
Reclame en marketing in 
een online omgeving



Just give us your data!
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First things first (let’s get it over with): 5 
kleine GDPR tips
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3 Veiligheid

Transparantie

Respect1



Hoe ga ik veilig aan de slag met data?TOM’s

Recht van de 
betrokkene Waar moet ik rekening mee houden als ik 

aan de slag ga met data?

Rechtsgronden Wanneer mag ik iets doen met data

Basisbeginselen Wat mag ik doen met data

Accountability Hoe bewijs ik dat ik correct omga met data?



Digitale 
Direct 
marketing

Tele-
marketing

Je website
(Cookies)

Papieren 
Direct 
Marketing

GDPR



Zei daar iemand iets over 
toestemming…?



Toestemmin
g

Vrij
Geinformeerd

Actief
Voorafgaand

Uitvoering 
contract

Wettelijke 
verplichting

Legitimate 
Interest

3 stappentest

Rechts
gronden



Waar kan het fout lopen?



Title Title

Een eenvoudig voorbeeld

Opt-in bij formulieren



Title Title

Een eenvoudig voorbeeld

Opt-in bij formulieren



Data delen





Transparantie vooraf én bij 
ontvangst

Uitzondering op transparantie
(onmogelijk of de betrokkene 
wéét al dat data doorgegeven 
zal worden)

Aard van de uitwisseling
(is er een verwerkersrelatie?)

Basisbeginselen

Gepaste rechtsgrond
(lees: toestemming)

Technisch veilige transfer 
(encryptie, etc…)



Custom audiences
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Geen dataverwerking 
door 
verantwoordelijke

In se ligt GDPR 
compliance bij FB, 
LinkedIn, ...

Maar let op:
bij interactie start 
wél 
dataverwerking

1



Retargeting
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Wél dataverwerking 
door 
verantwoordelijke

+ Doorgifte aan social 
media
Zonder transparantie 
of garantie 
Social media 
hergebruiken 
potentieel data zelf

Ook geen opt-in aan de 
zijde van Dela voor 
zulke doorgifte

Negatief advies binnen 
Dela blijft overeind

1



Lead generation via derde partijen

GDPR compliant 
partner? DPA?

Data export 
buiten EU 
(Schrems II)

Rechtsgrond?  
Toestemming? 
Ger. belang?

Transparantie?
Verplichting onder 
GDPR om herkomst 
van data mee te 
delen binnen 30 
dagen

Cookies en 
trackers?

Conclusie: dit vereist 
TELKENS een 
voorafgaande impact 
assessment door DPO

Facebook
Daisycon
TradeTracker
...



Ceci n’est pas un opt-in
GDPR vs e-mail marketing



E-mail marketing
of de vraag of je newsletters 
mag sturen

Commerciële 
communicatie
Alles is reclame



E-mail marketing
of de vraag of je newsletters 
mag sturen

Commerciële 
communicatie
Alles is reclame

Voorafgaande 
actieve vrije opt-in

Akkoord met privacy policy is niet noodzakelijk akkoord 
om e-mail te ontvangen

Afzonderlijke expliciete opt-in is vereist:

“Ik blijf graag op de hoogte van …”
“Ja, stuur mij newsletters en updates van…”



E-mail marketing
of de vraag of je newsletters 
mag sturen

Commerciële 
communicatie
Alles is reclame

Voorafgaande 
actieve vrije opt-in



E-mail marketing
of de vraag of je newsletters 
mag sturen

Commerciële 
communicatie
Alles is reclame

Voorafgaande 
actieve vrije opt-in

Bestaande 
klanten
Voor gelijkaardige 
producten of 
diensten



E-mail marketing
of de vraag of je newsletters 
mag sturen

Commerciële 
communicatie
Alles is reclame

Voorafgaande 
actieve vrije opt-in

Bestaande 
klanten

Anonieme 
mailadressen

Voor gelijkaardige 
producten of diensten

info@



E-mail marketing
of de vraag of je newsletters 
mag sturen

Commerciële 
communicatie
Alles is reclame

Voorafgaande 
actieve vrije opt-in

Bestaande 
klanten

Anonieme 
mailadressen

Voor gelijkaardige 
producten of diensten

info@

Altijd opt-out

Optout ≠
verzet onder GDPR



cookies





Legitimate 
interest 
(& IAB TCF…)



Key moments in data & 

privacy

2018
GDPR

Sept

2019 ECJ Planet 49 
GDPR

Expliciete 
consent nodig

Dec

GBA start procedure 
tegen 

IAB TCF
+

CNIL start grote audits

2020

Google FLoC / 
Topics 

(niet) gelanceerd

2021

ITP 2.1
2019

cookie storage 
limiet tot 7 dagen

ITP 2.3
Extra restricties
voor 1st party 

cookies

2019

cookie storage 
limiet tot 1 dag

2019 ITP 2.2

2019

Jubel boete in 
België

2022
End of TCF and 3rd 

party cookies?



Titel van de presentatie

Compliance rates are 
dramatically low

Websites checked Non-compliance

EU Working Party 29 478
+/- 80%

(no global % 
communicated)

Autoriteit Persoonsgegevens
(On Dutch websites only, including 

local  government websites)
175 90% of webshops

50% of all websites

Grava 113 98%

Université Côte d’Azur
(on TCF compliant CMP only, which 

was only 6,2% of sweeped 
websites)

560 54%

Recente cijfers over cookie zijn ontluisterend



Titel van de presentatie

Meest voorkomende inbreuken

(Bron: Université Côte d’Azur and Santos School of Law, 2019)

Consent 
stored 
before 
choice

No way to 
opt out

Pre-checked 
choices

Non-respect of 
choice12%

6,8%

46,5%

7,7%



Als de overheid 
het slechte 
voorbeeld geeft...



Art. 129 W.E.C.
(Based on ePrivacy Regulation 2002/58/EC, as amended in 2008)

“Placing data or extracting data
from a device is forbidden unless prior opt-in is obtained, with the exception of data that is strictly necessary to offer a 

service requested by the user”



At first sight the rules 
are pretty simple...

Wat de wet niet zegt

Geen spoor van het woord 
“cookie”
Niets over categorieën van 
cookies
Hoe toestemming eruit ziet

Wat de wet wél zegt

Voorafgaande toestemming 
vereist
Technologieneutraal
Device fingerprinting
Pixels
html5 local storage
Mobile ad ID
Java scripts, …



Al de rest 
volgt uit 
andere 
bronnen

ECJ
Planet 49

Boetes

Amazon en 
Google (FR)

Jubel (BE)

Vueling (ES) 

ECJ     
Facebook 

Share Button

EDPB 
Guidelines
CNIL, ICO, 

DSK, AEPD, 
GBA



De 
Game Changer

EHJ Planet 49
1 october 2019

EHJ “Planet 49” is zéér duidelijk over cookies

Geen impliciet akkoord, 
Geen prechecked boxesActieve opt-in

Voorafgaande opt-in Geen cookies voorafgaand aan 
opt-in

Vrije opt-in Geen “nudging”, geen cookie 
walls

Altijd opt-in Behalve “strikt noodzakelijk”

Specifieke opt-in Geen algemene opt-in voor alle 
cookies samen



Let op met 
third party 
cookies van 
bvb social 
media...



Let op bij 
logged-in 
environments



Doe niet dit...



Maar wel dit...



The analytics issue

Dus:

Analytics vereist voorafgaande toestemming

Idem voor GTM, heatmapping, affiliate tracking, lead gen, …

CNIL (FR) en AP (NL) zijn soepeler (NL wet is ook soepeler)

Analytics is niet 
strikt 

noodzakelijk 

Analytics 
verzamelt altijd 

persoons-
gegevens

Analytics wordt 
bijna altijd voor 

marketing 
ingezet



Consent rate statistics at Sirius Legal optimized to 80%
Horror stories in the market: data loss of 80%! 

The analytics issue



Welke CMP kiezen?



In de gaten te houden voor 
2023



Influencer marketingregels



A storm that started with
Google Analytics & Google Fonts



Digital Services Act & Digital Markets Act



Artificial Intelligence in marketing



Accessibility Directive



“Omnibus” Directive
With new rules on pricing and discounts



Data Act







Some of our recent clients...



Legal game changers met een passie 
voor technologie, media en IT



Any remaining questions?

www.siriuslegal.be

bart@siriuslegal.be

+32 486 901 931
+32 485 586 208

linkedin.com/company/sirius-legal-law-firm



Wie ziet het bos nog 
door de 
cookiebomen?

04860 901 931 bart@siriuslegal.be www.siriuslegal.be


