De cookie-pandemie
Het begint de laatste weken echt ziekelijk te worden! Je kunt bijna geen website meer benaderen, of je
krijgt een pop-up met cookievoorwaarden die het hele scherm blokkeert. Het wordt met de dag erger,
steeds meer websites lijden aan deze besmetting. Er kan met recht gesproken worden van een cookiepandemie!
Steeds meer websites verlangen dat je eerst hun (uitgebreide) voorwaarden leest en vervolgens
akkoord gaat met het gebruik van cookies. Het gaat zover, dat bij veel websites je helemaal niets kunt
zonder de cookie-voorwaarden te accepteren. Ze weten het dan zo te spelen, dat je die verklaring niet
of niet goed leest, omdat het lappen tekst betreft, en je de moeite niet neemt om die goed te lezen. En
dus gaan daar hup jouw gegevens inclusief jouw internetgedrag de hele wereld over. Want dat staat
wel in die voorwaarden!
Dat is het gevolg van wetten die zijn opgemaakt door politici die nauwelijks nog in contact staan met
de praktijk. En dat zijn helaas ook de mensen die beslissen over zaken waar ze veel te weinig verstand
van hebben. De huidige cookiewet is een cookiemonster. Het zorgt er juist voor dat website-eigenaren
door onnadenkende consumenten een vrijbrief krijgen met die persoonsgegevens te doen wat ze
willen. De politiek heeft geen seconde nagedacht over het gedrag van de consument in dit soort
situaties. Met andere woorden, door de cookiewet wordt onze privacy te grabbel gegooid.
Daarbij speelt een portie domheid een steeds grotere rol. Enerzijds de domheid van bijvoorbeeld
webshops, die hun site blokkeren zolang je de cookies niet hebt geaccepteerd, en je dan ook niks kunt
kopen, en anderzijds de domheid van gebruikers die die cookievoorwaarden maar gewoon accepteren
zonder te weten wat ze hebben geaccepteerd. En dan ook nog klagen over hun privacy!
Gebruikers die dit klakkeloos doen, accepteren dus ook dat hun gegevens met onbekende bestemming
de hele online wereld over gaan.
Dan blijven de gebruikers twee opties. De ene is dat ze de pop-up en dus ook de cookies niet
accepteren en de website/webshop voortaan negeren. Als veel gebruikers dit doen, zullen die sites nog
wel eens achter hun oren gaan krabben.
De andere optie is, dat ze de cookies wél accepteren, maar dan mogen ze voortaan nooit meer het
begrijp privacy in de mond nemen, omdat ze daar bewust van afzien.
De politici hebben met die cookiewet een gedrocht gebaard waar de gebruikers mee opgescheept zitten
en die een grotere aantasting van hun privacy betekent dan de politiek ooit voor ogen stond.
Nu moet je dan wel toestemming geven voor het gebruik van cookies, maar de kans dat je bewust géén
toestemming geeft en de site nooit meer bezoekt, is in de praktijk veel te beperkt. Helaas!
Het had ook anders gekund. Bijvoorbeeld door te verbieden dat websites geblokkeerd worden door de
pop-ups met de voorwaarden. Als websites hun content niet gratis willen weggeven, wat begrijpelijk
is, ben daar dan gewoon duidelijk over. Vraag dan een vergoeding voor de content of maak bepaalde
content ontoegankelijk. Verder vind ik het onacceptabel dat een bepaalde website jou middels cookies
kan volgen in jouw internetgedrag. Cookies mogen niet verder gaan dan zaken die zich binnen de
betreffende website afspelen. Pas als er goede redenen zijn om de gebruiker naar andere websites te
volgen, kan er alsnog een (extra) cookie worden ingezet, waar dan eenmalig (!) en expliciet
toestemming voor gegeven moet worden. Wat verboden moet worden, is dat vaak al ingesteld staat dat
de website zelf kan bepalen wat ze met jouw gegevens willen doen. Het is voor de gebruiker dan
buigen of barsten.
Het internet is nu slachtoffer geworden van een voortwoekerende pandemie, waarbij steeds meer
websites, en meestal onterecht, cookies geaccepteerd willen zien. Al die websites zijn blijkbaar besmet
door de grote datacompanies, die ervan uitgaan dat al onze gegevens een waarde hebben. En dus wordt
er lukraak verzameld en zijn wij iedere grip op onze gegevens, én onze privacy, kwijt. Met dank aan
de politiek.
Het is hoog tijd om de betreffende wetten aan te passen aan de praktijk en de belangen van de
gebruikers!

