betekent dit dat er door de bezoeker actief een vakje of knop moet worden aangeklikt 
om toestemming te verkrijgen.  

Een meerderheid van 58% van de 50 grootste advocatenkantoren vraagt 
niet om een actieve handeling.  

Omdat zij gebruik maken van tracking cookies en daarmee persoonsgegevens verwerken, zijn deze 
kantoren dit wel verplicht.  
 
Veel kantoren maken de fout door een banner op de website op te nemen waarin wordt vermeld dat 
bij verder gebruik van de website de bezoeker automatisch akkoord gaat met het plaatsen van cookies. 
Dit soort banners zijn onvoldoende om als toestemming te kwalificeren. Deze ‘stilzwijgende 
toestemming’ kan namelijk  niet gezien worden als toestemming in de zin van de AVG, er ligt namelijk 
geen actieve handeling aan deze toestemming ten grondslag.  
 
Kunnen cookies worden geweigerd waarbij toegang tot de website mogelijk blijft? 
Daarnaast moet de websitebezoeker vrijelijk toestemming kunnen geven. Met andere woorden: de 
websitebezoeker mag niet onder druk worden gezet, dit is wel het geval wanneer nadelige gevolgen 
worden verbonden aan de weigering van cookies.  
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Dit houdt in dat het op grond van de AVG niet is toegestaan om een zogenaamde ‘cookiemuur’ op de 
website te plaatsen. Bij een cookiemuur wordt de toegang tot de website ontzegd totdat de bezoeker 
akkoord gaat met het plaatsen van de cookies.  

Hoewel weinig kantoren een dergelijke cookiemuur hebben, biedt maar 
liefst 62% van de grootste advocatenkantoren überhaupt geen 

mogelijkheid om cookies te weigeren.  

Er worden dan cookies geplaatst, zonder dat hiervoor toestemming kan worden gegeven.  
 
Kunnen cookies naar wens worden ingesteld? 
De websitebezoeker moet de keuze hebben om bepaalde type cookies te kunnen weigeren of te 
accepteren.  

Drie op de vier advocatenkantoren biedt de bezoeker niet de 
mogelijkheid om de cookies naar categorie in te laten stellen.  

Veel van deze websites werken via het principe: ‘alles of niets’. Waarbij het enkel mogelijk is om alle 
cookies te accepteren of alle cookies te weigeren. In veel gevallen is niet eens duidelijk voor welke 
cookies er precies toestemming wordt gevraagd.  Onderscheid tussen functionele cookies - die geen 
persoonsgegevens bevatten en waarvoor geen toestemming nodig is - en tracking cookies - die wel 
persoonsgegevens bevatten - wordt niet gemaakt.   
 
Worden alle cookies in de verklaring genoemd/toegelicht in begrijpelijke taal? 
Daarnaast dient de toestemming te worden verkregen op basis van heldere en  ondubbelzinnige 
informatie. Dit houdt in dat de websitebezoeker in duidelijke en eenvoudige taal wordt uitgelegd welke 
cookies er worden gebruikt, met welk doel ze zijn ingezet en hoelang deze cookies actief zullen blijven.  

Veel advocatenkantoren hebben enkel een zeer algemene 
privacyverklaring.  

Die algemene verklaring zou plaats moeten maken voor een specifieke verklaring, waarin de 
verwerkingen van persoonsgegevens en gebruikte cookies op duidelijke wijze wordt toegelicht. 
Informatie over welke cookies er gebruikt worden, waar zij voor dienen en hoe lang de gegevens worden 
bewaard, ontbreekt veelal. Ook wordt regelmatig simpelweg  verwezen naar websites van derde 
partijen (zoals Facebook, Twitter of LinkedIn). Dit is niet conform de AVG, omdat juist op een 
gemakkelijke en toegankelijke wijze te kennen moet worden gegeven wat de verwerking inhoudt. Het 
linken naar privacy- of cookieverklaringen van DoubleClick, Facebook, Twitter of LinkedIn is in die zin 
onvoldoende om te spreken van toestemming op basis van volledige informatie.  



 

  

5 

Kunnen instellingen later door de gebruiker worden aangepast? 
De laatste eis die aan toestemming wordt verbonden is dat de websitebezoeker de mogelijkheid moet 
hebben om de verleende toestemming weer in te trekken. In de praktijk kan dit worden gedaan door 
bijvoorbeeld een link op de website aan te bieden die de cookiemelding opnieuw opent, waarna 
opnieuw keuzes kunnen worden gemaakt.  
 
Ook hier presteren de advocatenkantoren ondermaats.  

Maar liefst 72% biedt niet de mogelijkheid om toestemming achteraf te 
wijzigen of in te trekken.  

Veel kantoren wijzen enkel op de mogelijkheid om via de browser cookies uit te schakelen. Dit leidt er 
toe dat nog steeds niet volledig duidelijk is welke cookies er (in de toekomst) geblokkeerd worden en is 
daarom niet in lijn met de nieuwe privacywet. Artikel 7 lid 3 van de AVG schrijft voor dat het intrekken 
of wijzigen van toestemming niet lastiger dient te zijn dan het verlenen van toestemming. Met andere 
woorden: als je met één druk op de knop toestemming kunt verlenen, dan dient de website ook de 
mogelijkheid te bieden om met één druk op de knop de toestemming weer in te trekken.  
 
Conclusie  
Zoals dit artikel aantoont, blijkt het zelfs voor de grootste advocatenkantoren moeilijk om aan de regels 
te voldoen. Voor de bevindingen per advocatenkantoor is aan deze publicatie een volledig overzicht 
toegevoegd waarin de conclusies per kantoor zijn uitgewerkt.  
 
Door de specialisatie van De Functionaris in het privacyrecht en onze samenwerking met IT’ers die zijn 
gespecialiseerd in artificial intelligence, zijn wij gezamenlijk tot een oplossing gekomen voor dit 
probleem. Onder de naam Praivacy bieden we een product aan met:  

 Een aantrekkelijke cookiemelding die voldoet aan de toestemmingseisen van de AVG en klaar 
is voor de aanstaande ePrivacy verordening; 

 Een bij uw website passende cookieverklaring; 
 Een op maat gemaakte en door gespecialiseerde juristen gecontroleerde privacyverklaring en, 

onze klap op de Praivacy vuurpijl, 
 Altijd en geautomatiseerd onderhoud van bovenstaande juridische producten. Wijzigt je 

website? Dan wijzigt ook jouw cookiemelding, de cookieverklaring en/of je privacyverklaring! 

Het respecteren van de privacy van je bezoeker kan al voor een zeer gering bedrag. Het product 
waarmee op de website kan worden voldaan aan de vereisten uit de AVG wordt aangeboden vanaf 

10 euro per maand.  

Voor meer informatie: www.praivacy.eu en bij vragen over de inhoud van dit artikel kunt u zich richten tot: 
Leonard van der Leeden via Leonard@praivacy.eu of Leonard@defunctionaris.nl  
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           Gelieerd aan:  
   
                                                                                                      Verwerkingen van persoonsgegevens door middel van het gebruik  
                                                                                                                               van cookies en vergelijkbare technieken 

* = Websites met dit symbool maken enkel gebruik van functionele en/of analytische cookies. Voor analytische diensten wordt door kantoren veelal gebruik gemaakt van Google Analytics. Websitebezoekers dienen wel geïnformeerd te worden 
over het gebruik van deze diensten. De Autoriteit Persoonsgegevens verbindt verschillende voorwaarden aan het gebruik van Google Analytics: Handleiding AP. Als bezoeker is enkel te verifiëren of de website in de privacyverklaring melding 
maakt van het gebruik van Google Analytics en of het IP-adres van de websitebezoeker wordt gemaskeerd. Een negatieve beoordeling volgt als dit niet het geval is. 
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  Cookiemelding verplicht? Toestemming op basis 
van actieve handeling? 

Toestemming vrijelijk 
verkregen? 

Kunnen cookies naar 
wens worden 

ingesteld? 

Toestemming op basis van 
duidelijke & volledige 

informatie 

Kan toestemming op een 
later moment worden 

gewijzigd? 
1 AKD Advocaten Ja, deze website heeft o.a. 

tracking cookies van: 
 DoubleClick 
 YouTube 

Ja, bij het eerste bezoek 
aan de website wordt een 
banner met een knop 
getoond om cookies te 
accepteren en weigeren. 

Ja, de bezoeker kan 
ervoor kiezen om niet 
akkoord te gaan met 
plaatsing, zonder 
nadelige gevolgen. 

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser. 

2 Allen & Overy Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 DoubleClick 
 YouTube 
 AddThis 

Nee, enkel een banner 
met de melding dat er 
cookies worden gebruikt. 
Bij verder gebruik ga je 
akkoord met plaatsing.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser.  

3 Baker McKenzie Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 DoubleClick 
 YouTube 
 Twitter 

Nee, enkel een banner 
met de melding dat er 
cookies worden gebruikt. 
Bij verder gebruik ga je 
akkoord met plaatsing.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser.  

4 BANNING Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 Vimeo 

 
 

Nee, deze website maakt 
geen melding van het 
gebruik van (tracking) 
cookies.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn de Vimeo-
cookies niet genoemd in de 
verklaring. Daarnaast worden er 
ook geen termijnen genoemd.  

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding opt-out via browser.  

5 BarentsKrans Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 Vimeo 
 
 

Nee, deze website maakt 
geen melding van het 
gebruik van (tracking) 
cookies.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle Vimeo-
cookies uiteengezet in de 
verklaring. Ook is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser.  

6 Bird & Bird Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 DoubleClick 
 YouTube 
 

Deze website geeft enkel 
aan dat er gebruik wordt 
gemaakt van cookies. Er 
wordt niet expliciet om 
toestemming gevraagd.   

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via Google.  

7 Boels Zanders Advocaten Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 AddThis 
 DoubleClick 
 Facebook/Twitter 

Nee, enkel een banner 
met de melding dat er 
cookies worden gebruikt. 
Bij verder gebruik ga je 
akkoord met plaatsing.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken.  

8 Cleerdin & Hamer Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 DoubleClick 
 YouTube 

 

Deze website geeft enkel 
aan dat er gebruik wordt 
gemaakt van cookies. Er 
wordt niet expliciet om 
toestemming gevraagd.   

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Deze website heeft geen 
cookieverklaring. Via de 
hoofdpagina wordt gelinkt naar 
het cookiebeleid, maar deze link 
verwijst naar alg. voorwaarden 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken.  

9 Clifford Chance* 
Maakt geen gebruik van 
Google Analytics 

Nee, deze website maakt 
enkel gebruik van functionele 
en/of analytische cookies. Een 
cookiemelding is hier dus niet 
verplicht. 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

10 CMS Nederland Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 LinkedIn 
 
 
 
 

Nee, website heeft een 
banner met ‘accepteren-
knop’. Maar er worden 
cookies geplaatst 
ongeacht of er op deze 
knop is gedrukt..  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn de LinkedIn-
cookies niet uiteengezet in de 
verklaring. Ook is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser.  



           Gelieerd aan:  
   
                                                                                                      Verwerkingen van persoonsgegevens door middel van het gebruik  
                                                                                                                               van cookies en vergelijkbare technieken 

* = Websites met dit symbool maken enkel gebruik van functionele en/of analytische cookies. Voor analytische diensten wordt door kantoren veelal gebruik gemaakt van Google Analytics. Websitebezoekers dienen wel geïnformeerd te worden 
over het gebruik van deze diensten. De Autoriteit Persoonsgegevens verbindt verschillende voorwaarden aan het gebruik van Google Analytics: Handleiding AP. Als bezoeker is enkel te verifiëren of de website in de privacyverklaring melding 
maakt van het gebruik van Google Analytics en of het IP-adres van de websitebezoeker wordt gemaskeerd. Een negatieve beoordeling volgt als dit niet het geval is. 
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  Cookiemelding verplicht? Toestemming op basis 
van actieve handeling? 

Toestemming vrijelijk 
verkregen? 

Kunnen cookies naar 
wens worden 

ingesteld? 

Toestemming op basis van 
duidelijke & volledige 

informatie 

Kan toestemming op een 
later moment worden 

gewijzigd? 
11 Damsté Advocaten Ja, deze website heeft o.a. 

tracking cookies van: 
 AddThis 
 
 

Ja, bij het eerste bezoek 
aan de website wordt een 
banner met een knop 
getoond om cookies te 
accepteren. 

Ja, de bezoeker kan 
ervoor kiezen om niet 
akkoord te gaan met 
plaatsing, zonder 
nadelige gevolgen. 

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Deze website heeft geen 
cookieverklaring. Wel een 
privacyverklaring, maar 
bewaringstermijnen en gebruikte 
cookies zijn niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken.  

12 De Brauw Blackstone 
Westbroek 

Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 DoubleClick 
 Vimeo 
 YouTube 

Ja, bij het eerste bezoek 
aan de website wordt een 
cookiemuur met een 
knop getoond om cookies 
te accepteren. 

Nee, deze website bevat 
een cookiemuur. De site 
is pas te gebruiken na 
het accepteren van 
cookies 

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken.  

13 De Haan Advocaten & 
Notarissen 
 Versleuteling IP-adres 
 Vermelding Analytics 

de in verklaring 

Nee, deze website maakt enkel 
gebruik van functionele en/of 
analytische cookies. Een 
cookiemelding is hier dus niet 
verplicht.  

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

14 Dentons Boekel 
 Versleuteling IP-adres 
 Vermelding Analytics 

de in verklaring 

Nee, deze website maakt enkel 
gebruik van functionele en/of 
analytische cookies. Een 
cookiemelding is hier dus niet 
verplicht.  

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

15 Dirkzwager Advocaten & 
Notarissen 

Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 DoubleClick 
 YouTube 
 AddThis 

Nee, enkel een banner 
met de melding dat er 
cookies worden gebruikt. 
Bij verder gebruik ga je 
akkoord met plaatsing.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken.  

16 Dommerholt* 
 Versleuteling IP-adres 
 Vermelding Analytics 

de in verklaring 

Nee, deze website maakt enkel 
gebruik van functionele en/of 
analytische cookies. Een 
cookiemelding is hier dus niet 
verplicht.  

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

17 DVDW Advocaten Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 LinkedIn 
 

 

Nee, deze website maakt 
geen melding van het 
gebruik van (tracking) 
cookies.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. Er 
wordt enkel verwezen naar het 
privacy beleid van derde partijen.  

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Uitleg intrekken via browser. 

18 Ekelmans & Meijer 
Advocaten 

Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 YouTube 
 

 

Ja, bij het eerste bezoek 
aan de website wordt een 
banner met een knop 
getoond om cookies te 
accepteren. 

Ja, de bezoeker kan 
ervoor kiezen om niet 
akkoord te gaan met 
plaatsing, zonder 
nadelige gevolgen. 

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken.  

19 Freshfields Bruckhaus 
Deringer 

Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 AddThis 

 

Nee, deze website maakt 
geen melding van het 
gebruik van (tracking) 
cookies.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. Er 
wordt enkel verwezen naar het 
privacy beleid van derde partijen.  

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken.  

20 Hogan Lovells 
 

Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 AddThis 
 
 
 

Nee, website heeft een 
banner met ‘accepteren-
knop’. Maar er worden 
cookies geplaatst 
ongeacht of er op deze 
knop is gedrukt..  

 

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Uitleg intrekken via browser. 



           Gelieerd aan:  
   
                                                                                                      Verwerkingen van persoonsgegevens door middel van het gebruik  
                                                                                                                               van cookies en vergelijkbare technieken 

* = Websites met dit symbool maken enkel gebruik van functionele en/of analytische cookies. Voor analytische diensten wordt door kantoren veelal gebruik gemaakt van Google Analytics. Websitebezoekers dienen wel geïnformeerd te worden 
over het gebruik van deze diensten. De Autoriteit Persoonsgegevens verbindt verschillende voorwaarden aan het gebruik van Google Analytics: Handleiding AP. Als bezoeker is enkel te verifiëren of de website in de privacyverklaring melding 
maakt van het gebruik van Google Analytics en of het IP-adres van de websitebezoeker wordt gemaskeerd. Een negatieve beoordeling volgt als dit niet het geval is. 

  

9 

  Cookiemelding verplicht? Toestemming op basis 
van actieve handeling? 

Toestemming vrijelijk 
verkregen? 

Kunnen cookies naar 
wens worden 

ingesteld? 

Toestemming op basis van 
duidelijke & volledige 

informatie 

Kan toestemming op een 
later moment worden 

gewijzigd? 
21 Holla Advocaten* 

 Versleuteling IP-adres 
 Vermelding Analytics 

de in verklaring 

Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 LinkedIn 
 YouTube 
 Twitter 

Ja, bij het eerste bezoek 
aan de website wordt een 
banner met een knop 
getoond om cookies te 
accepteren. 

Ja, de bezoeker kan 
ervoor kiezen de niet-
noodzakelijke cookies 

uit te schakelen, zonder 
nadelige gevolgen.  

Ja, de website biedt de 
mogelijkheid om per 
categorie te weigeren. 
Maar trackers moeten 
standaard uit staan. 

Ja, de cookieverklaring is 
duidelijk geformuleerd, er is per 
cookie aangegeven wat de 
functie is en hoelang deze op de 
harde schijf wordt bewaard.  

Ja, de website biedt de 
mogelijkheid om (via de 
cookiemelding) de 
toestemming weer in te 
trekken of te wijzigen.  

22 Houthoff Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 LinkedIn 
 YouTube 

 

Nee, deze website maakt 
geen melding van het 
gebruik van (tracking) 
cookies.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser. 

23 HVG Law* 
Maakt geen gebruik van 
Google Analytics 

Nee, deze website maakt enkel 
gebruik van functionele en/of 
analytische cookies. Een 
cookiemelding is hier dus niet 
verplicht.  

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

24 Jones Day Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van:  
 AddThis 
 DoubleClick 
 YouTube 

Nee, website heeft een 
banner met ‘accepteren-
knop’. Maar ongeacht of 
deze knop is ingedrukt er 
worden cookies geplaatst 

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser. 

25 Kennedy Van der Laan Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van:  
 DoubleClick 
 YouTube 

Nee, geen sprake van 
expliciete toestemming 
enkel een banner. Zij 
maken toch gebruik van 
tracking cookies.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn de YouTube-
cookies niet opgenomen in de 
verklaring. Daarnaast worden 
geen termijnen genoemd.   

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser. 

26 KienhuisHoving 
Advocaten 

Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van:  
 DoubleClick 
 YouTube 

 

Nee, deze website maakt 
geen melding van het 
gebruik van (tracking) 
cookies.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken.  

27 Kneppelhout & Korthals 
Advocaten 

Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van:  
 DoubleClick 
 Vimeo 
 YouTube/Facebook 

Nee, deze website maakt 
geen melding van het 
gebruik van (tracking) 
cookies.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser. 

28 Lexence Advocaten Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van:  
 DoubleClick 
 YouTube 

Nee, enkel een banner 
met de melding dat er 
cookies worden gebruikt. 
Bij verder gebruik ga je 
akkoord met plaatsing.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser. 

29 LinkLaters Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 AddThis 
 LinkedIn 
 YouTube 

Nee, enkel een banner 
met de melding dat er 
cookies worden gebruikt. 
Bij verder gebruik ga je 
akkoord met plaatsing.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser. 

30 Loyens & Loeff* 
 Versleuteling IP-adres 
 Vermelding Analytics 

de in verklaring 

Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 DoubleClick 
 LinkedIn 
 YouTube 

Ja, bij het eerste bezoek 
aan de website wordt een 
banner met een knop 
getoond om cookies te 
accepteren. 

Ja, de bezoeker kan 
ervoor kiezen de niet-
noodzakelijke cookies uit 
te schakelen, zonder 
nadelige gevolgen.  

Ja, de website biedt de 
mogelijkheid om per 
categorie te weigeren. 
Maar trackers staan 
standaard aangevinkt 
terwijl deze standaard 
uitgevinkt moeten zijn. 

Ja, de cookieverklaring is 
duidelijk geformuleerd, er is per 
cookie aangegeven wat de 
functie is en hoelang deze op de 
harde schijf wordt bewaard.  

Ja, de website biedt de 
mogelijkheid om (via de 
cookiemelding) de 
toestemming weer in te 
trekken of te wijzigen.  



           Gelieerd aan:  
   
                                                                                                      Verwerkingen van persoonsgegevens door middel van het gebruik  
                                                                                                                               van cookies en vergelijkbare technieken 

* = Websites met dit symbool maken enkel gebruik van functionele en/of analytische cookies. Voor analytische diensten wordt door kantoren veelal gebruik gemaakt van Google Analytics. Websitebezoekers dienen wel geïnformeerd te worden 
over het gebruik van deze diensten. De Autoriteit Persoonsgegevens verbindt verschillende voorwaarden aan het gebruik van Google Analytics: Handleiding AP. Als bezoeker is enkel te verifiëren of de website in de privacyverklaring melding 
maakt van het gebruik van Google Analytics en of het IP-adres van de websitebezoeker wordt gemaskeerd. Een negatieve beoordeling volgt als dit niet het geval is. 

  

10 

  Cookiemelding verplicht? Toestemming op basis 
van actieve handeling? 

Toestemming vrijelijk 
verkregen? 

Kunnen cookies naar 
wens worden 

ingesteld? 

Toestemming op basis van 
duidelijke & volledige 

informatie 

Kan toestemming op een 
later moment worden 

gewijzigd? 
31 NautaDutilh* 

Maakt geen gebruik van 
Google Analytics 

Nee, deze website maakt enkel 
gebruik van functionele en/of 
analytische cookies. Een 
cookiemelding is hier dus niet 
verplicht.*  

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

32 Norton Rose Fulbright Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 AddThis 
 DoubleClick 

 

Nee, enkel een banner 
met de melding dat er 
cookies worden gebruikt. 
Bij verder gebruik ga je 
akkoord met plaatsing.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser. 

33 Nysingh Advocaten Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 DoubleClick 
 YouTube 

 

Nee, deze website maakt 
geen melding van het 
gebruik van (tracking) 
cookies.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser. 

34 Pels Rijcken & Drooglever 
Fortuijn Advocaten 

Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 DoubleClick 
 Facebook/LinkedIn 
 YouTube 

Ja, bij het eerste bezoek 
aan de website wordt een 
banner met een knop 
getoond om cookies te 
accepteren. 

Ja, de bezoeker kan 
ervoor kiezen de niet-
noodzakelijke cookies uit 
te schakelen, zonder 
nadelige gevolgen.  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser. 

35 DLA Piper Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 AddThis/DoubleClick 
 LinkedIn 
 YouTube 

Nee, enkel een banner 
met de melding dat er 
cookies worden gebruikt. 
Bij verder gebruik ga je 
akkoord met plaatsing.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser. 

36 Ploum Advocaten Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 DoubleClick 
 Vimeo 
 YouTube 

Nee, enkel een banner 
met de melding dat er 
cookies worden gebruikt. 
Bij verder gebruik ga je 
akkoord met plaatsing.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser. 

37 Rutgers & Posch* 
Maakt geen gebruik van 
Google Analytics 

Nee, deze website maakt enkel 
gebruik van functionele en/of 
analytische cookies. Een 
cookiemelding is hier dus niet 
verplicht.*  

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

38 Simmons & Simmons Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 AddThis 
 DoubleClick 
 YouTube 

Nee, enkel een banner 
met de melding dat er 
cookies worden gebruikt. 
Bij verder gebruik ga je 
akkoord met plaatsing.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser. 

39 SRK Rechtsbijstand Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 DoubleClick 
 YouTube 

Nee, enkel een banner 
met de melding dat er 
cookies worden gebruikt. 
Bij verder gebruik ga je 
akkoord met plaatsing.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser. 

40 Stek Advocaten* 
 Versleuteling IP-adres 

 Geen vermelding 
gebruik Analytics in de 
verklaring 

Nee, deze website maakt enkel 
gebruik van functionele en/of 
analytische cookies. Een 
cookiemelding is hier dus niet 
verplicht.*  
 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 
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                                                                                                                               van cookies en vergelijkbare technieken 

* = Websites met dit symbool maken enkel gebruik van functionele en/of analytische cookies. Voor analytische diensten wordt door kantoren veelal gebruik gemaakt van Google Analytics. Websitebezoekers dienen wel geïnformeerd te worden 
over het gebruik van deze diensten. De Autoriteit Persoonsgegevens verbindt verschillende voorwaarden aan het gebruik van Google Analytics: Handleiding AP. Als bezoeker is enkel te verifiëren of de website in de privacyverklaring melding 
maakt van het gebruik van Google Analytics en of het IP-adres van de websitebezoeker wordt gemaskeerd. Een negatieve beoordeling volgt als dit niet het geval is. 
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41 Stibbe Ja, deze website heeft o.a. 

tracking cookies van: 
 LinkedIn 

 
 

Nee, enkel een banner 
met de melding dat er 
cookies worden gebruikt. 
Bij verder gebruik ga je 
akkoord met plaatsing.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser. 

42 Taylor Wessing Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 LinkedIn 
 
 

Nee, website heeft een 
banner met ‘accepteren-
knop’. Maar ongeacht of 
deze knop is ingedrukt er 
worden cookies geplaatst 

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle 
LinkedIn-cookies uiteengezet in 
de verklaring. Ook is de termijn 
van bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser. 

43 TeekensKarstens Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 YouTube 
 

Ja, bij het eerste bezoek 
aan de website wordt een 
cookiemuur met een 
knop getoond om cookies 
te accepteren. 

Nee, deze website bevat 
een cookiemuur. De site 
is pas te gebruiken na 
het accepteren van 
cookies 

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser. 

44 Ten Holter  Noordam Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 Vimeo 
 

Nee, enkel een banner 
met de melding dat er 
cookies worden gebruikt. 
Bij verder gebruik ga je 
akkoord met plaatsing.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle Vimeo-
cookies uiteengezet in de 
verklaring. Ook is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser. 

45 TRIP* 
 Gemaskeerd IP-adres 

 Vermelding Analytics 
in de verklaring 

Nee, deze website maakt enkel 
gebruik van functionele en/of 
analytische cookies. Een 
cookiemelding is hier dus niet 
verplicht.* 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

46 Van Benthem & Keulen 
Advocaten 
 Gemaskeerd IP-adres 
 Vermelding Analytics 

in de verklaring 

Nee, deze website maakt enkel 
gebruik van functionele en/of 
analytische cookies. Een 
cookiemelding is hier dus niet 
verplicht.* 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

47 Van Diepen Van der Kroef* 
 Gemaskeerd IP-adres 

 Geen vermelding 
gebruik Analytics in de 
verklaring 

Nee, deze website maakt enkel 
gebruik van functionele en/of 
analytische cookies. Een 
cookiemelding is hier dus niet 
verplicht.* 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 

48 Van Doorne Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 AddThis/DoubleClick 
 Bing  
 YouTube/Vimeo 

Ja, bij het eerste bezoek 
aan de website wordt een 
banner met een knop 
getoond om cookies te 
accepteren/weigeren. 

Ja, de bezoeker kan 
ervoor kiezen om niet 
akkoord te gaan met 
plaatsing, zonder 
nadelige gevolgen. 

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken. 
Melding op-out via browser. 

49 Van Iersel Luchtman 
Advocaten 

Ja, deze website heeft o.a. 
tracking cookies van: 
 AddThis 
 LinkedIn 

Nee, deze website maakt 
geen melding van het 
gebruik van (tracking) 
cookies.  

Nee, de website biedt 
geen mogelijkheid 
cookies te weigeren. 
Deze worden direct bij 
websitebezoek geplaatst  

Nee, het is niet mogelijk 
om per categorie te 
bepalen welk type 
cookies er 
geaccepteerd worden. 

Nee, de cookieverklaring is niet 
volledig. Zo zijn niet alle cookies 
uiteengezet in de verklaring. 
Daarnaast is de termijn van 
bewaring niet genoemd. 

Nee, deze website biedt niet 
zelf de mogelijkheid om met 
terugwerkende kracht de 
toestemming in te trekken.. 

50 Wijn & Stael Advocaten* 
 Gemaskeerd IP-adres 

 Geen vermelding 
gebruik Analytics in de 
verklaring 

Nee, deze website maakt enkel 
gebruik van functionele en/of 
analytische cookies. Een 
cookiemelding is hier dus niet 
verplicht. 

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing 


