
 

Beleid inzake cookies 

 

BELEID INZAKE HET GEBRUIK VAN COOKIES 

Zoals het geval is voor de meeste websites die van enig belang zijn, plaatsen we soms kleine 

gegevensbestanden, aangeduid als "cookies", op het apparaat dat u gebruikt om de website te bezoeken, 

en dit om de website van Unia op zijn best te laten werken. 

Wat zijn cookies?  

Een cookie is een klein bestand bestaande uit letters en cijfers dat wordt gedownload op uw apparaat dat 

aangesloten is op het internet wanneer u een website bezoekt. Cookies worden door vele websites gebruikt 

en kunnen  voor een aantal dingen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld het onthouden van uw voorkeuren, 

datgene onthouden wat u in een uw winkelwagentje heeft geplaatst, of het aantal mensen berekenen dat 

verbonden is met de website. Uw cookie-informatie wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. 

Er bestaan verschillende soorten cookies, die kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën: 

- De strikt noodzakelijke cookies: Deze worden over het algemeen gebruikt om een unieke 

identificatie op te slaan, te beheren en de bezoeker te identificeren als uniek ten opzichte van andere 

internetgebruikers die de website op hetzelfde moment bezoeken, om een consistente  en accurate 

service aan te bieden aan de bezoekers. 

 

- De functionele cookies: Dit zijn cookies die geïntroduceerd worden om de functionaliteit van de 

website te verbeteren. Ze zijn meestal het gevolg van een actie van de bezoeker, maar kunnen ook 

geïmplementeerd worden in het kader van het verlenen van diensten die niet uitdrukkelijk vereist zijn 

door de bezoekers, maar die hen worden voorgesteld. Bijvoorbeeld cookies die de eerder bekeken 

inhoud op de website of het e-mailadres en het wachtwoord dat u heeft ingegeven bij het inloggen 

tijdens een vorige bezoek, onthouden. Ze kunnen ook gebruikt worden om te voorkomen dat aan de 

bezoeker een dienst die hij eerder aangeboden kreeg en die hij heeft geweigerd, opnieuw wordt 

aangeboden. Het gebruik van functionele cookies kan ons ook helpen om content op maat van uw 

interesses aan te bieden en bespaart u de tijd om opnieuw aan te melden of om opnieuw informatie 

mee te delen wanneer u de website bezoekt of probeert om toegang te krijgen tot bepaalde delen die 

voorbehouden zijn voor leden. 

 

- De performance cookies: Deze zijn beperkt tot verbetering van de prestaties en van de website. De 

primaire functie van een performance cookie is om de activiteit van de bezoeker van de website te 

meten en te controleren. Een performance cookie zal helpen om statistieken op te maken en wordt 

gebruikt door webmasters met behulp van Google Analytics voor hun monitoring en voor de analyse 

van de online activiteiten op hun website. 

 

- Targeting of reclame cookies: Deze bevatten een unieke sleutel die in staat is zoekpatronen van 

individuele bezoekers te onderscheiden, of die een code kan bevatten die kan worden omgezet in 

een reeks van surfgewoontes of in informatie over de gebruiksvoorkeuren die elders opgeslagen zijn. 

Nominatieve cookies (first-party cookies) zijn cookies die door deze website geïmplementeerd worden en 

die alleen door deze website gelezen kunnen worden. 

De cookies van derden (third-party cookies) zijn cookies die door derden geïmplementeerd worden en die 

gebruikt worden voor allerlei diensten (bijvoorbeeld analyse van websites of van publiciteit).  



 

 

Hoe en waarom gebruiken wij cookies? 

Het merendeel van de cookies die worden gebruikt door Unia zijn tijdelijke of “sessie” cookies, die 

automatisch verwijderd worden uit uw browser wanneer uw sessie voltooid is. U dient zelf geen actie te 

ondernemen om ze te verwijderen. Sommige van onze pagina's maken gebruik van cookies om informatie 

te onthouden, zoals bijvoorbeeld, uw beeldscherm voorkeuren (zoals contrast instellingen, kleuren, enz.), of 

u al dan niet reeds een enquête naar het nut van bepaalde inhoud heeft beantwoord (zodat u in de 

toekomst niet opnieuw ondervraagd wordt), etc. Het is voor de goede werking van deze website niet strikt 

noodzakelijk om deze cookies in te schakelen, maar het zal u wel toelaten om van een betere surfervaring 

te genieten. Bovendien zijn sommige van deze cookies essentieel om te kunnen genieten van bepaalde 

opleidingsmodules. We raden u dan ook aan om de cookies die wij aanbieden te accepteren. U kunt deze 

cookies verwijderen of blokkeren, maar indien u dit doet kunnen bepaalde elementen van de site niet 

functioneren zoals verwacht. 

Wij maken gebruik van diensten van derden, zoals Google Analytics, dat cookies implementeert om 

informatie te verzamelen met betrekking tot de gebruikers van de website en met betrekking tot 

gebruikswijzen - deze informatie is nuttig om de aangeboden dienst te plannen en te behouden. De meeste 

cookies zijn niet essentieel om u de vereiste diensten aan te bieden en kunnen geblokkeerd worden; voor 

de modules moet u wel cookies toelaten. 

Tot slot gebruiken enkele video’s  die in onze webpagina’s geïntegreerd zijn, een cookie om anoniem 

bepaalde statistieken te verzamelen over de manier waarop u terechtgekomen bent bij deze video en welke 

video's u heeft bekeken. 

Een volledige lijst van cookies die wij gebruiken wordt aan het einde van dit document  ter beschikking 

gesteld.  

Hoe cookies controleren? 

Indien u de cookies die door onze website of door een andere website geïmplementeerd worden wenst te 

beperken of te blokkeren, kunt u dat doen via de instellingen van uw browser (zie de handleiding van uw 

browser). U kunt alle cookies die al op uw computer aanwezig zijn verwijderen en u kunt de meeste 

browsers instellen om te voorkomen dat ze op uw apparaat worden geplaatst. Maar als u dit doet, moet u 

uw voorkeuren elke keer dat u een website bezoekt handmatig aanpassen, en sommige diensten of 

voorzieningen (waaronder een aantal opleidingsmodules) zullen mogelijk niet werken. 

 

LIJST VAN COOKIES        

Naam door Beschrijving Draagwijdte 

De strikt noodzakelijke cookies  

ch_sid ediv.be Sessie cookie voor Chamilo. Deze cookie 
vertegenwoordigt 
de gebruiker op 
de website. 



 

 

SESS [id] ediv.be Sessie cookie voor Drupal. Deze cookie 
vertegenwoordigt 
de gebruiker op 
de website. 

De functionele cookies 

Drupal.toolbar.collapsed ediv.be Herstelling / opslag van de status 
van de Drupal taakbalk. 

Geeft de Drupal 
taakbalk weer of 
verbergt hem, 
afhankelijk van de 
waarde van de 
cookie. 

Drupal.tableDrag.showWeig
ht 

ediv.be Herstelling / opslag van een “table 
drag”  

Verbergt de 
kolommen 
wanneer de 
gebruiker geen 
‘Drupal.tableDrag
.showWeight’ 
cookie heeft. 

__atuvc AddThis Deze cookie heeft betrekking op de 
social sharing widget van AddThis, 
die over het algemeen 
geïntegreerd is in websites om het 
mogelijk te maken voor gebruikers 
om inhoud te delen door middel 
van een gamma aan networking en 
sharing platformen. 

Deze cookie voert 
een bijgewerkte 
telling uit van de 
gedeelde 
pagina’s. 

has_js ediv.be Gebruikt om na te gaan of de 
gebruiker Javascript heeft 
geactiveerd 

De gebruikers die 
Javascript hebben 
geactiveerd 
worden 
geïdentificeerd 
door: 'has_js'. 

redirect_to ediv.be Gebruikt om de gebruikers door de 
te sturen 

Slaat de laatste 
URL pagina op 
wanneer de 
bezoeker zich 
verbindt om hem 
door te verwijzen 
naar de 
bronpagina.  

TestCookie ediv.be Gebruikt om na te gaan of de 
gebruiker cookies aanvaardt 

De gebruikers die 
cookies hebben 
geactiveerd 
worden 
geïndentificeerd 
via deze cookie 
met de 
waarde  ‘cookies_
yes’ 



 

 

Performance cookies 

_ga Google 
Analytics 

Google Analytics is een dienst die 
door Google aangeboden wordt en 
die gedetailleerde statistieken over 
het verkeer op websites en over de 
bronnen van dit verkeer genereert, 
en de conversies en de omzet 
meet. Het is de statistische dienst 
voor websites die het meest 
gebruikt wordt (Wikipedia). 

Gebruikt om de 
gebruikers te 
onderscheiden. 

Targeting of reclame cookies 
/ 

 


