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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Gegevensbescherming, privacy, persoonsgegevens, verwerking,
verwerkingsverantwoordelijke, verwerker, gegevensbeschermingsautoriteit, functionaris
voor gegevensbescherming, gegevensbeschermingseffectbeoordeling, Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), Richtlijn Gegevensbescherming PolitieJustitie, e-Privacyverordening, elektronische communicatie, pseudonimisering, recht op
vergetelheid, profilering

Situering
Het doel van het opleidingsonderdeel is het vergaren van een adequaat en juridischklinisch begrip van en inzicht in Europees en Belgisch gegevensbeschermingsrecht na
de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),
Richtlijn 2016/680 (Richtlijn Gegevensbescherming Politie-Justitie), de ePrivacyverordening en het daaraan aangepaste Belgisch wetgevingsinstrumentarium
(Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Wet betreffende de
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens, Wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité), en de
juridische en maatschappelijke impact daarvan in diverse rechtsdomeinen.

Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diverse juridische gegevensbeschermingsniveaus (VN, Raad van Europa, EU,
België, Vlaanderen)
Beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens, rechtmatigheid van de
verwerking, voorwaarden voor toestemming
Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens (ras of etnische
afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen,
vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheid,
seksueel gedrag of seksuele gerichtheid)
Rechten van de betrokkene (transparante informatie, inzage, rectificatie,
gegevenswissing (recht op vergetelheid), beperking, overdraagbaarheid, bezwaar)
Big data, geautomatiseerde individuele besluitvorming (waaronder profilering)
Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker, functionaris voor gegevensbescherming
(aanwijzing, positie, taken)
Gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatieveiligheidscomité, register van de verwerkingsactiviteiten,
informatieveiligheid, beveiliging van de verwerking, melding van een inbreuk in
verband met persoonsgegevens, gegevensbeschermingseffectbeoordeling,
gedragscodes en certificering
Doorgiften van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties
(adequaatheid, passende waarborgen, bindende bedrijfsvoorschriften)
Jurisdictie, leidende toezichthoudende autoriteit, coherentiemechanisme, Europees
Comité voor gegevensbescherming
Klachten, controle, inspectie, inspectiedienst
Rechtsmiddelen, schadevergoeding, administratieve geldboeten, sancties,
geschillenkamer
Archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek, statistiek, journalistiek
Rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens en de Belgische rechtbanken in verband met
gegevensbeschermingsrechtelijke vraagstukken
Gegevensbeschermingsrecht in uiteenlopende sectoren en domeinen:
• Strafrecht, politie, justitie, strafrechtelijke veroordelingen
• Sociaal recht, privacy in de arbeidsrelatie, datawarehouse voor datamatching en
• dataminingFiscaal recht, taxatie, fiscale gegevensuitwisseling, fiscale fraude,
• FATCA, OESO Common Reporting Standard
• Economisch recht, ondernemingen, direct marketing, consumentenbescherming,
• elektronische communicatie, metagegevens
• Bevolking, asiel, migratie, Rijksregister, PNR
• Gerechtelijk en burgerlijk recht, beslag, executie, notariaatGezondheidsrecht,
• biomedische gegevens, e-health

Begincompetenties
Geen bijzondere inhoudelijke begincompetenties, andere dan die van Bachelor in de
rechten of Bachelor Criminologische Wetenschappen. De student is in staat om
zelfstandig leermateriaal in het Engels en het Frans te lezen en analyseren.

Eindcompetenties
1
1
2
1
3
1
1
4
1
5
1
1

Identificeren, begrijpen en interpreteren van relevante juridische principes,
instrumenten en rechtspraak in verband met gegevensbescherming
Ontwikkelen en formuleren van een kritische en onderbouwde mening in verband
met verschillende juridische dimensies en aspecten van gegevensbescherming
Zelfstandig consulteren, analyseren en kritisch en wetenschappelijk evalueren van
bronnen en (wetenschappelijke) literatuur in verband met
gegevensbeschermingsrechtelijke vraagstukken.
Schrijven van een duidelijk rapport over de bevindingen van (eigen)
wetenschappelijk onderzoek en/of eigen mening.
Ontwikkelen van een levenslang leren houding in verband met onderwerpen
gerelateerd aan gegevensbeschermingsrecht, door het identificeren en interpreteren
van en reflecteren over actuele ontwikkelingen.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, zelfstandig werk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoorcollege: Het onderwijs is een mix van hoorcolleges, klinische lessen en
response colleges
Begeleide zelfstudie: Aan de studenten wordt een (online) reader aangeboden, en
van hen wordt verwacht dat ze (bepaal)de colleges voorbereiden en/of (verbredend
en verdiepend) consolideren door het corresponderende, gesuggereerde
leermateriaal door te nemen. Het doorgenomen leermateriaal wordt uitdrukkelijk
geduid tijdens de contactmomenten.
Zelfstandig werk: Studenten dienen zelfstandig een relevant (praktijk)vraagstuk te
analyseren en van een juridisch-wetenschappelijk en kritisch antwoord te voorzien in
een schriftelijk werkstuk

Leermateriaal
Een reader met relevante literatuur, wetgeving, rechtspraak en beleidsdocumenten zal
ter beschikking worden gesteld via het elektronisch leerplatform

Referenties
• Inbegrepen in leermateriaal.
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• Eventuele bijkomende referenties aan het leermateriaal zullen in de les en via
• Minerva meegedeeld worden.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De lesgevers zijn beschikbaar voor vragen en feedback, in persoon, via mail en via het
elektronisch leerplatform

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
•
•
•
•
•
•
•
•

Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen met korte antwoordvragen en open
vragen, op basis van het leermateriaal en de contactmomenten. Open vragen peilen
naar het begrip alsook het analyse– en duidingsvermogen van de student m.b.t. de
fundamenten, mechanismen, uitdagingen en de juridische en maatschappelijke
impact van het Europees en Belgisch gegevensbeschermingsrecht.
Niet-periodegebonden evaluatie: schriftelijk werkstuk waarin studenten zelfstandig
een relevant (praktijk)vraagstuk analyseren en van een juridisch-wetenschappelijk en
kritisch antwoord voorzien.

Eindscoreberekening
• Periodegebonden evaluatie (75%)
• Niet-periodegebonden evaluatie (25%)
Studenten die niet aan alle evaluaties deelnemen (zowel de periodegebonden als de
niet-periodegebonden evaluaties) zullen niet geslaagd worden verklaard voor dit
opleidingsonderdeel. Concreet betekent dit, dat wanneer de eindscore toch een cijfer
van tien of meer op twintig zou zijn, de eindscore wordt teruggebracht tot het hoogste
niet-delibereerbaar cijfer (7/20).

Faciliteiten voor werkstudenten
Overeenkomstig het facultair reglement op het werkstudentenstatuut, is het
werkstudenten toegestaan het werkstuk enkel in elektronische versie in te dienen.
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