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BIJLAGE: op de website van de FSMA te publiceren informatie 

Erkende opleidingsinstelling Data Protection Institute 

Onderwerp/titel van de opleiding GDPR master class legal aspects 

Publiek/doelgroep 

Deze cursus is gericht op DPO’s met een juridische 
achtergrond in het bijzonder advocaten en juristen. 
Deelnemers aan deze opleiding moeten minstens een 
basiskennis hebben van de belangrijkste principes uit 
AVG, zoals die aan bod komt in de certificatieopleiding 
DPO. 

Planning: 

Datum(s) 

Begin- en eindu(u)r(en) 

Duur 

Plaats(en) 

Opleiding wordt 3-maandelijks georganiseerd  

Uur/uren: 7u/dag – 14 uren  

Plaats(en): Mechelen/Diegem/Antwerpen/Gent 

Duur (aanvang - einde): 09-17u Pauze van 1u  

Nieuwe data 2021: 

•NL: 

• 1 tem 2 maart 2021 
• 29 tem 30 juni 2021 
• 5 tem 6 oktober 2021 
• 1 tem 2 december 2021 

Aantal opleidingsuren (-punten) die in 
aanmerking komen in het kader van de 
permanente opleiding van de compliance-
officers 

7u / dag – 14u  
 

Doelstelling(en) 

Kunnen bepalen welke regelgeving van toepassing is, 
rekening houdend met de verhouding tussen de AVG 
en nationale regelgeving, alsook sectorale regelgeving, 
zowel op Europees als nationaal niveau. 

Inzicht hebben in de Europese dimensie op het vlak van 
interpretatie en toepassing, met bijzondere aandacht 
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voor de rol van het ECGB (Europees Comité voor 
GegevensBescherming). 

Weten wie er als overheid wordt bestempeld en wat de 
gevolgen van deze kwalificatie (kunnen) zijn. 

Weten wanneer er sprake is van een verwerker, alsook 
wat het stelsel van gezamenlijke verantwoordelijkheid 
inhoudt. 

Weten wat bijzondere categorieën van 
persoonsgegevens en persoonsgegevens van 
strafrechtelijke aard zijn en wat hun stelsel concreet 
inhoudt, in het bijzonder of en welke bijzondere 
voorwaarden hierbij in acht moeten worden genomen. 

Inzicht hebben in de situaties waarin het verplicht is 
een DPO aan te stellen, met bijzondere aandacht voor 
het mogelijk belangenconflict met juridische beroepen. 

Weten hoe de procedure voor de (geschillenkamer van 
de) GBA verloopt en hoe een inspectie gebeurt, alsook 
wat de aandachtspunten hierbij zijn; dit wordt mee 
geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de 
“rechtspraak” van de Geschillenkamer. 

Weten in welke mate een leidende toezichthoudende 
autoriteit moet worden aangesteld en wat de 
voordelen hiervan zijn, alsook welke impact dit heeft of 
kan hebben bij problemen en procedures één-loket 
mechanisme en coherentiemechanisme . 

Samenvatting van de inhoud 

Je wordt als jurist geconfronteerd met AVG aspecten 
die net iets verder gaan dan wat in een klassieke 
inleiding op de AVG wordt gedoceerd. 

Je wil dieper ingaan op de juridische aspecten van AVG. 

Je dient AVG in de dagelijkse praktijk toe te passen in 
combinatie met andere rechtsgebieden 

Je wil weten welke problemen de AVG op juridisch vlak 
stelt, alsook welke opportuniteiten dit kan bieden. 

Deze opleiding is niet voorzien van een examen. Er is 
wel een kennistoets beschikbaar op het leerplatform. 
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De cursist ontvangt een aanwezigheidsattest na de 
opleiding. 

Vorm Klassieke opleiding (met fysieke aanwezigheid) 

Lesmateriaal 

Syllabussen & Slides 

De presentaties worden verspreid onder de 
deelnemers. De cursisten krijgen achtergrondmateriaal 
digitaal aangereikt. De cursisten ontvangen ook een 
Codex. 

Inhoud van de opleiding 

Gelieve, in punt 3 van de mededeling 
FSMA_2018_05 van 8 mei 2018, het 
nummer van het(de) thema(‘s) te 
identificeren dat(die) tijdens de opleiding 
aan bod zal(zullen) komen, en het(ze) te 
vermelden in de daartoe voorziene ruimte 
aan de rechterkant van deze tabel. 

Voor elke opleidingsinhoud met betrekking 
tot punt C van voornoemde mededeling, 
dienen het thema alsook het verband met 
en het belang voor de complianceofficers 
te worden vermeld in de daartoe voorziene 
ruimte aan de rechterkant van deze tabel. 

Deze cursus behandelt volgende thema's, zoals 
beschreven in de mededeling FSMA_2018_05: 

• A1 : Wettelijke & regelementaire kader 
• A14 : de privacywetgeving 
• B1 : Wettelijke & regelementaire kader 
• B12 : de privacywetgeving 

Opleider(s)/spreker(s) en zijn(hun) beroep  
Peter Berghmans - Zaakvoerder Data Protection 
Institute  
Dirk De Bot- DPO 
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