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COOKIEBELEID 

BELGISCH INSTITUUT VOOR VERLICHTINGSKUNDE 

 

Wat zijn Cookies 

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op je lokale computer 
worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn essentiële 
of strikt noodzakelijke cookies en niet-essentiële cookies (functionele, analytische en targeting 
cookies).  

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele 
bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de 
Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan 
geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten. 

De vzw Belgische Instituut voor Verlichtingskunde (BIV) richt zich in eerste instantie op de 
Belgische markt en volgt bijgevolg de Belgische wetgeving inzake cookies. 

Het gebruik van Cookies 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst 
worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de 
terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag 
van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik 
van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd 
wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de 
helpfunctie van uw internetbrowser. 

Doel en nut van cookies 

De vzw Belgische Instituut voor Verlichtingskunde (BIV) wil elke bezoeker van de website zo 
goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies, en over 
welke cookies het BIV gebruikt. Door de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het 
gebruik van cookies. Cookies help BIV om jouw bezoek aan de website te optimaliseren, om 
technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief enz…) en om je 
meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. 

Als je de website van het BIV wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen 
voor cookies ingeschakeld werden. Zonder ingeschakelde cookies kan BIV geen probleemloos 
bezoek op de website garanderen. Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij 
om de cookies uit te schakelen. 

Wij gebruiken cookies om jouw bezoek aan onze website te verbeteren. De cookies die wij 
gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om 
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eventuele fouten te identificeren of om je specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat 
ze voor jou van belang kunnen zijn. 

Soorten cookies gebruikt door het BIV 

Domeinnaam: www.ibe-biv.be  (Powered by Nomeo for CSTC/WTCB) 

Het gebruikte CMS is gebaseerd op het Wordpress platform.  

Third party cookies 

Domeinnaam:www.groenlichtvlaanderen.be  (Powered by Procurios) 
 
Naam cookie : _ga (google analytics tracking) 
Type cookie : HTTP 
Bewaarduur : 1 jaar 
 
Neem kennis van ons Privacybeleid voor meer informatie omtrent de verwerking van 
persoonsgegevens door Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde. 

Rechten van de bezoekers 

Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heeft u als 
betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Als 
betrokkene kan u volgende rechten uitoefenen: 

 Recht op verzet: Indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen 
kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens. 

 Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst, beschikt over een recht op 
toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn 
persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van 
gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van 
ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. 

 Recht op verbetering: onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op 
verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden. 

De uitoefening van deze rechten gebeurt conform de modaliteiten zoals bepaald in 
onze Privacyverklaring. Meer informatie over de rechten van bezoekers vind je ook in 
de Privacyverklaring. 
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