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DIE EEN DPO-OPLEIDING 
MOET BEVATTEN



 I. DOEL 

Het doel van dit document is een algemene lijst op te stellen met de essentiële elementen die een 

opleiding moet bevatten om functionarissen voor gegevensbescherming op te leiden en desgevallend 

krachtens deze opleiding te certificeren als bedoeld in de algemene verordening gegevensbescherming 

2016/679. 

De verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker moet ervoor instaan dat bij de (verplichte dan wel 

vrijwillige) aanduiding van een functionaris voor gegevensbescherming, die laatste de vereiste 

beroepsbekwaamheid heeft, daarbij inbegrepen een gespecialiseerde kennis van het recht en de 

praktijk inzake gegevensbescherming evenals de bekwaamheid om de opdrachten te vervullen die 

hem zijn toegekend bij artikel 39 van de verordening 2016/679. 

Om de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers te helpen, heeft de Commissie in functie van 

de vereiste competenties, een lijst opgesteld met de minimale essentiële elementen die een opleiding 

tot functionaris voor gegevensbescherming moet bevatten.  

Deze tekst heeft als doel de verwerkingsverantwoordelijken en de verwerkers te begeleiden bij hun 

analyse en keuze voor een functionaris voor gegevensbescherming met eerbiediging van de AVG. 

II. VEREISTE COMPETENTIES

De functionaris voor gegevensbescherming moet een uitstekende kennis hebben van de wetten inzake 

gegevensbescherming en idealiter de andere (sectorale) wetten die de omkadering van de 

gegevensbescherming volledig maken (bijvoorbeeld inzake gezondheid, e-government). 

De functie van functionaris voor gegevensbescherming vereist onder andere dat hij in staat is om: 

 ervoor in te staan dat de gegevensverwerking in overeenstemming is met de basisprincipes, 

zoals het beginsel van het welbepaald doeleinde, de gegevensminimalisering, alsook de 

accuraatheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens; 

 met precisie de rechtmatigheidsgrond van de gegevensverwerkingen te identificeren; 

 te onderzoeken of de andere doeleinden dan deze waarvoor de gegevens werden 

ingezameld, verenigbaar zijn; 

 te bepalen of er een sectorale of nationale reglementering bestaat die andere specifieke 

voorwaarden zouden kunnen stellen dan deze die voorzien zijn in de AVG; 

 in te staan voor de juiste informatie aan de betrokkenen via het invoeren van heldere en 

welbepaalde procedures; 

 de verzoeken van de betrokkenen te beheren bij het uitoefenen van hun rechten en 

toegankelijke en eenvoudige procedures in te voeren om die rechten uit te oefenen; 

 de verzoeken om informatie van de betrokkenen betreffende de verwerking van hun 

gegevens te beheren; 

 1 



 
 

 de afgesloten of geplande contracten met verwerkers te verifiëren zodat de bepalingen van 

artikel 28 van de AVG zijn nageleefd; 

 

 de situaties te identificeren waarin persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de EU; 

 

 de meest geschikte mechanismen te identificeren om de doorgifte van persoonsgegevens zo 

goed mogelijk te omkaderen; 

 

 conform de AVG, toe te zien op het op schrift stellen van de "privacy policies" en de inhoud 

ervan te controleren; 

 

 mee te werken aan het invoeren en het beheer van een register van de 

verwerkingsactiviteiten; 

 

 mee te werken aan de risicoanalyse van de geplande en lopende verwerkingsactiviteiten en 

aan de gegevensbeschermingseffectbeoordeling ; 

 

 erop toe te zien dat de gepaste beveiligingsmaatregelen worden ingevoerd die gebaseerd zijn 

op de aanwezige risico's en op de aard van de verwerkingsverrichtingen; 

 

 erop toe te zien dat er procedures worden ingevoerd om veiligheidslekken te beheren 

conform de voorschriften van de AVG, en dit met inbegrip van de kennisgeving aan de 

toezichthoudende autoriteit en de communicatie met het publiek; 

 

 het contactpunt te zijn voor de gegevensbeschermingsautoriteiten en instaan voor een 

goede samenwerking; 

 

 opleidingsprogramma's over gegevensbescherming te organiseren voor het personeel. 

 

 III. ESSENTIËLE ELEMENTEN 

Om al deze taken te kunnen verrichten, moet de kandida(a)t(e) voor de post van functionaris voor 

gegevensbescherming kunnen aantonen dat hij /zij de geschikte competenties heeft, namelijk de 

theoretische kennis, beroepsbekwaamheid en persoonlijke competenties om zich van de taken van 

deze functie te kunnen kwijten. 

De opleiding die erop gericht is de functionaris voor gegevensbescherming op te leiden / te 

certificeren moet tenminste de kandidaat in staat stellen om:  

 de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming te kennen, in het bijzonder de AVG 

maar ook de aanvullende nationale maatregelen (via de opening die daartoe aan de lidstaten 

is gelaten); 

 

 te weten wanneer deze van toepassing is en in welke situaties (materieel en territoriaal 

toepassingsgebied); 
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 een persoonsgegeven als bedoeld in de AVG te herkennen alsook de bijzondere categorieën 

persoonsgegevens en een functionele kennis te hebben van gelijk welke definitie van de AVG; 

 de basisbeginsels van elke gegevensverwerking te kennen, maar ook bekwaam zijn om de 

doeleinden van de persoonsgegevensverwerkingen te identificeren; 

 "privacy policies" of "privacy statements" op te stellen die voor de betrokken personen 

volkomen duidelijk zijn; 

 de rechten van de betrokkenen ten gronde te kennen alsook de beroepsmogelijkheden en 

de straffen ingeval er geen overeenstemming is met de wetgeving; 

 een risicoanalyse uit te voeren van de persoonsgegevensverwerkingen in het algemeen; 

 te onderkennen of een gegevensbeschermingseffectbeoordeling noodzakelijk is en erop 

toezien dat ze wordt uitgevoerd; 

 basiskennis te hebben over informatiebeveiliging om doeltreffend advies te kunnen geven 

wanneer de beveiligingsmaatregelen in functie van de risico's worden bepaald; 

 om een algemeen zicht te verkrijgen over het persoonsgegevensbeheer van een 

onderneming of andere instelling via het bijhouden van het register van de 

verwerkingsactiviteiten; 

 om de rol van de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker te identificeren alsook de 

inhoud te controleren van een afgesloten overeenkomst met de verwerkers om 

persoonsgegevens te beheren; 

 te handelen bij voorkomende veiligheidslekken via de invoering van doeltreffende 

procedures; 

 functionele kennis te hebben van de gegevensbeschermingsautoriteiten, hun taken, 

bevoegdheden en de manier van samenwerken wanneer het éénloketmechanisme en het 

coherentiemechanisme in werking treden;  

 om de omstandigheden te identificeren van doorgiftes van persoonsgegevens buiten de EU 

en het geschikte middel te identificeren om deze doorgiftes te omkaderen. 
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