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Informatie:
Gemeente Wetteren
Rode Heuvel 1
9230 Wetteren
https://www.wetteren.be
https://www.wegvanwetteren.be
Tel. 09 369 00 50
gemeente - BTW-BE : 0207.447.366
AGB - BTW-BE : 0877.447.350

1. Welke partijen zijn er?
In dit Cookiebeleid wordt verstaan onder:
‘Gemeente Wetteren’: Gemeente Wetteren, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren, ingeschreven onder het
ondernemingsnummer 0207.447.366.
‘AGB Wetteren’: Autonoomgemeentebedrijf Wetteren, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren, ingeschreven onder het
ondernemingsnummer 0877.447.350.
‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’: iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Gemeente Wetteren via
haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90,
017; (inwerkingtreding : 04-08-2012) (URL).

2. Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke
cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen),
sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en
bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).
De Belgische Wet bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische
wetswijziging is afgeleid van de Europese e-Privacy richtlijn, wat impliceert dat het cookiegebruik en de
cookiewetgeving in elk Europees land anders wordt geregeld.

3. Welk nut hebben deze cookies?
Gemeente Wetteren wil je zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving, en over welke cookies zij
gebruikt. Cookies helpen om je bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren
(bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, …), en om je meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Als
je de website wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Echter, als je dit liever niet
wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen (zie ook de titel “Hoe kan ik mijn cookies beheren?”).

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

4. Welke cookies plaatst Gemeente Wetteren en voor welke doeleinden?
Om de website van Gemeente Wetteren te consulteren, is het aan te raden om cookies te activeren op je
computer, tablet of mobiele telefoon. Zonder ingeschakelde cookies is het mogelijk dat wij niet in staat zijn om je
een probleemloos bezoek op onze website te garanderen. Als je niettemin liever cookies van Gemeente Wetteren
wilt beperken, blokkeren of verwijderen, kan je je browserinstellingen beheren zoals bij titel 5 beschreven.

Gemeente Wetteren gebruikt cookies voor de volgende doeleinden:
Technisch noodzakelijke Cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om de technische werking van onze
website of hulpmiddelen mogelijk te maken.
Functionele Cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen
maken van onze websites, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website en andere
functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van de betreffende sessie.
Analytische Cookies. Gemeente Wetteren gebruikt Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers
onze website gebruiken en kan bijvoorbeeld zo de gebruiksvriendelijkheid van de website verbeteren.
Advertentie of tracking Cookies. Dit zijn cookies die een bezoek van een gebruiker aan een website, de
individueel bezochte pagina’s en alle gevolgde links registreren. Als het cookie wordt aangemaakt door een derde
partij (bijvoorbeeld Google Analytics) die tevens verkeer op andere websites monitort, kan dit soort cookie ook
worden gebruikt om de bewegingen van een gebruiker over verschillende websites te volgen.

Of een cookie beschouwd wordt als van de eerste of van een derde partij, hangt af van het domein dat het
cookie plaatst. ‘Cookies van de eerste partij’ zijn cookies die worden aangemaakt door de website die op dat
moment zelf door de gebruiker wordt bezocht. ‘Cookies van een derde partij’ zijn cookies die worden
aangemaakt door een ander domein dan de website die op dat moment door de gebruiker wordt bezocht. Als
een gebruiker een website bezoekt en een andere entiteit vervolgens via die website een cookie genereert, dan
zou dat een ‘cookie van een derde partij’ zijn (bv. Google Analytics).
Of een cookie beschouwd wordt als permanent of sessiecookie, hangt af van de duur dat het cookie blijft
bestaan. Een permanent cookie blijft op de apparatuur van een gebruiker staan voor de tijd die in dat cookie
wordt gespecificeerd. Het wordt telkens opnieuw geactiveerd zodra de gebruiker de website bezoekt die het
betrokken cookie heeft aangemaakt. Een sessiecookie biedt de mogelijkheid de acties van een gebruiker tijdens
een browsersessie aan elkaar te koppelen. Een sessie begint wanneer een gebruiker een browservenster opent
en eindigt wanneer dat venster wordt gesloten. Zodra de browser wordt gesloten, worden alle sessiecookies
gewist.

Cookie overzicht:
Functionele cookies
AWSALB
Doel van de cookie – Met deze cookie wordt verbinding gemaakt met Burgerprofiel Vlaanderen. Deze cookie
wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren.
Vervaltijd cookie: 6 dagen vanaf set/update
JSESSIONID
Doel van de cookie - Is een platform sessie-cookie en wordt gebruikt door sites met JavaServer Pages (JSP). De
cookie wordt door de server gebruikt om een sessie met een anonieme gebruiker in stand te houden.
Vervaltijd cookie: Einde van de browser sessie

SERVERID
Doel van de cookie – Met dit cookie bepalen we op welke van onze computerservers u aangesloten bent. Wij
gebruiken namelijk meerdere computerservers om de prestaties van onze website te verbeteren en de impact
voor onze gebruikers te beperken, mocht een van die servers uitvallen.
Vervaltijd cookie: Einde van de browser sessie

Analytische cookies
_utm.gif
Doel van de cookie – Trackingscode van Google Analytics die details over de browser en computer van de
bezoeker registreert. Privacy policy van Google.
Vervaltijd cookie: Einde van de browser sessie

_utma
Doel van de cookie - Google Analytics: bijhouden van statistieken. Deze 3rd party permanente cookie wordt
door Google Analytics gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden en genereert zo statistieken over het
websiteverkeer. Privacy policy van Google.
Vervaltijd cookie: 2 jaar vanaf set/update

_utmb
Doel van de cookie - Google Analytics: bijhouden van statistieken. Deze 3rd party permanente cookie wordt
door Google Analytics gebruikt om nieuwe sessies en bezoeken te bepalen en genereert zo statistieken over het
websiteverkeer. Privacy policy van Google.
Vervaltijd cookie: 30 minuten vanaf set/update

_utmc
Doel van de cookie - Google Analytics: bijhouden van statistieken. Deze 3rd party sessiecookie gemaakt door
Google Analytics, is geconfigureerd om te communiceren met urchin.js. Voorheen werkte deze cookie met de
cookie __utmb om te bepalen of de gebruiker een nieuwe gebruiker was of dat het ging om een nieuwe sessie
van deze gebruiker. Privacy policy van Google.
Vervaltijd cookie: Einde van de browser sessie

_utmt
Doel van de cookie - Google Analytics: bijhouden van statistieken. Deze 3rd party permanente cookie wordt
door Google Analytics gebruikt om gebruikersverzoeken te verwerken en genereert zo statistieken over het
websiteverkeer. Privacy policy van Google.
Vervaltijd cookie: 10 minuten

_utmz
Doel van de cookie - Google Analytics: bijhouden van statistieken. Deze 3rd party permanente cookie wordt
door Google Analytics gebruikt om de verkeersbron of campagne vast te leggen zodat kan worden uitgelegd hoe
de gebruiker op de website is gekomen. Privacy policy van Google.

Vervaltijd cookie: 6 maanden vanaf set/update

_ga
Doel van de cookie – Deze cookie registreert een unieke ID dat wordt gebruik om statistische data te genereren
van hoe de gebruiker de website gebruikt.
Vervaltijd cookie: 2 jaar vanaf set/update

_gat
Doel van de cookie – Google Analytics: gebruik om de verzoeksnelheid te vertragen. Deze cookie wordt gebruikt
om de website te linken aan Mijn Burgerprofiel Vlaanderen.
Vervaltijd cookie: 1 dag vanaf set/update

_gid
Doel van de cookie – Deze cookie registreert een unieke ID dat wordt gebruik om statistische data te genereren
van hoe de gebruiker de website gebruikt.
Vervaltijd cookie: 1 dag vanaf set/update

Targeting
r/collect
Doel van de cookie - Google Analytics. Deze 3rd party Google Analytics cookie wordt geïnstalleerd door Google
ten behoeve van hun re-marketingactiviteiten. Deze cookie wordt gebruikt om gegevens over het apparaat en
het gedrag van de gebruiker naar Google Analytics te zenden. De cookie volgt de gebruiker op verschillende
apparaten en marketingkanalen. Privacy policy van Google.
Vervaltijd cookie: Einde van de browser sessie

5. Hoe kan ik mijn cookies beheren?
Zorg ervoor dat cookies ingeschakeld zijn in je browser.
U kunt uw cookies beheren via uw browserinstellingen. Hier vindt u de instructies voor:
 Internet Explorer
 Google Chrome
 Safari
 Mozilla Firefox

Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien
niet mooi uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken.

Wijziging van dit Cookiebeleid
Gemeente Wetteren en AGB Wetteren kunnen wijzigingen aanbrengen in dit cookiebeleid. Gemeente Wetteren en
AGB Wetteren raden je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.
Dit cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 29 november 2019.

