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1.  Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens (hierna "persoonsgegevens") in het kader van 

onze activiteiten met betrekking tot het milieu in brede zin van het 

woord. 

 

Leefmilieu Brussel voert de volgende activiteiten uit op het vlak van 

milieu in brede zin van het woord: 

• luchtkwaliteit; 

• energie; 

• bodem ; 

• geluidsoverlast ; 

• elektromagnetische golven; 

• planning van afvalbeheer; 

• duurzaam produceren, bouwen en consumeren; 

• natuur en biodiversiteit; 

• dierenwelzijn; 

• beheer van het Zoniënwoud, groen en natuurgebieden; 

• beheer van onbevaarbare waterwegen; 

• de strijd tegen klimaatverandering. 

 

2. In het kader van onze activiteiten en in overeenstemming met de 

regelgeving die van toepassing is op het niveau van de Europese 

Unie, namelijk de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees 

Parlement en de Raad van 27 april 2016 met betrekking tot de 

bescherming van natuurlijke personen. met betrekking tot de 

verwerking van persoonlijke gegevens en het vrije verkeer van 

dergelijke gegevens (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (hierna "AVG" genoemd)), verbinden wij 

ons ertoe om een passende veiligheid en vertrouwelijkheid van uw 

persoonsgegevens te garanderen en uw privacy te respecteren. 

 

3. Wij verzamelen uw gegevens in het kader van de “Facilitator 

Energiedelen en Energiegemeenschappen”. 

 

Twee types dienstverlening worden aangeboden door de 

Facilitator: 

• Een individuele begeleiding van de aanvragers bij alle 

stappen van de uitvoering van hun project, zonder 

onderscheid van de verschillende in acht genomen 

activiteiten. De Facilitator begeleidt bijvoorbeeld 

initiatiefnemers bij het kiezen van een geschikt 

bedrijfsmodel, het werven van deelnemers, het 

verwerven van een productie-installatie, de keuze de 

rechtspersoonlijkheid, het opstellen van de statuten, de 

keuze van de verdeelsleutel, het opstellen van de 

contracten, bij de facturen, enz.; 

• Een portfolio van gestandaardiseerde tools die u helpen 

bij het opzetten en het beheer van uw project. De 

portfolio aangeboden door de Facilitator zal beetje bij 

beetje uitgebreid worden. 

 

3.1. We verzamelen uw persoonsgegevens voornamelijk wanneer: 

• U de volgende formulieren invult 

o Identificatie- en contactformulier 

o Feedbackformulier 

o Gegevens van verbruik, injectie en zelfverbruik. 

 

• U ons de volgende documenten bezorgt : 

o Contracten betreffende het energiedelen 

o Offertes of andere technische documenten voor 

economische analyse 

o Contract voor levering/productie voor economische 

analyse 

o Uw voorstel van factuur voor het energiedelen in het 

geval van problemen bij gebruik of bij het ingeven in 

de facturatietool  

o Uw voorstel van economisch model om de 

ingegeven waarden te evalueren 

 

 

3.2. De gegevens worden rechtstreeks van u door ons verzameld of 

via een derde partij die bevoegd is om uw gegevens mee te delen. 

 

4. De volgende categorieën van persoonsgegevens worden door 

ons verzameld :  

 Op basis van het identificatieformulier 

• De categorie van aanvrager,: burger, bedrijf, 

overheidinstantie, andere (te preciseren) 

 

• De andere actoren die bij het project betrokken zijn volgens 

de volgende categorieën : burger, bedrijf (openbaar of privé) , 

overheidinstantie, andere (te preciseren), ik weet het nog niet; 

 

• Het type activiteit met keuze uit de volgende opties: 

energieproductie, energiedelen, energielevering, gedeelde 

elektrische mobiliteit, energie-efficiëntie, andere ( te 

preciseren); 

 

• In het kader van energieproductie of energiedelen, het type 

installatie waarop het project zich baseert: een of meerdere 

bestaande productie-installatie(s), een nieuwe productie-

installatie, ik weet het nog niet; 

 

• De perimeter of locatie van uw project : een gebouw, een wijk, 

een gemeente, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, over de 

gewestgrenzen heen, ik weet het nog niet ; 

 

• Wat voor soort energie : elektriciteit, warmte, elektriciteit en 

warmte, ik weet het nog niet ; 

 

• De beoogde energietechnologie : fotovoltaïsche zonne-

energie, thermische zonne-energie, windenergie, geothermie, 

warmtekrachtkoppeling, ik weet het nog niet ; 
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• Uw eventuele opmerkingen ; 

 

• Uw identificatie- en contactgegevens, in de hoedanigheid als 

aanvrager :  

o Voornaam ; 

o Naam ; 

o E-mailadres ; 

o Telefoonnummer ; 

o Postcode ; 

 

• Uw voorkeur met betrekking tot de eerste ontmoeting : 

o Datum en uur ; 

o Wijze van ontmoeting (in levende lijve of videomeeting). 

 

• De taal van voorkeur waarin begeleidt wenst te worden (Frans, 

Nederlands of Engels). 

 

 Op basis van het feedbackformulier 

• Beoordeling van het project 

• Algemeen luik. 

 

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 basis van onze wettelijke verplichtingen, met het oog op: 

• Het faciliteren van de ontwikkeling van projecten rond 

energiedelen en energiegemeenschappen in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest ; 

• Het verzekeren van uw begeleiding en u zo autonoom mogelijk 

te maken bij het beheer van uw project ; 

• Het u bezorgen van relevante inlichtingen ; 

• Het realiseren van feedback ; 

• Het maken van gestandaardiseerde tools. 

 

5.2. Het wettelijk kader bestaat voornamelijk uit de volgende 

teksten : 

• Richtlijn 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad 

van 5 juni 2019 betreffende de gemeenschappelijke regels 

voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van 

Richtlijn 2012/27/EU ; 

• Richtlijn 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad 

van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van 

energie uit hernieuwbare bronnen. 

 

 

6. Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de periode die 

nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en 

vervolgens tot het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen. 

 

Uw persoonsgegevens worden bewaard tot aan het einde van de 

begeleiding. Bij het beëindigen van de begeleiding, zullen uw 

gegevens bewaard worden onder geaggregeerde vorm. Uw 

contactgegevens zullen bewaard worden na het einde van de 

begeleiding voor communicatie-, feedback-, rapporterings- en 

opvolgingsdoeleinden. 

 

7. Uw persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van wat 

wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de hierboven 

aangegeven doeleinden : 

 

7.1. verwerkt door onze interne diensten, zijnde het departement 

Transitie van Professionelen, Afdeling Energie, Lucht, Klimaat en 

Duurzame Gebouwen. 

 

7.2. gecommuniceerd aan de volgende derde partijen : 

• « Facilitator Energiedelen en Energiegemeenschappen » 

 

 

8. Een informatiedocument over ons privacybeleid is verkrijgbaar 

op verzoek in geval u meer informatie wenst over onze goede 

praktijken op gebied van ons privacybeleid en over uw rechten 

onder de AVG, . Dit document vormt een gedetailleerde versie van 

deze privacyverklaring. 

 

9. Per schriftelijk verzoek, gedateerd, ondertekend en met bewijs 

van uw identiteit, kunt u bij ons kosteloos de schriftelijke 

mededeling van uw gegevens bekomen, evenals de rechtzetting of 

verwijdering van gegevens die onjuist, onvolledig of niet relevant 

zijn. In bepaalde omstandigheden kunt u vragen om een beperking 

van de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht 

om bezwaar te maken tegen verdere verwerking. 

 

Om deze rechten uit te oefenen, vragen wij u om contact op te 

nemen per e-mail facilitator-edeg@leefmilieu.brussels  of per brief  

(Leefmilieu Brussel, Havenlaan 86C Bus 3000 (Site van Tour & 

Taxis), 1000 Brussel). 

 

U kan eveneens contact opnemen met onze functionaris voor 

gegevensbescherming per e-mail (privacy@leefmilieu.brussels) of 

per brief (Leefmilieu Brussel, Privacy, Havenlaan 86C Bus 3000 (Site 

van Tour & Taxis), 1000 Brussel). 

 

In overeenstemming met artikel 77 van de AVG kan u zich ook 

richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermings-

autoriteit op het volgende adres: 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 

(contact@apd-gba.be) of bij de toezichthoudende autoriteit van 

het land van uw verblijfsplaats. 


