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Overzicht Cookies - Inwonerpanel Soest 

 

Cookies zijn kleine datafiles die in webbrowsers worden opgeslagen om het gebruik te volgen en 
nuttige diensten en kenmerken van Inwonerpanel Soest te activeren. Dit document geeft 

informatie over de standaard cookies die door Inwonerpanel Soest zijn ingesteld en hoe die 
kunnen worden beheerd of gewijzigd indien gebruikers dat wensen.  
 
Hoe cookies te beheren  
Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om Inwonerpanel Soest goed te laten werken en het 
deactiveren of verwijderen ervan kan van negatieve invloed zijn op het goed functioneren en een 

goede gebruikerservaring. Gebruikers kunnen er echter voor kiezen om cookies die op onze site 
zijn ingesteld te bekijken, blokkeren of verwijderen via hun eigen webbrowser-instellingen (dat 
geldt natuurlijk ook voor alle andere website cookies). Raadpleeg de hulpfunctie van uw specifieke 

browser hoe u dat kunt doen. Hieronder staan enkele handige links die u kunt gebruiken.  
 

● Microsoft Internet Explorer Privacy Settings and Information 

● Google Chrome Privacy Settings and Information  

● Mozilla Firefox Privacy Settings and Information  

● Apple Safari Privacy Settings and Information  
 

Daarnaast kunt u websites van externe en onafhankelijke derde partijen raadplegen, zoals 
AboutCookies.org of https://www.youronlinechoices.com/nl/ indien u in Nederland woont. Deze 
bieden uitgebreide informatie over een aantal verschillende browsers en hoe u de respectievelijke 
privacy-instellingen daarvan kunt beheren of wijzigen.  
 
Gebruikte cookies 
Inwonerpanel Soest maakt gebruik van de volgende standaard cookies. Deactiveren of verwijderen 

van deze cookies kan een negatieve invloed hebben op het goed functioneren van de site en de 
gebruikerservaring. 
 

 
 

Naam Cookie Omschrijving en 

Doel 

Tijdstip/Type 

Geldigheid 

Indien verwijderd, 

gedeactiveerd of 
niet geaccepteerd 

!lithiumSSO:{client_id} Gebruikt voor 
doorgeven van 
authenticatie-

gegevens aan 
Lithium. 

Sessie SSO functioneert niet 
voor de gebruiker. 

LiSESSIEID Sessie management Sessie Gebruiker kan niet 
inloggen en wordt als 
een anonieme 
gebruiker gezien. 

 

lithiumLogin:{community id} Zorgt ervoor dat 
gebruikers ingelogd 

blijven wanneer ze 
om iets verzoeken 

nadat hun sessie is 
afgelopen. Dit 
wordt getriggerd 
wanneer een 
gebruiker de Save 
login naam en het 
wachtwoord 

controleert. De 
cookie is versleuteld 

30 dagen 
(voortdurend) 

De "auto login" en 
"onthoud mij” 

mogelijkheden 
werken niet 

https://privacy.microsoft.com/en-GB/privacystatement
https://support.google.com/chrome/answer/114836?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/products/firefox/protect-your-privacy
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.aboutcookies.org/
https://www.youronlinechoices.com/nl/


en heeft een unieke 

gebruiker-
beveiligde ID in de 

database 

LithiumUserInfo Sessie management Sessie De gebruiker kan 
geen beveiligde 
pagina’s bekijken en 
wordt niet opnieuw 

naar de login pagina 
geleid 

LithiumVisitor Vervangt 
VISITOR_BEACON. 
Lithium maakt 
momenteel gebruik 

van beide voor 
backward 
compatibility. Deze 
cookie berekent 

billing bezoeken, 
geregistreerde 
billing bezoeken, 

bezoeken, 
geregistreerde 
bezoeken, en 
unieke metrics van 
bezoekers. De 
cookie is versleuteld 

en slaat op wanneer 
het voor het eerst is 
geleverd, wanneer 
het voor het laatst 
is gezien door 
Lithium, een unieke 
ID van de bezoeker 

(ID is uniek per 
afzonderlijke 

browser van de 
bezoeker). 

10 jaar Bezoeken en de 
metrics van unieke 
bezoekers zijn niet 
nauwkeurig. Er komt 

dan een nieuw billable 
bezoek voor ieder 
nieuw verzoek. 
Bezoekdata van 

klanten wordt 
hierdoor beïnvloed. 

P{poll_id}U{user_id}R{reset_count} Volgt wanneer een 

gebruiker heeft 
gestemd tijdens een 
poll en volgt de 
waarde van het 
antwoord. De 
cookie wordt 
gebruikt om te 

voorkomen dat een 
gebruiker meerdere 
malen stemt tijdens 
één poll. De cookie 
wordt alleen 
geplaatst indien Use 
cookies to prevent 

multiple votes is 
ingeschakeld in de 
Community Admin. 

1.000000+ 

dagen 
(voortdurend) 

Indien de gebruiker is 

ingelogd, stemt en 
daarna de cookie 
verwijdert mag hij 
niet opnieuw 
stemmen. 

VISITOR_BEACON Berekent billing 
bezoeken, 

geregistreerde 
billing bezoeken, 
bezoeken, 
geregistreerde 
bezoeken, en 

10 jaar Bezoeken en de 
metrics van unieke 

bezoekers zijn niet 
nauwkeurig. Er komt 
dan een nieuw billable 
bezoek voor ieder 
nieuw verzoek. 



unieke metrics van 

bezoekers. De 
cookie is versleuteld 

en bewaart 
gegevens wanneer 
het voor het eerst is 
geleverd, wanneer 
het voor het laatste 
is gezien door 

Lithium, het ID van 
de gebruiker, en 
het eigen unieke 
ID. 

Bezoekdata van 

klanten wordt 
hierdoor beïnvloed 

VISITORID Onderscheidt 
menselijk van bot 

traffic. 

3 jaar (sessie) Onderdrukt het bot 
detectivemechanisme. 

(Kan hierdoor leiden 
tot toename van 
spam in de 

community.) 

 
 

 
LithiumUserSecure 

 
 

 
Gebruikt voor 
beveiligd 
sessiebeheer. 

 
 

 
Sessie 

 
 

 
Wanneer de gebruiker 
beveiligde pagina’s 
bekijkt wordt hij 
direct uitgelogd, 
omdat de cookie op 

dat moment 
noodzakelijk is voor 
beveiliging van de 
gebruikerssessie. 

panel-session Bewaart de 
panelsessie van het 

panellid in het 
onderzoek. 

2 dagen De authenticatie voor 
het onderzoek 

gebeurt dan via de 
SES parameter in de 

URL of via HTTP POST 
data. 

 


