
 
 FUNCTIONELE COOKIES 
 

 

Meer weten: 

Dynatrace 
https://www.dynatrace.com/support/help/how-to-use-dynatrace/data-privacy-and-security/data-privacy/cookies/ 

Aklamio (peterschapsprogramma) 
https://www.aklamio.com/nl/community/privacy 

 

 

 

  

Administrator Cookie Betreft Afloop

Application Insights ai_user, ai_session

Deze cookies worden gebruikt om de prestatie en de toestand van 

de applicatie te monitoren.  De verzamelde gegevens zijn anoniem 

en worden opgeslagen in de application insights-account van AXA.

1 jaar, 1 uur

AXA sc_site
Deze cookie wordt gebruikt om de huidige website te identificeren 

in scope in Sitecore.  Het is een noodzakelijke technische cookie.
2 jaar

AXA be.AXA.Languages

Deze cookie wordt gebruikt om de taal die de gebruiker heeft 

geselecteerd op *.axa.be-niveau, op te slaan (wat erop neerkomt dat 

alle applicaties die bij AXA draaien met een axa.be-domein , deze 

kunnen zien en gebruiken).

2 jaar

AXA axabe-axabeweb#lang

Deze cookie wordt gebruikt om de taal die de gebruiker enkel voor 

deze website heeft geselecteerd, op te slaan.  Hij kan niet worden 

gelezen door andere websites in het AXA-ecosysteem.

2 jaar

AXA be.AXA.Shortcuts
Deze cookie wordt gebruikt in het kader van de aanmaak van 

shortcuts op smartphones
1 jaar

AXA
current__segment, 

current__segment_name

Onthoudt het laatste segment dat door de gebruiker bezocht werd 

om hem naar daar terug te sturen als hij op de site terugkomt
1 jaar

AXA .ASP.NET_SessionId Technische cookie om de sessie van de gebruiker te identificeren. sessie

AXA __RequestVerificationToken
Technische cookie om het plaatsen van verzoeken te beveiligen en 

ervoor te zorgen dat deze niet door robots worden geplaatst.
sessie

AXA AxaBe-AxaBeWeb_comfortconsent
Wordt gebruikt voor het beheer van toestemming met betrekking 

tot cookies.
1 jaar

AXA
LastAuthenticationTokenCheck Vereist om de sessie van de gebruiker automatisch te beëindigen na 

x minuten inactiviteit
sessie

AXA MyAxaLoginTime Technische cookie die nodig is voor de authenticatie 1 minuut

AXA OneAXAApplicationScope Technische cookie die nodig is voor de authenticatie 1 dag

AXA

_legacy_auth0.is.authenticated, 

auth0.is.authenticated, 

_pin_unauth

Technische cookie die nodig is voor de authenticatie 1 dag

AXA TS0119f235, _uetvid, uetsid Technische cookie om de sessie van de gebruiker te identificeren. sessie

AXA SMFEPSESSION Technische cookie die een bezoekers-ID genereert 7 dagen

AXA EPMLanguageCookie
Deze cookie wordt gebruikt om de taal die de gebruiker heeft 

geselecteerd op *.axa.be-niveau, op te slaan
1 dag

AXA LANG
Deze cookie wordt gebruikt om de taal die de gebruiker heeft 

geselecteerd op *.axa.be-niveau, op te slaan
4 maanden

AXA axa_mgm 
Unieke ID om gebruikers te onderscheiden die aan ons 

peterschapsprogramma hebben deelgenomen
90 dagen

Dynatrace dtLatC, dtCookie,dtPC Meet latentie van de server voor prestatiecontrole. sessie

Dynatrace dtSa Tussentijdse opslag voor page-spanning acties. sessie

Dynatrace rxVisitor Bezoekers-ID om sessies te correleren. sessie

Dynatrace rxvt Sessie time-out. sessie

TagCommander FDLBCTLY, WID
De cookie komt van de tagmanager, waarmee de website-eigenaar 

functies en diensten van derden op zijn website kan implementeren.
sessie

TrustCommander TC_PRIVACY Gebruikt voor het beheer van de cookie toestemming. 13 maanden

TrustCommander TC_PRIVACY_CENTER Gebruikt voor het beheer van de cookie toestemming. 13 maanden

TrustCommander TCPID, TCID Gebruikt voor het beheer van de cookie toestemming. 13 maanden

www.axa.be the_cookie Gebruikt voor het beheer van de cookie toestemming. 9 maanden

https://www.dynatrace.com/support/help/how-to-use-dynatrace/data-privacy-and-security/data-privacy/cookies/
https://www.aklamio.com/nl/community/privacy


ANALYTISCHE COOKIES 

 

Meer weten: 

Google Analytics 

https://policies.google.com/privacy?hl=en 

Piano 

https://piano.io/privacy-policy/ 

Eulerian 

https://www.eulerian.com/en/gdpr 

  

google _gac_UA-35161096-1

Dit is een 'pattern type' cookie die door Google Analytics is 

ingesteld, waarbij het patroonelement op de naam het unieke 

identiteitsnummer bevat van het account of de website waarnaar 

het verwijst.

1 maand

google _gat

Gebruikt om de snelheid van de verzoeken te verminderen. Als 

Google Analytics wordt gebruikt via Google Tag Manager, dan wordt 

deze cookie _dc_gtm_<property-id> genoemd.

1 min

google _gcl_au
Helpt ons te begrijpen hoe een gebruiker van een website, de 

website gebruikt door het genereren van analytische data.
3 maanden

google _gid Unieke ID gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden. 24u

google _glc_AW
Helpt ons te begrijpen hoe een gebruiker van een website, de 

website gebruikt door het genereren van analytische data.
1 maand

google HSID

Bevatten digitaal ondertekende en versleutelde records van de 

Google account-ID van een gebruiker en het recentste 

aanmeldingstijdstip.

2 jaar

google OTZ Geaggregeerde analyse van de bezoekers van de website. 2 dagen

google SID

Bevatten digitaal ondertekende en versleutelde records van de 

Google account-ID van een gebruiker en het recentste 

aanmeldingstijdstip. De combinatie van deze twee cookies maakt het 

mogelijk om verschillende soorten aanvallen te blokkeren, zoals 

pogingen om de inhoud van formulieren die u op webpagina's 

invult, te stelen.

2 jaar

google SOCS
Wordt gebruikt om de cookiekeuzes (toestemming) van de gebruiker 

op te slaan.
13 maanden

google _ga Unieke ID gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden. 2 jaar

Piano _pcid Unieke ID gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden. 13 maanden

Piano _pctx
Helpt ons te begrijpen hoe een gebruiker van een website, de 

website gebruikt door het genereren van analytische data.
13 maanden

Piano _pprv Gebruikt voor het beheer van de cookie toestemming. 13 maanden

Piano pa_user
Helpt ons te begrijpen hoe een gebruiker van een website, de 

website gebruikt door het genereren van analytische data.
13 maanden

Eulerian _etuix
Gecodeerde cookie die wordt gebruikt voor statistieken over 

mediagebruik
13 maanden

https://policies.google.com/privacy?hl=en


COMFORT COOKIES 

 
 
Meer weten: 
ContentSquare 

https://www.contentsquare.com/privacy-and-security/ 

Mopinion 
https://mopinion.com/legal/policies/ 

Smartlook 
https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy 

  

Administrator Cookie Betreft Afloop

AXA SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Deze cookie wordt gebruikt om de activiteit van de gebruiker op de 

website te volgen, en kan worden gebruikt om de inhoud voor de 

bezoeker te personaliseren.  Het is een comfortcookie die enkel 

actief is als de gebruiker zijn toestemming geeft voor dit soort 

cookies.

2 jaar

AXA undefined_comfortconsent Gebruikt voor het beheer van de cookie toestemming. 11 maanden

AXA current__segment
Onthoudt het laatste segment dat de gebruiker heeft bezocht om ze 

daarheen te leiden wanneer ze terugkeren naar de site.
1 jaar

CONTENTSQUARE _cs_id Unieke Contentsquare identificatie om gebruikers te onderscheiden. 13 maanden

CONTENTSQUARE _cs_s
Deze cookie bevat het aantal pagina's dat tijdens de huidige sessie 

voor de ContentSquare-oplossing is bekeken.
30 min

CONTENTSQUARE _cs_vars
Deze cookie wordt door ContentSquare gebruikt om anonieme 

variabelen op te slaan.
session

CONTENTSQUARE _cs_ex
Deze cookies worden door ContentSquare gebruikt om bepaalde 

bezoekers uit te sluiten van de verzameling.
30 dagen

CONTENTSQUARE _cs_c
Deze cookies worden door ContentSquare gebruikt om de 

toestemming van de gebruiker om gevolgd te worden vast te leggen.
13 maanden

CONTENTSQUARE _cs_mk Gebruik  voor de integratie van Google Analytics en Adobe Analytics. 30 min

MOPINION Pastease.pro_active.chance Kans dat de bezoeker het formulier te zien krijgt. 30 dagen

MOPINION Pastease.pro_active.activated De bezoeker wordt geselecteerd en krijgt het formulier te zien. 30 dagen

MOPINION Pastease.pro_active.timestamp
Periode in seconden vooraleer de trigger moet worden 

geïnitialiseerd om het feedbackformulier weer te geven.
30 dagen

MOPINION MSopened Registratie dat het formulier werd geopend. 30 dagen

MOPINION MSFeedbackSent Registratie dat er feedback werd verstuurd. 30 dagen

MOPINION AWSALB, AWSALBCORS ID Load Balancer. 1 jaar

MOPINION _ga Unieke ID gebruikt om gebruikers van elkaar te onderscheiden. 21 maanden

Smartlook _fbp
Deze cookie behoort tot een groep cookies die informatie 

verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken.
1 dag

Smartlook _GA, _GID
Identificeren of een gebruiker onze website eerder heeft bezocht en 

ervoor zorgen dat de cookies van derden correct werken.
1 dag

Smartlook intercom-id-x8uma9tn User-ID met intercomverbinding. 7 dagen

Smartlook intercom-session-x8uma9tn Session-ID met intercomverbinding. 7 dagen

Smartlook SL_C_23361dd035530_KEY
Dit is de projectsleutel, specifiek voor elk project dat je aan je 

Smartlook dashboard toevoegt.
2 jaar

Smartlook SL_C_23361dd035530_SID
Session-ID die wordt toegewezen aan elke nieuwe sessie die wordt 

opgenomen.
13 maanden

Smartlook SL_Lang Taal parameter. 10 maanden

Smartlook

sourceSource, sourceAdGroup, 

sourceContent, sourceExt, 

sourceTerm, sourceCampaign, 

sourceReferer, sourceMedium, 

Opslaan van de bron waar de bezoeker vandaan komt. 1 maand

https://www.contentsquare.com/privacy-and-security/
https://mopinion.com/legal/policies/
https://help.smartlook.com/en/articles/3244452-privacy-policy


 

COMMERCIËLE COOKIES 
 

Administrator Cookie Betreft Afloop 
Adform cid, uid, CM, CM14, 

DigiTrust.v1.identity 
Unieke identifier voor Adform tracking. 1 maand 

Adform C Geeft aan of de browser cookies accepteert 
(waarde 1 als cookies zijn toegestaan, waarde 3 
anders) 

20 dagen 

Adform uid Registreert een unieke user-ID dat de browser 
van de gebruiker herkent wanneer hij websites 
bezoekt die hetzelfde ad network gebruikt. Het 
doel is om de weergave van advertenties te 
optimaliseren op basis van de bewegingen van 
de gebruiker en het aanbod van verschillende 
leveranciers voor het weergeven van 
gebruikersadvertenties. 

1 maand 

ADMO cikneeto Deze cookie bevat een sessie-ID waarmee de 
site een unieke bezoeker van de site kan 
identificeren. 

sessie 

ADMO cikneeto_UUID Deze cookie bevat een sessie-ID waarmee de 
site een unieke bezoeker van de site kan 
identificeren. 

1 jaar 

Amazon ad-privacy Gebruikt door Amazon Advertising om 
gebruikersacties vast te leggen en inhoud op de 
website te targeten op basis van 
advertentieklikken op een andere website. 

5 jaar 

Amazon ad-id Gebruikt door Amazon Advertising om 
gebruikersacties vast te leggen en inhoud op de 
website te targeten op basis van 
advertentieklikken op een andere website. 

8 maanden 

Appnexus anj, icu, usersync Bevat gegevens die aangeven of een cookie-ID 
gesynchroniseerd is met onze partners. Het 
synchroniseren van ID's stelt onze partners in 
staat om hun gegevens van buiten het platform 
op het platform te gebruiken. 

2 maanden 

Appnexus uuid2 We gebruiken deze cookie om te meten hoe 
vaak mensen dingen doen zoals klikken op 
advertenties of ze bekijken. Onze externe 
partners gebruiken deze cookie om advertenties 
te helpen leveren aan mensen die voordien hun 
websites hebben bezocht, hun producten 
hebben gekocht en hun apps hebben gebruik 
om producten en diensten aan te bevelen op 
basis van die activiteit. 

2 maanden 

Bing MUID Deze cookies gebruiken een unieke ID voor 
trackingdoeleinden. 

11 mois 

Bing SRCHHPGUSR, 
SRCHUSR,SRCHUID,SRCHD 

Deze cookie fungeert als analysedienst die acties 
op de website linkt aan de gegevens van het 
reclamenetwerk 

6 maanden 

doubleclick IDE, RUL Gebruikt voor het aanbieden van doelgerichte 
advertenties die voor jou relevant zijn op het 
web. Er kunnen doelgerichte advertenties 
worden weergegeven voor de gebruiker op basis 
van zijn vorige bezoeken aan deze website. 

11 maanden 

doubleclick test_cookie Wordt als test gebruikt om na te gaan of de 
browser cookies al dan niet toelaat. Bevat géén 
enkele id 

15 min 

facebook presence Gebruikt om de chatstatus van de gebruiker bij 
te houden.  

sessie 



facebook xs Helpt om de status van de gebruiker als al dan 
niet ingelogd te bepalen. 

12 maanden 

facebook _fbp Gebruikt door Facebook om een reeks 
reclameproducten te leveren, zoals real-time 
aanbod van externe adverteerders. 

1 dag 

facebook act Bevat een unix waarde die de tijd weergeeft 
waarop de gebruiker heeft ingelogd. 

sessie 

facebook c_user Facebook-ID van de gebruiker. 1 jaar 

facebook datr Facebook browseridentificatie, authenticatie, 
marketing, en andere Facebook-specifieke 
functiecookies. 

2 jaar 

facebook fr Facebook browseridentificatie, authenticatie, 
marketing, en andere Facebook-specifieke 
functiecookies. 

2 maanden 

facebook sb Facebook browseridentificatie, authenticatie, 
marketing, en andere Facebook-specifieke 
functiecookies. 

2 jaar 

google SIDCC Beveiligingscookie om de gegevens van een 
gebruiker te beschermen tegen ongeoorloofde 
toegang. 

12 maanden 

google __Secure-3PAPISID, 
__Secure-3PSID,  

Gebruikt voor commerciële doeleienden om een 
profiel op te bouwen van de interesses van de 
websitebezoeker om relevante & 
gepersonaliseerde Google-reclame te tonen. 

23 maanden 

google __Secure-3PSIDCC Deze cookies maken gebruik van een unieke ID 
met het oog op tracking. 

11 maanden 

google __Secure-APISID, 
__Secure-HSID, __Secure-
SSID 

Dit zijn essentiële site cookies, gebruikt door de 
Google reCAPTCHA. Deze cookies maken gebruik 
van een unieke ID met het oog op tracking. 

5 maanden 

google 1P_JAR Google-reclamecookie voor het volgen van de 
gebruiker en het targetten van advertenties. 

1 maand 

google AID Deze cookies kunnen ook worden gebruikt in 
andere Google-omgevingen (bijvoorbeeld 
YouTube) om relevantere reclame te tonen. 

14 maanden 

google ANID Cookie wordt gebruikt voor reclame die op het 
hele web wordt aangeboden en opgeslagen in 
google.com. 

1 jaar 

google APISID Deze cookies maken gebruik van een unieke ID 
met het oog op tracking. 

23 maanden 

google CONSENT Voert informatie uit over de manier waarop de 
eindgebruiker de website gebruikt en eventuele 
reclame die de eindgebruiker heeft gezien 
voordat hij deze website bezocht. 

18 jaar 

google Conversion Helpt om de verkoop en andere conversies van 
de advertenties bij te houden. 

13 dagen 

google DSID De acties van de gebruiker van de website 
registreren en rapporteren na het bekijken of 
aanklikken van een van de advertenties van de 
adverteerder met als doel de efficiëntie van een 
advertentie te meten en doelgerichte reclame 
aan te bieden aan de gebruiker. 

14 dagen 

google DV Cookies gebruikt voor doelgerichte reclame. 6 uur 

google AEC Garandeert dat de aanvragen tijdens één en 
dezelfde sessie daadwerkelijk van de gebruiker 
uitgaan en niet van andere websites 

3 maanden 

google NID Cookie wordt gebruikt om YouTube-videos af te 
spelen die ingebed zijn in de website. 

6 maanden 

google OGPC Gebruikt door Google om de voorkeuren van de 
gebruiker en informatie op Google Maps op te 
slaan. 

1 maand 



google SAPISID Deze cookies worden door Google gebruikt om 
gepersonaliseerde advertenties weer te geven 
op Google-sites, gebaseerd op recente 
zoekopdrachten en eerdere interacties. 

2 jaar 

google SEARCH_SAMESITE Deze cookies worden gebruikt om u relevante 
advertenties aan te bieden. 

5 maanden 

google SSID Cookies helpen Google om gebruikersinformatie 
te verzamelen voor video's die door YouTube 
zijn gehost.  

2 jaar 

pinterest  _pinterest_sess, _auth Cookie bevat de gebruikers-ID('s), 
authenticatietoken(s) en tijdstempels van de 
internetgebruiker als deze op Pinterest is 
ingelogd. 

10 maanden 

pinterest _pinterest_ct_ua Directe cookie waarin acties worden 
gegroepeerd voor gebruikers die niet door 
Pinterest kunnen worden geïdentificeerd. 

13 maanden 

pinterest _routing_id, csrftoken Deze cookies maken gebruik van een unieke ID 
met het oog op tracking. 

1 maand| 7 maanden 

google G_ENABLED_IDPS Deze cookie dient om op Google diensten in te 
loggen. 

eindeloos 

trk.adbutter.net apx_conv1036975 Deze cookie voert informatie uit over hoe de 
eindgebruiker de website gebruikt en eventuele 
reclame die de eindgebruiker heeft gezien 
vooraleer hij deze website heeft bezocht. 

1 maand 

trk.adbutter.net apx_seg14789878 Deze cookie voert informatie uit over hoe de 
eindgebruiker de website gebruikt en eventuele 
reclame die de eindgebruiker heeft gezien 
vooraleer hij deze website heeft bezocht. 

1 maand 

trk.adbutter.net px_conv1036975 Helpt bij het bijhouden van de verkoop en 
andere conversies uit de advertentie. 

1 maand 

youtube YSC Used to maintain and enhance a user’s 
experience during a specific browsing session. 
YSC is used by YouTube to remember user input 
and associate a user’s actions.  

sessie 

youtube VISITOR_INFO1_LIVE Used to maintain a user’s preferences on 
Youtube and is also used to detect and resolve 
problems with the service. 

6 maanden 

 
 
Meer weten : 
LinkedIn 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
Facebook 
https://www.facebook.com/help/cookies/ 
Twitter 
https://support.twitter.com/articles/20170514 
Youtube 
https://policies.google.com/privacy?hl=en 
Adform 
https://site.adform.com/privacy-center/website-privacy/website-cookie-policy/ 
Admo 
https://www.admo.tv/fr/cookiepolicy 
Appnexus 
https://www.xandr.com/privacy/cookie-policy/ 
Doubleclick 
https://support.google.com/admanager/answer/2839090?hl=en 
Adbutter: 
https://www.adbuttermedia.com/pages/privacy-policy 
Amazon: 



https://www.amazon.nl/gp/help/customer/display.html?ie=UTF8&nodeId=201890250&ref_=cookie_preference_center 

Bing:  
https://privacy.microsoft.com/en-GB/ 
Pinterest: 
https://help.pinterest.com/nl/business/article/pinterest-tag-parameters-and-cookies 


