
 

 

 

 



 
Leren van AP boetes 
In de afgelopen jaren, sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming (AVG), heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) al een flink aantal boetes 
uitgedeeld. Meestal komen de boetes wel in het nieuws met de hoofdlijnen van de oorzaak van de 
boete en natuurlijk het boetebedrag. 
 
Maar wat kunnen we nu leren van deze boetes? Een boete wordt niet zomaar opgelegd en komt 
altijd met een uitgebreide rapportage over de aanleiding, de wettelijke kaders, de beoordeling en 
vervolgens een uiteenzetting van de boete. 
 
Tijdens deze training van één dagdeel word je meegenomen in de redenatie van de AP omtrent de 
verschillende boetebesluiten van de AP. Hieruit volgen een aantal duidelijke beoordelingspunten 
van de AP waarvan ze verwachten dat iedere organisatie dit voor elkaar heeft. Vanuit het gezegde 
‘een gewaarschuwd mens telt voor twee’, kun jij na deze training jouw organisatie helpen om te 
voorkomen om dezelfde fouten te begaan en de rechten van betrokkenen beter te behartigen.  

 
Doelgroep 
Verwerkingsverantwoordelijken, privacy professionals en overige belangstellenden 

 
Leerdoelen 
In deze module staan de volgende leerdoelen centraal: 

• De cursist krijgt inzicht de beoordelingen van de AP; 

• De cursist kan in zijn werkveld punten voor verbetering herkennen en ter sprake brengen op 
het juiste niveau. 

 
Permanente Educatie module 
Gediplomeerden post-hbo privacy management mogen gedurende één jaar na afstuderen de titel 
Certified Privacy Manager (CPM) voeren. Om de titel daarna te behouden moeten zij minimaal één 
module uit het Frijlande stelsel van Permanente Educatie per jaar hebben gevolgd. Deze training 
geldt als ‘Permanente Educatie’ module om de titel met één jaar te verlengen. 

 
Praktisch 
Datum: zie www.frijlande.nl 
Duur:  1 dagdeel 
Locatie:  Groningen of Zwolle 
Kosten:  € 229,00 inclusief lesmateriaal en digitaal bewijs van deelname 

Optioneel: lunch voor € 20,00 
genoemde bedragen zijn exclusief btw 

 
 

STAP-budget 
Omdat Frijlande een NRTO-erkende opleider is, komen alle Frijlande trainingen en opleidingen op 
basis van open inschrijving voor vergoeding uit het STAP-budget in aanmerking. 
 

https://www.frijlande.nl/opleiding-training-privacy-management/permanente-educatie-pe-modules/leren-van-ap-boetes/
https://www.frijlande.nl/stap-budget/

