Privacyverklaring voor het beheer van de toekenning en de controle van de Brussel'Air-premie
'Leefmilieu Brussel' (hierna 'wij' genoemd) is een rechtspersoon naar publiek recht ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder nummer 0236.916.956.
1. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens (hierna 'persoonsgegevens' genoemd) in het
kader van onze activiteiten met betrekking tot het milieu in ruime
zin.
Leefmilieu Brussel voert de volgende activiteiten uit op het gebied
van het leefmilieu in ruime zin:
•
luchtkwaliteit;
•
energie;
•
bodems;
•
geluidsoverlast;
•
elektromagnetische golven;
•
planning van het afvalbeheer;
•
duurzame productie, duurzaam bouwen en duurzame
consumptie;
•
natuur en biodiversiteit;
•
dierenwelzijn;
•
beheer van het Zoniënwoud, groene ruimtes en natuurzones;
•
beheer van de niet-bevaarbare waterlopen;
•
strijd tegen de klimaatverandering.
2. Wij verbinden ons ertoe om in het kader van onze activiteiten en
in overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op
het niveau van de Europese Unie, namelijk Verordening (EU)
2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer
van
die
gegevens
(Algemene
Verordening
Gegevensbescherming, hierna 'AVG' genoemd), te zorgen voor een
passende
beveiliging
en
vertrouwelijkheid
van
uw
persoonsgegevens, alsook om uw privacy te respecteren.
3. Wij verzamelen uw persoonsgegevens met het oog op het
beheer van de toekenning en de controle van de Brussel'Air-premie
voor particulieren. Deze premie bestaat uit een multimodaal
mobiliteitsbudget dat, onder bepaalde voorwaarden, wordt
toegekend aan elke inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest die de nummerplaat van zijn/haar wagen laat schrappen,
met als doel de modal shift in Brussel te ondersteunen, om zo de
luchtkwaliteit op een duurzame manier te verbeteren en de
uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
3.1. Wij verzamelen uw persoonsgegevens:
•
•

wanneer u het aanvraagformulier voor de Brussel'Air-premie
invult dat beschikbaar is in het elektronische loket IRISbox.
bij onze controles op de naleving van de
toekenningsvoorwaarden van de premie: 1 jaar na uw
aanvraag van de Brussel'Air-premie gaan wij na of het aantal
voertuigen in uw huishouden niet is toegenomen.

3.2. Er worden gegevens verzameld bij u, als aanvrager van de
premie, en ook bij authentieke bronnen zoals het Rijksregister en

de Kruispuntbank van de voertuigen, en bij de FOD Financiën en de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
Wij verwijzen u door naar punt 4 voor meer informatie over de
categorieën van persoonsgegevens die worden verzameld.
3.3.Het
CIBG
treedt
op
als
gezamenlijk
verwerkingsverantwoordelijke via het elektronische loket (IRISbox)
waarin u uw Brussel'Air-premieaanvraag registreert. In het kader
van de controle a priori en a posteriori van de
toekenningsvoorwaarden van de Brussel'Air-premie, worden uw
gegevens ook doorgegeven aan onze IT-omgeving. Het CIBG treedt
op als onderaannemer voor de opslag van uw gegevens in onze ITomgeving. Ten slotte worden sommige van deze gegevens ook
doorgegeven aan de MIVB, die als onderaannemer optreedt om uw
bestellingen door te geven aan de leveranciers van
mobiliteitsdiensten.
4. De categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken, zijn de
volgende:
•
Identificatiegegevens:
o IRISbox-referentienummer
die
aan
uw
premieaanvraag is gekoppeld op het ogenblik dat u
inlogt op het IRISbox-formulier;
o Indien de aanvraag niet in aanmerking komt, de reden
van weigering;
o Naam, voornaam, geboortedatum en woonplaats van
de aanvrager van de premie;
o Nummerplaat van de wagen van de aanvrager die
wordt geschrapt bij de DIV;
o MOBIB-nummer van de begunstigden, in het geval van
een MIVB-abonnement;
o TaxiBus-nummer van de begunstigden wanneer deze
dienst wordt besteld;
o Bestaand abonneenummer van de begunstigden bij
een aanbieder van mobiliteitsdiensten (indien
vereist);
•
Samenstelling van het gezin: naam, voornaam en
geboortedatum van de leden van het gezin van de aanvrager;
•
Contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres van de
aanvrager;
•
Rijksregisternummer: rijksregisternummer van de aanvrager
en de gezinsleden;/
•
Bijzonderheden: overlijdensdatum van de aanvrager en de
begunstigden;
•
Sociaal-administratieve gegevens: toekenningsvoorwaarden
voor de parkeerkaart voor personen met een handicap en het
sociaal statuut dat recht geeft op een abonnement tegen een
voorkeurstarief bij de MIVB (RVV- of LL-statuut) van de
begunstigden;
•
Bezit:
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Categorie van het geschrapte voertuig (M1) en
identificatiegegevens van de eigenaar van de
geschrapte wagen van de aanvrager;
o Schrappingsdatum (maximaal 6 maanden geldig op
het moment van de aanvraag van de premie);
o Datum van de laatste inschrijving, om na te gaan of het
voertuig sinds ten minste 2 jaar op naam van de
aanvrager is ingeschreven;
o Aantal wagens en motorfietsen van meer dan 50 cc in
het gezin van de aanvrager, met inbegrip van
bedrijfswagens
en
dergelijke,
tussen
de
schrappingsdatum en de datum van de
premieaanvraag;
o Aantal wagens en motorfietsen van meer dan 50 cc in
het gezin van de aanvrager, met inbegrip van
bedrijfswagens
en
dergelijke,
tussen
de
schrappingsdatum en de schrappingsdatum + 1 jaar;
Financiële bijzonderheden: inkomenscategorie waartoe de
aanvrager en de leden van zijn gezin behoren, op basis van het
aanslagbiljet;
Levensstijl: gebruik van mobiliteitsdiensten door de
begunstigden van de premie;
Gerechtelijke gegevens: gerechtelijk dossier in geval van nietterugbetaling
van
de
premie
indien
de
toekenningsvoorwaarden van de premie achteraf niet worden
nageleefd;
Afbeeldingen:
o Pasfoto van aanvrager en de begunstigden (voor de
MOBIB-kaart van de MIVB);
o Eventueel een kopie van het rijbewijs van de
begunstigden, in het geval van autodelen.
o

•

•
•

•

5. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de vervulling van
een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de
uitoefening van het openbaar gezag dat aan Leefmilieu Brussel, als
verwerkingsverantwoordelijke, is opgedragen (artikel 6(1)(e) van
de AVG).
5.1. Op grond van artikel 6(1)(e) van de AVG verwerken wij uw
gegevens om:
•
U als aanvrager een premie toe te kennen, gelet op de
toekenningsvoorwaarden van de Brussel'Air-premie
voorzien in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering
van
15
juli
2021
betreffende
de
toekenningsvoorwaarden voor de Brussel'Air-premie in ruil
voor de schrapping van de nummerplaat van een voertuig;
•
Gemakkelijker gegevens te verzamelen die nodig zijn om het
mobiliteitsproduct te activeren, rekening houdend met het
profiel van de 'begunstigde' (en zo te voldoen aan de
verplichtingen van de Brusselse verordening Only Once).
5.2. Om preciezer te zijn, worden uw persoonsgegevens verwerkt
voor de volgende doeleinden:

•
•
•
•
•
•

•

De ontvangst van uw Brussel’Air-premieaanvraag;
De controle van de naleving van de toekenningsvoorwaarden
van de Brussel'Air-premie;
De bepaling van het bedrag van de premie (500, 700 of 900
euro);
De controle van de toepassing van de uitsluitingsvoorwaarden
van de Brussel'Air-premie en de terugbetaling ervan;
De levering van de door de aanvrager gekozen
mobiliteitsdiensten in het kader van de Brussel'Air-premie;
Om
contact
op
te
nemen
via
een
tevredenheidsenquête/evaluatie en de analyse van uw
antwoorden om de werking van de Brussel’Air-premie te
verbeteren;
De analyse van geanonimiseerde gegevens voor statistische of
wetenschappelijke doeleinden, hoofdzakelijk om de werking
van de Brussel'Air-premie te evalueren.

5.3. Het rechtskader bestaat voornamelijk uit de volgende teksten:
•
De administratieve richtlijn van de minister van Leefmilieu van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 22/02/2022
betreffende de toekenning van de Brussel’Air premie in ruil
voor de schrapping van de nummerplaat van een voertuig
gedurende de periode dat het aanvraagformulier
onbeschikbaar was;
•
Het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en
Energiebeheersing, (meer specifiek de artikelen 3.2.10, 3.2.11.
en 3.2.27);
•
Het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 15
juli 2021 betreffende de toekenningsvoorwaarden voor de
Brussel'Air-premie;
•
Het Plan Lucht-Klimaat-Energie, met name maatregel nr. 27;
•
Het Gewestelijk Mobiliteitsplan, met name de maatregelen D3
en D4;
•
De ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende de oprichting en
organisatie van een gewestelijke dienstenintegrator,
krachtens welke het CIBG optreedt als dienstenintegrator.
6. Op grond van wettelijke verplichtingen doen wij een beroep op
procedures voor de verwerking van persoonsgegevens waarbij
geautomatiseerde beslissingen worden genomen. Het gaat daarbij
om de uitvoering van de wettelijke criteria met het oog op de
toepassing van het Only Once-principe, dat inhoudt dat
overheidsdiensten de gebruikers (burgers en ondernemingen) niet
langer informatie mogen vragen waar zij reeds toegang toe hebben
via authentieke bronnen (bijvoorbeeld: gezinssamenstelling,
aanslagbiljet, sociaal attest enz.). Dit principe wordt in detail
besproken in de ordonnantie van 17 juli 2020. In het kader daarvan
is het de taak van het CIBG om Leefmilieu Brussel bij te staan als
gewestelijke dienstenintegrator.
In het geval van een volledig geautomatiseerd besluit hebt u het
recht om menselijke tussenkomst te vragen om een toelichting te
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krijgen bij het genomen besluit of om het besluit aan te vechten,
mits u bewijsstukken voorlegt.
7. Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard gedurende de
periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt en daarna tot het verstrijken van de wettelijke
bewaarplichten, die met name zijn vastgelegd in de fiscale en
boekhoudkundige wetgeving en in het besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering van 15 juli 2021 betreffende de
toekenningsvoorwaarden voor de Brussel'Air premie in ruil voor de
schrapping van de nummerplaat van een voertuig.
Uw gegevens met betrekking tot het bedrag van de Brussel'Airpremie, d.w.z. de inkomensschijf waartoe uw gezin behoort en de
eventuele aanwezigheid in uw gezin van een persoon die voldoet
aan de toekenningsvoorwaarden voor een parkeerkaart voor
mensen met een handicap, evenals de relevante gegevens uit het
Rijksregister, worden door Leefmilieu Brussel bewaard gedurende
6 maanden vanaf de datum van de toekenning van de Brussel'Airpremie.
Uw gegevens uit de Kruispuntbank van de voertuigen en de
gegevens uit het Rijksregister worden door Leefmilieu Brussel
bewaard gedurende 3 jaar vanaf de datum van de toekenning van
de Brussel'Air-premie.

10. Middels een gedateerde en ondertekende schriftelijke
aanvraag en een bewijs van uw identiteit kunt u van ons kosteloos
de schriftelijke mededeling van uw gegevens verkrijgen, alsook de
correctie of schrapping van gegevens die onjuist, onvolledig of
irrelevant zijn. In bepaalde omstandigheden kunt u vragen om een
beperking van de verwerking en hebt u het recht om zich te
verzetten tegen de voortzetting van de verwerking.
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen
via e-mail (brusselairpremie@leefmilieu.brussels) of per post
(Leefmilieu Brussel, Brussel'Air-premie, Havenlaan 86C bus 3000
(Thurn & Taxis-site), 1000 Brussel).
U kunt ook contact opnemen met de functionaris voor
gegevensbescherming per e-mail (privacy@leefmilieu.brussels) of
per post (Leefmilieu Brussel, Privacy, Havenlaan 86C/3000, 1000
Brussel).
In overeenstemming met artikel 77 van de AVG kunt u zich ook
wenden
tot
of
een
klacht
indienen
bij
de
Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: 1000
Brussel, Drukpersstraat 35 (contact@apd-gba.be) of bij de
toezichthoudende autoriteit van het land van uw gewone
verblijfplaats.

8. De gegevens worden, voor zover wettelijk toegestaan en
noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden:
8.1. Verwerkt door onze interne diensten, d.w.z. het departement
Duurzame Mobiliteit van de afdeling Vergunningen en
Partnerschappen.
8.2. Doorgegeven aan de volgende derde partijen: de MIVB, met
betrekking tot uw aanvragen voor mobiliteitsdiensten.
8.3. Meegedeeld aan de Europese Commissie in geval van een
controle van de toegekende financiering in het raam van het
Europees herstelplan. In dit verband delen wij een beperkt deel van
uw identificatiegegevens mee, namelijk
•
•
•

de IRISbox-referentie (uniek nummer) die aan uw
premieaanvraag is gekoppeld;
indien de aanvraag niet in aanmerking komt, de reden
waarom zij niet in aanmerking komt;
indien de aanvraag in aanmerking komt, het ontvangen
bedrag
en
de
met
dit
bedrag
bestelde
mobiliteitsdiensten.

9. Meer informatie over ons privacybeleid is op verzoek
verkrijgbaar indien u meer informatie wenst over onze beste
praktijken inzake privacy, alsook over uw rechten onder de AVG.
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